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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

سنا
س:  ای

عک

بازار طال و سکه 98/10/2 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,534,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,519,0004,007,000جدید

2,339,0002,060,000نیم سکه

1,440,0001,247,000ربع سکه

910,000859,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,917,0001,764,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18463,300407,700 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24589,800543,600 عیار

سه شنبه| 3 دى 1398| 24 دسامبر 2019 | 27 ربیع الثانى 1441 | سال دوم| شماره 399|  صفحه اول

روزنامه اقتصادى استان اصفهان

معاون وزیر کار خبر داد

پیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگران
معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم 

براى سهم آورده و تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان 
اقداماتى انجام دهیم، گفت: این موضوع در کارگروهى مشترك 

پیگیرى مى شود.
ابراهیم صادقى فر درباره سیاستگذارى وزارت کار 
براى تأمین مسکن جامعه کارگرى که روز گذشته 
در قالب تفاهم نامه اى بین وزارت راه و شهرسازى 

و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى ...

ناظر پروژه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهللا درباره تغییر رنگ گنبد چه اظهار نظرى کرد 

 20درصد غیرقابل گریز و بقیه قابل جلوگیرى! 
      انتقادها تا جایى پیش رفت که اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور از وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى خواست با تبیین و تشریح دقیق اقدامات انجام شده، دغدغه 

عالقه مندان و صاحبنظران نسبت به مرمت این مسجد تاریخى را مرتفع سازد
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اصالحات کشاورزى؛
 از چه مسیرى؟

بخــش کشــاورزى؛ بخــش 
استراتژیک اقتصاد، تامین کننده 
غذا براى جمعیت کشــور و مواد 
اولیه بــراى ســایر فعالیت هاى 
اقتصــادى کشــور و معیشــت 
عده اى از افــراد جامعه را به طور 
مستقیم و غیرمســتقیم تامین 
مى کند. مدیریــت فعالیت هاى 
بخش کشاورزى و توسعه پایدار 
آن نیازمند توجه به سه موضوع 
است: 1) مدیریت کارآمد با شیوه 
مشارکتى 2) ســاختار مناسب، 
چابک، کارآمد، نوآور و خالق 3) 
هماهنگى مسئولیت با تفویض 

اختیار.
در ایــن میان اینکــه وزیر جهاد 
کشــاورزى چــه خصوصیات و 
ویژگى هایى داشته باشد تا بتواند 
با انتخاب هاى درست و به موقع 
مدیریت کارآمد با شیوه مشارکتى 
را پیاده سازى نماید یک موضوع 
است، اینکه ساختار و تشکیالت 
و اختیارات در قبال مسئولیت ها 
چقدر است موضوع دیگرى است 
که بــر کارآمــدى وزارت جهاد 
کشــاورزى تاثیرگذار است. وزیر 
جهاد کشــاورزى آقاى حجتى 

استعفا دادند و ...

معاون گردشگرى میراث اصفهان:

رشد پنج برابرى گردشگران 
چینى براى سفر به اصفهان

معاون سرمایه گذارى و گردشــگرى اداره کل 
میراث فرهنگى گفت: امســال نسبت به مدت 
مشابه جذب گردشگران چینى در اصفهان پنج 

برابر افزایش یافته است.
سیدعلى صالح درخشــان ادامه داد: بسیارى از 
این گردشگران که از کشور چین به اصفهان سفر 
مى کنند بار دوم اســت که اصفهان را به عنوان 

مقصد گردشگرى انتخاب کرده اند.
وى افــزود: بزرگتریــن چالــش مــا در زمینه 
گردشگرى جهانى عدم شــناخت ایران توسط 
گردشگران کشــورهاى دیگر اســت و موضوع 
دیگر تأثیر تحریم هــاى ناجوانمردانه بر صنعت 
گردشگرى است که باعث ایجاد نگرانى در بین 

گردشگران مى شود. ...

فاطمه پاسبان | تجارت نیوز
یادداشـــت
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2 ادامه در صفحه 

پیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگرانپیگیرى تأمین مسکن مقرون به صرفه براى کارگران
معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم 

براى سهم آورده و تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان براى سهم آورده و تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان براى سهم آورده و تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان براى سهم آورده و تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان براى سهم آورده و تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان براى سهم آورده و تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان براى سهم آورده و تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان 
اقداماتى انجام دهیم، گفت: این موضوع در کارگروهى مشترك اقداماتى انجام دهیم، گفت: این موضوع در کارگروهى مشترك اقداماتى انجام دهیم، گفت: این موضوع در کارگروهى مشترك اقداماتى انجام دهیم، گفت: این موضوع در کارگروهى مشترك اقداماتى انجام دهیم، گفت: این موضوع در کارگروهى مشترك اقداماتى انجام دهیم، گفت: این موضوع در کارگروهى مشترك اقداماتى انجام دهیم، گفت: این موضوع در کارگروهى مشترك اقداماتى انجام دهیم، گفت: این موضوع در کارگروهى مشترك 

ابراهیم صادقى فر درباره سیاستگذارى وزارت کار ابراهیم صادقى فر درباره سیاستگذارى وزارت کار ابراهیم صادقى فر درباره سیاستگذارى وزارت کار ابراهیم صادقى فر درباره سیاستگذارى وزارت کار 
براى تأمین مسکن جامعه کارگرى که روز گذشته براى تأمین مسکن جامعه کارگرى که روز گذشته براى تأمین مسکن جامعه کارگرى که روز گذشته براى تأمین مسکن جامعه کارگرى که روز گذشته 
در قالب تفاهم نامه اى بین وزارت راه و شهرسازى در قالب تفاهم نامه اى بین وزارت راه و شهرسازى در قالب تفاهم نامه اى بین وزارت راه و شهرسازى در قالب تفاهم نامه اى بین وزارت راه و شهرسازى 
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اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان به استناد نامه شماره 1700/456420/180 مورخ 
1398/09/26 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد سالن ورزشى 
شباهنگ واقع در خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان رکن الدوله را به مدت هشت ماه و بیست 
روز از تاریخ 1398/10/10 لغایت 1399/06/31 به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط به 
صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اطالعات بیشتر 
تا تاریخ 1398/10/06 به کارشناسى روابط عمومى اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان 

مراجعه نمایند. 

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته مرحوم محمدرضا رضوى در نظر دارد اموال 
غیر منقول ورشکسته به شرح زیر را از طریق مزایده به فروش برساند: 

الف- مالکیت ششدانگ دو واحد دفتر کار با کاربرى ادارى به آدرس: اصفهان، چهار راه شکر شکن، ابتداى خیابان احمد 
آباد، مقابل کتابخانه امیر المومنین، ساختمان ایران خودرو به شرح ذیل: 

1) واحد A2 واقع در طبقه اول به پالك ثبتى شماره 12 فرعى از پالك هاى 963/2 و 963/1 و 963 اصلى واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان 

- به مساحت 61/07 متر مربع 
قیمت پایه مزایده: 4,274,900,000 ریال (چهار میلیارد و دویست و هفتاد و چهار میلیون و نهصد هزار ریال) 

3) واحد A10 ضلع شمالى طبقه دوم به پالك ثبتى 14 فرعى از پالك هاى 963/2 و 963/1 و 963 اصلى واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان 

- مساحت پالك 73/77 متر مربع 
- قیمت پایه مزایده: 5,163,900,000 ریال (پنج میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و نهصد هزار ریال) 

- هر دو واحد داراى امتیاز انشعابات آب مشترك، بر ق و گاز اختصاصى مى باشد. 
- کل مجموعه داراى پارکینگ و مجهز به آسانسور مى باشد. 

- کل ساختمان داراى نماى سنگ و شیشه رنگى مى باشد. 
زمان و مکان مزایده: روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 ساعت 11

به آدرس: اصفهان، چهار باغ باال، ابتداى خیابان نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 
شرایط مزایده:

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 
2171290210008 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه 

ارایه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و 
در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمى خوددارى 
نماید مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و 

سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید از محل شرکت مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى 
اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن: 031-36611086

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان 

 امیریان - مستشار قضائى و رییس  اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

شناسه: 703197

آگهـى اجاره سالن ورزشى شباهنگ 

آگهـى تجدید مزایـده

آگهـى استخـدام
یک شرکت تولیدى فعال در تولید قطعات الستیکى و فلزى واقع در شهرك صنعتى 

مبارکه جهت مشاغل زیر از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکارى مى نماید :
مدیر بازرگانى: مدرك تحصیلى مرتبط- حداقل 5سال سابقه کار مرتبط- مسلط به زبان 

انگلیسى و بازرگانى خارجى
مسئول دفتر مدیرعامل: حداقل 2سال سابقه کار مرتبط- مسلط به امور دفترى- مسلط به بسته 

نرم افزارى آفیس- آشنا به زبان انگلیسى
تلفن هماهنگى: 09131198906  emp_98@yahoo.com :ارسال رزومه  

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 445 مورخ 98/7/16 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به اجراى ادامه عملیات احداث شبکه برق فاز اول شهرك مشاغل 
شهرى زرین شهر با اعتبار اولیه 16,730,000,000 ریال از محل اعتبارات شهردارى از 
طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط د عوت به عمل مى آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/10/5 به شهردارى 

میثم محمدى - شهردار زرین شهرزرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم آگهـى تجدیـد مناقصه عمومـى

شناسه: 695044

چاپ اولآگهـى مزایـده (نوبت اول)

شهردارى چرمهین براساس مصوبه هاى شماره 5/215/ش مورخ 1398/06/20 ، 5/323 /ش مورخ 98/09/20 
و 5/286/ش مورخ 1398/08/30 شوراى اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها، در نظر 
دارد تعداد 28 پالك زمین خود واقع در شهر چرمهین را  به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق 
مزایده طبق نظر کارشناسى (کارشناس رسمى دادگسترى) با قیمت پایه به شرح جدول ذیل به فروش برساند. 
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 به واحد درآمد شهردارى مراجعه 
و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1398/10/10 به دبیرخانه محرمانه 
(حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى 
چرمهین به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 5-52552444-031 تماس حاصل 

فرمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

شماره پالكردیف
مساحت پالك

 (متر مربع)
کاربرى

بهاى پایه هر متر 
مربع (ریال)

قیمت کل پایه 
پالك (ریال)

آدرس

چرمهین، مجموعه خدماتى کارگاهى پیامبر اعظم (ص)8,500,0001,530,000,000خدماتى کارگاهى82180 الى 85 1
چرمهین، مجموعه خدماتى کارگاهى پیامبر اعظم (ص)8,500,0001,530,000,000خدماتى کارگاهى87180 الى 291
چرمهین، مجموعه خدماتى کارگاهى پیامبر اعظم (ص)9,500,000684,000,000خدماتى کارگاهى7372 الى 81 3
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت 1,800,0000450,000,000مسکونى120250 الى 122 4
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت 1,900,000475,000,000مسکونى135250 الى 5137
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت3,500,0001,209,775,000مسکونى680345/65
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت1,900,000579,386,000مسکونى786304/94
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت1,900,000611,420,000مسکونى887321/8

چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت1,900,000670,415,000مسکونى988353/85

ثابت راسخ- شهردار شناسه: 699571 

صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان در نظر دارد جهت انجام مطالعات و تهیه اسناد مناقصه 
درخصوص کلیه عملیات اجرایى بازسازى و نوسازى دو طبقه 180 متر(حدوداً) ساختمان که در شهرستان 
خمینى شهر استان اصفهان واقع شده است؛ به شرح ذیل به مهندسین مشاور داراى صالحیت و روزمه 

کارى واگذار نماید.
1-طراحى و تهیه پالن معمارى طبقات دوم و سوم شامل 4 واحد آپارتمانى 

2-طراحى و تهیه نقشه هاى اجرایى و معمارى داخلى واحدهاى مذکور
3-طراحى و تهیه نقشه هاى اجرایى تاسیسات مکانیکى و الکتریکى واحد هاى مذکور

4-طراحى و تهیه نقشه نماى کل ساختمان
5-تهیه برآورد عملیات اجرایى و اسناد مناقصه 

لذا از اشخاص حقیقى و حقوقى داراى گواهى نامه صالحیت که سوابق عملى و مرتبط با موضوع دارند دعوت مى شود 
ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهى جهت بازدید از ساختمان و ارائه پیشنهاد کتبى مبنى بر حق الزحمه موارد مذکور، 

به آدرس ذیل مراجعه نماید.
آدرس صندوق استان اصفهان: خیابان هشت بهشت غربى- حدفاصل چهارراه گلزار و ملک- نبش کوى 26- طبقه 

اول- سرپرستى صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان 
آدرس بازدید ساختمان: شهرستان خمینى شهر- میدان 22بهمن- ابتداى خیابان توحید -جنب بانک رفاه-صندوق 

کارآفرینى امید شهرستان خمینى شهر
ضمناً هزینه انتشار این آگهى به عهده برنده فراخوان خواهد بود.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره هاى تلفن مستقیم 33516131-031 و 32648122-031 داخلى 206 یا 208 
تماس گرفته شود.

