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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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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

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان :   

ناهمخوانی دستمزد  با قدرت خرید از دست رفته مردم

 نهم اردیبهشت، 
روز ملی شوراها

دست در دست 
هم دهیم به ...

یکی از مبانی مهم انقالب اسالمی 
کشــورمان، حاکمیت مردم بر 
جامعه خودشــان بود بر همین 
اســاس قانون اساسی هنگامی 
که در بیان اصول کلی حاکم بر 
نظام جمهوری اسالمی در اصل 
ششــم شــیوه اداره امور کشور 
را بر آراء عمومــی مبتنی کرد و 
روش آن را انتخابات قرارداد، به 
موازات اشــاره به انتخاب رئیس 
جمهوری و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، از انتخاب اعضای 
شوراهای اسالمی نیز به عنوان 
یکی از ارکان اصلــی جامعه یاد 
کرد و این قوانین تصویب شــد.  
در دین مبین اســالم بر شورا و 
مشورت کردن تاکیدات فراوانی 
شده است. تا جایی که در قرآن 
کریم ســوره ای به این نام نازل 
شده است.»شــوری«. در سی 
و هشــتمین آیه این سوره آمده 
است که کسانی که در کارهایشان 
با دیگران مشــورت می کنند از 

نعمت های پروردگارشان ...

آیا در سال 98 در بازار 
مسکن سرمایه گذاری کنم؟

مسکن یکی از شاخصه های مهم و تأثیرگذار 
در رشــد اقتصادی جوامع اســت و همین 
موضــوع اهمیت ایــن بخش بــرای فعاالن 
اقتصادی را نشــان می دهد. در میان صنایع 
مختلف، صنعت ساختمان را می توان صنعت 
اول ایران دانست. ســاختمان پربازده ترین و 
پرنوســان ترین صنعت در ۴۰ سال گذشته 
اقتصاد ایران بوده است. بر اساس آمار منتشر 
شــده در ســایت تحلیل آنالین به تاریخ ۵ 
اسفند ۹۷، از هر خانوار ایرانی یکی به صورت 
مستقیم از بازار مسکن کسب درآمد می کند. 
در سال گذشــته با رشد بی ســابقه قیمت 
مسکن مواجه شــدیم. علت های مختلفی از 
ســوی تحلیلگران و فعاالن اقتصادی برای 

افزایش قیمت مسکن ...

کوثر بابایی
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     براساس  پژوهش های انجام شده قدرت خرید جامعه کارگری به یک سوم کاهش یافته است که تقویت قدرت خرید، بهبود کیفیت تولید، جلب اعتماد مردم، حمایت از اقشار ضعیف، اصالح 
سیستم مالیاتی و بانکی، سرمایه گذاری در تولید  و ... از راهکارهای رونق تولید است.

نا 
 ایم

س:
عک
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بازار طال و سکه  98/2/8 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,770,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
4,985,0004,860,000جدید

2,760,0002,650,000نیم سکه

1,820,0001,700,000ربع سکه

975000960000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18446,233434921 عیار

یک گرم طالی 
19446,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

همه سناریوهای بنزین در یک سبد؛   

قوی ترین احتمال در مورد آینده بنزین 
چیست؟

بنزین حاال در آستانه تغییر وضعیت است، گزینه های متعددی 
در خصوص آینده بنزین مطرح شده اما به نظر می رسد بازگشت 

سهمیه بندی قوی ترین سناریو در میان همه گزینه هاست .
دولت در حالی رایزنی در خصوص تغییر وضعیت بنزین را در دستور 

کار قرار داده است که داده های آماری نشان می دهد ایران پس از 
ونزوئال ارزان ترین بنزین جهان را به فروش می رساند. ...

وقوع پدیده لغزش زمیــن دور از انتظار 
نیست.

وی با اشاره به تفاوت لغزش و فرونشست 
زمین ادامــه داد: فرونشســت زمین یا 
)Land subsidence( پدیده ای 
است که به دلیل برداشت های بی رویه 
از منابع آب های زیرزمینی و همچنین بر 
اثر پدیده های تکتونیکی )زمین ساختی( 

به وقوع می پیوندد.
این استاد دانشگاه افزود: وقوع فرونشست 
زمین ســبب متراکم و فشــرده شدن 
آبخوان ها شــده و بهره برداری از آنها را 
ناممکن می کند و البته غیرقابل جبران 
اســت، از ســوی دیگر بر اثر این پدیده 
تاسیســات زیربنایی یک منطقه مانند 
خدمات آبرســانی و گازرسانی، جاده ها 
و ساختمان ها دچار تخریب و خسارت 

می شود.
عابدی کوپایی با بیان اینکه نمونه خرابی 
ســاختمان ها بر اثر فرونشســت زمین 

چندی پیش در شهر دامنه فریدن اتفاق 
افتاد تاکید کرد: پدیده فرونشســت با 
تخریب تاسیسات زیربنایی کشور باعث 
اختالل در سازه های خدمت رسانی به 

مردم می شود.
عضو هیئت علمی دانشــکده کشاورزی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان راهکار مهار 
سیالب یا تسکین ســیل در کشور را در 
دو بخش سازه ای و غیرسازه ای عنوان 
کرد و افزود: یکی از راهکارهای ســازه 
ای، سدســازی با رعایت معیارهاســت 
مانند احــداث مانع های آشــغال گیر، 
خــاک ریزهــای اطــراف رودخانه ها، 
ســیل بندها و تاسیســات آبخیزداری، 
همچنین الیروبی و ساماندهی رودخانه 
 ها برای مهــار ســیالب می تواند مؤثر 

باشد.
وی ادامه داد: مدیریــت بحران و انتقال 
و جابه جایی، اســکان، بهداشت مردم، 
همچنین بیمه منازل مسکونی، اراضی 

کشــاورزی و دامداری نیز بخشــی از 
راهکارهای غیرســازه ای پساســیل به 

شمار می رود.
عابدی کوپایی اظهــار کرد: آبخیزداری 
در اســتان های اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری برای جلوگیری از فرســایش 
خاک مورد تایید اســت اما اگر هدف از 
ایجاد بندها به اسم آبخیزداری اما برای 
جمع شدن آب در سد باشد، تامل برانگیز 
است البته بررسی این مسائل در جوامع 

علمی مطرح است.  
این استاد دانشــگاه همچنین به تاثیر 
جنگل تراشی بر تشدید خسارات ناشی 
از ســیل اشــاره کرد و گفت: تحقیقات 
نشان داده جنگل زدایی برای سیل های 
با دوره بازگشــت کم، ۳۰ درصد و برای 
سیالب های با دوره بازگشت زیاد، بیش 
 از ۳۰ درصد سبب افزایش حجم سیالب 
می شــود مانند ســیالبی که در آق قال 

اتفاق افتاد.

یک کارشناس حوزه آب:
فرونشست زمین بهره برداری از آبخوان ها را ناممکن می کند

آبخیزداری در 
استان های اصفهان 

و چهارمحال و 
بختیاری برای 

جلوگیری از 
فرسایش خاک مورد 

تایید است اما اگر 
هدف از ایجاد بندها 

به اسم آبخیزداری اما 
برای جمع شدن آب 

در سد باشد، تامل 
برانگیز است.

استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت:  وقوع فرونشست زمین سبب متراکم و فشرده شدن آبخوان ها شده و بهره برداری از آنها را 
ناممکن می کند و از سوی دیگر با تخریب تاسیسات زیربنایی سبب اختالل در سازه های خدمت رسانی به مردم می شود.

جهانگیر عابدی کوپایی با اشاره به دو پدیده رانش و فرونشست زمین اظهار کرد: لغزش زمین یا )Land slide ( پدیده ای است که در اراضی شیب دار و بر اثر 
بارش طوالنی مدت، تراکم و فشار بر الیه های خاک به وجود می آید  و وقتی شدیدتر است که این اراضی شیب دار در اطراف دریاچه ها و سدها و کنارجاده ها 

باشند؛ مانند شهر دامنه استان اصفهان، در حقیقت هر جایی که زمین شیب  داشته باشد 

غالمحسین رضایی - شهردار ورزنه  شناسه: 448435 

آگهی مزایده مرحله اول -  نوبت دوم 
شهرداری ورزنه به استناد مصوبه شماره 31 مورخ 97/11/10 شورای اسالمی شهر ورزنه در نظر دارد محل های ذیل را به صورت اجاره و از طریق مزایده 
عمومی به مدت 2 سال شمسی با افزایش 20%  سالیانه به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت بازدید از محل های 
مذکور و همچنین کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/2/21 به واحد خدمات شهری شهرداری مراجعه 
و ضمن دریافت اوراق مزایده پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمناً سایر شرایط در اوراق مزایده درج 

شده است. 
VARZANEH.IR :سایت شهرداری تلفن: 03146482221   

1- اجاره تعاونی شماره دو ترمینال شیخ بهایی واقع در خیابان شیخ بهایی ورزنه به مساحت 28 متر مربع با کاربری حمل و نقل مسافر برون شهری به قیمت 
اجاره ماهیانه 2.800.000 ریال

2- اجاره تعاونی شماره سه ترمینال شیخ بهایی واقع در خیابان شیخ بهایی ورزنه به مساحت 28 متر مربع با کاربری حمل و نقل مسافر برون شهری به 
قیمت اجاره ماهیانه 2.800.000 ریال 

3- اجاره مغازه ضلع غربی ترمینال شیخ بهایی واقع در خیابان شیخ بهایی ورزنه به مساحت 34 متر مربع با کاربری تجاری به قیمت اجاره ماهیانه 2.500.000 
ریال 

4- اجاره مغازه ضلع شرقی ترمینال شیخ بهایی واقع در خیابان شیخ بهایی ورزنه به مساحت 34 متر مربع با کاربری تجاری به قیمت اجاره ماهیانه 
2.500.000 ریال 

5- اجاره مغازه میانی ترمینال شیخ بهایی واقع در خیابان شیخ بهایی ورزنه به مساحت 17 متر مربع با کاربری تجاری به قیمت اجاره ماهیانه 1.600.000 ریال
6- قطعه زمین در بوستان خانواده واقع در جنب خیابان ساحل به مساحت 15 متر مربع با کاربری دکه اغذیه فروشی به قیمت اجاره ماهیانه 1.200.000 ریال 

7- قطعه زمین در بوستان خانواده واقع در جنب خیابان ساحل به مساحت 850 متر مربع با کاربری پارک بادی به قیمت اجاره ماهیانه 1.500.000 ریال
8- قطعه زمین در پارک تمدن واقع در خیابان تمدن به مساحت 20 متر مربع با کاربری دکه اغذیه فروشی به قیمت اجاره ماهیانه 1.500.000 ریال

9- قطعه زمین در گلستان شهدا جنب بلوار شهدا به مساحت 15 متر مربع با کاربری دکه اغذیه فروشی به قیمت اجاره ماهیانه 1.200.000 ریال
10- قطعه زمین در باند ورودی شهر واقع در ورودی اصفهان روبروی باسکول اصغری به مساحت 15 متر مربع با کاربری اغذیه فروشی به قیمت اجاره 

ماهیانه 1.000.000 ریال
11- قطعه زمین در بوستان زاینده رود واقع در خیابان شهرداری پارک زاینده رود به مساحت 15 متر مربع با کاربری دکه اغذیه فروشی به قیمت اجاره 

ماهیانه 1.500.000 ریال
12- قطعه زمین در بوستان شهدای گمنام واقع در خیابان شیخ بهایی به مساحت 15 متر مربع با کاربری دکه اغذیه فروشی به قیمت اجاره ماهیانه 1.500.000 

ریال
نوبت  دوم

نوبت  دوم



دست در دست هم 
دهیم به ...

ادامه از صفحه یک:
...  بهره مند خواهند شد. همچنین 
حضرت علی )ع( فرموده اند: با شور و 
مشورت آراء پنهان وامور خفته آشکار 

خواهد شد.
به دلیل اهمیت بســیار باالی شورا 
در دین مــا و کشــورمان در تقویم 
جمهوری اسالمی روز نهم اردیبهشت 
ماه به این عنوان نام گذاری شده است. 
امروز روز شورا است. قصد ندارید در 
برخی امور زندگی تان با افراد خبره 

مشورت کنید؟!
 اگر دوســت دارید در امور زندگی 
خود موفق شــوید بایــد از تجربه 
دیگــران در آن مــورد اســتفاده 
کنید.» امــام صــادق)ع( فرموده 
اند: آدم خــودرای و کم تجربه هیچ 
گاه نباید امید رســیدن بــه مقام 
 ریاســت و مدیریت را در سر داشته

 باشد.«
یکی از مشــکالت اساسی کشور ما 
عدم توانایی در کار گروهی اســت. 
فرقی نمی کند در چه ســطحی از 
جامعه هســتیم اما در هر سطحی 
توانایی کار با همسانان خود را نداریم 
حتی اگر در این کار منفعت شخصی 
 وجود نداشته باشــد و یک وظیفه

 عام المنفعه باشد.
ایــن مدعا را مــی توان بــه خوبی 
هنــگام دعــوا در بازی بچــه ها یا 
هنگام کار جهــادی در نوجوانان و 
یا در عدم ســازش برخــی مدیران 
در ســطح کالن شــاهد بــود . 
شــورا یک نهاد جمعــی تصمیم 
 گیری مبتنی بر شــیوه دمکراسی

 است.
در چنیــن چارچوبــی جایی برای 
تک روی فردگرایانه باقی نمی ماند. 
بنابراین ضروری اســت آن دسته از 
افرادی که با نگرش غیــر از این به 
عضویت شــوراها در آمده اند نگاه 

خویش را تغییر دهند.
اما متاســفانه این نگاه در سیستم 
آموزشی ما وجود دارد و تعلیم داده 
می شود. افراد بااستعداد می توانند 
موفقیت های بســیاری به ارمغان 
بیاورند، اما چنیــن موفقیت هایی 
محدود هستند و فراتر از یک نقطه  
خاصی کشــش ندارند؛ کار تیمی و 
مشــارکت برای صعود به ارتفاعات 

بلندتر ضروری است. 
 وقتی به فرزندانمان می آموزیم که  
تو در همه امور از همه بهتر هستی، 
 اعتمــاد بــه نفسشــان را افزایش 
نداده ایم بلکه احســاس خود بینی 
 و خود بــزرگ بینی را بــه آنها القا 
کرده ایم  و عواقبش را هم اکنون در 

سطح جامعه می بینیم.
در هیچ جای جامعه شاهد همکاری 
قانون مند و صمیمی مردم نیستیم 
 مگر در موارد معــدود! تا جایی که 
ضرب المثلی بینمــان رواج یافته با 
این مضمون»اگر شریک خوب بود، 
خدا هم شریک داشت«! و این یعنی 
در هیچ موردی با دیگران شــراکت 
 نکنید در غیر اینصورت ضرر خواهید

 کرد. 
در صورتی کــه خداونــد در موارد 
متعددی در قرآن تاکیــد کرده» با 
یکدیگر دســت برادری و عطوفت 
بدهید، با یکدیگر مشــورت کنید و 
با هم همکاری کنید تا جامعه یتان 

آباد شود.«
هر چند با وجــود عدم آموزش های 
الزم در کشور کار تیمی اندکی سخت 
به نظر می رسد اما تنها راه برون رفت 
از معضالت اقتصــادی امروز ، انجام 
امور اقتصادی با همکاری و همفکری 

یکدیگر است.
بنابراین یادگیری ساخت  تیم های 
موثر و همکاری های کارآ  برای افرادی 
که قصد پیشرفت بیشتر را دارند خالی 

از لطف نیست.