فراخـوان شمـاره 98-3
صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان

خمینى شهر استان اصفهان واقع شده است؛ به شرح ذیل به مهندسین مشاور داراى صالحیت و روزمه 

محمد مهدى فردوسى مدیر عامل سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد شناسه: 691826

آگهـى مزایـده 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2635 مورخ 1398/09/02 

شوراى اسالمى شهر اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید: 

- مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل  مى آید جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مربوطه تا تاریخ 1398/10/16 در ساعات ادارى به امور مالى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى واقع 
در بلوار شهید محسن حججى فرهنگسراى خارون مراجعه و مدارك مربوطه را اخذ نمایند. شماره تلفن تماس: 42658053   

مبلغ پایه ماهیانه مشخصاتردیف
(ریال)

در  شرکت  سپرده 
مزایده (ریال)

1

- اجاره بهاى ده عدد سایبان (ایستگاه اتوبوس) موجود در سطح شهر به مساحت حدود 170 متر مربع
- اجاره بهاى فضاى تبلیغاتى چهل عدد سایبان (ایستگاه اتوبوس) در سطح شهر

- اجاره بهاى فضاى تبلیغاتى شصت دستگاه اتوبوس
- یک دستگاه بیلبورد در فضاى بیرونى پایانه مسافربرى جنوب نجف آباد

- اجاره بهاى فضاى تبلیغات داخلى پایانه مسافربرى جنوب نجف آباد

100,000,00060,000,000

نوبت دوم

چاپ دوم

بازار کار در اخبار اصفهان
براى چاپ آگهى هاى اســتخدامى و جویاى کار خود 
مى توانید با شماره  32274500 تماس حاصل فرمایید  

صفحه 3



ادامه از صفحه یک:
...   بخشــى از دالیــل اســتعفاى 
ایشــان به نظر مى رسد به موضوع 
ساختار و تشــکیالت و اختیارات 
برمى گردد و اگر مشکالت موجود 
مرتفع نشــود هر فردى به سمت 
وزیر جهاد کشاورزى منصوب شود، 
نخواهد توانســت عملکرد موفقى 

داشته باشد.
فعالیت هاى بخش کشــاورزى با 
سفره مردم در ارتباط است و از این 
رو حساســیت در خصوص قیمت 
محصول کشــاورزى و یا غذا براى 
مصرف کننده بســیار باالست. هر 
گاه قیمــت در بازار دچار نوســان 
مى شــود حال چه دو درصد یا 50 
درصد وزیر جهاد کشــاورزى باید 
پاسخگوى مجلس و مردم باشد. به 
عبارتى وزیر جهاد کشاورزى مسئول 
و پاسخگوى همه تغییرات قیمت 
در سطح خرده فروشى محصوالت 

است(تقاضا).
از منظر عرضــه، تولیدکنندگان 
بخش کشــاورزى نیز انتظار دارند 
وزیر جهاد کشاورزى حامى تولید 
بوده به طورى که قیمت محصول 
اگر تضمینى است و یا تنظیم بازار، به 
گونه اى تعیین شود که سود معقول 
اقتصادى را براى آنان به همراه داشته 
باشد.از منظر تجارت، انتظار تجار 
آن اســت که سیاست هاى تجارى 
مناسب هر محصول تنظیم و اجرا 
شــده به طورى که ثبات قوانین و 
مقررات را همراه داشــته تا از این 
طریق بتوان تجــارت را مدیریت 
هوشــمند بر حســب زمان نمود. 
انتظاراتى از این نوع و سنخ دیگرى 
است که وزیر جهاد کشاورزى باید 
به آن پاســخ گوید امــا اختیارات 
الزم براى آن را ندارد. حجم باالى 
انتظارات و نبود اختیارات الزم براى 
پاسخگویى، بار و فشار سنگینى را بر 
دوش یک وزارتخانه تحمیل مى کند. 
این در حالى است که هر فعالیتى در 
یک سیستم شکل گرفته که عوامل 
درونى سیستم و عوامل بیرونى بر 
عملکرد سیستم تاثیرگذار است. 
در کشور ما معلول ها دیده مى شود 
و کسى از علت ها سوال نمى کند، 
از این رو وزیر جهاد کشاورزى باید 
پاسخگوى معلول ها باشد و علت ها 
کمتر مورد بازخواست و پاسخگویى 
قرار مى گیرند. اینکــه قیمت بازار 
محصول براى مصرف کننده در بازار 
افزایش مى یابد به دالیل مختلف از 
جمله افزایش قیمت تمام شده به 
دلیل تورم نهاده ها و عوامل تولید، 
افزایش هزینه خدمــات بازاریابى 
و فروش، احتــکار، افزایش قیمت 
محصول وارداتى به دلیل افزایش 
نرخ ارز وکاهــش عرضه (به دالیل 
مختلف همانند حــوادث مترقبه) 
اتفاق مى افتد، آیا مسئول همه دالیل 
افزایش قیمت محصول کشاورزى 
در بازار، وزارت جهاد کشــاورزى 

است؟
بر اساس قانون انتزع، وزارت جهاد 
کشاورزى نقشى در بخش فروش 
و بازاریابى ندارد. مدیریت بخشى 
از بازار از جمله اصنــاف و بازاریان، 
عمــده فــروش و خــرده فروش 
خارج از مســئولیت وزارت جهاد 
کشاورزى است جایى که بیشترین 
سهم افزایش قیمت بازار را به خود 
اختصاص داده اســت. همچنین 
دالیل دیگر افزایش قیمت محصول 
در بــازار همچون تــورم، افزایش 
نــرخ ارز و بى ثباتــى آن و احتکار 
در حوزه اختیــارات وزارت جهاد 
کشاورزى نیســت و به حاکمیت و 
دولت برمى گــردد. به عبارتى الزم 
است دلیل یا دالیل افزایش قیمت 
شناسایى و مشخص شود به کدام 
وزارت خانه یا سازمان، ارگان و نهاد 
برمى گردد تا مسئول پاسخگویى و 

رسیدگى به آن شود.

اقتصاد استان
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طرح ساماندهى خودروها براى بار دوم به شوراى نگهبان ارسال شد
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
با توجه به اینکه عمده آلودگى هوا در کالن شهرها ناشى از وسایل نقلیه و خودروهاست، طرح 

ساماندهى خودروها به شوراى نگهبان ارسال شده است.
نماینده فریدن در مجلس: طرح ساماندهى خودروها براى بار دوم به شوراى نگهبان ارسال شد

اکبر ترکى با اشــاره به قانون هواى پاك  اظهار داشت: سال گذشته قانون هواى پاك در مجلس 
تصویب شد اما متأسفانه اجرا نمى شود.

وى تصریح کرد: براى بار دوم نیز طرح ساماندهى خودروها توسط مجلس شوراى اسالمى اصالح و به 
شوراى نگهبان ارجاع داده شد تا کیفیت خودروهاى داخلى را باالتر ببرند و ضمانت در مقابل آسیب ها قوى تر 

شود. نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه «توان تولید خودروى 
برقى را فعًال در کشور نداریم»، افزود: تا زمانى که خودروسازان داخلى بتوانند خودروهاى برقى و برخى از خودروهاى بنزینى را 
تولید کنند و در رقابت قرار گیرند، تصمیم گرفته شد تا این دست از خودروها با عوارض کمتر از سایر خودروها وارد کشور شود 

که این امر کمک شایانى به کاهش آلودگى هوا دارد.

دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین در اصفهان برگزار مى شود
 دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین با رویکرد برنامه ریزى درسى 19 دى ماه به میزبانى اصفهان برگزار 
مى شود. رییس دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین در نشستى خبرى گفت: این رویداد بزرگ علمى 
با حضور 450 نفر از استادان دانشگاه، دست اندرکاران آموزش و پرورش و تعدادى از کارآفرینان کشور به 

میزبانى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان برگزار خواهد شد.
مجتبى مال احمدى با بیان اینکه 60 مقاله علمى پژوهشى به صورت کیفى به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده 

است، افزود: فراخوان ارسال مقاله از اردیبهشت امسال آغاز و چهار نشست تخصصى براى تدوین محورهاى 
کنفرانس برگزار شده بود. وى تشریح کرد: محیط و فضاى مدارس کارآفرینى، راهبردهاى آموزشى، شیوه ارزشیابى 

مبتنى بر کارآفرینى، فعالیت ها و روش هاى کار آفرینى در برنامه هاى درسى از جمله حوزه هایى است که در این کنفرانس 
دنبال و مقاالت در این حوزه پذیرش مى شود. رییس دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین با اشاره به اینکه در نهایت 45 مقاله 

پذیرش مى شود، اضافه کرد: چهار سخنرانى اصلى از سوى استادان دانشگاهى و چهار مقاله به صورت سخنرانى در این کنفرانس ارایه خواهد 
شد. وى همچنین برگزارى 2 نشست تخصصى، 2 کارگاه آموزشى و نمایشگاه پوستر مقاالت را از برنامه هاى جنبى دومین کنفرانس ملى 

مدارس کارآفرین عنوان کرد و ادامه داد: تبیین مدارس کارآفرین از هدف هاى کنفرانس سال گذشته بود.

فاطمه پاسبان | تجارت نیوز
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

شما  نیز مى توانید مشکالت خود را
 با ما  ومسئولین درمیان بگذارید

    151- یکى از بزرگترین مشــکالت اصفهان وجود سه تا مجتمع 
قضایى در محدوده نزدیک به هم در این شهره، وجود این مجتمع ها 
در خیابان هاى کهندژ، آتشگاه، وکنار گذر غربى اتوبان خیام موجب 
تراکم جمعیت و ترافیک در ساعات کارى این مراکز شده.به طورى که 
نارضایتى ســاکنین این مناطق رو به همراه داره.کدام ارگان مسئول 

رسیدگى به این موضوعه؟
   152- تعطیلى مدارس به دلیل آلودگى هوا امسال خیلى بیشتر از 
سالهاى گذشته بوده، این تعطیلى ها موجب عقب افتادن دانش آموزان 
از درس شده، صدا وسیماى استان باید فکرى براى این موضوع بکنه وبا 
همکارى آموزش و پرورش  از طریق آموزش مجازى در زمان تعطیالت 

این عقب افتادگى رو جبران کنه، ولى هیچ کس به فکر نیست.
   153- چند ســالیه که در اصفهان هواى پاك داشتن مانند پایین 
آمدن نرخ طال در بازار بورس براى مردم یک آرزو شده و آنقدر هواى 
آلوده داشــتیم که پاك بودن هوا مانند ســوزنى در انبار کاه محو و 

ناپیداست.
   154- باالخره بعد از 35 روز بانک هاى اصفهان به چرخه اقتصادى 
باز گشتند.یکى نیست بگه این همه خرابى و خسارت به بهانه گرانى 

بنزین چه دردى از مردم دوا کرد؟

معاون گردشگرى میراث اصفهان:
رشد پنج برابرى گردشگران چینى

 براى سفر به اصفهان
معاون سرمایه گذارى و گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى گفت: 
امسال نسبت به مدت مشابه جذب گردشگران چینى در اصفهان پنج 

برابر افزایش یافته است.
سیدعلى صالح درخشان ادامه داد: بســیارى از این گردشگران که از 
کشور چین به اصفهان ســفر مى کنند بار دوم است که اصفهان را به 

عنوان مقصد گردشگرى انتخاب کرده اند.
وى افزود: بزرگتریــن چالش ما در زمینه گردشــگرى جهانى عدم 
شناخت ایران توسط گردشگران کشورهاى دیگر است و موضوع دیگر 
تأثیر تحریم هاى ناجوانمردانه بر صنعت گردشــگرى است که باعث 

ایجاد نگرانى در بین گردشگران مى شود.
معاون سرمایه گذارى و گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان با بیــان اینکه با حذف مهــر در روادید مســاله دل نگرانى 
گردشگران خارجى از سفر به ایران مرتفع شده است گفت: با توجه به 
این اقدام امکان سفر گردشگران خارجى تسهیل شده اما با این وجود 

بسیارى از آنها بى خبرند و این موضوع نیاز به اطالع رسانى دارد.
وى با اشــاره به تنوع پایین غذا به عنوان یکى از نقاط ضعف صنعت 
گردشگرى جهانى در اســتان اصفهان تصریح کرد: با وجود غذاهاى 
سنتى در استان اصفهان به چند غذاى تکرارى بسنده مى کنیم. امسال 
با ایجاد رستوران چینى در یکى از هتل ها درصدد رفع این نقیصه که 

مورد اعتراض گردشگران خارجى واقع مى شود هستیم.
درخشان به منوى غذا در رســتوران هاى هتل ها اشاره کرد و افزود: 
گردشگران خارجى با این سردرگمى مواجه مى شوند که غذا سفارش 
داده شده از چه ترکیبى تهیه شده که اخیراً جزئیات غذا با تصویر در 

اختیارشان قرار خواهد گرفت.