اقتصاد استان
02
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۱۵۹هزارکارخانهتنهابا۷۰بازرسنظارتمیشود
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان در خصوص نظارت بر اجرای قوانین در کارخانه ها 
گفت: ۷۰ بازرس داریم که باید بر بیش از ۱۵۹ هزار کارخانه و واحد کارگاهی نظارت کنند. با این شرایط 

هر پنج سال یکبار می توان هر واحد را بازرسی کرد.
 محسن نیرومند صبح  یکشنبه با حضور در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 

ضمن تبریک هفته جهانی کار و کارگر با بیان اینکه نامگذاری این روز به بهانه توجه بیشتر به مقام کارگران 
است اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان الزم و ملزوم یکدیگر هستند و وجود هر کدام بسته به دیگری است.

وی ضمن قدردانی از شهرداری اصفهان برای همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری هفته 
کار و کارگر گفت: شهرداری اصفهان بزرگترین کارفرمای استان است و برگزاری مراسم  برای کارگران توسط این سازمان 

جای قدردانی دارد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از شش سال از ادغام سه وزارتخانه و تشکیل ابر وزارتخانه کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی می گذرد ادامه داد: در نگاه اول هم افزایی ایجاد شده مناسب است اما باید توجه داشت که بسیاری از خدمات این وزارتخانه 

مغفول مانده و نیازمند بازنگری است.

۷۰درصدشرکتهایدانشبنیانازصندوقنوآوریخدماتگرفتند
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: تا کنون حدود ۷۰ درصد از شرکت های 

دانش بنیان فعال در کشور از دست کم یک خدمت مالی این صندوق استفاده کرده اند.
محمدصادق خیاطیان در جمع خبرنگاران در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: این خدمات در قالب 

تسهیالت مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمند سازی به شرکت های دانش بنیان ارائه شده است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از چهار هزار و 2۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور، اظهار داشت: صندوق نوآوری 

و شکوفایی اواخر سال ۹۱ با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه فناوری های پیشرفته با سرمایه 
3۰ هزار میلیارد ریال تشکیل شد.

خیاطیان مهمترین خدمت این صندوق را پرداخت تسهیالت مالی عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری یکی دیگر از خدمات 
صندوق نوآوری است که در سال های گذشته به خوبی از آن استفاده نشد و امیدواریم با تعریف الگوهای جدید و با توجه به نیاز کشور 

به اولویت امسال تبدیل شود.
وی یکی ازعاملیت های همکار با صندوق نوآوری کشور را صندوق های پژوهش و فناوری در استان ها خواند و گفت: تا کنون 4۵ صندوق پژوهش 

و فناوری مجوز گرفته اند که از بین آنها حدود 2۵ صندوق فعالند.

کوثر بابایی
ســرمقالـه
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خـــبــــر

اسرافیل احمدیه:

مواد اولیه تولید اکریلیک جزو موارد تحریمی است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
بیان اینکه مواد اولیه تولید اکریلیک جزو موارد تحریمی بوده و واردات آن به 

کشور با موانعی روبه رو است گفت: با توجه به رقابت سایر کشورها در تولید 
اکریلیک و جایگاه ویژه پلی اکریل در کشور و خاورمیانه، برنامه دقیقی باید 

برای تولید اکریلیک در نظر گرفته شود.

اسرافیل احمدیه اظهار کرد: کارخانه پلی اکریل توان تولید 4۰ هزار تن اکریلیک و ۹۵ 
هزار تن پلی استر در سال را دارد، تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید 

اکریلیک با حمایت دولت انجام می شود.
وی با بیان اینکه با توجه به رقابت سایر کشورها در تولید اکریلیک، همچنین جایگاه ویژه 
پلی اکریل در کشور و خاورمیانه، برنامه دقیقی باید برای تولید اکریلیک مدنظر قرار بگیرد، 
افزود: در این راستا پلی اکریل برای واردات مواد اولیه مورد نیاز در مسیر تولید اکریلیک، 

ارزمورد نیاز خود را ثبت سفارش می کند.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطر نشــان کرد: با توجه به 
مشکالت پلی اکریل، هزینه ریالی ثبت سفارش ارز باید به وسیله شرکت های طرف قرار 
داد پلی اکریل تامین شود. احمدیه با اشاره به لزوم توانمندی شرکت های طرف قرارداد پلی 
اکریل برای تامین ارز، گفت: پلی اکریل برای ثبت سفارش ارز مورد نیاز خود با شرکت های 

مختلف قرارداد منعقد کرده است و فرآیند تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه نیز با 
کمک دولت به خوبی انجام می شود.

    دولت پلی اکریل را به شرکت بازگردانده است
وی با اعالم عضویت مدیریت این ســازمان در هیئت اجرایی پلی اکریل، افزود: برای ثبت 
سفارش ارز مورد نیاز کارخانه، مشکل خاصی وجود ندارد و این ثبت سفارش بی وقفه انجام 

می شود اما بانک مرکزی باید فرآیند تخصیص ارز را انجام دهد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت همکاری الزم برای تخصیص ارز 
را انجام می دهد اما این فرآیند زمان بر است زیرا مواد اولیه تولید اکریلیک جزو موارد تحریمی 

بوده و واردات آن به کشور با موانعی روبه رو است.
احمدیه با اشاره به اهمیت تداوم فرآیند تولید اکریلیک تاکید کرد: مقداری از مواد اولیه برای 
فعال سازی بخش تولید اکریلیک به کارخانه رسیده است، از مقداری ضایعات نیز برای تامین 
مواد اولیه استفاده می شود. وی ادامه داد: ثبت سفارش و تخصیص ارز در سامانه نیما طبق 
روال معمول انجام می شود این در حالی است که ارز آزاد مشمول قیمت  گذاری نیست اما لزوم 

پیگیری برای اطمینان از انتقال ارز یا مواد اولیه به کشور ضرورت دارد.

ایمنا
خـــبــــر

بدهي دولت به سازمان 
تامین اجتماعي 200 هزار 

میلیارد تومان است 
و در این شرایط قصد 

فروش شستا را دارد، در 
حالی که سازمان تامین 

اجتماعي متعلق به بخش 
خصوصي است و جامعه 

کارگری مخالف این 
تصمیم هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان :   

ناهمخوانیدستمزدباقدرتخریدازدسترفتهمردم

تعداد کل بازنشستگان استان اصفهان نزدیک 2۵۵ هزار نفر 
اســت که ۱۳0 هزار نفر از این افراد عضو کانون بازنشستگان 
شهرستان اصفهان است، این موضوع نشان می دهد بالغ بر ۶0 
درصد جمعیت اصفهان خانواده بازنشستگان هستند.این گفته 
اصغر برشان  دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان است وی در 
آستانه روز جهانی کارگر در گفتگو با خبرنگار ما گفت : سازمان 
تامین اجتماعی امروز با مشکالت متعددی روبه رو است و این 
مشکالت را دولتمردان به وجود آورده اند گفت : دولت بزرگترین 
بدهکار این سازمان است و به رغم الزاماتی که برای پرداخت این 
بدهی ها در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۷ تصویب شد، 

هنوز پرداخت نشده است.

یلدا توکلی
گـــزارش
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     براساس  پژوهش های انجام شده قدرت خرید جامعه کارگری به یک سوم کاهش یافته است که تقویت قدرت خرید، بهبود کیفیت تولید، جلب اعتماد مردم، حمایت از 
اقشار ضعیف، اصالح سیستم مالیاتی و بانکی، سرمایه گذاری در تولید  و ... از راهکارهای رونق تولید است.

۱۱ اردیبهشت ماه؛

نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ در 
اصفهان برگزار می شود

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن 
و صنایع وابســته از یازدهم اردیبهشت ماه 
در اصفهان آغاز می شــود و به مدت چهــار روز در محل برگزاری 

نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان ادامه می یابد.

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، در این 
نمایشگاه توانمندی های بیش از ۷۰ شرکت داخلی و خارجی را در شش هزار 
مترمربع فضای بسته نمایشگاهی و ۵۰۰ مترمربع فضای باز به نمایش گذاشته 

می شود.
شــرکت های فعال در زمینه های ســنگ کوپ خام، فرآوری، ماشین آالت، 
تجهیزات، اسلب و سنگبری از استان های تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، 
آذربایجان غربی، قم، لرســتان، فارس، البرز و خراسان رضوی در پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ســنگ، معادن و صنایع وابسته حضور خواهند داشت. 
همچنین نمایندگانی از کشورهای انگلستان و آلمان به ارائه توانمندی های خود 
می پردازند. کشور چین نیز با برپایی پاویون اختصاصی خود در این نمایشگاه، 
تالش می کند شرایط مطلوبی برای افزایش ارتباطات و مبادالت تجاری میان 
شرکت های ایرانی فعال در زمینه سنگ، معدن و شرکت های مستقر در شرق 
آسیا فراهم آورد. سنگاب آذرشهر، البرز ایران، دقیق صنعت، برادران امینی، 
پارسا سرام، ویژن آرین استون، کیان سپاهان، ساب سنگ الوند، برنا ابزار توس، 
ساها صنعت، آراد ماشــین و گروه صادراتی ایران و عمان از جمله مهمترین 
شرکت های حاضر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع 

وابسته به شمار می روند.
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، عالوه بر تجلیل از پیشکسوتان صنعت سنگ 
ایران، چهار کارگاه آموزشی نیز برگزار خواهد شد تا عالقمندان و فعاالن عرصه 
سنگ و معادن، با »بازار سنگ خاورمیانه از دیدگاه جهانی«، »نقش برندینگ 
در بازاریابی و صادرات سنگ« و »نقش فناوری اطالعات در صادرات سنگ« 
آشنا شوند.  کارگاه تخصصی »بررسی مولتی وایر گرانیت و ماربل  مقایسه آن 
با اره لنگ« نیز در کنار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع 

وابسته برگزار خواهد شد.
عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت ۱۶ تا 22 روزهای ۱۱ تا 
۱4 اردیبهشت ماه به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع 

در پل شهرستان مراجعه کنند.

ساخت نخستین داشبورد مدیریتی خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران در منطقه اصفهان

نخستین داشبورد مدیریتی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
در منطقه اصفهان طراحی و ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه 
اصفهان، مازیار ایران نژاد کارشــناس اطالعات مدیریت منطقه و طراح این 
پروژه گفت: با حمایت و تشویق مدیر منطقه، طراحی و ساخت این داشبورد در 
طول یک سال گذشته انجام و مراحل آزمایشی آن طی شد و در نهایت توانست 
به هدف اصلی خود که بررسی عملکرد منطقه در بخش های فنی، عملیاتی، 

مخابراتی و ستادی است، برسد.
وی با بیان اینکه داشبوردهای مدیریتی معموال از مجموعه ای از عناصر گرافیکی 
تشکیل شده اند و به منابع مختلف بانک های اطالعاتی موجود در سازمان ها 
متصل هستند، گفت: این داشبوردها همچون داشبورد اتومبیل که در کمترین 
زمان وضعیت عملکرد اتومبیل را برای راننده جهت تصمیم گیری مناســب 

نمایش می دهد، مي باشد.
ایران نژاد افزود: این برنامه با بهترین عناصر گرافیکی، به منظور برجسته سازی 
اهداف مورد نظر مصورسازی شده و با وجود این سامانه بررسی و پایش تجهیزات 
و دستگاه ها و سایر فرآیندهای موجود در منطقه در بخش های مختلف امکان 

پذیر شده است.

گــزارش

گــزارش

وی با اشــاره به اینکه در 
بخشــنامه ســال ۱3۹۸ 
حداقل دســتمزد 3۶.۵ 
درصد افزایش داشته است، 
گفت: با وجود 2۰ درصد 
افزایــش مــزد کارگران 
قدرت خریــد آنها به یک 
سوم رسیده است.وی افزود: همه مردم با 
هر حقوق و دستمزدی که باشند به همان 
میزان قدرت خریدشان کاسته شده است، 
اما روش افزایش دستمزد تا کنون ثابت 
بوده و ارزشی برای طبقه بندی مشاغل، 
تحصیالت و تخصص در نظر گرفته نشده 
است.برشان با بیان اینکه در روش افزایش 
دســتمزد با اعداد متغیر، باید روز به روز 
دستمزد جامعه حداقل بگیرها افزایش 
داده شــود، گفت: در مزد سال گذشته و 
امســال، ابهام وجود دارد و کمک هزینه 
مسکن با وجود تایید شورای عالی کار و 
تصویب کمیته اقتصادی، هنوز به تصویب 
دولت نرسیده است.برشان با بیان اینکه 
در شــرایط تحریم باید بیشتر به نیروی 
کار توجه شود، خاطر نشان کرد: خدمات 
اجتماعی برای شــاغالن بایــد افزایش 
یابد، اما شــاهد نقصان و کمبود خدمات 
درمانی هســتیم، با توجه به افزایش نرخ 
دارو، کارگران با مشکالت متعددی روبه 
رو هستند.وی در ادامه افزود: بزرگترین 
عیب دستمزدها این اســت که با قدرت 
خرید از دست رفته مردم، همخوانی ندارد 
و پاسخگوی نیاز جامعه و کشور نیست، 
تولیدکنندگان کشور نیز توانایی افزایش 
سطح دستمزد بیش از این مقدار را ندارند، 
در این شرایط از دولت توقع داریم در قالب 
حمایت های اجتماعــی همچون درمان 
و تامین اجتماعــی و  کمک های خاص 
داشته باشد.وی با بیان اینکه دولت باید 
در زمان تحریم وارد صحنه شــود، گفت: 
از دولت توقع داریــم در بحث اختصاص 
بن کاالی اساســی که تمامی زمینه ها و 
شــرایط آن از جمله تعاونی های مصرف 
فراهم است، ورود کند تا کاالی اساسی به 
دست مستحق اصلی که مستمری بگیران 
هستند، برسد.برشان افزود: متاسفانه دولت 

در این زمینه کوتاهی کرده است و یکی از 
خواسته های مردم این است که در شرایط 
تحریم که دولت مشــکل ارزی دارد ولی 
مشکل ریالی ندارد، باید وارد صحنه شود 
و به جامعه کارگر به صورت ارائه کاالهای 
اساسی کمک کند.برشــان با بیان اینکه 
رییس جمهوری به بحث خصوصی سازی 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
اشاره کرده است، تصریح کرد: جای تاسف 
است که سازمان تامین اجتماعی را متعلق 
به خود می دانند و برای آن تصمیم گیری 
می کنند.وی افزود: برای جریانات سازمان 
تامین اجتماعی باید مسئوالن آن تصمیم 
گیری کنند و مسیری را دنبال کنند که این 
سازمان به سمت سود دهی حرکت کند و با 

بحران روبه رو نشود.

  مشکل امروز، عدم اجرای قانون 
کار است 

احمدرضا معینی رئیس کانون هماهنگی 
شورای اســالمی کار اصفهان نیز گفت: 
براساس  پژوهش های انجام شده قدرت 
خرید جامعه کارگری به یک سوم کاهش 
یافته اســت که تقویت قــدرت خرید، 
بهبود کیفیت تولید، جلب اعتماد مردم، 
حمایت از اقشار ضعیف، اصالح سیستم 
مالیاتی و بانکی، سرمایه گذاری در تولید  
و ... از راهکارهای رونق تولید اســت.وی 
در خصوص قانون کار، گفت: قانون کار، 
اگرچه مصوب ســال ۵۹ است، مشکلی 
ندارد، تصریــح کرد: قانــون کار اگرچه 
نیازمند اصالحات است، در مجموع، حتی 
۵ درصد قانون فعلی اجرا نشده و۹۵ درصد 
آن مسکوت مانده است و گواه این، نبود 
حتی یک شکایت در بخش مجازات های 
این قانون است.رئیس کانون هماهنگی 
شورای اسالمی کار اصفهان تصریح کرد: 

مشکل امروز، عدم اجرای قانون کار است 
و کارفرما باید در قانــون تجارت، پیگیر 
کار خودش باشد و قانون کار در حمایت 
از نیروی کار اســت، اگرچه همه در یک 

سنگر هستیم.