صداى شما

خـــبــر

خـــبــــر

رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى اصفهان:

ریسباف در مراحل نهایى واگذارى است

رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى اصفهان  
گفت: پروژه کارخانه ریســباف و واگــذارى آن به راه و 

شهرسازى در مراحل نهایى قرار دارد و مباحث نهایى حقوقى آن در 
مراحل پایانى است و تنها بخشى از بدهى آن باقى مانده است.

امیر زاغیان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تاثیر مجموعه اقدامات کالن و سیاست 
گذارى هاى آن در سال هاى آتى مشخص مى شود، اظهار کرد: مجموعه اقدامات 

در حوزه بازآفرینى شهرى چنین خصوصیاتى دارد.
وى با بیان اینکه اقدامات بازآفرینى همانند طب سنتى و یا طب سوزنى نیازمند 
زمان است، افزود: در کنار طرح اقدام ملى تولید مسکن به عنوان یکى از موضوعات 
روز کشور، بحث بازآفرینى شهرى و حفظ و احیاى هویت از دست رفته محالت و

 بافت هاى ناکارآمد در دستور کار است.
رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى اصفهان با تاکید بر اینکه ابتدا باید جلو 
افزایش بافت هاى فرسوده و ناکارآمدى محالت را بگیریم، اظهار کرد: لغت بازآفرینى 
در ادبیات شهرسازى به معناى توسعه درون زا است و بازآفرینى به عنوان اقدامى بین 
دستگاهى موجب افزایش و ارتقا زیست پذیرى و بازگرداندن هویت از دست رفته 

محالت فرسوده مى شود.

زاغیان با بیان اینکه 6 میلیارد تومان بودجه پروژه هایى جارى در ســال 98 خواهد بود که 
تخصیص آن قطعى اســت، گفت: در استان اصفهان هفت شــهر اصفهان، خمینى شهر، 
نجف آباد، کاشان، نائین، شهرضا و سمیرم را به عنوان شهر هدف انتخاب کردیم که از محل 
صندوق توسعه ملى رایزنى هایى صورت گرفته که اعتبار 53 میلیارد تومانى که سهم اداره کل 
راه و شهرسازى بوده و با مشارکت سایر دستگاه به 275 میلیارد تومان مى  رسد که به محض 

تخصیص این اعتبارات پروژه ها آغاز خواهد شد.
رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى اصفهان همچنین در پاسخ به ایسنا، در خصوص 
آخرین وضعیت واگذارى کارخانه ریسباف، اظهار کرد: پروژه ریسباف در مراحل نهایى قرار 
دارد و مباحث نهایى حقوقى آن در مراحل پایانى است و تنها بخشى از بدهى آن باقى مانده 

است.
وى با تاکید بر اینکه احیاى کارخانه ریسباف در قالب پروژه هاى کاربردى، اظهار کرد: اداره کل 
راه و شهرسازى این نوید را مى دهد که با کاربرى درخور ریسباف، بخشى از بارگذارى سنگین 
خیابان چهارباغ باال را جبران و آرامش را به این محور و به مردم هدیه دهد و از هر گونه اقدام 

سودجویانه در ریسباف جلوگیرى مى شود. رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى اصفهان 
گفت: پروژه کارخانه ریســباف و واگــذارى آن به راه و 

شهرسازى در مراحل نهایى قرار دارد و مباحث نهایى حقوقى آن در 
مراحل پایانى است و تنها بخشى از بدهى آن باقى مانده است.

امیر زاغیان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تاثیر مجموعه اقدامات کالن و سیاست 
گذارى هاى آن در سال هاى آتى مشخص مى شود، اظهار کرد: مجموعه اقدامات 

در حوزه بازآفرینى شهرى چنین خصوصیاتى دارد.
وى با بیان اینکه اقدامات بازآفرینى همانند طب سنتى و یا طب سوزنى نیازمند 
زمان است، افزود: در کنار طرح اقدام ملى تولید مسکن به عنوان یکى از موضوعات 
روز کشور، بحث بازآفرینى شهرى و حفظ و احیاى هویت از دست رفته محالت و

 بافت هاى ناکارآمد در دستور کار است.
رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى اصفهان با تاکید بر اینکه ابتدا باید جلو 
افزایش بافت هاى فرسوده و ناکارآمدى محالت را بگیریم، اظهار کرد: لغت بازآفرینى 
در ادبیات شهرسازى به معناى توسعه درون زا است و بازآفرینى به عنوان اقدامى بین 
دستگاهى موجب افزایش و ارتقا زیست پذیرى و بازگرداندن هویت از دست رفته 

محالت فرسوده مى شود. رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى اصفهان رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى اصفهان 

امیر زاغیان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تاثیر مجموعه اقدامات کالن و سیاست 
گذارى هاى آن در سال هاى آتى مشخص مى شود، اظهار کرد: مجموعه اقدامات 

در حوزه بازآفرینى شهرى چنین خصوصیاتى دارد.
وى با بیان اینکه اقدامات بازآفرینى همانند طب سنتى و یا طب سوزنى نیازمند 
زمان است، افزود: در کنار طرح اقدام ملى تولید مسکن به عنوان یکى از موضوعات 
روز کشور، بحث بازآفرینى شهرى و حفظ و احیاى هویت از دست رفته محالت و

 بافت هاى ناکارآمد در دستور کار است.
رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى اصفهان با تاکید بر اینکه ابتدا باید جلو 
افزایش بافت هاى فرسوده و ناکارآمدى محالت را بگیریم، اظهار کرد: لغت بازآفرینى 
در ادبیات شهرسازى به معناى توسعه درون زا است و بازآفرینى به عنوان اقدامى بین 
دستگاهى موجب افزایش و ارتقا زیست پذیرى و بازگرداندن هویت از دست رفته 

ایسنا
خـــبــــر

ناظر پروژه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهللا درباره تغییر رنگ گنبد چه اظهار نظرى کرد 
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مرمت دو ترك از گنبد مسجد شیخ لطف اهللا، موضوعى است 
که حتى با توضیحات مکرر مدیریــت پایگاه جهانى میدان 
نقش جهان و پیمانکار این پروژه در حضور اهالى رسانه نیز هنوز 
درباره آن اقناعى حاصل نشده است. انتقادها تا جایى پیش رفت 
که اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور از وزیر میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى خواست با تبیین و تشریح 
دقیق اقدامات انجام شده، دغدغه عالقه مندان و صاحب نظران 
نسبت به مرمت این مسجد تاریخى را مرتفع سازد و شخصاً بر 

این امر نظارت مستمر داشته باشد

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     انتقادها تا جایى پیش رفت که اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور از وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى خواست با تبیین و تشریح دقیق اقدامات 
انجام شده، دغدغه عالقه مندان و صاحبنظران نسبت به مرمت این مسجد تاریخى را مرتفع سازد

. اگرچه دیــدگاه یکى از 
اعضاى هیئــت اعزامى از 
سوى على اصغر مونسان 
به  اصفهان بــراى بازدید 
از پــروژه مرمتــى گنبد 
مسجد شیخ لطف اهللا نیز 
منتقــدان را قانع نکرد. به 
همه این دالیل خبرگزارى ایســنا، بر آن 
شد تا انتقادهایى را که به مراحل مختلف 
این پروژه وارد شــده، از دیدگاه «منصور 
عسگرى خوراسگانى» ناظر پروژه مرمت 
گنبد مسجد شیخ لطف اهللا و کارشناس 
نظارت بر پروژه هاى تزئینات کاشى کارى 
اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى اســتان اصفهان، داراى 
دکتراى مدیریت ساخت و دانش آموخته 
کارشناســى حقوق و کارشناسى ارشد 
مهندسى عمران بررسى کند. اظهاراتى 
مفصل و ادامه دار، کــه خوانش آن نتایج 
قابل توجهى را براى عالقه مندان به بحث 

مرمت گنبد شیخ لطف اهللا خواهد داشت.

    آسیب فراتر از این حرف ها است
لطــف اهللا  شــیخ  موردمســجد  در 
اظهارنظرهاى بســیارى شــده اســت. 
دوســتانى مى گفتند که مســجد شیخ 
لطف اهللا فرونشســت دارد، دوســتانى 
مى گفتند مشکل سازه اى دارد. این ها در 
چهارچوب حرف است. به هرحال اعتبارى 
براى مسجد شیخ لطف اهللا در نظر گرفته 
شد که کاشى هایش بررسى شود. بخشى از 
کاشى هاى گریو گنبد ریخت که بخشى از 
آن توسط واحد امانى اداره کل مرمت شد 
و بررسى ها نشان داد که آسیب فراتر از این 
حرف ها است و کاشى ها در اکثر بخش ها 

جداشده اند.

    مرمت موضعى براى گنبد جوابگو 
نبود

این را باید گفت که اگر مرمت گنبد شیخ 
لطف اهللا االن شروع نمى شد دو سال دیگر 
حتماً باید انجام مى شد آن هم زمانى که 
با ریزش بیشتر کاشى ها روبرو مى شدیم. 
متأسفانه کاشــى ها چین خورده و مالت 
چســبندگى خود را از دست داده است و 
کاشى ها جداشده اند. من هم ابتدا نگاهم 

به مرمت گنبد موضعــى بود و دیدى که 
از پایین داشتم فکر مى کردم این قابلیت 
وجود دارد که به صــورت موضعى آن را 
مرمت کنیم اما با دیدن و بررسى بیشتر به 
این نتیجه رسیدیم که با مرمت موضعى 
شاید عمر کاشى را تنها دو سال افزایش 

دهیم.

    مرمت اضطرارى اســت، اساتید 
فوریت را درك نمى کنند

بعضى موضوعات هست که باید بالفاصله به 
آن فکر شود اما وقتى از بسیارى حضرات و 
اساتید نظرخواهى مى شود تازه مى خواهند 
پژوهش کنند و قرارداد ببندند! فوریت را 
درك نمى کنند که مرمت اضطرارى است. 
به هرحال وقتى گریو گنبد مسجد شیخ 
لطف اهللا آســیب دید، قراردادى با عنوان 
مرمت کاشــى هاى ایوان ورودى و گنبد 

مسجد شیخ لطف اهللا آماده شد.
استاد رضایت، برنده مناقصه گریو گنبد بود
از طریق ســامانه مناقصــات، اول آقاى 
رضایت به واسطه قیمت پایین تر نسبت 
به پیمانــکار دوم انتخــاب و کار مرمت 
کاشــى کارى گریو را شــروع کار کردند 
که قرارداد این بخش از مســجد در 22 
اردیبهشت 97 با ایشان بسته شد و آقاى 
عنایتى نفر دوم بودند. شرایط مرمت گریو 
گنبد خوب جلو رفت و بیش از 95 درصد 
همان قطعات کاشــی ها برچیده و مجدداً 
اجرا و ماهیت متریال و طرح حفظ شــد. 
مرمت گریو حدود شش ماه طول کشید. 
گریو تمام شد و دیدیم وضعیت کاشى هاى 
گنبد بسیار نامناسب است که مدیریت 
پایگاه تصمیم گرفتند، گنبد هم مرمت 

شود.