  در عمل سفره های آنها ۵۷ درصد 
کوچک تر شد 

مهدی ترکان رئیس هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان اســتان اصفهان نیز با بیان 
 اینکه بــا افزایش نــرخ تــورم، در عمل 
ســفره های بازنشســتگان ۵۷ درصد 
کوچک تر شده است، گفت: حقوق فعلی 
بازنشستگان جوابگوي زندگي آنها نیست، 
در حالی که سال گذشته تورم ۷۰ درصد 
رشد داشت، تنها با افزایش ۱3 درصدی 
حقوق بازنشستگان، در عمل سفره های 
آنها ۵۷ درصد کوچک تر شد.رئیس هیئت 
مدیره کانون بازنشستگان استان اصفهان با 
انتقاد از تصمیم دولت در خصوص فروش 
تامین اجتماعی و واگذاری آن، اظهار کرد: 
بدهي دولت به سازمان تامین اجتماعي 
2۰۰ هزار میلیارد تومان اســت و در این 
شرایط قصد فروش شستا را دارد، در حالی 
که ســازمان تامین اجتماعي متعلق به 
بخش خصوصي است و جامعه کارگری 
مخالف این تصمیم هستند.وی تاکید کرد: 
صندوق بازنشســتگان تامین اجتماعي 
باید سه جانبه گرایي شود و در آن نماینده 
جامعه کارگری، کارفرمایی، دولت حضور 
داشته و از سوی دیگر نظارت مجلس بر آن 

حکم فرما باشد.

  ۶0 درصد دریافتی کارگران صرف 
مسکن و اجاره بها می شود 

آرش احمدی رییس کانون انجمن های 
صنفی کارگران اســتان اصفهان اظهار 

کرد: احمدی با بیان اینکه در آمد ماهیانه 
سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 
ماهیانه ۹۰۰ میلیارد تومان و هزینه های 
این ســازمان یک هــزار و 3۰۰ میلیارد 
تومان است، افزود: وقتی این مبلغ تامین 
نمی شــود به اصالح قانون رو می آورند و 
حق هفت درصدی بیمه کارگری را به ۹ 
درصد افزایش می دهند.وی اضافه کرد: 
در حال حاضر خواســته های جامعه کار 
با قبل فرق کرده  و باید مسئوالن در این 
زمینه ورود کنند، نیازهای نسل جدید را 
بررسی کرده و دیدگاه های روحی- روانی 
و شرایط محیطی دیده شود و متناسب با 
شغل، افراد را با  محیط کار آشنا کنند.وی 
افزود: ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف 
مسکن و اجاره بها می شود. کارگران نیاز 
به ترحم ندارند، اگر حق و حقوق قانونی 
کارگران بر مبنای قانون اساسی پرداخت 
شود ما مشــکلی نداریم اما مشکل اینجا 
است که قانون کار در کشور ما به درستی 
اجرا نمی شود.وی ادامه داد : بر اساس اصل 
3۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب 
با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و 
دولت موظف است با رعایت اولویت برای 
آنان که نیازمندتر هستند زمینه اجرایی 
این اصل را فراهم کند.احمدی اضافه کرد: 
وقتی این اصول بر اساس سلسله مراتب از 
قانون اساسی اجرایی نمی شود خود به خود 
در قانون کار  و قانون تامین اجتماعی نیز 
شاهد اجرایی نشدن موارد هستیم. رییس 
کانون انجمن های صنفی کارگران استان 
اصفهان گفت: طــرح پارامتریک اصالح 
قانون تامین اجتماعی اکنون به مجلس 
رفته است، متاسفانه دولت به طور مداوم 
دست در جیب سازمان تامین اجتماعی 
کرده و کارگر و کار فرما هر ماه یک سوم 

حقوقشان را به دولت می دهند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Manifestation of Islamic 
architecture in Hakim 
mosque

Many beautiful mosques in Isfahan were constructed 
during the Safavid era; each of them displays a 
museum of tile and plasterwork without any 
exaggeration. Hakim mosque owns a collection of 
Islamic and Persian architectural art.This mosque 
was built at the end of Rangrazan Bazaar, in the old 
neighborhood of Isfahan called Babol Dasht, in 1067 
A.H, during the reign of Shah Abbas II; its construction 
was completed in 1073 A.H. The founder of the 
mosque was Hakim Mohammad Davood known as 
Tagharob Khan who was a physician during the Shah 
Safi and Shah Abbas II era.Hakim mosque is one of the 
important mosques of Isfahan due to its beautiful and 
unique tile works and exquisite inscriptions in Suls, 
Nastaliq, and Moalla calligraphy. This monument is 
located in an area where of an older mosque from 
Deilamian dynasty era in 4th century A.H, named Juji, 
Jurjir, Rangrazan Jameh, or Saheb Ibn Ebad mosque 
was constructed. Four Iwans that surrounded this 
monument are displaying nice decorations and 
tile works combined with unique and distinctive 
features.Roofed Shabestan of Hakim mosque is 
one of the interesting and big one in its own kind. 
It has beautiful seven-color tile works with flower 
and bush designs. Turquoise tiles in arabesque 
design and Bannai scripts with geometric forms in 
vertical and horizontal direction are also visible in 
the mosque. There is also an inscription written by 
Mohammad Reza Emami, with Suls calligraphy on 
azure background, dates back to 1069 A.H.

Sanandaj Jame Mosque

Sanandaj is known as the city of mosques; if you travel 
to the city, you see so many minarets that, from afar, 
Sanandaj looks like mosques land.
Dar-ol Ehsan Congregational mosque is one of the 
historical structures in the city. It was constructed at 
the beginning of the Qajar dynasty, 1228 A.H, upon 
the order of Vassal Amanollah Khan Ardalan, the 
governor of Kurdistan. It is said that the mosque was 
built over a ruined mosque from the Safavid era.
The mosque has two iwans, one of them facing the 
east and the other one to the kiblah. Also, there is a 
central yard with 12 chambers that surrounded it.
A huge chamber with 35 domes and 34 pillars has 
made the mosque unique. Verses of Quran have been 
inscribed around the great chamber which add to 
its beauty. Poems of some well-known poets like 
Khorram Kordestani and Nateq Isfahani are engraved 
on two iwans as well.   
Constructing a pool made up of eight slabs of stone 
in the middle of the monument filled up with the 
water of an aqueduct in the mosque is considered as 
a unique Persian specific architecture.
The walls of the mosque are decorated with seven 
color tiles and marble with patterns of flowers 
and bushes. Brick, stone, and wood  materials are 
also used to design the Jame mosque. Beautiful 
plasterworks have been carried out By Master 
Mohammad Sanandaji.
In addition to tiling, you can enjoy many signs of 
stonemasonry art in the mosque. In the view of 
the foregoing, this mosque is comparable to Vakil 
mosque in Shiraz. The monument is considered as 
a religious and historical tourist attraction site that 
catches the visitors’ eyes every year.
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About Fath Abad Garden
Fath Abad Garden is more than 13 
hectares. There is a mansion in the 
middle of the garden which has 
Persian-European architecture. One 
of the best times to visit this complex is 
at nights. The reflection of the mansion 
with its lights in the pool is worth 
watching.
One of the most beautiful rooms in 
Fath Abad Mansion is the painting 
room. You can see valuable and 
breath-taking paintings all over the 
room. Other important items in this 
building are its stuccos, on one of the 
entrances of the building, there is 
a beautiful calligraphy stucco that 
says In the Name of God and another 
quote of holy Quran. Fathabad 
garden is located about 25km outside 
Iran’s southeastern city of Kerman. 
According to historians, this pattern 
has been used to constructing Shazdeh 
Garden in Mahan.
Although this garden isn’t registered 
as a part of the Persian Gardens on 
the UNESCO World Heritage Sites, it’s 
still definitely worth visiting. If you’re 
really looking to wowed, head over to 
the dignified garden at dusk and soak-
in the exquisite red, orange and yellow 
hues projected onto the mansion’s 
façade. Not to mention the reflection of 
it all in the central garden pool!
There is a very special residence in 
Fath Abad Garden that lives there for 
quite a long time. A very old berry 
tree is inside the mansion. When the 
construction of the building started, 
there was this old tree in the middle of 
the area, but the architecture decided 
not to cut this berry tree off, and 
instead, he managed to build the place 

without any harm to the tree.
Fath Abad Garden
History of Fath Abad Garden
Fath Abad Garden was built during the 
reign of Mohammad Shah from Qajar 
dynasty. Biglar Beigi is the other name 
of this garden. It was the nickname of 
its owner, who was also the governor 
of Kerman in that time. He built this 
garden within five years and used this 
place for recreational purposes. Long 
lines of plane trees and its fascinating 
flower carpets make this garden 
interesting for buyers, but the owner 
refused any offers.
The history of the construction of the 
garden is around the year 1255 (Hijri-
Shamsi), In Qajar period. Fathabad 
memorial garden “Fazl Ali Khan 
Biglarbeygi” was the ruler of Kerman. 
That is why it is also called Biglarbeygi 
Garden.
The magnificently crafted mansion is 
comprised of multiple arcades on its 
ground floor and surrounding walls, all 
while holding up the stunning second 
floor with its glorious terrace.
In its day, the Fathabad qanat was 
a key supplier of water for the city 
of Kerman. Through which, it also 
supplied water for the Fathali Garden 
and mansion.
Prestigiously sitting at the northern 
wing of the garden, the plush two-
story chateau views over two 
large rectangular pools, reflecting 
its stunning façade. The building 
structure is made entirely from raw 
adobe and plaster. It’s quite amazing 
what the old-time architects and 
builders could do with such delicate 
and simple materials.
The surface area is 140,000 and 
superstructure is 4000 square meters. 
The garden is located in the middle of 
fathabad farm. The Water of the garden 
was provided by an underground 
aqueduct called Fathabad Qanat. The 
main section of the building is the 
Central building with two southern 
wings which forms the main core of 
the monument. There is also a building 
called four-season Mansion located on 

the east of Central building.
Beyond his rule, the beautiful 
Fathabad Garden and mansion 
continued to be used by Nosrat Ol 
Mamaalek I & II in the subsequent 
years that came.
Despite being abandoned and slow 
falling apart for years, contemporary 
efforts have fully restored this gem of 
the planes. Nowadays, tourists and 
travelers can marvel at the Fathabad 
Garden and mansion’s exquisite 
splendor.
Fath Abad Garden
When Ghanat (Kariz: a number of 
connected wells under the ground) of 
this garden gradually dried, the glory 
of the garden went wreck as well. As 
a result, trees and flowers, once lively 
and colorful, turned dry and dead, until 
the place was eventually just ruined.
Almost a century after the building 
of Fath Abad Garden, the renovation 
begins. The beautiful paintings were 
painted again by skillful artist on the 
walls of the building in the middle of 
the garden. This time, medical plants 
made the garden fresh and lively.
Location of Fath Abad Garden
To reach Fath Abad Garden, you need 
to go a little out of Kerman, toward 
northwest. You can use Jomhuri 
Boulevard and then Havaniroz 
Boulevard, or use Zangi Abad Road. 
You can find other attractions of 
Kerman like Ganjali Khan Complex, 
Kerman Vakil Bath, and Kerman 
Bazaar about 21 kilometers away 
from this garden.
Where to Eat near Fath Abad GArden
Feeling a little hungry after visiting 
Fath Abad Garden? How about a 
delicious meal? Chelo Gusht Zarandi, 
Piko Pizza Restaurant, and Dasht-e 
Behesht Restaurant are some of your 
choices for restaurants.
Where to Stay near Fath Abad 
Garden
The closest cheap, economic, and 
budget hotels near Fath Abad Gardens 
is Akhavan Hotel. If you are looking for 
a luxury one, Hotel Pars Kerman can be 
your suitable choice. 

Fath Abad Garden: One of the Most 
Beautiful Gardens in Iran

A couple of years ago, if you looked at Fath Abad 
Garden, you would just see some ruins, but after 
renovation, it got its glory back and became one 
of the most popular tourist attractions in Kerman. 
Besides that, it is one of the largest medical plants 
gardens. Let’s learn more about this beautiful 
garden…

Amir 
Chakhmagh 
complex

The most beautiful 
architectural masterpiece 
and tile works of the 
nineteenth century is 
Amir Chakhmagh Complex 
located in Yazd. It was 
constructed during the 
Timurid era, in the eighth 
century A.H.
Amir Jalaluddin 
Chakhmagh, the Yazd 
ruler, ordered to build 
this structure; this is the 
reason of its naming. The 
complex consists of a 
mosque, market, Tekieh 
(religious theater), 
square, bathhouse, 
caravanserais, cold water 
well, and a confectionary; 
all of them are listed as 
Iran’s National Heritage 
Sites.
Amir Chakhmagh 
mosque, known as New 
Jame Mosque or Dohouk 
mosque, situated on 
the southern part of 
the square, is the oldest 
structure in the historical 
area. It was built in 841 
A.H.
The interior design of the 
mosque is as wonderful 
as its exterior; Quran 
carvings on inscriptions, 
marble and tiling designs, 
mosaic inscriptions, and 
muqarnas structures 
catch the visitors’ eyes. 
There is a two-storey 
Tekyeh on the east side of 
the square.
The brick building with 
its two high minarets was 
used to be a gathering 
place for kings and ladies 
to watch the mourning 
ritual of Nakhl Gardani 
that commemorates 
the martyrdom of 
Imam Hussein (PBUH). 
The historical Nakhl 
(a wooden structure 
representing the Imam’s 
coffin) in the corner of the 
Tekye adds to the beauties 
of Amir Chakhmagh 
square; it is called Heidari 
Palm which dates back to 
450 years ago, and carried 
during Muharram rituals 
in a special event named 
“Nakhl Gardani”.
Haji Ghanbar Bazaar, 
the great bazaar in the 
east side of the Amir 
Chakhmagh square, is 
an interesting shopping 
center for visitors to buy 
fabric, sweets, candies, 
gold, and carpet. One 
of the rulers of Yazd, 
Nezamoddin Haji Ghanbar 
Jahanshahi ordered 
to build this great and 
wonderful bazaar. This 
popular place is lit up 
with orange lighting in 
the arched alcoves after 
sunset, and provides a 
fantastic glory view in the 
square.
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Although this 
garden isn’t 
registered as 
a part of the 
Persian Gardens 
on the UNESCO 
World Heritage 
Sites, it’s still 
definitely worth 
visiting. If you’re 
really looking 
to wowed, head 
over to the 
dignified garden 
at dusk and soak-
in the exquisite 
red, orange and 
yellow hues 
projected onto 
the mansion’s 
façade. Not to 
mention the 
reflection of it 
all in the central 
garden pool!
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The 17th edition of Tehran 
International Exhibition of 
Flowers and Plants opened 
by the mayor of Tehran, 
Pirouz Hanachi and the 
Chairman of Tehran’s City 
Council, Mohsen Hashemi, 
in Goftogou Park in Tehran 
on Sunday.More than 260 
domestic and 17 foreign 
companies’ representatives 
will showcase their latest 
products relating to flowers 
and plants. Companies from 
the Netherlands, Germany, 

France, Belgium, Italy, 
Turkey, Armenia, Austria, 
Switzerland and Russia 
along with their Iranian 
counterparts are attending 
the 17th edition of the 
exhibition.The exhibition 
will wrap up on Friday May 
3, open from 10 AM to 9 PM 
during these 6 days.

ASEAN consider 
inclusion of local 
currencies in 
trades to kill US 
dollar
The Association of 
Southeast Asian 
Nations (ASEAN) and 
its East Asian partners 
are considering the 
ways to add local 
currencies to their 
financial transactions 
to reduce reliance 
on the US dollar and 
maybe kill it softly over 
time.
The 10 members of the 
association along with 
China, Japan and South 
Korea, in their summit 
earlier this month, 
announced that they 
have devised a specific 
plan to include local 
currencies in their 
financial transactions 
to reduce Asia’s 
reliance on the US 
dollar.According to a 
report by business 
journal Nikkei Asian 
Review, the association 
members are set to add 
Chinese and Japanese 
currencies to their 
$240 billion currency 
swap safety net.The 
representatives of 
the 13 countries will 
discuss the proposed 
change to the so-called 
Chiang Mai Initiative 
at a May 2 meeting of 
finance ministers and 
central bankers in Fiji.
The Initiative, which 
was established in 
2000, is aimed at 
preventing a repeat 
of the 1997 Asian 
currency crisis. 
Under its framework, 
countries in financial 
trouble can access a 
pool of dollars that can 
be sold to prop up a 
falling currency, though 
it has yet to be used.
Allowing participants 
to access Asian 
currencies in an 
emergency could 
encourage their use, 
including in foreign 
exchange reserves.
The idea of moving 
away from the dollar 
in global trade has 
become a trend lately 
among countries 
including Russia, China, 
Japan, Iran, Turkey, 
Venezuela, and others.
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Tehran hosts 17th intl. flower 
exhibition

He was noting that the US 
failed to extend oil breaks 
and added, “The U.S. is 
trying to compensate 
Iran’s oil shortages and if 
Russia and OPEC fail to do 
their jobs, Washington is 

experiencing greater pressure.”
Cole Latimer who works at Fairfax 
Media expressed that United 
State claims that Saudi Arabia can 
compensate Iran’s oil shortages 
but according to statistics, it can 
produce about 1.3 million barrels 
of oil per day, so how much can it 
compensate Iran’ s oil shortage 
and how much Iran oil consumers 
prefer Saudi Arabia is not obvious.
“U.S cannot bring Iran’s oil exports 
to zero, because China is still 
determined to continue buying oil 
from Iran and On the other hand, 
the American pressure on Beijing 
not to buy oil from Iran will lead to 
an increase differences between 
the US and China.
China’s oil imports from Iran 
have hit a seven-month high in 

March ahead of Washington’s 
termination of sanctions waivers 
for major buyers of crude from the 
Islamic Republic.
The Trump administration 
last week said it will not renew 
exemptions granted last year 
to buyers of Iranian oil, a more 
stringent than expected decision 
that caught several key importers 
who have been pleading with 
Washington to continue buying 
Iranian oil sanctions-free.
The White House said that its 
move is meant to “bring Iran’s 
oil exports to zero” and deny 
the government “its principal 

source of revenue.”US Secretary 
of State Mike Pompeo told a press 
conference on Monday that Saudi 
Arabia and the UAE had agreed to 
“ensure an appropriate supply (of 
oil) for the markets” in order to 
make up for the loss of Iranian oil 
in the global market.
Iran’s Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh has said Washington 
will never be able to achieve its 
“dream” of cutting Tehran’s oil 
exports to “zero.” Zangeneh also 
accused Saudi Arabia and the UAE 
of exaggerating their ability to 
replace Iran’s oil in the wake of US 
measure.

EAEU countries to 
reduce import duties on 
502 Iranian goods

 At the plenary session of the Senate of 
Kazakhstan this week, the deputies adopted a 
law on ratification of a temporary agreement 
on the formation of a free trade zone between 
the countries of the Eurasian Economic Union 
(EAEU) and Iran, according to the Kazakh 
media.
The agreement concluded in Kazakhstan 
on May 17 last year provides for the 
establishment of a preferential trade 
mechanism and reduction of import customs 
duties in mutual trade zone between the EAEU 
member states and Iran in respect of a number 
of approved goods for a period of three years, 
Trend reported.Speaking at the session, the 
Minister of National Economy of Kazakhstan 
Ruslan Dalenov informed that the volume of 
mutual trade with Iran last year amounted to 
$516.3 million, of which Kazakhstan’s exports 
to Iran accounted for 82.6%.“The main export 
products are barley, rolled steel, rapeseed 
and lamb. in line with the agreement, the 
Iranian side provided a reduction in import 
duties on 864 goods,” the Minister said.The 
three-year agreement allows Kazakhstani 
exporters to import beef and mutton, legumes, 
vegetable oils, macaroni and confectionery, 
rolled steel, rails, batteries, fittings, and pipes 
to the Iranian market at a reduced rate. This 
group of goods, according to the minister, 
takes more than half of Kazakhstan’s exports.
In their turn, the participating countries 
of the EAEU will reduce import duties on 
Iran on 502 goods including, in particular, 
pistachios, dates, figs, raisins, shrimps, 
confectionery, dishes, detergents, carpets 
and plastic products.The agreement approved 
by the senators will enter into force 60 days 
after the completion of the procedures for 
its ratification.The head of the Ministry of 
Economic Development and Trade noted that 
within a year after ratification the parties 
would begin negotiations on a permanent 
agreement on a free trade zone. The law 
approved by the deputies has yet to be signed 
by the President of Kazakhstan.

“Some believe that in coming days we will face a sharp 
rise in the price of oil,” Cole Latimer, energy analyst 
told ILNA News agency in an interview.

U.S cannot bring Iran’s oil exports to 
zero; Australian analys

news

“We have our own 
customers since 
Iran’s oil is among 
the Middle East’s 
high-quality oils 
and many countries 
required the Iranian 
product,” he added, 
highlighting, 
“Iran’s oil cannot be 
sanctioned.”  
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Talks underway for dispatching 
Iranian workforce to Romania, 
Bulgari, S Korea, Japan
 Director General of the Ministry of Labor Mohammad 
Akbarnia revealed the dispatch of labor force to Romania, 
Bulgaria, South Korea and Japan.
With the coordination made in this regard, totally 5,000 
labor force will be sent from the Islamic Republic of Iran 
to the aforementioned countries in the current Iranian 
calendar year (started Mar. 21, 2019), he reiterated.
Turning to the latest situation of dispatching Iranian labor 
force overseas, he added, “effective measures have been 

taken for dispatching labor force to other countries since 
the last year (ended March 20, 2019) up to the present 
time.”
After negotiating with Germany and Croatia, a notice was 
issued for dispatching labor force to these two European 
countries, he said, adding, “moreover, talks are underway 
with ambassadors of other countries, applicant of Iranian 
labor force.”
Turning to the notice released for sending workforce to 
Germany, he stated, “Germany needs more than 250,000 
foreign workforces annually, so that Germany has not any 
restriction in applying foreign labor force.”
Regarding the dispatch of workforce to Croatia, the director 

general said, “Croatia has planned 
for employing more than 50,000 
foreign labor force from various 
countries including Islamic 
Republic of Iran.”
Negotiations are underway 
between Iran and ambassadors 
of foreign countries including 
Romania, Bulgaria and South Korea, 
he said, adding, “we have agreed to set up 
expert-level committees for following up and formulating 
mechanism for dispatching Iranian labor force to these 
countries.”

CBI gov. announces 
plan to curb inflation
The Governor of the Central Bank of Iran 
(CBI) Abdolnaser Hemmati announced 
the bank’s plan for controlling the 
fluctuating macroeconomic variables 
including inflation on his Instagram page 
on Sunday.
“Despite economic fluctuations, CBI 
could mange to register liquidity 
growth at 23 percent in the year before 
(1396), one percent more that that of its 
preceding year (1395) and seven percent 
below the figure in 1394,” Hemmati 
wrote.

“Presently, domestic demand should 
not be aggravated via sowing insecurity, 
therefore, CBI is looking for feasible 
and modern methods to control 
macroeconomic variables including the 
inflation rate,” he added.

“In the new monetary policy and with 
the help of open market operations, the 
Central Bank seeks to manage short-
term interest rates and the efficiency of 
monetary policies to curb the inflation 
rate, he added.
“Obviously, the previously applied 
monetary policies would be modified by 
implementation of the new policies and 

the insecure demand for money will be 
reduced,” the CBI governor announced.
“The correcting policy would be effective 
in case of having a financial discipline in 
the government and the balanced sheets 
of the banks unified,” he added.

Russia won’t immediately 
raise oil output after Iran 
waivers end
Russia will not immediately raise oil output 
after the United States ends sanctions 
waivers for buyers of Iranian crude in May, 
President Vladimir Putin said Saturday.

“We have an agreement with OPEC to 
maintain production at a certain level and 
this agreement is in force until July,” Putin 
told reporters on the sidelines of a summit 
in Beijing.The Trump administration said 
it will not renew exemptions granted last 
year to buyers of Iranian oil, a more stringent 
than expected decision that caught several 

key importers who have been pleading with 
Washington to continue buying Iranian oil 
sanctions-free.The United States reimposed 
sanctions in November on exports of Iranian 
oil after U.S. President Donald Trump last 
spring unilaterally pulled out of a 2015 
accord between Iran and six world powers 
to curb Tehran’s nuclear program. 



UK’s Corbyn Snubs Donald 
Trump State Dinner
Labour leader Jeremy Corbyn turned down an 
invitation to a state dinner with “misogynist” US 
President Donald Trump when he visits the UK 
in June.
The veteran left-winger is the latest in a number 
of politicians to snub the US president, including 
Commons Speaker John Bercow and Liberal 
Democrat leader Vince Cable.
Corbyn argued the “pomp and ceremony” of an 
official state visit was not needed and criticized 
the prime minister, Theresa May, who he said had 
“again opted to kowtow to this US administration,” 
Sky News reported.
The Labour leader said, “Theresa May should 
not be rolling out the red carpet for a state visit to 
honor a president who rips up vital international 
treaties, backs climate change denial and uses 
racist and misogynist rhetoric.
“Maintaining an important relationship with 
the United States does not require the pomp and 
ceremony of a state visit. It is disappointing that 
the prime minister has again opted to kowtow to 
this US administration.
“I would welcome a meeting with President Trump 
to discuss all matters of interest.”
A spokeswoman for the Speaker’s office said, 
“Speaker has been invited to the banquet, but he 
will not be attending.”
The SNP’s Westminster leader added, “It is 
unacceptable that, at the same time as Donald 
Trump promotes the poisonous politics of division 
and alienated communities, the prime minister 
sees it fit to roll out the red carpet for him.
“Rather than laying out all the pomp and 
ceremony of a state visit, Theresa May should 
instead be holding meetings to challenge the US 
administration and raise key issues.”

Iran keen to enhance 
economic cooperation with 
Pakistan
Consul General of Iran in Pakistani city of Lahore 
has said that Iran is willing to enhance its economic 
cooperation with Pakistan besides working 
actively to find out new horizons of expanding 
bilateral trade ties, according to local media.
Mohammad Reza Nazeri made the remarks in an 
important meeting held at Sialkot Chamber of 
Commerce and Industry (SCCI). He also visited 
several leading industrial units in the city of 
Sialkot. 
SCCI President Khawaja Masud Akhtar presided 
over the meeting. SCCI SVP Waqas Akram Awan 
and other Iranian officials were also present.
Iranian Consul General said that the time was 
high for both Pakistan and Iran to boost their 
mutual trade and they should expand their mutual 
economic cooperation. 
He said that Iran was much keen to strengthen 
mutual trade ties with Pakistan besides finding 
out the new business development and trade 
promotional opportunities as well.

Why are human rights defenders silent over 
Saudi crimes?

By: Mohammad Ghaderi
Today, the public opinion of 
the world is more than ever 
informed about the nature 
and identity of the Saudi 
regime. The main question 
is why many human rights 

defenders in the world do not 
condemn this crime? Why do not 
many international organizations 
and institutions act in the face of the 
Saudi assassin regime?
The fact is that the recent crime in 
Saudi Arabia has been sustained by 
the United States, Britain and France. 
The three countries that support 
the Yemeni war and the killing of 
Yemeni children and women also 
support Riyadh. Therefore, these 
three countries use their influence in 
international organizations against 
humanity.
Today, the Islamic world is deeply 

upset about the great crime that has 
occurred in Saudi Arabia. But in the 
meantime, in addition to Riyadh, 
European and American supporters 
of the hated Saudi regime are also 
accused. They are responsible for the 
killing of innocent people in Yemen, 
Bahrain, Saudi Arabia, Syria, Iraq, 
and so on.
For example, the United States and 
three countries, Germany, France 
and Britain, are well aware of the 
fate of their export arms to Saudi 
Arabia. The Saudi regime uses these 
weapons to produce terror in the 
West Asia region. Washington and 
its allies know well that many of 
these weapons come to the hands of 

terrorist groups such as ISIL through 
official lobbyists in Riyadh.
Ultimately, Saudi Arabia will pay a 
heavy punishment for its thousands 
of crimes against Muslims. The 
37 recent Saudi victims were 
subjected to heavy torture. They 
were also deprived of having 
a lawyer. Meanwhile, none of the 
international institutions is taking 
action in the face of the riots and 
savagery of Riyadh. Soon, with 
the fall of the Saudi regime, there 
will be many documents about the 
numerous crimes of this regime. 
Documents that they are disturbing 
the hearts of the conscious and free  
people.

The latest crime of Saudi Arabia’s wild regime has 
led to anger and hatred of all people in the world 
for Riyadh. Undoubtedly, not only the leaders of the 
Saudi regime, but also its American and European 
supporters, are also involved in the martyrdom of 
37 people in Saudi Arabia.
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 A senior Pakistani 
analyst termed the 
US decision to end 
sanctions waivers 
for Iran oil exports 
as extremely unfair 
and said it cannot 
impose its will on the 
entire world.
L i e u t e n a n t 
General (Retd) 
Talat Masood said 
the US unilateral 
actions would 
create serious 
problems for the 
rest of the world. 
After withdrawing 
from Joint 
Comprehensive 
Plan of Action 
(JCPOA) and re-
imposition of 
unilateral sanctions 
against Iran the US 
had agreed to let 
eight countries, 
including China, 
Japan, India and 
South Korea, 
Taiwan, Italy and 
Greece keep buying 
Iranian oil.However, 
in a statement, 
the White House 
said US President 
Donald Trump 
has decided not 
to renew waivers 
that allow eight 
countries to buy 
Iranian oil without 
facing Washington’s 
sanct ions .Tal at 
Masood said: 
‘Well I think this is 
extremely unfair 
because US is not a 
country which can 
impose its will on 
the entire world.’ 
“If there was any 
action that had to 
be taken, it has to 
have the approval of 
the United Nations 
and of all world 
powers,” he said. The 
analyst expressing 
his views said if 
the US unilaterally 
takes this position 
it creates serious 
problems for the 
rest of the world. He 
added that the US 
is trying to create 
sharp divisions 
and impose its will 
and its program 
of hegemony over 
the world by re-
imposing sanctions. 

US cannot im-
pose its will on 
entire world: 
Pak analyst
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Frm. diplomat:
B-team opposed to any negotiations 
between Iran, US
A former Iranian diplomat, Abdolreza Faraji-rad, says the US’ 
delay in considering the prisoner swap offer with Iran shows 
that B-team, comprising Bolton, Netanyahu and the Saudi and 
Emirati crown princes, are against any negotiations between 
Iran and US.The former Iranian diplomat, Abdolreza Faraji-
rad, said Sunday that the B-team is like a “pressure group” 
that seeks to influence the decision-making of US President 
Trump and bringing him to its own side.