    استاد کاشى کار کنار تیم مرمت 
حضور داشت

تجربه ما نشــان مى دهد که سخت ترین 
کارهاى عمرانى و معمــارى، کار گنبد 
است. شــاید در یک حوزه خاص تجربه 
یک جوان بیشتر باشــد چون درگیر آن 
موضوع اســت هر یک پــروژه خود یک 

مدرك تحصیلى است. کاشى کارى گنبد 
شــرایط خاص خودش را دارد، در ارتفاع 
قرار دارد، چندقوسى است و دقت برداشت، 
پیاده سازى، قالب سازى و نصب خیلى مهم 
است. ممکن است کسى کاشى کار باشد 
ولى گنبدسازى نداند و نتواند کاشى کارى 
گنبد را انجــام دهد به همیــن دلیل در 
اثر بى تجربگى به بنا آســیب مى رساند. 
هرکسى تخصص گنبد را ندارد در این کار 
باید علم و تجربه و اصول کار دخیل باشند.

20 درصد از تغییر رنگ غیرقابل گریز بوده 
و از بقیه مى شد جلوگیرى کرد

20 درصد از تغییر رنگ گنبد مسجد شیخ 
لطف اهللا غیرقابل گریز بوده است و بعد از 
هر مرمت تغییر رنگ اتفاق مى افتاد، چون 
اوالً سطح را دوباره یکنواخت و تخم مرغى 
کرده و بندکشى اتفاق مى افتد که مى تواند 
سطح را ســفیدتر کند و اما بخشى دیگر 
از تغییر رنگ به تصمیمات گرفته شده از 
سوى مجرى و مدیریت پایگاه برمى گردد 
که مى شــد از آن ها جلوگیرى کرد. البته 
نماى ساختمان هم بعد از مدتى به دلیل 
باران هاى اسیدى تغییر رنگ پیدا مى کند 
که در بناهاى جدید بــراى مقابله با این 
موضوع از پوشش هاى آب گریز استفاده 
مى کنند. در خصوص گنبد مسجد شیخ 
لطف اهللا مالت موجب تغییر رنگ گنبد 

نشده است.

     اهمال و ایراداتى هست اما کلیت 
کار خوب پیش رفته

درمجموع در این پروژه ایــرادات وجود 
دارد. با اینکه ناراحتى زیادى در این پروژه 
وجود داشته و سعى کرده ایم این پروژه به 
دور از حواشى جلو رود ولى کار پروژه خوب 
جلو رفته است، یک سرى ضعف ها در پایان 
پروژه اتفاق افتاده است که بخشى از آن ها 
غیرقابل گریز بود اما می شد آن ها را مدیریت 
کرد و مى شد برخى اقدامات توسط تیم 
اجرایى و تصمیم گیرندگان انجام نشود. 
اهمال هایى هم بوده اما کلیات کار روال 
درستى بود که با صبر و حوصله پیش رفت. 
در برخى قسمت ها کمى دقت هاى بیشترى 

مى طلبید اما نه کاشى ها و نه قوس گنبد 
آسیبى ندید و تقریباً شرایط موجود خود 
را در پیاده سازى داشت. فاصله هاى بین 
ترك ها هم قابل اصالح است و باید ترك 
به ترك روى خط نصــف ترك ها مرمت 
موضوعى داشته باشــیم که جزء اصول 
کار است. اســتاد رضایت به عنوان یکى 
از اســتادان حاذق و قابل احترام است اما 
بخشى از کار باالخره کار کاشى کارى است. 
کاشى کارى یکى از هنرهاى اصیل اصفهان 
و ایران است. در اصفهان هفت کارگاه تولید 
کاشى داریم که اکثر تولیدات کاشى کل 
ایران را انجام مى دهند. بالغ بر 500 کارگاه 
کاشى کارى کار کاشى انجام مى دهند که 
مصالح خود را از کارگاه هاى تولیدکننده 
مى گیرند، همه آن ها نمى توانند هر کارى 
انجام دهند یکى فقط معرق کار است، یکى 
فقط کاشى تراش است، یکى مقرنس کار 
خوب است، یکى فقط معرق اسلیمى کار 
مى کند و یکى فقــط کتیبه، هر حوزه اى 
متخصص خودش را دارد هرچند هستند 
اساتیدى که در حوزه  هاى مختلف توان و 

سابقه اجراى کار را دارند.

    مى شد تغییر رنگ را مدیریت کرد
استاد رحمت اهللا رضایت انسان ارزشمندى 
هستند و واقعاً دغدغه دارند و کسى نیستند 
که سرسرى کار را انجام بدهند. در حوزه 
کاشى هم در کنار خودشان کاشى کار قرار 
دادند ولى یک بخش هایى به تصمیماتى 
که گرفته شده بازمى گردد. مى شد تغییر 
رنگ را بهتر مدیریت کــرد ولى این هم 
به مرور برطرف مى شود. رنگى نرفته که 
برگردد بلکه تغییر رنگ است اما به مرور 
بازى رنگ کمتر مى شود ولى زمان مى برد 
و حداقل در بازه کوتاه مدت ممکن نیست.
راحت نگوییم «گنبد را خراب کرده اند»

این موضوع هم مهم است که خیلى راحت 
نگوییم چیزى خراب شده و گنبد را خراب 
کرده اند! نه. ایراد دارد و باید هم مشخص 
شود که این ایرادها کجاســت اما اینکه 
بدون دیدن و نگاه، کلیت را زیر سؤال ببریم 

درست نیست.

 وقتى گریو گنبد مسجد 
شیخ لطف اهللا آسیب دید، 
قراردادى با عنوان مرمت 
کاشى هاى ایوان ورودى و 

گنبد مسجد شیخ لطف اهللا 
آماده شد
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طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی از جمله طرح های 
اشــتغال حمایتــی ذیل 
برنامــه اشــتغال فراگیر 
وزارت تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی است که اجرای 
آن با نقــش آفرینی موثر 
سازمان جهاد دانشــگاهی به عنوان 
نهــاد واســط و تســهیل گر با هدف 
توانمندســازی و اتصــال متقاضیان 
مشــاغل خانگی بــه بــازار فروش 
محصوالت در نه اســتان آذربایجان 
غربی، ایالم، کردســتان، کرمانشاه، 
خراسان شمالی، خراســان جنوبی، 
خراســان رضــوی، چهارمحــال و 
بختیاری و لرســتان به اجرا درآمده 

است.
در سبک زندگی ایرانیان فرهنگ  کار 
با ارزش بوده و در دین مبین اسالم نیز 
تامین معاش خانــواده به مثابه جهاد 
تلقی شده است. در سال های گذشته 
بخش اعظمی از سیاست گذاری های 
وزارت کار معطــوف بــه این بخش 
بوده و تالش شده از ظرفیت مشاغل 
خانگی به نحو شایسته بهره برداری و 
با تبدیل هر خانه به یک واحد تولیدی 
و خدماتی در جهــت تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی گام موثری برداشته 

شود.
مشاغل خانگی، نیمی از اقتصاد 

آمریکا را تشکیل می دهد
راه اندازی مشــاغل خانگــی باعث 
کاهش نرخ بیکاری می شود تا جایی 
که این مشاغل ۱۵ تا ۸۰ درصد نیاز 
اشتغال ۱۵۰ کشــور جهان را تامین 
می کند.بررســی کشــورهایی نظیر 
چین، انگلیس و آمریکا نشان می دهد 
که بخش اعظمی از ساختار اقتصادی 
این کشــورها بر پایه این نوع کسب 

و کارها بنا شده اســت؛ به نحوی که 
۵۲ درصد اقتصاد آمریکا را مشــاغل 

خانگی تشکیل می دهد.
بی تردید مشــاغل خانگی بهترین و 
شاید بتوان گفت کارآمدترین شیوه 
برای کاهش بیکاری و خوداشتغالی 
در منازل اســت.کار در خانه نه تنها 
کیفیت زندگی را بهبود می بخشــد 
بلکه افراد بیشتری را مشغول به کار 
کرده و از این جهت به اقتصاد خانوار 

نیز کمک می کند.
در طول ســالهای ۹۵ تا ۹۸ بیش از 
۲۴۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر 
شده و با پرداخت تسهیالت الزم برای 
۱۸۳ هزار نفر فرصت شغلی به وجود 

آمده  است.
برابــر آمارهــا، بیــش از ۸۲ درصد 
متقاضیان اشــتغال خانگی را زنان و 
۱۸ درصد را مردان تشکیل می دهند 
که این نســبت در شــهرها بیشتر از 
روســتاها بوده و ۷۴ درصد مشاغل 
خانگــی در شــهرها و ۲۶ درصد در 
روستاها ایجاد شده است. همچنین 
طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ جمعا 
۶۲ درصد سرپرستان خانوار در حوزه 
مشاغل خانگی مشغول به کار شده اند 
که از این تعداد ۱۵ درصد را مردان و 
۴۷ درصد را زنان سرپرســت خانوار 

تشکیل داده اند.
در همین راســتا، رئیــس دبیرخانه 
ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگــی وزارت کار در گفــت وگو با 
ایســنا، از صدور بیــش از ۲۴۰ هزار 
مجوز مشــاغل خانگی طی سالهای 
۹۵ تا ۹۸ خبــر داده و می گوید: در 
این راستا به ۱۲۳ هزار نفر تسهیالت 
پرداخت شــده و برای ۱۸۳ هزار نفر 

فرصت شغلی ایجاد شده است.
مهناز امامدادی می گوید: سیاســت 
وزارت کار در سالهای اخیر به سمت 
مشاغل خانگی و اجرای الگوی نوین 
توسعه مشاغل خانگی معطوف شده و 
در این راستا با نگاه جدید به رشته های 
قدیمی و توسعه رشته های جدید، به 
دنبال شناسایی مزیتهای این حوزه، 
بهره گیری از توانمندســازی فعاالن 
مشــاغل خانگی و اتصال بــه بازارها 

بوده است.
به گفته وی، ۸۲ درصد کســانی که 
وام و تســهیالت مشــاغل خانگی را 
دریافت کرده اند، زنان هستند و ۴۷ 
درصد زنان فعال در این حوزه را زنان 

سرپرست خانوار تشکیل می دهند.
سال گذشته ۹۲ هزار شغل در حوزه 
مشاغل خانگی در سراسر کشور ایجاد 
شــده و ۸۲ درصد کســانی که وام و 
تسهیالت مشاغل خانگی را دریافت 

کرده اند، زنان هستند.
رئیس دبیرخانه ســتاد ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار 
با تاکید بر ارائــه آموزش های کوتاه 
مدت به متقاضیان مشــاغل خانگی 
می افزاید: تــالش ما این اســت که 
آموزشهای کارآفرینی، مدیریت مالی 
و مالیاتی را در کوتاه ترین زمان و ظرف 
یک ماه به متقاضیــان آموزش ارائه 
کنیم و از این طریق به توانمندسازی 

آنها کمک کنیم.
امامدادی معتقد اســت: محصوالت 
مشــاغل خانگی باید بــه جایگاهی 
برســند که مشــتریان خود به سراغ 

تولیدکنندگان بروند و مشــکلی در 
بازاریابی وجود نداشته باشد.