He said the B-team, comprising US National Security Adviser 
John Bolton, Israeli PM Benjamin Netanyahu, Saudi and 
Emirati crown princes bin Salman and bin Zayed, has been 
successful in achieving their goals in some cases, such as the 
US negotiations with North Korea, or Trump’s order for the 
withdrawal of American troops from Syria.
Trump does not seem to be seeking military intervention 
with Iran, he said, adding “however, B-team is making a lot of 
efforts to influence Trump’s decisions and shape them to their 
own liking, so that the White House’s approach would lead to 
a military intervention with Iran.”
B-team is seeking to create tension, cause military 

intervention and overthrow 
the Islamic establishment, the 
former diplomat said.
About prisoner swap with the 
US, Faraji-rad said the move 
would be a good step in bringing 
the current tensions under 
control; “it is also a humanitarian 
act, and can serve as a good start for 
interaction [with the US]. It could create the feeling that the 
two sides could also hold talks on other issues without the 
influence of pressure groups such as the B-team.”

Top General: Iran Not 
Intending to Close Strait of 
Hormuz
 Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major 
General Mohammad Hossein Baqeri made it clear 
that the country has no intention of blocking the Strait 
of Hormuz unless the hostile measures of enemies 
would leave Iran with no other choice.Speaking to 
reporters on the sidelines of a gathering of Police 
commanders in Tehran on Sunday, Major General 
Baqeri said the Iranian Armed Forces are in charge of 
security of the Strait of Hormuz.

Tehran wants the Strait of Hormuz to remain open 
with sustained security, he noted, saying the Iranian 
oil and commodities are being freighted through the 
strait just like the shipments of other countries.
“If anybody is to make the Strait of Hormuz unsafe, 
we will certainly counter it, and if our oil is not to be 
shipped over through the Strait of Hormuz, then the 
oil of others will definitely not go through the strait 
either,” the top general underlined.“This would not 
mean the closure of Strait of Hormuz, we have no 
intention of closing it, unless the enmity of enemies 
would reach a limit that there is no other choice. That 
day, we will be fully capable of closing the strait,” 
Major General Baqeri added.Highlighting Iran’s strict 

control over the 
southern waters, 
the commander said 
American warships 
and trade vessels 
have to respond 
to the Islamic 
Revolution Guards 
Corps (IRGC) Navy 
when crossing the Strait of Hormuz 
several times a day.He said the most recent reporters 
show that American forces continue to respond to the 
IRGC Navy’s questions and there is no sign of a change 
in their behavior at the Strait of Hormuz.

News

The fact is that 
the recent 
crime in Saudi 
Arabia has been 
sustained by the 
United States, 
Britain and 
France. 
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Iran; pivot of counter-
terrorism in region: 
Min
Iran’s Interior Minister Abdolreza 
Rahmani-Fazli described Iran as the 
pivot of counter-terrorism activities in 
the region and said it is the only country 
which fights terrorism in practice 
while others suffice themselves with 
rhetoric and chanting the slogans about 

counterterrorism.
Iran; pivot of counter-terrorism in 
region: Min
Enemies of Iran are putting lots of efforts 
to put pressure on Iranians and cause 
instability in the country, Rahmani-
Fazli said while addressing a national 
conference attended by the Iranian 
police commanders on Sunday.
‘We are witnessing the formation of 
popular forces across the region like 
the one we have in Iran which is called 
Basij forces, he said noting that this in 

itself stresses the fact other regional 
countries too are looking at Iran and the 
Islamic Revolution as a role model, the 
Interior Minister said.
He added that the Iranian nation should 
be proud of the efforts and sacrifices of 
the military and security forces in all 
circumstances.
The Minister further believed that the 
Iranian nation will not let anybody who 
dares to mess up with their affairs go 
unpunished.

Army poised to face 
potential threats: Gen. 
Sayyari
Deputy Coordinator of the Iranian 
Army Rear Admiral Habibollah Sayyari 
announced on Sunday that the Islamic 
Republic of Iran Army is at high level 
of preparedness to face any possible 
threat.
“The Army maintains its readiness 
and knows that it cannot neglect 
combat readiness even for a second,” he 
underlined.

“It is the Army’s duty to protect the 
country’s borders and preserve the 
territorial integrity and above all this, to 
provide aid to people,” the General said.
He added that the army has been 
active in flood-stricken areas since the 
beginning of the floods by dispatching 
all the facilities and equipment.
Gen. Sayyari previously had pointed to 
the Islamic Republic’s significant role 
as the ‘main player’ in the region, saying 
that no country can take any measure 
in the region without Iran’s presence or 
determination.
As reported earlier, the Army uses 
helicopters and drones as a tool for flood 

mapping and detecting areas which 
are prone to floods. The helicopters 
and drone capabilities are used to 
identify and photograph dams, rivers 
and sensitive areas as well as collect 
information in the region, and this 
information is handed over to analysts 
on a daily basis.



Isfahan, Najaf Unis. sign MoU
Isfahan University of Iran and Najaf University of Iraq have signed a memorandum of 
understanding (MoU) in an effort to develop international scientific cooperation.
Isfahan University‘s chancellor, Houshang Talebi, said that Najaf University is one of the 
top universities of Iraq and the expansion of international scientific relations with good 
universities in the world is one of the priorities of Isfahan University.
The exchange of professors and students, as well as the implementation of joint 
educational projects and courses are among the priorities of the MoU signed between 
Isfahan and Najaf universities.Referring to Erasmus Mundus program and the EU Student 
Exchange, he said, “Iran, Iraq and Yemen are in a group that can collaborate with the EU 
on joint projects.”

Iranian Foreign Minister 
said that Iran has made 
no offer to US for talks 
and gave response to 
their suggestion of 
negotiations.
Mohammad Javad Zarif 
made the remarks in an 
exclusive interview with 
US media ‘CBS’, saying 
‘We responded- we 
responded to the offer 
that they had actually 
made to engage and we 
are waiting for a reply.’
In response to a question 
whether the prisoner 
swap initiative has been 
presented by Iran, he 
said ‘Well, we’ve done it 
before.’ 
He added, ‘We had a 
possibility of getting the 
release of some Iranians 
who were in US jails or 
were under probation in 
the United States.’
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Cbi Gov. Announces Plan To Curb 
Inflation

Ayaz Ahmed made the 
remarks in an exclusive 
interview with IRNA in the 
wake of Pakistan’s Prime 
Minister Imran Khan’s visit 
to Iran.
Imran Khan visited Tehran 

for the first time after his election as the 
Pakistani premier in August 2018.
The visit took place place on the 
occasion of the 70th anniversary of 
establishment of Iran-Pakistan 
relations.
Prior to Tehran, Imran Khan visited the 
holy city of Mashhad on pilgrimage to 
the holy shrine of Imam Reza (AS), the 
eighth Imam of Prophet Mohammad 
(PBUH) Infallible Household.
One of the most important 
cooperation between Iran and 
Pakistan in addition to gas could be 
supply of electricity from Iran. What 
is Pakistan’s perspective on this issue?
Ayaz Ahmed: Being an energy-
deficit country, Pakistan has been 
reliant on energy supply from Iran to 
provide electricity to some districts 
in Balochistan province of Pakistan. 
Gwadar city is receiving 14 MW from 
the 70MW coming through a 400 km 
transmission line from Pishin in Iran`s 
Sistan-Baluchestan province bordering 
Mand, Balochistan province of Pakistan. 
Pakistan has welcomed Iran’s offer to 
supply 3,000 megawatts of electricity. 
Islamabad has appreciated the offer 
of the Iranian ambassador, as well as 
Iranian President Hassan Rouhani that 
Iran’s electricity imports to Pakistan 
can be expanded to 3,000 MW, up from 
100 MW. 

As the summer season is approaching, 
the Imran Khan government should 
come forward with a plan to import a 
needed amount of electricity from Iran 
so that domestic and commercial users 
in Pakistan will not suffer in months 
ahead. 
What can be the main areas of 
economic cooperation between Iran 
and Pakistan?
Ayaz Ahmed: Since both Pakistan and 
Iran are resource-rich neighboring 
countries and, more importantly, are 
located in a geo-economically important 
region, (connecting the energy-rich 
Central Asian Republics (CARs) with 
South and West Asia), all this provides 
a tremendous potential to Pakistan 
and Iran of substantially improving 
their economic cooperation in the 
region. Given American sanctions on 
the Iranian economy, the areas left for 
bilateral economic cooperation include 
energy, aviation, livestock and trade 
connectivity. Given the recent revival 
of Pakistan’s aviation sector under 
the Pakistan Air force, it can support 
Iran to boost its (Tehran’s) $4 billion 
worth of technology market and $ 20 
billion worth of aviation sector. Since 
Iran possesses about 1,187.3 trillion 
cubic feet of gas reserves and 157.8 
billion barrels of oil, this could help 
energy-deficit Pakistan to import 
required amount of oil and gas to meet 
its ever-increasing energy needs in the 
foreseeable future. 
Pakistan can also import iron-ore, iron 
scrap, dates, detergents, transformers, 
chemicals, bitumen, polyethylene, 
propylene, etc. from Iran. While, Iran can 
increase its purchase of rice, fresh fruits, 
meat cloth and mechanical machinery 
from Pakistan.
In this context, Pakistan direly needs 
to employ sagacious and dexterous 
diplomacy, as the Trump administration 
resorted to unilateral reinstatement of 
crippling financial sanctions on Iran’s 

economy in May 2018.
The joint economic cooperation 
between Iran and Pakistan has been 
set at a level of $ 5 billion until the 
year 2021, but so far this figure has 
not been reached. Considering the 
cultural similarities between the two 
countries, what do you think the cause 
of this failure can be?
Ayaz Ahmed: There are certain factors 
largely responsible for stopping 
Pakistan and Iran from increasing the 
level of bilateral trade to $ 5 billion by 
2021. These factors include American 
sanctions on Iran, increasing Indian 
engagement with Iran, Pakistan’s 
protracted issue of trade deficit and 
Islamabad’s reliant on Saudi Arabia for 
bailout packages, inter-alia. Apart from 
these, high non-tariff barriers in Iran, 
high customs duty on items in which 
Pakistan has comparative advantage 
(e.g. textile), slow process of import 
approvals in Iran, dearth of enabling 
infrastructure that can facilitate trade 
on Pakistan’s side, poor rail, road and air 
connectivity between the two countries 
and less number of land border trade 
posts.
During this time, two harbors of 
Chabahar and Gwadar have always 
been considered as rivals. Do you 
agree with this view?
Ayaz Ahmed: Yes, I presumably 
subscribe to this point of view. Speaking 
realistically, the two harbours of 
Chabahar and Gwadar are more of 
rival than complementary in the region 
when seen in the larger context of cut-
throat competition between assertive 
China and India in the Indian Ocean 
region. What we should need to take into 
consideration are the stakes of China 
and India associated with these two sea 
ports. China is heavily engaged with the 
Gwadar Port in order to substantially 
expand its trade with the Middle East, 
Africa and Europe, enjoying a shorter, 
less expensive and less risky trade route. 

While, India wishes to access the Central 
Asia region and Afghanistan via the 
Chabahar Port. 
Thus, New Delhi is largely inclined 
to capitalize on the Chabahar Port to 
undermine the Gwadar Port in the 
foreseeable future.
Iran and Pakistan want to make the 
two sister ports, thus making them 
complementary to each other in the 
region in the future. Since Iran and 
Pakistan are financially reliant on India 
and China, respectively, both Tehran 
and Islamabad will have the option to 
‘wait and see’.
Is Pakistan dissatisfied with the 
development of Chabahar?
Ayaz Ahmed: No, not at all. Rather, 
Pakistan is largely comfortable of 
and satisfied with the slow but steady 
transformation of Chabahar into a mega 
city in the strategically-important Strait 
of Hormuz. Given strong Pakistan-
Iranian economic, diplomatic and 
security cooperation in the past (except 
in the 1990s due to the Taliban factor), 
Islamabad is largely comfortable with 
and wishes Iran to connect Central Asia 
and Afghanistan to the larger world 
through the Chabahar Port.
However, Pakistan has repeatedly 
shown serious concerns about Indian 
intention of secretively and allegedly 
using of Chabahar to operate its spy 

network against Pakistan’s province 
of Balochistan. The detained Indian 
navy commander Kulbushan Jadhav 
has revealed that New Delhi secretively 
operates a spy network from Chabahar 
to insidiously perpetuate terrorism 
and militancy inside Pakistan. If such a 
network exists, Iran must immediately 
stamp it out for the sake of larger Pak-
Iran relations and interests.How is 
Pakistan interested in expanding 
cooperation in Chabahar?
Ayaz Ahmed: Pakistan has repeatedly 
shown its interest in making harbours of 
Gwadar and Chabahar sister ports in the 
region. More precisely, Pakistan would 
like to cooperate with Iran to have a 
win-win connectivity and transit route, 
connecting the Central Asia region 
with the world through these two sea 
ports. Moreover, Pakistan also wants to 
fully coordinate intelligence with Iran 
and conduct timely joint anti-terror 
and counter-insurgency operations 
in the ‘Pakistan-Iran border region’ 
for the future security of Iran’s Sistan-
Baluchestan, the Chabahar Port and 
Pakistan’s province of Balochistan. 
Presumably, under the sway of a major 
world power and a regional country, 
some militant outfits are quite active on 
the Pakistan-Iran border, which carry 
out deadly attacks on both sides of the 
border. 

Scholar: Pakistan relying on Iran to provide energy

Pakistani Scholar from the University of Karachi Ayaz 
Ahmed underlined Pakistan’s reliance on Iran in 
various fields, namely in electricity, saying Pakistan 
has hailed Iran’s offer to supply 3,000 MW electricity.
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Since both 
Pakistan and Iran 
are resource-
rich neighboring 
countries and, 
more importantly, 
are located in a 
geo-economically 
important region, 
(connecting 
the energy-rich 
Central Asian 
Republics (CARs) 
with South and 
West Asia), all 
this provides 
a tremendous 
potential to 
Pakistan and Iran 
of substantially 
improving 
their economic 
cooperation in the 
region.



سرنوشت نامشخص برندهای موبایل در ایران
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان گفت: در حال حاضر هر برند موبایلی که وارد می شود دارای 

سرنوشت نامشخص است و هیچ گونه خدمات پس  از فروش ندارد.
حسن میرشمشیری در خصوص وضعیت بازار موبایل و قیمت آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه موبایل های موجود 
در بازار وارداتی هستند، قیمت آن با دالر ارتباط مستقیم دارد، یعنی با افزایش نرخ دالر، قیمت موبایل نیز افزایش 

می یابد. وی با اعتقاد بر اینکه در صورت کاهش نرخ دالر، قیمت موبایل نیز کاهش می یابد، تصریح کرد: امکان 
ندارد فروشنده ای بتواند گوشی با قیمتی متفاوت با دالر در بازار به فروش برساند. موبایل کاالیی است که در صورت 

فروش رفتن به سرعت باید برای جایگزین آن خرید کرد و قابلیت انبار شدن، ندارد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و 
تعمیرکنندگان گوشی موبایل شهر اصفهان با اشاره به نوسانات نرخ موبایل در بازار، گفت: نوسانات قیمت  موبایل طی چند روز اخیر 

به دلیل قطع رجیستری و سپس وصل شدن دوباره آن بود. گوشی هایی که وارد کشور می شود به  نام مسافری است و هزینه های گمرکی 
آن به طور کامل، به نام مسافری پرداخت می شود، بنابراین اعمال عملیات رجیستری موجب قانونی شدن موبایل می شود. وی با انتقاد از مشکالت 
موجود در رجیستری گوشی های تلفن همراه، تأکید کرد: گوشی های رجیستری شده اکثر مواقع با سامانه همتا یا گمرک مشکل پیدا می کند. 

سامانه تنها یک شماره پاسخگو در تهران دارد و در شهرستان ها هیچ مرجع پاسخگویی به مردم ندارد و این مسئله کشور را درگیر کرده است.

جذب ۹۷ درصدی بودجه شهرداری خمینی شهر در سال گذشته
 رئیس شورای شهر خمینی شهر گفت: در سال گذشته توانستیم ۹۷ درصد از بودجه ای که پیش بینی 

کردیم را از طریق پرداخت عوارض جذب و پیرو آن پروژه های عمرانی خمینی شهر را به خوبی اجرا کنیم.
عبداهلل کیانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت نهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان حضرت 
امام )ره( به تشکیل شوراها اظهار داشت: با وجود اینکه در تأسیس شوراها ۲۰ سال تأخیر داشتیم، اما واگذاری 

امور به مردم و شورا به عنوان پارلمان محلی، به سرعت توانست جایگاه خوبی را در کشور پیدا کند و رابط خوبی 
بین مردم و مسئولین از این طریق ایجاد شد.

وی ادامه داد: با انتخاب مناسب مردم، شورای پنجم خمینی شهر از افراد متخصص و کارآمدی متشکل شد که بدون 
هیچ چشم داشتی در کنار مردم مشغول به کار شدند. رئیس شورای شهر خمینی شهر در توضیح عملکرد شورا و شهرداری 

خمینی شهر ابراز داشت: اولین وظیفه شورای شهر در شروع کار، انتخاب شهردار بود؛ شهردار منتخب نیز با مدیریت صحیح و همکاری و تعامل، 
نسبت به اجرای پروژه های عمرانی، فرهنگی و خدماتی اقدام کرد و دوشادوش اعضای شورا مشغول به کار شد.  وی ادامه داد: حاصل این تعامل 
شورا و شهرداری رضایت شهروندان بود که به تبع آن مردم نیز در پرداخت عوارض همکاری بسیار خوبی داشتند و بدین ترتیب سال گذشته 

توانستیم ۹۷ درصد از بودجه ای که پیش بینی کردیم را جذب و پیرو آن پروژه های عمرانی خمینی شهر را به خوبی اجرا کنیم.

 بنزین هــزار تومانی در 
حقیقت، یکــی از ارزان 
ترین کاالهایی است که 
در اقتصــاد متورم ایران 
عرضه می شــود و اتفاقا 
هــر دو کشــورعرضه 
کننده بنزین ارزان یعنی 
ونزوئال و ایــران، هر دو با مشــکالت 
متعــددی در حــوزه اقتصــاد روبرو 

هستند .
 در حالی قیمت بنزین از سال ۱۳۹۴ 
تا کنون تغییر نکرده است که هدف از 
این اقدام پیشگیری از فشار اقتصادی 
بر اقشار مختلف جامعه بوده است اما 
در عمل این فرضیه به تحقق نرسیده 
چرا که نــه تنها بنزین هــزار تومانی 
فشــار اقتصادی را کاهش نداده بلکه 
فشار ناشی از یارانه پنهان یا عدم النفع 
کشور از فروش بنزین به قیمت بسیار 
 ارزان بر شــانه های اقتصاد سنگینی 

می کند.
 قاچاق گسترده ســوخت از کشور از 
یــک ســو و همچنین عــدم تحرک 
خودروســازان برای بهبــود کیفیت 
خودروهای تولیدی بــا هدف رعایت 
مصرف بهینه از سوی دیگر و الودگی 
ناشــی از باال بودن مصرف ســوخت 
سبب شــده اســت اقتصاد و محیط 
 زیســت با مشــکالت متعددی روبرو 

شود.
 بررسی ها اما نشان می دهد در میان 
گزینه هــای مطروحه نظیــر افزایش 
قیمت بنزین و تک نرخی شــدن آن، 
تخصیص سهمیه بنزین به هر ایرانی 
و همچنین دو نرخی شدن بنزین در 
کنار سهمیه بندی گزینه آخر شانس 

باالتری را داراست.
 به عبارت دیگر افزایش نرخ بنزین،هم 
برای بنزین سهمیه بندی و هم برای 
بنزین آزاد و سهمیه بندی بنزین ارزان 
تر از قوی تریــن گزینه های مطرح در 

حال حاضر است .
 پیش از ایــن نیز بنزین بــه صورت 
سهمیه بندی به میزان ۶۰ لیتر برای 
هر خــودرو در کارت های ســوخت 
شــارژ می شــد و مازاد بر این رقم را 
دارنــدگان خــودرو باید بــه صورت 
آزاد،البته با کارت های ســوخت خود 
 یا جایگاه های سوختگیری خریداری

 می کردند.

   چاره ای جز دو نرخی شــدن 
نیست

غالمرضا شــرفی، عضو کمیســیون 
انرژی مجلس با بیــان اینکه موضوع 
سهمیه بندی بنزین بررسی شده است، 
گفت: با این حال هنــوز به نتیجه ای 
نرسیده که در مجلس قابل طرح باشد.

به گفته شرفی، فضای مجازی بخشی 
از تحلیل ها و اخبار را کنار هم گذاشته 
بنابراین اطالعات اعالم شــده موثق 

نیست.
شرفی ادامه داد: به نظر من چاره ای جز 
دونرخی شــدن بنزین نداریم زیرا این 
ســوخت که مورد نیاز همگان است و 
بر همه موئلفه های ملی تاثیر می گذارد 

باید بیشتر از گذشته کنترل شود.

   چه کسانی از یارانه کنونی بنزنی 
بهره می برند؟

سینا ضیایی، عضو اندیشکده مطالعات 
حاکمیت و سیاست گذاری در توضیح 
اینکه چه کسانی از یارانه بنزین بهره 
مند می شــوند، گفته اســت:در واقع 
اقشار مستضعف جامعه نه تنها از یارانه 
بنزین ســودی نمی برند، بلکه فشــار 
تورمی حاصل از این سیاست را نیز به 
دوش می کشند. این در حالی است که 
تنها ۴۳ درصد مردم دارای خودروی 
بنزین سوز هســتند و این آمار برای 
فقیرترین دهک جامعه روستایی تنها 

۰.۷ درصد است. پس مشخص است 
که اعطای سهمیه بنزین به ماشین ها 
دردی از فقرای جامعه دوا نخواهد کرد 
و تنها اثرات تورمی احتمالی توشــه 
آن ها خواهد بود. البته باید توجه داشت 
کــه مطالعات تجربی انجام شــده در 
ایران و سایر کشــورهایی که افزایش 
قیمت بنزین را تجربه کرده اند نشان 
می دهد که افزایــش قیمت بنزین اثر 
تورمی چندانی نخواهد داشت و تنها 

در ماه اول با افزایش ســطح قیمت ها 
نسبت به ماه قبل مواجه خواهیم بود 
و در ماه های بعد از افزایش قیمت، اثر 

تورمی چندانی مشاهده نشده است.
پیش از این اما حــذف تدریجی یارانه 
پنهان حامل های انرژی و توزیع نقدی 
و یکسان عواید آن در جامعه به صورت 
درآمد پایه همگانی، پیشنهادی است 
که در اسفند سال گذشته توسط ۴۰ 

پژوهشگر اقتصاد مطرح شد. 

   زمان اجرا تعیین شده است؟
هر چند گمانه زنــی درباره زمان اجرا 
همچنان ادامه دارد اما برخی دو موعد 
زمانی را برای اجرای این طرح محتمل 

می دانند .
 موعــد اول ابتــدای خــرداد مــاه و 
موعد دوم پایــان کاه مبارک رمضان 
اســت . باید صبر کــرد و دید نگارش 
 این ســناریو چــه زمانی بــه پایان 

می رسد.

همه سناریوهای بنزین در یک سبد؛   

قوی ترین احتمال در مورد آینده بنزین چیست؟

خبرآنالین
گـــزارش
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بنزین حاال در آستانه تغییر وضعیت است، گزینه های متعددی 
در خصوص آینده بنزین مطرح شده اما به نظر می رسد بازگشت 

سهمیه بندی قوی ترین سناریو در میان همه گزینه هاست .
دولت در حالی رایزنی در خصــوص تغییر وضعیت بنزین را 
در دستور کار قرار داده اســت که داده های آماری نشان می 
دهد ایران پس از ونزوئال ارزان ترین بنزین جهان را به فروش 

می رساند.

در واقع اقشار 
مستضعف جامعه نه 
تنها از یارانه بنزین 

سودی نمی برند، بلکه 
فشار تورمی حاصل از 
این سیاست را نیز به 

دوش می کشند. 
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آیا در سال ۹۸ در بازار 
مسکن سرمایه گذاری 

کنم؟

مسکن یکی از شاخصه های مهم و 
تأثیرگذار در رشد اقتصادی جوامع 
است و همین موضوع اهمیت این 
بخش برای فعاالن اقتصادی را نشان 
می دهد. در میان صنایع مختلف، 
صنعــت ســاختمان را می تــوان 
صنعت اول ایران دانست. ساختمان 
پربازده ترین و پرنوسان ترین صنعت 
در ۴۰ سال گذشــته اقتصاد ایران 
بوده است. بر اســاس آمار منتشر 
شده در ســایت تحلیل آنالین به 
تاریــخ ۵ اســفند ۹۷، از هر خانوار 
ایرانی یکی به صورت مســتقیم از 
بازار مسکن کسب درآمد می کند. در 
سال گذشته با رشد بی سابقه قیمت 
مسکن مواجه شــدیم. علت های 
مختلفــی از ســوی تحلیلگــران 
و فعاالن اقتصادی بــرای افزایش 
قیمت مسکن در سال ۹۷ ارائه شده 
است. براساس این تحلیل ها عوامل 
اقتصادی که مختص بخش مسکن 
نیست مانند همیشه بیشترین اثر را 
بر قیمت مسکن در این سال داشته 
است که بی ثباتی ارز و گران شدن 
آن در این میان از سایر عوامل نقش 
پررنگ تری بازی کــرده و محرک 
مهمی در روانه شدن سرمایه ها به 

بازار مسکن بوده است.
اما جالب اســت بدانید که در سال 
گذشــته به دلیل بحــران ارزی، 
بازدهی مســکن از بازدهــی ارز و 
سکه کمتر بود، همچنین در نیمه 
دوم ســال ۹۷ نیز با کاهش قیمت 
ارز شرایط رکودی در بازار مسکن به 
وجود آمد. با این تفاسیر سرنوشت 
ســرمایه گذاری در بازار مسکن در 

سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟
برخــی از کارشناســان اقتصــاد 
مســکن معتقدند افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی در سال ۹۷ که 
به دلیل نوســانات نرخ ارز به وجود 
آمد بر قیمت مســکن در سال ۹۸ 
تأثیرگذار خواهد بود. اما عده ای دیگر 
از کارشناسان صنعت ساختمان بر 
این باور هستند که در بازار مسکن با 
دو برابر شدن قیمت ها رشدی شکل 
گرفته است که می بایست به تدریج 
به دســت می آمد و مســکن دیگر 

ظرفیت رشد بیش از این را ندارد.
عطا آیت اللهی در مقاله ای از تجارت 
نیوز گفته است: چنانچه به تاریخچه 
صنعت ساخت و ساز بعد از انقالب 
نگاهی بیاندازیم، شــاهد خواهیم 
بود که قیمت مسکن در یک دوره 
چهارســاله با رکود مواجه می شود 
و در دوره کوتاهــی قیمت ها روند 
فزونی به خود می گیرند، بعد از این 
دوره قیمت ها در مقطع زمانی کوتاه 

تثبیت می شوند.
این کارشناس گفته است با توجه 
به شرایط پیش آمده و افزایش ۷۰ 
تا ۸۰ درصدی نرخ مسکن نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، به نظر 
می رسد که قیمت مسکن برای سال 

۹۸ گران نخواهد شد.

تجارت نیوز
خـــبـــر
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عکس نوشت گردشگری

دنیای اقتصاد
گـــزارش

آیا در شرایط تحریم می توان 
سرمایه گذاران خارجی را به 

سرمایه گذاری در توریسم فراخواند؟

فرمول جذب سرمایه 
خارجی به گردشگری

 با برگشت تحریم ها و 
خروج آمریکا از برجام 
بســیاری از امیدها برای جذب ســرمایه های 
خارجی به گردشــگری که به دلیل برجام و لغو 
تحریم ها زنده شــده بود، از میــان رفت و گویا 
این اتفاق موجب شــد فرآیند جذب ســرمایه 
خارجی با اخالل مواجه شــود و بــه خانه اول 
برگردد؛ اتفاقی که البته معاون سرمایه گذاری و 
طرح های سازمان میراث فرهنگی آن را نپذیرفته 
و معتقد است سرمایه گذاران گردشگری از ایران 
نرفته اند. این درحالی است که برخی از فعاالن 
حوزه گردشــگری بر این عقیده انــد که میزان 
سرمایه گذاران گردشگری خارجی نه تنها کاسته 
شده بلکه بسیاری از آنها به دلیل فشارهایی که 
آمریکا به ایران و سایر کشورها درباره ارتباط با 
ایران آورده، از تصمیمی که قبل از برجام  مبنی 
بر سرمایه گذاری داشــتند، برگشته و انصراف 

داده اند.
باتوجه به شرایط اجتناب ناپذیر کنونی سوالی 
که مطرح می شود این است که آیا راهکارهایی 
وجود دارد تا همچنان سرمایه گذار خارجی برای 
ســرمایه گذاری ایران را مقصد مناسبی بداند؟ 
به هر روی برای توســعه گردشگری الزم است 

همچنان زمینه هایی فراهم شود تا سرمایه های 
خارجی به کشــور روی خوش نشــان دهند. 
کارشناسان، صاحب نظران و فعاالن گردشگری 
به ۴ فرمول مهــم برای فراهم کردن شــرایط 
برای جذب سرمایه خارجی اشــاره می کنند؛ 
»جذب سرمایه  داخلی به گردشگری و توسعه 
گردشگری داخلی«، »تدوین مجدد قانون جذب 
سرمایه گذار خارجی«، »ارائه گارانتی های دولت 
به سرمایه گذار خارجی« و »پوشش گردشگری 
در صندوق ضمانت نامه صادرات.« آنها بر این باور 
هستند که باتوجه به این موارد البته با چاشنی 
ثبات سیاســی داخلی و بین المللــی می توان 
امیدوار بود که همچنان سرمایه گذاران خارجی 
باوجود تحریم هــا و فشــارهای آمریکا تمایل 
داشته باشند ســرمایه خود را به ایران بیاورند و 

سرمایه گذاری های سودآوری داشته باشند.

    سرمایه گذاری محرمانه!
چنانچه اشــاره شــد، خروج آمریکا از برجام و 
بازگشت تحریم ها موجب شده بسیاری از مدیران 
و مقامات عالی رتبه کشورهای بزرگ که پس از 
برجام مشتاقانه به دنبال همکاری و سرمایه گذاری 
در ایران بودند، دیگر تمایلی به ادامه همکاری و 
سفر به ایران نداشته باشند؛ اتفاقی که دامن گیر 
بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی در ایران 
شده و بسیاری از آنها یا متوقف  شده  یا شروع نشده 
به خط پایان خود رسیده اند. از جمله پروژه های 
بزرگی که تــا قبل از خروج آمریــکا از برجام با 
استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران خارجی 
مواجه شده بود »صد هتل - صد کسب وکار« بود؛ 

پروژه ای که قرار بود دریچه  تازه ای را مقابل 
صنعت هتل سازی در ایران باز کند.