وی از وجــود ۳۳۰ رشــته در حوزه 
مشــاغل خانگی نام برده و می گوید: 
مشــاغل خانگــی از قالیبافــی و 
خیاطی گرفتــه تا توســعه گیاهان 
دارویی، پــرورش دام و طیور، تراش 
ســنگ های قیمتی، آی تی و صنایع 
تبدیلی و تکمیلــی را در بر می گیرد 
و مشــاوره های تلفنی،  ویراستاری و 
ترجمه متون هم جزو مشاغل خانگی 
به شــمار می روند.مــا در وزارت کار 
رشته های قدیمی را کنار نگذاشته ایم 
و تــالش کرده ایم عالوه بر مشــاغل 
ســنتی بــه رشــته های جدید هم 
بپردازیم و توسعه، نوآوری و خالقیت 
در این رشته ها را در دستور کار قرار 
دهیم.ممکن اســت برخی شغل های 
خانگی به دلیل ماهیت خود نیازی به 
مجوز نداشته باشند؛ مثل خیاطی یا 
گل آرایی که نیازمند داشتن مهارت 
در کار است و بیشــتر مشتریان خود 
را از طریق مراجعه حضوری یا معرفی 
افراد پیدا می کند ولــی برای برخی 

مشاغل خانگی مثل شیرینی پزی یا 
آشپزی که با سالمت مردم در ارتباط 
است و در کل برای شروع هر فعالیت 
در زمینه مشاغل خانگی نیاز به مجوز 
اســت و همه متقاضیان مســتقل و 
پشتیبان برای انجام فعالیت در حوزه 
مشــاغل خانگی باید مجوز دریافت 
کنند.متقاضیان راه اندازی مشــاغل 
خانگی که تمایل دارند فعالیت خود را 
بر اساس الگوی جدید توسعه مشاغل 
خانگی راه اندازی کنند، می توانند به 
ســامانه www.inhb.ir مراجعه و پس 
از کسب اطالعات بیشــتر در سامانه 

ثبت نام کنند.
ایجاد ۹۲ هزار شــغل خانگی در 

سال گذشته 
بر اســاس اطالعات ســامانه کارا، از 
بهمــن ۱۳۹۶ تا تیــر ۱۳۹۸ به ۱۷ 
درصد طرح هــای مشــاغل خانگی 
تسهیالت پرداخت شده که پنج درصد 
تسهیالت پرداختی در حوزه اشتغال 
روستایی و عشایری مربوط به مشاغل 
خانگی بوده اســت.طی سال گذشته 
نیز ۹۲ هزار شــغل در بخش مشاغل 

خانگی در سراســر کشور ایجاد شده 
و ۶۷ هــزار نفر از تســهیالت بخش 

مشاغل خانگی بهره مند شدند.
به گزارش ایسنا، مشــاغل خانگی از 
جمله راه های نوین کسب وکار و ایجاد 
اشتغال است که به دلیل نیاز به حجم 
پایین ســرمایه گذاری و ســودآوری 
مطلوب مورد توجه و استقبال فراوانی 
قرار دارد.در اشتغال خانگی، فرد شغل 
خود را به منزل می آورد و به جای این 
که هزینه زیادی را برای اجاره مغازه 
یا خرید ساختمان اختصاص بدهد به 
راحتی کار خــود را در منزل به انجام 
می رساند با این حال نیاز است دولت با 
پرداخت تسهیالت الزم، فراهم کردن 
شرایط بیمه صاحبان مشاغل خانگی 
و ایجاد بازارهــای فروش محصوالت 
در جهت حمایت از صاحبان کســب 
و کارهای خانگــی و کاهش معضل 
بیکاری گام بردارد.پیش از این سقف 
تســهیالت فردی بــرای متقاضیان 
مشــاغل خانگی ۲۰ میلیون تومان 
بود که به ۵۰ میلیون تومان افزایش 

یافته است.

بدون اجاره کردن مغازه پول درآورید!
امروز کسب و کارهای خانگی به یک منبع مهم اشتغال و درآمد 
برای افراد و به ویژه زنان تبدیل شده است. مشاغل خانگی یک 
فرصت طالیی برای کسانی است که می خواهند بدون پرداخت 
اجاره مغازه، آســوده و بی دغدغه درآمدی برای خود داشته 

باشند و از این راه به اقتصاد خانواده کمک کنند.

ایسنا

گزارش
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دستمزد سال آینده کارگران چقدر افزایش می یابد؟
چمنی بر این باور است که افزایش قیمت بنزین، مهم ترین شاخصی است که در تعیین دستمزد 

کارگران برای سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
 ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  اظهار کرد: جلسه کارشناسی کمیته  
دستمزد دوشــنبه این هفته پس از گذشــت حدود یک ماه با نمایندگانی از دولت، کارگران و 

کارفرمایان تشکیل می شود.
وی افزود: نتایج جلســه کارشناســی کمیته دســتمزد، یک روز بعد یعنی در روز ســه شنبه ) 
۰۵/۱۰/۹۸( در جلسه شورای عالی کار بررسی می شود و احتماال با تشکیل چند جلسه نرخ نهایی 

دستمزد کارگران اعالم می شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد: تصمیم برای میزان حقوق یا دستمزد 
کارگران در سال ۹۹ نسبت به سال های گذشــته، کار پیچیده  تری است چراکه امسال اتفاقاتی 
نظیر افزایش قیمت بنزین رخ داد و برای تعیین نرخ نهایی باید تمام شاخص ها و موارد را بررسی 

کنیم.
 چمنی ادامه داد: با افزایش قیمت بنزین، تمام بررسی هایی که کمیته دستمزد برای حقوق سال 
آینده  کارگران انجام داده بود از بین رفت و این کمیته پس از افزایش نرخ بنزین، از نو شروع به این 

بررسی ها کرده تا نتایج آن را در جلسات دستمزد و شورا اعالم کند.
وی تصریح کرد: وظیفه شورای عالی کار این است که طبق قوانین و آیین نامه  ها، میزان دستمزد 
گروه کارگران را با توجه به شاخص هایی که در سال جاری مشخص شده است، برای سال آینده 

بررسی و اعالم کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد: افزایش قیمت بنزین، مهم ترین شاخصی است که 
در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد و در نرخ نهایی دستمزدها 

تاثیر بسزایی خواهد داشت.
چمنی گفت: خوشبختانه در جلسات کارشناسی کمیته دستمزد کسانی تصمیم گیرنده هستند 
که خود تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سبد معیشتی را احساس می کنند و قدرت خرید آن ها نیز 

نسبت به سال های گذشته کمتر شده است.

وی اظهار کرد: نمایندگانی که در جلســه کارشناســی 
کمیته دستمزد حضور دارند، هر کدام حق این را دارند 
که نسبت به نرخ های پیشــنهادی اظهار نظر و انتقاد 

کنند تا یک رقم معقولی برای سال آینده اعالم شود.
رئیــس کانون عالــی انجمن های صنفــی کارگران 
یادآوری کرد: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 

و بودجه افزایش ۱۵ درصدی را برای دستمزد سال آینده 
کارگران پیش بینی کرده است، در حالیکه این رقم بسیار 

کم است و نمی تواند افزایش قیمت ها را برای جامعه کارگری 
جبران کند، اگر این عدد به ۳۰ درصد هم برسد باز هم نمی تواند قدرت 

خرید کارگران را به قیمت کاالهای بازار برساند.
چمنی در پایان گفت:  جامعه کارگری کشور حدود ۴۲ میلیون نفر است، امیدواریم در این جلسات 

نرخ هایی را تعیین کنیم که در نهایت شرمنده این افراد نباشیم.

 معدود افرادی هم که 
تعدادی از فایل های 

خود  را با هدف 
غلبه بر انتظارات 

تورمی از دفاتر خارج 
کرده اند بخش دیگر 

را برای فروش، عرضه 
کرده اند.از سوی 
دیگر اعالم خبر 

راه اندازی سامانه 
امالک و اسکان تا 

پایان سال جاری با 
هدف اخذ مالیات 
از خانه های خالی، 
نگرانی بابت عدم 

فروش آپارتمان ها 
را تشدید کرده و 

مالکان خانه های چند 
سال ساخت آنها را 
از هم اکنون عرضه 

کرده اند.

گزارش

 

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه کمیته دستمزد کارگران با یک ماه تأخیر 
در تاریخ ۴ دی ماه برگزار می شود گفت: باید تورم کاال هایی که در زندگی کارگران تأثیر 

مستقیم دارد را به عنوان مالک تعیین دستمزد قرار داد.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری در شورای عالی کار، درباره برگزاری جلسات شورای 

عالی کارگران گفت: جلسه شورای عالی کار سه شنبه ۳ دی ماه ساعت ۴ برگزار می شود. 
دستور کار این جلسه، تعاونی مســکن کارگران و بررسی تامین مسکن ارزان برای این 
قشر اعالم شده است.وی  با بیان اینکه چهارشنبه ۴ دی ماه کمیته دستمزد با دستور کار 
سبد معیشت و بررسی دستمزد ۹۹ برگزار می شود افزود: از ابتدای سال تا کنون دو جلسه 
کمیته دستمزد برگزار شده است.جلسه اول در تاریخ ۱۳ آبان ماه برگزار و در این جلسه 
مقرر شد دولت با توجه به وظیفه حاکمیتی خود اطالعات تورم و قیمت اقالم خوراکی را 
به اعضای کمیته دستمزد ارائه دهد، زیرا سبد معیشت خانواده از دو بخش اقالم خوراکی و 
غیر خوراکی تشکیل شده است.نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: بخشی از 
اطالعات قیمت اقالم خوراکی که در تاریخ ۲۷آبان ماه برگزار شد، در اختیار اعضا قرار گرفت.

تاجیک گفت: با افزایش قیمت بنزین تمام برآورد های ما درباره ســبد معیشت خانواده در 
سال آینده تغییر کرد، زیرا ما اعتقاد داریم افزایش قیمت بنزین بر روی قیمت کاال های دیگر 
تأثیر دارد، به همین دلیل قرار شد برای تعیین تأثیر قیمت اقالم خوراکی در سبد معیشت 
خانواده ها در سال آینده بررسی بیشتری داشته باشیم.وی با بیان اینکه اقالم غیر خوراکی 
سبد معیشت خانواده شامل بهداشت و درمان، آموزش و مسکن و پوشاک می شود، گفت: 
جلسه بعدی کمیته دستمزد با یک ماه تأخیر در تاریخ ۴ دی ماه برگزار می شود.عضو شورای 
عالی کار بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار به دو موضوع تورم و هزینه های زندگی می پردازد؛ در 

بحث هزینه های زندگی باید قیمت کاال ها را در فرمول هایی قرار دهیم و میزان سبد معیشت 
را به دست آوریم. در تأثیر تورم در حقوق کارگران باید تورم کاال هایی که در زندگی کارگران 
تأثیر مستقیم دارد در نظر گرفته شود، نه تورم کلی کشور که هیچ ارتباطی با کارگران ندارد 
و واقعی نیست.وی با بیان اینکه سبد معیشت خانواده کارگری با ۳.۳ جمعیت از ۳ میلیون 
و ۷۵۲هزار تومان به ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان رسیده است، گفت: هر 
سال درصد پیشنهادی افزایش حقوق کارگران بر مبنای پایه حقوق آن ها سنجیده می شود 
که درست نیست و باید بر مبنای سبد معیشت خانواده ها افزایش حقوق داشته باشیم، به 
عنوان مثال اگر میزان افزایش حقوق را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و این افزایش برمبنای پایه 
حقوقی کارگران که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در نظر گرفته شود، حدود ۶۰۰هزار 
تومان خواهد بود، در صورتی که اگر آن را بر مبنای سبد معیشت که حدود ۶ میلیون تومان 
است تعیین کنیم، میزان افزایش حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شود و همین موضوع 
باعث می شود فاصله حقوق و نیاز های خانواده ها بیشتر شود.عضو شورای عالی کار با بیان 
اینکه کارفرمایان و دولت حقوق واقعی کارگران را پرداخت نمی کنند، گفت: در حد امکان 
باید میزان افزایش حقوق کارگران بر حسب سبد معیشت افزایش یابد تا فاصله بین حقوق 
و سبد معیشت کاهش پیدا کند، اما هر ساله این فاصله افزایش می یابد، در حالی که حقوق 

کارگران به حدی نیست که جوابگوی نیاز های خانواده آن ها باشد.

جلسه کمیته دستمزد چهارشنبه برگزار می شود

معاون وزیر کار خبر داد:

پیگیری تأمین مسکن مقرون به 
صرفه برای کارگــران در کارگروه 

مشترک
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار با بیان اینکه در نظر داریم برای سهم آورده و 
تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان اقداماتی انجام دهیم، گفت: این موضوع 

در کارگروهی مشترک پیگیری می شود.
ابراهیم صادقی فر  درباره سیاســتگذاری وزارت کار برای تأمین مســکن جامعه 
کارگری که روز گذشته در قالب تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شد، اظهار داشت: طرح تأمین مسکن کارگران دو 
بخش اصلی دارد. بخشی از این نیاز در قالب برنامه اقدام ملی مسکن تأمین می شود.