غالم حیدر ابراهیم بای ســالمی که دبیر 
اجرایــی همایش ســرمایه گذاری »صد 
هتل، صد کســب وکار« بود، با اشــاره به 
این پروژه کــه قرار بــود ۱۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در آن صورت گیرد، 
به »دنیای اقتصاد« می گویــد: »زمانی که 
چنین پروژه ای آغاز شد شرکت های بزرگ 
اروپایی و آسیای شرقی در همایش بین المللی 
سرمایه گذاری در صنعت گردشگری شرکت 
کردند؛ اما بعد از خروج آمریکا تقریبا هیچ کدام 
مدیــران عالی رتبه این کشــورها برای ادامه 
مذاکرات به ایــران نیامدنــد.« او از مقامات 
عالی رتبه زیادی از کشورهای آلمان، اسپانیا، 
ایتالیا و... می گوید که مشتاقانه تا قبل از آنکه 
تصور کنند سفر به ایران، سفر آنها به آمریکا را با 
مشکل همراه می کند، به ایران آمدند: »بسیاری 
از کشــورهایی که مجموعا تا ۱۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری پیشنهاد داده بودند، سرمایه های 
خود را به ایران نیاوردند. حتی شــرکتی بود که 
می خواست تا ۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری کند 

اما این پیشنهاد تا قبل از تحریم ها بود.«
ابراهیم بای سالمی همچنین به سرمایه گذارانی 
اشــاره می کند که هنوز هــم باوجود تحریم ها 
باقی مانده اند؛ اما به شــرط آنکــه فعالیت  آنها 
به صورت محرمانه صورت گیرد: »در هر صورت 
باز هم نمی توان گفت تمام ســرمایه گذاران از 
سرمایه گذاری پشــیمان شــده اند. متاسفانه 
ســرمایه گذاران بزرگ رفته اند؛ امــا برخی از 
ســرمایه گذارانی که تا ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون دالر 
حاضر به سرمایه گذاری هستند، باقی مانده اند و 
اکثرشان اعالم کرده اند که باید مراودات به صورت 

محرمانه صورت گیرد.«
توجه به سرمایه گذار داخلی و بهبود گردشگری 
داخلــی از جمله راهکارهای مهمی اســت که 
کارشناسان گردشگری به آن باور دارند و معتقد 
هســتند اگر این دو بخش در حوزه گردشگری 
بهبود یابد ناخودآگاه سرمایه گذار خارجی نیز 
تمایل پیدا خواهد کرد تا در ایران به دلیل سودی 
که دارد سرمایه گذاری کند؛ بدون آنکه موضوع 
تحریم ها برایش حائز اهمیت باشــد. علی اصغر 
ظریف کار، عضو کمیســیون گردشگری اتاق 
بازرگانی ایران با تاکید بر این موضوع می گوید: 
»چه در شرایط کنونی که تحت فشار تحریم ها 
قرار داریم و چه در شرایطی که اوضاع از این بهتر 
بود آنچه برای جذب سرمایه گذار خارجی اهمیت 
دارد و نمی توان آن را کتمان کرد، ایجاد رضایت 

برای سرمایه گذار داخلی است.«
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رایزنی برای اعزام نیروی کار ایرانی به 
رومانی،بلغارستان،کره و ژاپن

مدیر کل کاریابی های وزارت کار از مذاکره با کشورهای رومانی، بلغارستان، کره جنوبی و ژاپن برای اعزام 
نیروی کار خبر داد و گفت: برای امسال اعزام ۵ هزار نیروی کار هدفگذاری شده است.

محمد اکبرنیا با اشاره به آخرین وضعیت اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور اظهار داشت: از سال گذشته اقداماتی 
برای اعزام نیروی کار صورت گرفت تا این عملیات که تا پیش از این به صورت موردی توســط کاریابی ها صورت 

می گرفت، به صورت سیستماتیک و هدفمند انجام شود.
وی ادامه داد: در همین راستا پس از مذاکره با کشورهای آلمان و کرواسی، فراخوان اعزام نیروی کار به این دو کشور 
صادر شد؛ عالوه بر این با سفرای سایر کشورهایی که متقاضی نیروی کار ایرانی هستند، مذاکراتی صورت گرفته تا در 

سال جاری در رابطه با اعزام نیروی کار گام جدیدی را برداریم.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار، درباره فراخوان اعزام نیروی کار به کشور آلمان با بیان اینکه 
این کشور سالیانه به بیش از ۲۵۰ هزار نیروی کار خارجی نیاز دارد، گفت: کشور آلمان محدودیتی برای میزان تأمین 

نیروی کار خارجی خود از ایران ندارد.
وی با اشاره به ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط اشتغال در کشور آلمان افزود: در این زمینه نیز با هماهنگی وزارت 
امور خارجه دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در آلمان تأسیس شده تا فرایند مذاکره و مصاحبه با متقاضیان 

از طریق این دفتر انجام شود.
اکبرنیا با اشاره به اینکه یکی از شروط اعزام نیروی کار به آلمان داشتن مدرک زبان سطح B۱ آلمانی است، گفت: 
کسانی که شرایط الزم را داشته باشند، فرایند ثبت نام و مصاحبه آنها با کارفرمایان آلمانی از طریق دفتر هدایت و 
حمایت نیروی کار طی می شود اما در خصوص متقاضیان صاحب صالحیتی که زبان آلمانی نمی دانند نیز در حال 
مذاکره هستیم تا در صورت توافق از طریق مراکز آموزشی از جمله جهاد دانشگاهی به صورت فشرده دوره های زبان 

آلمانی را بگذرانند.
وی همچنین درباره اعزام نیروی کار به کشور کرواسی با بیان اینکه این کشور برای جذب بیش از ۵۰ هزار نیروی کار 
خارجی از کشورهای مختلف از جمله ایران برنامه ریزی کرده است گفت: انجمن کارفرمایان این کشور اخیراً در سفر 
به ایران برای جذب ۳۰۰ نفر نیروی کار ایرانی در مرحله اول اعالم آمادگی کردند که با آغاز اعزام این میزان نیروی کار 
ایرانی، می توان این همکاری را ادامه داد. مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار، با اشاره به توقف ثبت 
نام برای اعزام نیروی کار به کرواسی افزود: در حالی که نیاز کشور کرواسی به نیروی کار ایرانی در این مرحله ۳۰۰ نفر 
است اما حدود ۱۰ هزار نفر اعالم آمادگی کردند به همین منظور ثبت نام متوقف شد تا پس از ایجاد بانک اطالعات از 

این افراد، فرایند بررسی صالحیت متقاضیان آغاز شود.
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رویکرد استارت آپ های سال ۹۸ در راستای رونق تولید است
 رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی)ره( گفت: ایجاد 
کسب وکار و استارت آپ ها با توجه به شعار سال انجام می شود. شعارسال: علی شهابی با اشاره به برگزاری 
پانزدهمین رویداد استارتاپی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی)ره( در حاشیه سی ودومین 
نمایشگاه کتاب تهران گفت: ۱۴ رویداد استارتاپی در سال پیش، از سوی واحد یادگار امام)ره( برگزار شد که 

ثمرات بسیار مطلوبی برجای گذاشت و پانزدهمین رویداد نیز در یک فضای فرهنگی برگزار شد که ویژگی های 
منحصربه فردی به دنبال داشت. رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان واحد یادگار امام خمینی)ره( ادامه داد: 

دانشگاه آزاد اسالمی هرساله با ارائه انتشارات و کتب اعضای هیئت علمی در نمایشگاه بین المللی کتاب شرکت کرده 
است. رویداد استارت آپی واحد یادگار امام)ره( در راستای رویکردهای جدید دانشگاه آزاد اسالمی برای نمایش ظرفیت های 

دانشگاه با یک حضور متفاوت در این نمایشگاه برگزار شد. شهابی با اشاره به رونمایی از کتاب نظام موضوعات حمل و نقل و شبکه های 
ارتباطی در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران افزود: پانزدهمین رویداد استارت آپی به صورت فشرده برگزار و یک شبیه ساز فشرده کسب وکار در این 
رویداد برای مخاطبان ارائه شد. کارگاه های آموزشی با محوریت چگونگی ایجاد کسب وکار و استارت آپ و توجه به شعار سال »رونق تولید« از 
دیگر برنامه های یک روزه این رویداد بود. وی در پایان خاطرنشان کرد: پانزدهمین رویداد استارت آپی با حضور بیش از ۴۰ نفر کار خود را پایان داد.
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بنابراین دیدگاه آن ها 
می  تواند کمک شایانی 
به بهبــود تصمیمات 
مدیریتــی و ارتقــاء 
فرآیندهای سازمانی 

کند.
هرچند این یک اصل 
بدیهی به نظر می رسد، بااین حال مدیران 
همیشه روی خوشی به نظرات کارکنان 
خود نشان نمی دهند. در حقیقت، حتی 
ممکن اســت نگرانی هــا و دغدغه های 
ملموس کارکنان خود را نادیده گرفته و به 
شیوه ای عمل کنند که آن ها را از صحبت 
کردن در موقعیت های مختلف باز می دارد.

این یک تناقض اســت: چــرا مدیران با 
وجود ســودمندی ایده ها و دیدگاه های 
زیردستان شان، تن به پذیرش این نظرات و 
ترغیب کارکنان به ایده پردازی نمی دهند؟ 
تحقیقات پرشمار اخیر در مورد این موضوع 
نشــان می دهد که مدیران اغلب به روال 
موجود کارشان خو گرفته  و به شدت دچار 
روزمرگی شده اند. آن ها ترجیح می دهند 
تا وضعیت موجود خــود را حفظ کنند، و 
به همین سبب از شنیدن صدای زیردستان 
و پذیرش ایده های جدید واهمه دارند. در 
مقاله ی اخیر که در نشریه ی علوم سازمانی 
منتشر شده است، محققان جنبه ی دیگری 
از این موضوع را بررسی کرده اند؛ تحقیقات 
آن ها حاکی از آن است که مدیران اغلب 
نه به خاطر خودمحوری و خودرأی بودن، 
بلکه به واســطه ی اقتضائات و روندهای 

موجود در سازمان، موفق به ایجاد فرهنگ 
گفت وگوی پایین به باال نمی شوند.

یافته هــای محققــان نشــان داد که دو 
مانع موجب می شــود تا مدیران در ایجاد 
فرهنــگ گفت وگو و ایده پــردازی ناکام 
بمانند: یا آنکــه از قدرت کافی برای عمل 
به ایده هــای زیردستان شــان برخوردار 
نیستند، یا احســاس می کنند که ناچار 
هستند چشم اندازی کوتاه مدت برای خود 

اتخاذ کنند. 
این مثال را در نظــر بگیرید: خانم جین، 
مدیر تولیدی متعهد به ســازمان اســت 
که می خواهد در جایگاه خود به پیشبرد 
اهداف سازمان کمک کند. جین می داند 
که برخی از کارکنان نزدیک تر به خطوط 
تولید، احتماال ایده هــای خوبی دارند که 
می تواند رونــد کار را در بخش کارگاهی 
بهبود بخشد. اما، در سازمان جین، مدیران 
بدون طی تشریفات اداری خسته کننده و 
مجوز دفتر مرکزی قادر به انجام هیچ گونه 
تغییراتی نیستند. به عالوه، جین چندان 
هم مشتاق نیست که زمان خود را صرف 
بهینه ســازی و یافتن ایده های ســازنده 
کند، زیرا او فقط بابت دستاوردهای قابل 
دســترس در کوتاه مــدت مانند تحقق 
ضرب العجل ها و اهــداف کوچک پاداش 

می گیرد.
مطمئنا، جین می توانــد کارکنان خود را 
تشویق به گفت و گو و ایده پردازی کند. اما 
او می داند که اگــر چنین کند، از او انتظار 
خواهد رفت که به ســرعت این ایده ها را 
عملیاتی کند؛ کاری که البته در کوتاه مدت 
قادر به انجامش نیست. او همچنین می داند 
که اجرای تغییرات و شــیوه های جدید، 
گرچه در دراز مدت سودمند است، اما در 
یک بازه ی زمانی کوتاه منجر به اختالل در 
جریان تولید می شود. و با نزدیک شدن به 
موعد دستیابی به اهداف فصلی تولید، جین 
فرصت گفت و گو پیرامون تغییر و تحول را 

نخواهد یافت.
مشاهدات پژوهشگران نشان می دهد که 
مدیران دیگر بســیاری با وضعیت مشابه 
جین رو به رو هســتند. آن هــا اغلب در 

محیط هایی کار می کنند که اختیار ایجاد 
تغییرات را ندارند. این قبیل مدیران گرفتار 
ســاختارهای متمرکز تصمیم گیری اند 
که قدرت در دستان رأس سلسله مراتب 
قرار داشــته و آن ها فقط واسطه و عامل 
اجرا هستند. حتی زمانی که مدیران اختیار 
عمل دارند، هم چنان شرایط و واقعیت های 
جاری در سازمان ایجاب می کند که به جای 
درنظرگرفتن ثبات و رشــد بلندمدت به 
موفقیت های کوتاه مدت چشم  بدوزند. در 
چنین شــرایطی، مدیران خوش قلب نیز 
ممکن اســت از اجرایی کردن ایده های 
کارکنان خود سر باز زده و حتی ایده های 

نو را در نطفه خفه کنند.

   مطالعات محققان
محققان چهار مطالعــه در این خصوص 
انجام دادند. ابتدا ۱۶۰ دانشــجو در نقش 
مدیر و در یک آزمایش رفتاری به کار گرفته 
شــدند. در این آزمایش آن ها باید بر کار 
یک کارمند مجازی نظــارت می کردند. 
محققان یا با استفاده از دستورالعمل های 
متقن و بسیار دقیق اختیارات سوژه ها را 
محدود یا با تفویض اختیار کافی در نحوه ی 
تکمیل این وظایف، احساس استقالل را 
در آن ها تقویت کردند. دانشجویانی که در 
نقش مدیر بازی می کردند، می توانستند 

نظرات و ایده های کارکنان شــان را جویا 
شوند. محققان تاثیر میزان خودمختاری 
و اســتقالل عمل دانشــجویان بر تمایل 
آن ها به دریافت ایده های زیردستان شان 
را نیز مورد آزمایش قرار دادند. همان طور 
که انتظار می رفت، مدیرانی که اختیارات 
کمتری داشتند، میل چندانی به ترغیب 
کارمند خود به ایده پردازی و طرح موضوع 
نشان ندادند. درواقع، این دسته از مدیران 
در مقایسه با کسانی که اختیارات باالتری 

داشتند، ۲۵ درصد زمان کمتری را صرف 
بحث در مورد مسائل کاری کردند.