وی ادامه داد: در قالب این طرح تالش می شــود با یکسری تسهیالت هم به لحاظ 
مالی و هم به لحاظ سیاستی تأمین مسکن برای کارگران تحقق یابد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اما در بخش 
دوم، برنامه ما این اســت که از ظرفیت اراضی متعلق به هــر دو وزارتخانه، اراضی 
مسکونی شرکت شهرک های صنعتی که مرکز تجمع صنایع و کارفرمایان هستند، 
یا اراضی دستگاه های دولتی در جوار شهرها استفاده شود تا با تسهیالتی از جمله 
بکارگیری منابع مالی بانک ها، تخفیفاتی در عوارض شــهرداری و تخفیف مالیاتی 
بخش دیگری از نیاز مسکن کارگران را خارج از برنامه اقدام ملی مسکن تأمین کنیم.

وی با اشاره به هدفگذاری ســاخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری تا سه سال آینده در 
قالب طرح اقدام ملی مسکن با امضای تفاهم نامه بین وزرای کار و راه و شهرسازی 
گفت: با احتساب تأمین بخشی از مسکن کارگران، از خارج از برنامه اقدام ملی چه 
بسا بیش از این میزان مسکن برای گروه کارگری، مستمری بگیران و بازنشستگان 

ساخته شود.
صادقی فر همچنین درباره تأمین منابع مالی مسکن کارگران و بازنشستگان اظهار 
داشت: در نظر داریم برای سهم آورده و تسهیالت مسکن کارگران و بازنشستگان 
اقداماتی انجــام دهیم که البته این موضوع در کارگروهی مشــترک متشــکل از 
نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مسکن، 
سازمان تأمین اجتماعی، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق توسعه 

ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون باید تصمیم گیری شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حدود ۱۰ مدل برای تأمین مسکن 
کارگران تهیه شده که از روش های مختلف از جمله اجاره به شرط تملیک یا مسکن 

اجاره ای بلندمدت برای تأمین مسکن کارگران اقدام کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای تســهیل تأمین مســکن کارگران همه دســتگاه ها را 
بسیج کردیم تا ســهم آورده کارگران به حداقل برســد گفت: ما در معرفی اولیه 
 کارگران ورود نکردیم اما شــاخص بندی خواهیم کرد و کارگران را اولویت بندی

 می کنیم.

بازار کار

یک شرکت فعال در زمینه فروش 
تحهیزات برقي  واقع در اصفهان جهت 

تکمیل کادر فروش خود از تعدادي 
کارشناس فروش خانم  )بازاریاب تلفني( 
با شرایط زیر دعوت به همکاري مینماید

تحصیالت کارشناسي
روابط عمومي باال

حقوق ثابت +بیمه+پورسانت فروش
آدرس: اصفهان-تقاطع رودکی و 

وحید)چهارراه امزاده محسن(
تلفن :0۹138880۲۲8

شرکت اکیا واقع در اصفهان جهت 
تکمیل کادر خود  به افراد واجد شرایط 

زیر نیازمند است:
چند نفر فروشنده
 آشنا به رنگ مو

 با روابط عمومی عالی
 حقوق اداره کار+ بیمه + عیدی + سنوات

 استان و شهر مورد نیاز: اصفهان
متقاضیان واجد شرایط می توانند با 

شماره درج شده تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 0۹13۴7۴75۲0

مدیر داخلی
1 نفر خانم

جهت مدیریت داخلی با سابقه کاری، 
در کلینیک پوست, مو و زیبایی

داشتن سابقه مدیریت
مسلط به امور کامپیوتری

 مسلط به اینترنت و
 شبکه های اجتماعی

 آدرس اصفهان، هتل پل ،مجتمع 
تجاری کوثر، فاز ۲، طبقه 5، واحد 716 

 0۹13۹۲۹0036

 نیروی خانم و اقا 
جهت همکاری در دفتر امالک 

به صورت درصدی
ترجیحازیر30سال
باروابط عمومی باال

محدوده چهارباغ باال
0۹033338۴۲۲

 یک واحد تولیدی واقع در اصفهان 
جهت تکمیل کادر خود به خیاط ماهر 

و نیمه ماهر نیازمند است.
تلفن: 0۹3055۹3676

شرکت تولیدی بازرگانی جهت توسعه 
بخش دیجیتال خود در استان اصفهان 

از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 
همکاری می نماید.

متخصص وب و کامپیوتر
 hrdatistrade@gmail.com

 به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری 
در اصفهان نیازمندیم:
برنامه نویس اندروید  

ترجیحا خانم
خالق و با انگیزه

متقاضیان محترم لطفا فایل رزومه خود 
را فقط از طریق شماره واتس آپ اعالم 

شده در آگهی ارسال نمایید.
 0۹36۹7۲۹383

راننده با اتومبیل
با درآمد فوق العاده عالی

)با سهمیه بنزین(
مجرد و متأهل

پاره وقت وتمام وقت
بدون داشتن شرایط خاصی

درآمد روزانه باالی ۲50000تومان 
واقعی

تسویه حساب نقدی و درهمان روز
0۹135۴6۲006 

جوشکار
حقوق مکفی +بیمه 

0۹130308۴36

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام



SudokuNO 385   Solution: NO 384

In World Steel Association (WSA)'s 
latest statistics up to the 11 months 
of 2019 (from Jan. 21 to Nov. 22), 
Iran's steel production growth 
registered a 5.3 percent growth 
compared to the same period of 
last year.This is while the average 
steel production growth in other 
countries has been registered at 
2.7 percent, WSA reported.Iran’s 
crude steel production volume 
is double the global growth, 
according to Iranian Mines and 
Mining Industries Development 
and Renovation Organization 

(IMIDRO), based on the WSA 
report.The Islamic Republic of 
Iran produced 23,648,000 tons 
of steel from Jan. 21 to Nov. 22, 
2019, showing a considerable 
hike as compared to the same 
period of last year.WSA put Iran’s 
production of steel in 11 months 
of 2018 at 22,452,000 tons.
Presently, Iran is ranked 10th in 
steel production among more than 
60 countries in the world and it is 
predicted that it will promote its 
rank to 7th with the production 
capacity of 55 million tons in 2025.

Iran tops in 
World Steel 
Association 
production list
The World Steel 
Association in its 
latest statistics 
announced that Iran 
steel production has 
experienced 5.3% 
growth during the 11 
months of the current 
year standing at the 
10th position among 
over 60 states.
This is while the 
average growth 
for countries in the 
world is 2.7%.
According to 
Iranian Mines and 
Mining Industries 
D e v e l o p m e n t 
and Renovation 
(IMIDRO), Iran's 
crude steel growth is 
still two times more 
than the world's.
The World Steel 
Association said that 
Iran steel production 
hit 23,648,000 tons 
in the 11 months of 
2019.
The figure was 
22,452,000 in 2018.
Statistics show 
that China with 
9 0 4 , 1 7 7 , 0 0 0 
tons, India with 
1 0 1 , 9 5 4 , 0 0 0 
tons, Japan with 
91,527,000 tons, 
US with 80,615,000 
tons and South Korea 
with 66,032,000 
tons are among top 
five countries in 
producing steel in 
2019.
Iran is now standing 
on the 10th position 
among over 60 states 
and it is predicated to 
move forward to 7th 
position within six 
years.
World steel is one of 
the largest and most 
dynamic industry 
associations in the 
world, with members 
in every major steel-
producing country.
World steel 
represents steel 
producers, national 
and regional 
steel industry 
associations, and 
steel research 
institutes.
Members represent 
around 85% of global 
steel production.
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Iran, table topper in steel 
production growth in 2019: WSA

The remarks were 
made by Iranian 
G o v e r n m e n t 
Spokesman Ali 
Rabiei in a Saturday 
piece he published 
on the Iranian 

government’s official website.
At the beginning of the piece, 
he refers to US ambassador 
to UN Kelly Craft’s short 
conversation with the Iranian 
delegation on Thursday, 
during which she expressed 
condolences over the death 
of an Iranian EB child who 
succumbed to her wounds 
due to the US sanctions 
that deprived her of proper 
dressings and bandages.
The rare meeting came after 
Iranian envoy to the UN Majid 
Takht Ravanchi in a speech 
condemned the US cruel 
sanctions against Iranians 
especially those who have 
targeted the patients including 
the EB children.
“On Thursday evening, 
the story of the two-year-
old Iranian girl’s death was 
narrated to UN Security 
Council members. Ava, who 
was suffering from EB, was 
a butterfly child from the 
southern city of Ahvaz. EB 
patients are called butterfly 
patients because their skin is 

as fragile as butterflies. These 
patients’ wounds must be 
covered with special bandages 
to prevent infection,” Rabiei 
wrote.
“Such a narrative led the US 
ambassador to the United 
Nations Kelly Craft to express 
condolences. A picture of the 
death of the Ahvazi girl Ava was 
given to the United Nations, 
indicating that this is the result 
of US sanctions.”
“This is the language one 
should speak to the public 
opinion of the world with. 
It is the body language. The 
body language of a child 
with EB disease whose skin 
is so sensitive that it cannot 
be dressed without the help 
of special bandages,” Rabiei 
added.“Even Human Rights 
Watch reporter wrote that 
the ‘excessive adherence’ of 
banks and pharmaceutical 
companies to anti-Iran 
sanctions poses complex 
obstacles to the financial 

transactions to buy these 
drugs,” he added.
“Earlier, BBC showed in a 
report based on its research 
and correspondence with a 
number of major European 
banks that a new type of 
‘Iranophobia’ called ‘financial 
and banking Iranophobia’ has 
emerged.”
The Iranian spokesman 
further complained about the 
steadfastness of some Iranian 
authorities who do not let 
the FATF bills – proposed by 
the government to take Iran 
out of the FATF – be approved 
and Iran join the anti-money 
laundering body.
“Alongside the silent war 
that the US is waging against 
Iranians and pursuing an 
agenda to pave the ground for 
the so-called anger and conflict 
inside the country, there are 
some people inside Iran, who 
rather than participating in 
the programs to stand against 
sanctions, are fueling the silent 
war in the name of combating 

the US,” wrote Rabiei.
“The country’s failure to join 
the anti-money laundering 
and FATF conventions 
will intensify the sanctions 
regime. That is to say, if 
we do not choose an anti-
sanctions strategy, we will go 
into a situation where every 
Iranian could be subject to 
an inappropriate label, not 
just by the sanctions, but also 
by the FATF and anti-money 
laundering claims, which are 
also supported by the United 
Nations.”
Rabiei said, “Ava has been 
deprived of special wound 
dressings because the ‘money 
laundering’ and ‘terrorism’ 
tags are circulated to put more 
pressure on each Iranian 
citizen. The world banks 
assume they are trading with a 
terrorist in their most ordinary 
humanitarian deals with 
Iranians. Lack of a strategy 
to foil sanctions is kind of 
inattention to this procedure 
and the suffering of citizens.”

WCC to examine Iranian 
artifacts for registration
The World Craft Council inspectors have come 
to Malayer, Hamedan province, to examine the 
provincial handicrafts and woodcarving for 
registration.
The inspectors were warmly welcomed by 
the people, artists, and the officials of Malayer, 
western Iran.
WCC-Asia Pacific Region Director Ghada Hijavi, 
Vice President of South Pacific of the WCC Kevin 
Murray, and Vida Tohdi, the caretaker of Office 
for Development in Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization’s 
Handicrafts Department are currently on a 
visit to Malayer to work out their professional 
examination pre-requisite for registration.
The group is to visit industrial towns, fairs, 
research centers, and training centers to 
complete their inspection of the art in the city 
of Malayer.
The town is well-known for woodcraft 
businesses with 5,000 furniture and 
woodcarving workshops, 9,000 masters, and 
20,000 artists are involved in manufacturing 
furniture and ornaments created by 
woodcarving.

Iran to Support 
Agricultural Technology- 
Based Bodies: Deputy 
Minister
An official of Iran's agriculture ministry said 
according to the goals envisaged in the national 
policies, the whole facilities of agricultural and 
rural cooperatives have been mobilizing to help 
the agricultural technology-based bodies.
Hossein Shirzad, who is also the chairman 
of the Board of the Central Organization for 
Rural Cooperatives of Iran ( CORC ) informed 
on signing an MOU  between  Agriculture –
Jihad ministry and  Presidential technical and 
technology deputy for push the penetration 
index of technology up in the agriculture sector.
Elaborating the software and hardware facilities 
of the rural and agricultural cooperatives 
including shopping centers for agricultural 
inputs, agro-processing factories, and 
warehouses as well as the experience of seed 
production, Shirzad implied that supporting the 
agricultural technology-based organizations is 
of the main significant policies of CORC.