پژوهشگران در مطالعه ی بعدی خود تعداد 
۴۲۴ کارمند دورکار را جهت انجام آزمایش 
رفتاری دیگری استخدام کردند. طی یک 
مطالعه موردی، از شرکت کنندگان خواسته 
شد خود را به عنوان یک مدیر فرض کنند 
که این فرصت را دارد تا از پرســنل خود 
برای بهبود عملکرد تیــم کمک بگیرد. 
احســاس اســتقالل و میزان اختیارات 
شرکت کنندگان در دو طیف هدایت شد: 
در حالت اول آن ها دارای استقالل و نفوذ 
وسیع بودند و در حالت دوم، اختیارات شان 
توسط بوروکراســی های سفت و سخت 
محدود شده بود. نتایج این آزمایش نشان 
داد مدیرانی که اختیــارات پایینی دارند 
در مقایسه با مدیران مستقل، ۳۰ درصد 
احتمال کمتری دارد که از کارکنان خود 

بازخورد بگیرند.
محققان همچنین به ارزیابی جهت گیری 
بلندمدت و دوراندیشی مدیران و میزان 
گرایــش آن هــا بــه تصمیم گیری های 
بلندمدت یــا اکتفا به نتایــج کوتاه مدت 
پرداختند. نتایج نشان داد حتی مدیران 
دارای  آزادی عمــل اما فاقد چشــم انداز 
طوالنی مدت، تفاوتی با همتایان دیگرشان 

نداشتند. به این ترتیب آن ها نیز کمتر تمایل 
داشتند که فرصت گفتمان و ایده پردازی 
را در اختیار زیردستان شــان قرار دهند. 
بنابراین، مدیران تنها زمانی به دنبال ایده ها 
و بازخوردهای زیردستان شان بودند که در 
عین اختیار عمل، به موفقیت درازمدت تیم 

خود نیز عالقه مند باشند.
پژوهشگران به تکرار نتایج آزمایش خود 
در میان تعداد دیگری از گروه های واقعی 
از مدیــران و کارکنان در ســازمان های 
مختلف در ایاالت متحــده )۱۴۵ گروه( 
و هند )۲۰۰ گــروه( پرداختند. در طول 
این آزمایش، سطح اختیارات مدیران در 
سازمان و همچنین چشم انداز بلندمدت  
آن ها در گزارش ها ثبت می شد. کارکنان 
نیز میزان اســتقبال از ایده هایشان را به 
محققان گــزارش می کردنــد. می توان 
گفت که نتایــج این آزمایــش در هر دو 
کشور مشابه و قابل مقایسه بود. به عنوان 
مثال، مدیران غیرمســتقل سازمان های 
آمریکایــی به نســبت همتایــان دارای 
اختیارات گسترده تر، ۱۵٪ کمتر از ایده های 
زیردستان  خود استقبال کردند. عالوه بر 
این، مدیران در صورت داشتن اختیارات 
کافی و نیز چشم انداز بلندمدت، از ایده های 

کارمندان خود بیشتر استقبال می کنند. 

مشوق اندیشه های نو باشید؛   

چرا مدیران از ایده های کارمندان استقبال نمی کنند

ما مدیران را مقصر 
اصلی نهادینه نشدن 

فرهنگ گفتمان و مانع 
ایده پردازی در سازمان 

جلوه می دهیم

هرچند مدیران باید مشــوق اندیشه های خالق و نوآورانه 
باشند، اما به دالیلی ممکن است سد راه جریان ایده پردازی 

در سازمان شوند.
طبیعتا زمانی که کارکنان با ایده های جدید در محل کارشان 
حاضر می شوند و برای حل مسائل و دغدغه های پیش روی 
سازمان چاره اندیشی می کنند، سازمان ها نیز باید متقابال رو 
به نوآوری آورده و عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند. 
چرا که نیروی انسانی شاغل در خط مقدم سازمان، اغلب اولین 

کسانی هستند که مسائل را از نزدیک می بینند. 

 
استارت آپ

راه اندازی فروشگاه اینترنتی نیازمند طی مراحل مختلف 
و ایجاد بخش های متفاوت است.

فروشگاه  های اینترنتی مدتی است که در کشور ما فراگیر شدند و طرفداران بسیاری را به 
خود جلب کرده  اند. هر روز نیز بر تعداد این فروشگاه  ها افزوده می  شود و ما شاهد یک بازار 
رقابتی در این بخش هستیم. فروشگاه  های اینترنتی مزایای بسیاری برای فروشندگان کاال 
و خدمات دارند، برای مثال هزینه اجاره فضا تا حد زیادی کاهش پیدا می  کند، چراکه دیگر 
کسب وکارها مجبور به اجاره یک فضای مناسب در محل پر رفت وآمد نیستند. در عین حال 
این فروشگاه ها می توانند به هزاران یا حتی میلیون نفر، کاال یا خدمات خود را عرضه کنند.

در این مطلب  تصمیم داریم تا مراحل و بخش  های مختلف را   ه  اندازی یک فروشگاه اینترنتی  
به غیر از راه  اندازی وبسایت را آموزش دهیم، بنابراین تا انتها با ما همراه باشید.

   مراحل راه  اندازی فروشگاه
۱. کاال یا خدماتی را که می  خواهید عرضه کنید مشخص ســازید: برای راه  اندازی یک 
فروشگاه اینترنتی ابتدا باید تصمیم بگیرد که چه کاال یا خدماتی را می  خواهید به مصرف

 کننده عرضه کنید. ممکن است تصمیم داشته باشید که تنها کاالهای الکترونیکی بفروشد 
یا طیف وسیعی از اقالم مورد نیاز مصرف  کنندگان را ارائه دهید، از کاالهای الکترونیک 

گرفته تا لوزارم خانگی و پوشاک. شاید هم تصمیم دارید صنایع دستی 
ساخت خودتان را بفروشید. این موضوع بستگی به ایده، تخصص، تجربه، 
میزان سرمایه و اهداف شــما دارد. به یاد داشته باشید که حتما تحلیل 
مناسبی از رقبا کنید و نقاط ضعف و قوت خود را نسبت به آن ها مشخص 

کنید.
۲. سعی کنید فروشــگاهتان را از رقبا متمایز کنید: برای اینکه در فروش 
محصول یا محصوالت خود موفق عمل کنید، باید از رقبایتان متمایز باشد و 
نسبت به آن ها شرایط خرید بهتری برای مصرف  کننده فراهم کنید. این تمایز 
باید در رابطه با قیمت، کیفیت کاال و خدمات ارائه شده باشد. بنابراین هرگز 
کاالیی با کیفیت پایین ولو پرسود نفروشید، چراکه در طوالنی  مدت، اعتبار 
فروشگاه شما را از بین می  برد و خسارت به مراتب بیشتری به کسب وکار شما 
وارد خواهد کرد. همچنین قیمت کاالهای شما باید رقابتی باشد؛ برای مثال اگر 
تصمیم دارید کاالهای الکترونیک از قبیل تلفن  های هوشمند یا لپ تاپ بفرشید، 
چنانچه قیمت محصوالت شما تفاوت چندانی با قیمت سایر رقبا نداشته باشد، 
شانس چندانی برای موفقیت نخواهید داشت. به همین دلیل باید رقبای خود را 
در شکل گسترده و کاملی تحلیل کنید. فراموش نکنید که تا می  توانید ایده  های 

جدید ارائه کنید.
۳. فروش کاال و خدمات خود را در سطح کوچک امتحان کنید: اگر محصول یا خدماتی که 
دارید، قابلیت عرضه به صورت مستقیم به مصرف  کننده را دارد، در سطح محدود این کار را 
امتحان کنید. برای مثال اگر صنایع دستی از قبیل فرش، ظروف و دیگر وسایل هنری برای 
فروش دارید، ازطریق بازارهای فیزیکی )غیراینترنتی( یا مثال نمایشگاه  های فصلی میزان 
فروش و سلیقه ی مصرف  کننده را امتحان کنید. این کار تجربه ی واقعی فروش محصوالت 
و کسب تجربه ارزشمندی را به شما می  دهد. همچنین اطالعات ارزشمندی در رابطه با 
تقاضای مصرف  کننده نسبت به محصوالت خود کسب خواهید کرد. نکته مهمی که باید 
در نظر بگیرید، این است که شما می  توانید این کار را به صورت اینترنتی نیز انجام دهید. 
بسیاری از فروشگاه  های اینترنتی معروف این قابلیت را برای فروشندگان دارند که بتوانند 
ازطریق فروشگاه آن ها محصوالت خود را به فروش برسانند. برای مثال فروشنده آمریکایی 
می تواند محصوالت خود را ازطریق فروشگاه اینترنتی ebay به فروش برساند تا اطالعاتی از 
قبیل میزان تقاضا، سلیقه مشتری و... را کسب کند. در کشور ما هم این قابلیت در چندین 
فروشگاه معروف از جمله دیجی کاال و بامیلو ممکن است. با این کار عالوه بر کسب تجربه در 

زمینه  های مختلف، می  توانید وارد مرحله ی کسب سود شوید.
۴. طرح کسب  وکار بنویسید: پیش از شروع مراحل راه  اندازی فروشگاه اینترنتی خود، وقت 
بگذارید و جزئیات طرح کسب  وکارتان را مشخص کنید. این طرح به موفقیت کسب  وکار 

شما کمک شایانی خواهد کرد. برای مثال اهداف خود را در کوتاه مدت و بلندمدت تعیین 
کنید یا هزینه های احتمالی فعالیت  های خود را مشخص کنید؛ هزینه  هایی از قبیل حقوق 

کارمندان، هزینه اجاره انبار یا دفتر مرکزی، هزینه حمل و نقل و موارد دیگر.
۵. از بازارهای مختلف استفاده کنید: اینترنت فضای نامحدودی است و قابلیت  های بسیاری 
دارد. شما باید بتوانید از تمامی قابلیت  ها و فرصت  های اینترنت استفاده کنید. برای مثال 
نرم افزار فروشگاه خود را طراحی کنید یا در اینستاگرام و دیگر شبکه  های اجتماعی حساب 

کاربری بسازید و ازطریق آن ها محصول یا خدمات خود را ارائه کنید.
۶. امور حقوقی را فراموش نکنید: برای راه  اندازی یک کســب  وکار موفق احتماال نیاز به 
تأسیس شرکت، انعقاد قراردادهای متفاوت و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی خواهد بود، 
همچنین فروش اینترنتی نیازمند رعایت مقررات ویژه  ای است؛ برای مثال در قانون تجارت 
الکترونیک مواد مختلفی هستند که می  بایست از سوی فروشندگان اینترنتی رعایت شوند، 
به عنوان نمونه در ماده ۳۷ این قانون می  خوانیم که: در هر معامله از راه دور مصرف  کننده باید 
حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارائه ی دلیل 
داشته باشد. تنها هزینه ی تحمیلی بر مصرف  کننده هزینه ی باز پس فرستان کاال خواهد 
بود. اگر این قواعد را رعایت نکنید، بدون شک در آینده دچار مشکل خواهید شد. بنابراین 

مسائل حقوقی را مهم و جدی تلقی کنید.

   بخش  های مختلف یک فروشگاه اینترنتی
راه  اندازی یک فروشــگاه اینترنتی نیازمند ایجاد بخش  های فعال و توانمند اســت، این 
بخش  ها باید ازطریق نرم  افزارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط باشــند تا امور مختلف 
فروشگاه به صورت منظم و یکپارچه انجام شود. نرم  افزارهای مذکور را می  توانید شخصا 
طراحی کنید )ســفارش دهید( یا از طرق نرم  افزارهای موجود مانند Kayako نیازهای 

خود را برطرف کنید.
ممکن است برخی از فروشگاه  ها باتوجه به نیازهای خود، بخش  های ویژه  ای ایجاد کنند؛ اما 

به طور معمول یک فروشگاه  اینترنتی از بخش  های زیر تشکیل می  شود.

   بخش کارشناسان وبسایت
یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مراحل راه  اندازی فروشگاه اینترنتی، ثبت نام دامنه و 
طراحی سایت است. طراحی سایت اهمیت بسیاری در نظر مشتریان دارد، بنابراین باید 
تالشی زیادی در این قســمت انجام داد. پس از راه  اندازی سایت شما همچنان نیازمند 
کارشناس یا کارشناسان وبسایت هستید تا به روزرسانی  ها و تغییرات الزم را به صورت مداوم 
انجام دهند. همچنین با چند کارشناس امنیت شبکه رایانه  نیز مشورت کنید تا مشکلی از 

نظر هک یا دستبرد اطالعات به وجود نیاید.
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یافته های محققان نشان داد که 

دو مانع موجب می شود تا مدیران 
در ایجاد فرهنگ گفت وگو و 

ایده پردازی ناکام بمانند: یا آنکه از 
قدرت کافی برای عمل به ایده های 
زیردستان شان برخوردار نیستند، 

یا احساس می کنند که ناچار هستند 
چشم اندازی کوتاه مدت برای خود 

اتخاذ کنند. 

زومیت
گـــزارش

فروشگاه اینترنتی به جز وبسایت به چه مواردی نیاز دارد؟

در دهمین کافه محفل بیان 
شد:

نحوه استفاده از 
تکنیک »مایند مپ« در 

کسب وکارهای قرآنی

دهمین »کافه محفــل« عصر روز 
۷ اردیبهشــت ماه با حضور جمعی 
از عالقه مندان به اســتارت آپ ها و 
کســب وکارهای نوپا در کافه قرار 

برپا شد.
نحوه اســتفاده از تکنیک »مایند 
مپ« در کســب وکارهای قرآنیبه 
گــزارش خبرنگار ایکنــا، دهمین 
کافه محفل که در امتداد جلسات 
قبلی و بــا محوریــت خالقیت در 
ایده پــردازی و کارآفرینــی و انواع 
تکنیک های آن برگزار شد، نسبت 
به جلسات قبل با استقبال بیشتری 
از ســوی عالقه  مندان با موضوعات 
استارت آپی و کسب و کارهای نوپا 
برگزار شد. در این جلسه موضوعات 
مختلفی نظیر مفهــوم خالقیت، 
انواع و اقسام آن و همچنین برخی 
کشــنده های خالقیت مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت و با استقبال 
حاضران مواجه شــد. همچنین در 
این کافه محفل، یکی از تکنیک های 
مهم خالقیت یعنی تکنیک »مایند 
مپ« به خوبی مورد تحلیل و ارزیابی 
قرار گرفت. محمدابراهیم دهدشتی، 
مدرس این کافه محفل در ابتدا به 
بیان نکاتی درباره خالقیت و انواع 
تکنیک های آن پرداخت و بیان کرد: 
در جلســات قبل درباره خالقیت و 
اینکه ایده کارآفرینانه از کجا می آید، 
صحبت کردیم و امروز قرار است در 
ادامه همان داستان صحبت کنیم، 
اما به صورت عمقی تر به ماجرا نگاه 

خواهیم کرد.
وی به ضــرورت درک نحوه ایجاد 
ایده های نو اشاره و ادامه داد: امروز 
می خواهیم راجع بــه این موضوع 
صحبت کنیم که ایده های نو برای 
کارآفرینی چگونــه به ذهن برخی 
از افراد می رســد، چراکه این اتفاق 
بزرگــی اســت و منجر بــه خلق 
اتفاقات بزرگی می شــود. در واقع 
چنین ایده هایی به ذهن برخی افراد 
می رسند، اما در ذهن افرادی دیگر 
شکل نمی گیرند، بنابراین جا دارد 
که دالیل این موضوع را مورد تحلیل 
و بررسی قرار دهیم. این کارشناس 
استارت آپ و کسب و کارهای نوپا 
در تعریــف خالقیت یادآور شــد: 
خالقیت به معنای نگاه متفاوت به 
یک موضوع است. گاهی اوقات درباره 
یک موضوع، برخی افراد راهکارهایی 
می دهند و به گونه ای به قضیه نگاه 
می کنند که دیگــران تاکنون نگاه 
نکرده اند، بلکه آن موضوع را از نگاه 
و زاویه ای دیگر مورد بررســی قرار 
می دهند و این همان خالقیت است.

دهدشتی با اشــاره به ویژگی های 
خالقیت بیان کرد: بــرای مثال در 
موضوع حمل و نقل، برخی از افراد 
خالقیت به خرج دادند که ماشین 
و مترو و هواپیما و .... اختراع شد. در 
زمینه ارتباطات هم همین طور است 
و همین خالقیت باعث شده است 
تا امروزه ابزارهای ارتباطی همانند 
تلفن، رادیو، تلویزیون، ماهواره و.... 
داشته باشیم وگرنه در زمانی برای 
برقراری ارتباط با دیگران از ابزاری 
همانند دود و... استفاده می شد، لذا 
همین خالقیت ها باعث شده است 
تا امروزه از چنین ابزارهای ارتباطی 
برخوردار باشیم. خالقیت باید چهار 
مؤلفه را به صورت یکسان و همزمان 
در خود داشته باشد و اگر غیر از این 
باشد، تبدیل به کاریکاتور خواهد شد 

و ناقص خواهد بود.

ایکنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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