Iran, India keen on 
developing Chabahar Port
Iran, India keen on developing Chabahar Port
India and Iran agreed on accelerating their joint 
cooperation on developing Iran’s strategic port 
of Chabahar.
“Just concluded a very productive India-Iran 
Joint Commission Meeting with my co-chair 
FM Javad Zarif. Reviewed the entire gamut of 
our cooperation. Agreed on accelerating our 
Chabahar project,” tweeted Indian Foreign 
Minister Subrahmanyam Jaishankar on Sunday.
He also said that he had good talks with Iranian 
officials on bilateral and regional issues.
“A pleasure to co-chair 19th Joint Commission 
Meeting w/ India’s External Affairs Minister 
Subrahmanyam Jaishankar in Tehran,” tweeted 
Zarif on Sunday.
“Excellent discussions on closer bilateral 
relations & regional & global issues affecting 
our respective countries. Our ties are ancient, 
historic & unbreakable,” he added.

The Iranian government has once again called 
on the country’s Expediency Council to ratify the 
bills on Iran’s accession to the Financial Action 
Task Force, arguing that the US sanctions will 
hurt the country even more if the country fails 
to adhere to the standards set by the global anti-
money laundering body.

US sanctions to hurt even more if 
Iran fails to adopt FATF

news

“This is the 
language one 
should speak to the 
public opinion of 
the world with. It is 
the body language. 
The body language 
of a child with EB 
disease whose 
skin is so sensitive 
that it cannot be 
dressed without 
the help of special 
bandages,”
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 Veep: Government 
trying to reduce 
pressure on people
 Iranian First Vice President Eshaq Jahangiri 
said on Monday that the government is 
trying to reduce pressures on people by 
adopting a plan to make use of the sea 
resources.
S peaking to reporters, Jahangiri said 
government is fully aware of the pressure 
on people, adding that these pressures have 

been imposed by US since oil is the most 
important source of income for the country.
He appreciated Iranians for their patience 
against difficulties and pressures.
Jahangiri, is currently on a visit to Bushehr 
highlighted the capacities of the province, 
saying that the sea on the vicinity of Bushehr 
province is regarded as a key potential for 
economic development.
Iranian government has put on the agenda 
sea-based economy policy, he added.
He also described Bushehr as capital of 

energy, saying Iran's economy relies on oil 
and gas reserves of Bushehr.
He noted that two new nuclear plants are 
also under construction with over $10b 
investment in Bushehr.
Elsewhere in his remarks, Jahangiri pointed 
to Bushehr's capacities in agricultural field, 
saying it will help develop economy of the 
province.
During the trip, greenhouse cultivation, 
modern irrigation and animal husbandry 
plans will be visited, he said.



FM spokesman:
EU Parl. anti-
Iran allegations 
unconstructive, distorted
 Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas 
Mousavi lashed out at recent resolution adopted 
by the European Parliament against the Islamic 
Republic.
“The Islamic Republic of Iran considers the 
anti-Iranian allegations made by the European 
Parliament hasty, unconstructive, and based on 
distorted facts,” Mousavi told IRNA on Monday.
He said that the European Parliament’s resolution 
was adopted according to “baseless evidence 
provided by unreliable sources and adversary 
groups, some of which have a terrorist nature.”
The remarks came as the European Parliament 
adopted a resolution on Thursday, Dec. 19, accusing 
Iran of violating the human rights of its citizens in 
the last month’s protests.
“As a democratic establishment, the Islamic 
Republic of Iran considers freedom of speech 
and peaceful protests as a natural right of its 
citizens and has always adhered to this,” continued 
Mousavi.
H owever, he added, “Just like any other 
independent state, the Islamic Republic carries out 
its legal duties to provide the country with security 
and to counter armed hooligans who kill innocent 
people and plunder their belongings.”
He went on to say that those behind the killing of 
some Iranians during the protests were “agents 
supported by foreign intelligence services who 
took advantage of people’s protests and opened 
fire at protestors.”

Trump claims trade talks 
'breakthrough' with China
US President Donald Trump, while speaking at a 
Turning Point USA meeting, said that the US and 
China would sign 'phase one' of a trade deal "very 
shortly".
"We just achieved a breakthrough on the trade 
deal and we will be signing it very shortly", Trump 
announced.
On Friday, Trump claimed that he had a "very good 
talk" during a phone call with Chinese President 
Xi Jinping.
An agreement on the so-called phase one part of 
the trade deal - a larger American-Chinese bilateral 
agreement - was reportedly reached last week.
Phase one stipulates a significant adjustment of 
US tariffs on Chinese goods but would maintain 
25-percent tariffs on approximately $250 billion of 
Chinese imports, along with 7.5-percent tariffs on 
approximately $120 billion of Chinese imports. The 
deal also requires China to increase its purchases 
of US products and services by at least $200 billion 
over the next two years.

US has no choice but to abandon 
'maximum pressure': Rouhani

M aking the 
r emarks 
M onday in a 
m eeting with 
t he visiting 
India’s External 
Affairs Minister 
Subrahmanyam 

Jaishankar, Rouhani 
said that “in current 
circumstances that 
America is standing 
a gainst nations 
w ith unilateral 
sanctions, we should 
try to preserve our 
b ilateral ties and 
cooperation.”“These 
c onditions are 
t ransient and 
A merica has no 
c hoice but to 
abandon maximum 
p ressure against 
Iran before or after 
i ts presidential 
elections," he said.
"There is no doubt 
t hat relations 
b etween the two 
countries will further 
d eepen with the 
r esolve of the two 

Iranian and Indian 
g overnments and 
nations,” he added.
P ointing to the 
h olding of the 
j oint commission 
o f cooperation 
b etween Iran and 
India, the President 
s aid, “Interaction 
a nd negotiation 
between Iranian and 
I ndian authorities 
h ave always had 
p ositive effects in 
f urther cementing 
o f relations.”“We 
should make efforts 
to elevate the trade 
a nd economic 
r elations between 
the two countries to a 
desired and expected 
level,” Rouhani said, 
reported his official 
w ebsite.Referring 
to the cooperation 
b etween Iran and 
Indian in Chabahar, 
R ouhani said, 
" finalizing the 
Chabahar-Zahedan 
R ailway and 

connecting it to the 
nationwide railway 
system can develop 
trade in the region.”
Stating that ensuring 
security in the region 
is very important for 
I ran and India, he 
said, “In this regard, 
the Islamic Republic 
of Iran has proposed 
t he Hormuz Peace 
Endeavour (HOPE) 
I nitiative that can 
b e a good solution 
for enduring peace 
in the region.”“Iran 
i s seeking to ease 
tensions and ensure 
l asting security 
and stability in the 
r egion, especially 
in the Persian Gulf 
and Gulf of Oman,” 

h e said.At the 
s ame meeting, the 
Minister of External 
A ffairs of India 
S ubrahmanyam 
Jaishankar delivered 
t he greetings of 
t he Indian Prime 
Minister Narendra 
M odi to Rouhani 
and said, "to further 
develop cooperation 
a nd relations 
b etween the two 
countries in different 
f ields, we need to 
work harder.”
S tating that India 
and Iran can deepen 
ties and cooperation, 
h e stressed the 
i mportance 
o f promoting 
c ooperation 

b etween the two 
c ountries’ public 
and private sectors.
D evelopment of 
r elations between 
t he Iranian and 
Indian banks is very 
important, he said 
adding, "fortunately 
today, cooperation 
b etween the 
t wo countries in 
Chabahar region has 
a very good pace and 
we should accelerate 
the implementation 
o f projects.”He 
a dded, "Iran and 
India have historical 
relations with each 
other and despite all 
problems, Iran will 
remain steadfast and 
powerful.”

Iranian President Hassan Rouhani said that US 
sanctions and pressures on Iran are transient and 
Washington will soon be forced to abandon its 
maximum pressure policy.

Politics
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 Ex-Official: Winner of 
Afghanistan election is 
approved by U.S.
 “The winner of Afghanistan election is approved by the White 
House not the people,” the media advisor to former Afghan 
president Muhammad Hashem Esmat Ilahi told ILNA.
Speaking to ILNA news agency in an exclusive interview, 
H ashem Esmat Ilahi said “Afghanistan’s incumbent 
President Ashraf Ghani's victory was predicted before the 
election because in this election national interests were 
not considered.”He believes the nomination of Ghani as the 

winning candidate is part of a US scenario for talks with the 
Taliban.
The media advisor to President Hamid Karzai added “there's 
no place for election among afghan people and do not accept 
its output at all.”
The Independent Election Commission (IEC) said the total 
turnout in the presidential election was more than 1.8 million 
with Ghani securing 50.64% - enough to win the first round of 
voting - beating his main challenger, Abdullah Abdullah, who 
currently shares power with Ghani in a unity government.
According to the tally released by the IEC on Sunday, the total 
turnout was 1,824,401 with Ghani winning 923,868 votes 
and Abdullah finished second with 39.5% and 720,099 votes.

I f a review showed Ghani’s vote 
falling below 50% and no other 
c andidate with a majority, a 
second round of voting would be 
held, she said.
A bdullah’s office said in a 
statement that he did not accept 
the preliminary results and that the 
commission had failed to tackle election 
fraud.
Hashem Esmat Ilahi said that fraud in the election was so 
evident that domestic and foreign institutions spent a lot of 
money to engineer the election.

"to further 
develop 
cooperation 
and relations 
between the 
two countries in 
different fields, 
we need to work 
harder.”

politics
News

ISFAHAN
N E W S

John Bolton Knocks Trump for 
North Korea ‘Failure’ in Axios 
Interview
 Former US National Security Adviser John Bolton told news 
service Axios that President Donald Trump’s administration 
should admit its approach to end North Korea’s nuclear arms 
program has “failed.”
Bolton suggested the Trump administration is bluffing about 
stopping North Korea’s nuclear ambitions and it would be “very 
unusual” for his former employer to say that they got it wrong, he 
said in an exclusive interview released on Monday.
Bolton said the US could be doing more to tighten sanctions 
choking North Korea’s economy, which would force the hand 
of leader Kim Jong Un. “The idea that we are somehow exerting 
maximum pressure on North Korea is just unfortunately not 
true,” he said.The former White House official, who sat with the 
US president across the table from Kim at summits in Singapore 
and Hanoi, doubted the administration “really means it” when 

Trump and top officials pledged to stop North Korea from having 
deliverable nuclear weapons — “or it would be pursuing a 
different course”.
Trump ousted the hawkish Bolton in September after seemingly 
cutting him out of the decision-making process on many major 
issues. Bolton has long been one of the biggest skeptics of 
Pyongyang, becoming so reviled that North Korea’s state-run 
media regularly singled him out for criticism and called him a 
“nasty troublemaker.”Bolton’s comments come just days before 
the year-end deadline Kim has given Trump to bring a new offer 
to the table or risk Pyongyang taking a new path that could rattle 
regional security.“We’ve tried. The policy’s failed. We’re going to 
go back now and make it clear that in a variety of steps, together 
with our allies, when we say it’s unacceptable, we’re going to 
demonstrate we will not accept it,” he said, Bloomberg reported.
Bolton also mocked Deputy Secretary of State Stephen Biegun for 
saying North Korea’s missile launches and belligerent statements 
were not helping bring peace on the Korean Peninsula, calling 
the comments a “clear winner in the Understatement of the Year 

A ward 
contest.”

As nuclear talks have sputtered, North Korea has been building 
its weapons arsenal, he said.“We’re now nearly three years into 
the administration with no visible progress toward getting North 
Korea to make the strategic decision to stop pursuing deliverable 
nuclear weapons,” Bolton added.

News

Iran to take 
fifth step, if 
Europe fails 
to fulfil it's 
commitments: 
Shamkhani
The Secretary of Iran's 
Supreme National 
Security Council said 
if Europe fails to meet 
its commitments, 
Iran will take the fifth 
incremental step 
to further reduce its 
obligations.
"If the Europeans fail 
to fulfill their JCPOA 
obligations, we will 
take the fifth step," 
Rear Admiral Ali 
Shamkhani stressed 
on Sunday regarding 
Iran's fifth step of 
scaling back its 
commitments under 
a landmark 2015 
nuclear deal.
After the US pullout, 
the three European 
parties vowed to 
guarantee Iran's 
economic interests 
in accordance with 
the nuclear deal, 
known as the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), but 
they have so far failed 
to implement practical 
measures to save it, 
said Ali Shamkhani.
"It was the US 
President Donald 
Trump who started 
to reduce the JCPOA 
commitments by 
leaving the nuclear 
deal and after that, 
Europe ignored its 
JCPOA commitments," 
Shamkhani noted.
The nuclear deal was 
reached in Vienna in 
July 2015 between 
Iran and the 5+1 
group of countries 
-- the US, the UK, 
France, Russia, and 
China plus Germany. 
It lifted nuclear-
related sanctions 
against Tehran, which, 
in turn, voluntarily 
changed some aspects 
of its nuclear energy 
program.
The US, however, left 
the accord in May 
2018 and reinstated 
its unilateral 
sanctions against 
Iran. The European 
signatories to the deal 
(France, Germany, 
Britain), meanwhile, 
have bowed to 
W a s h i n g t o n ’ s 
pressure, failing 
to honor their 
c o n t r a c t u a l 
obligations to protect 
Iran’s economy in 
the face of America’s 
“ t o u g h e s t - e v e r ” 
sanctions.

Iran
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ISFAHAN
N E W S

US Demands from Iran 
‘Nonsense’: Russia
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov 
described US demands from Iran as 
“nonsense”, adding that Washington 
cannot treat a country with a "millennia-
old civilization" as it is trying to do.
“Iran cannot be treated in a way 
Washington is trying to do,” Lavrov said 
in an interview with a program aired 
on Russia’s television Channel One on 
Sunday, Tass reported.
“Not just flagrantly violating the 
United Nations Charter, refusing to 
implement the binding United Nations 
Security Council resolution but rudely 
addressing demands to Iran, a country 

with the millennia-old civilization, 
traditions and immense self-esteem,” 
he added.
Calling US demands from Iran as 
“nonsense”, the top Russian diplomat 
said, “As a matter of fact, the Americans 
said they would not implement this 
resolution while Iran must continue to 
implement what it is to do under this 
resolution.”
“Moreover, they demand all others who 
have been granted the right to freely 
trade with Iran in exchange for what 
it did in terms of curtailing its nuclear 
program stop trading with Iran. While 
Iran must continue to implement what 
it undertook.”
In May 2018, US President Donald 

Trump pulled his country out of the 
2015 nuclear deal between Tehran and 
world powers, also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Iran and the remaining parties launched 
talks to save the JCPOA after the US 
withdrawal, but the three EU parties to 
the deal (France, Britain, and Germany) 
have failed to ensure Iran’s economic 
interests.
The EU’s inaction forced Tehran to stop 
honoring certain commitments to the 
nuclear deal, including a rise in the 
stockpile of enriched uranium.
Iran maintains that the new measures 
are not designed to harm the JCPOA but 
to save the accord by creating a balance 
in the commitments.



IRGC aerospace commander 
Hajizadeh in good health
Contrary to rumors of his martyrdom circulating in some 
Arabic news outlets, Commander of the Islamic Revolutionary 
Guards Corps (IRGC) Aerospace Force Brigadier General Amir 
Ali Hajizadeh has been reported to be in good health.
Reports released by some Arabic news outlets on Monday 
claimed that General Hajizadeh was martyred in an Israeli 
attack in Syria last night. According to Iranian sources, however, 
the rumor has been proved as baseless and the Iranian commander is in good  
health.  

 Iranian Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif stated 
that the US' approach 
to sanctions betrays 
its pathological and 
reckless addiction.
Referring to US’ 
unilateral and 
illegal sanctions 
against Iran, Zarif 
wrote on his official 
Twitter account, 
“The US' approach 
to sanctions betrays 
a pathological and 
reckless addiction—a 
condition that 
renders no bounds 
or boundary to what 
the US may or may not 
do. And this addictive 
behavior affects 
friends and foes alike, 
unless collectively 
pushed back”.
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South Korean President Moon Jae-in told 
Chinese leader Xi Jinping that while the 
sides may have felt “disappointed toward 
e ach other for a while,” their shared 
culture and history prevented them from 
becoming completely estranged.
“It is hoped that South Korea’s dream 
becomes helpful for China as China’s 
dream becomes an opportunity for South 
Korea,” Moon said in opening remarks 
before reporters were ushered from the 
room, AP reported.
In his opening comments at the meeting 
at the Great Hall of the People in the center 
of Beijing, Xi described bilateral ties as “a 
substantial relationship in the world and 
an influential relationship among world 
nations.”
Ties between the northeastern neighbors 
nosedived in 2017 after Seoul accepted 
the emplacement of the Terminal High 
Altitude Area Defense, or THAAD, system 
in southern South Korea. Beijing insists its 
real purpose is to use its powerful radars 
to peer deep into its territory, rather than 
to warn of North Korean missile launches 
and shoot them down.
Furious at being snubbed, China launched 
an unofficial boycott of everything from 
Chinese tour group visits to South Korea to 
South Korean television shows, boy bands 
and other cultural products. Major South 
Korean retailer Lotte, which provided a 
golf course where the missile system was 
deployed, was singled out for especially 
harsh treatment and its China business 
operations were essentially destroyed. 
Even sales of ubiquitous South Korean 
auto brands such as Hyundai and Kia 
plunged for months.

Ultimately, Beijing was unable to force 
South Korea to withdraw the system 
and its fury appears to have subsided 
somewhat amid the trade war with the 
US and tensions elsewhere in Asia. South 
Korea now hopes to have Xi visit next year 
and is also anxious to have Beijing use its 
influence with North Korea to give a jolt to 
deadlocked denuclearization talks.
W hile South Korea appreciates the 
part China has played in that effort, the 
“current recent situations in which the 
t alks between the United States and 
North Korea are stalled and tensions 
on the Korean Peninsula have become 
heightened are certainly not favorable, 
not only for South Korea and China but 
also for North Korea,” Moon said in his 
opening comments.
“ I hope that we continue to closely 
cooperate so that the opportunities we 
have gained with difficulty can come to 
fruition,” he said.
North Korea has set a year-end deadline 
for the US to make concessions in the 
nuclear talks, without apparently making 
any offers of its own. The US says it won’t 
accept that demand and has called on 
North Korea to return to negotiations. 
While China is the North’s most important 
d iplomatically and chief source of 
investment and economic assistance, its 
ability to force Kim Jong Un’s regime to 
alter policy is believed to be limited.
Along with meeting Xi, Moon is to take 
part Tuesday in a trilateral summit in 
t he southwestern Chinese city of 
Chengdu with Japanese Prime Minister 
S hinzo Abe and Chinese Premier Li  
Keqiang.

A ccording to him, in June, Presidents 
Vladimir Putin of Russia and Donald Trump 
of the United States discussed issues related 
to the Strategic Arms Reduction Treaty (New 
START), which will expire in 2021.
"US President Donald Trump pointed to 
the need to engage China in talks. Vladimir 
Putin responded that Russia had consulted 
with the Chinese and they had publicly 
commented on the United States’ proposal. 
They said their strategic nuclear forces 
were incomparable to those of Russia and 
the United States and they saw no reason 
to participate in such talks. We told the 
Americans that the Chinese had determined 
their position and we respect it," Lavrov told 
Channel One’s Bolshaya Igra (or Great Game) 
show."If Washington considers engaging 
China in talks to be crucial, it should speak 
with Beijing," he added."In theory, we are 
ready to discuss multilateral approaches, but 
in this case, France and the United Kingdom 

should also participate - if we talk about 
officially recognized nuclear powers. There 
are also unrecognized ones. This process will 
have to begin one day but we will not force 
our strategic partners from China into talks," 
Lavrov said, Tass reported.
When speaking about the possibility of 
extending New START, Lavrov emphasized 
t hat it was still unclear. He noted that 
R ussian President Vladimir Putin said 
at a recent meeting with senior officials 
from the Defense Ministry and the Russian 
Armed Forces that Moscow was "ready 
to extend the treaty right away without 
a ny preconditions."The Russian top 
diplomat pointed out that Moscow expected 
Washington to give a meaningful response 
"because, like President Putin said, if the 
treaty disappears, the last tool to control 
arms and ensure strategic stability will be 
gone."New START, which came into force in 
2011, limits Russia and the US to no more 
than 700 deployed intercontinental ballistic 
m issiles (ICBM), submarine-launched 
ballistic missiles (SLBM) and strategic 
bombers, no more than 1,550 deployed 
w arheads and 800 deployed and non-
deployed launchers.

China, South Korea Look to Improve Ties with 
Beijing Summit

Russia: No Plans to Force China into Arms 
Control Talks

The leaders of South Korea and China said Monday that 
they look forward to improved ties following a protracted 
disagreement over the deployment of a US anti-missile system 
that Beijing considers a threat.

Moscow respects Beijing’s wish to avoid international talks 
on arms control and will not force China to take part in such 
consultations, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.

US President 
Donald Trump 
pointed to the 
need to engage 
China in talks. 
Vladimir Putin 
responded 
that Russia had 
consulted with 
the Chinese 
and they 
had publicly 
commented 
on the United 
States’ proposal. 

In his opening 
comments at 
the meeting at 
the Great Hall of 
the People in the 
center of Beijing, 
Xi described 
bilateral ties as 
“a substantial 
relationship in 
the world and 
an influential 
relationship 
among world 
nations.”

Army Commander:
Enemies should take lessons from 
Iran's joint war game with China, 
Russia
The Commander of Iran’s Army Major General Seyyed 
Abdolrahim Mousavi pointed to the importance of the 
upcoming joint military drill of Iran, China and Russia.
“The joint naval drill of Iran, China and Russia shows 
successful diplomacy of the Islamic Republic of Iran,” 
Mousavi told reporters on Sunday night on the sideline 
of a local event.
“This drill demonstrates the determination of countries 
that are seeking security in the region against those 
countries that are after creating insecurity,” he said, 
adding that enemies should take lessons from the drill's 
messages.
“In the near future, we will conduct a joint wargame 

with naval forces of China and Russia in the country’s 
southern waters in the vicinity of the northern Indian 
Ocean,” Iran Navy Commander Rear Admiral Hossein 
Khanzadi said at a press conference in late November.
“After this wargame, there will be one with the naval 
forces of the Indian Ocean littoral states, which will be 
held within the framework of the Indian Ocean Naval 
Symposium (IONS), in a bid to promote convergence 
among the navies and achieve security in this region 
through collective contributions from all forces situated 
there,” he added.
Khanzadi then told Mehr News Agency that “the joint 
wargame between Iran, Russia, and China, which will 
hopefully be conducted next month, carries the same 
message to the world, that these three countries have 
reached a meaningful strategic point in their relations, 
with regard to their shared and non-shared interests, 
and by non-shared I mean the respect we have for one 
another’s national interests.”



خاموشى در انتظار صنعت برق
نایب رییس سندیکاى شرکت هاى تولیدکننده صنعت برق گفت: در شرایط فعلى و درصورت حل نشدن مشکالت 
تحمیل شده به نیروگاه ها، نیروگاه هاى بخش خصوصى که 60 درصد تولید را برعهده دارند، توان ادامه کار نخواهند 
داشت. این مساله تبعات منفى زیادى را متوجه صنعت برق مى کند و درنهایت سبب کاهش انگیزه بخش خصوصى 
و به تبع آن وقفه در تامین برق پایدار و آغاز خاموشى ها در پیک مصرف مى شود. حسنعلى تقى زاده در نشست خبرى 

با بیان این که براساس آخرین ارزیابى هاى صورت گرفته در حال حاضر بیش از 65 درصد نیروگاه هاى حرارتى کشور 
متعلق به بخش غیردولتى است، اظهار کرد: سرمایه گذارى هاى اخیر طرح هاى نیروگاهى غالبا با استفاده از تسهیالت 

ارزى از صندوق توسعه ملى انجام شده  است، اما این در حالى است که سرمایه گذاران براى بازپرداخت اقساط با مشکالت 
جدى مواجه هستند. ثابت ماندن نرخ برق از سوى وزارت نیرو از یکسو و افزایش شدید نرخ ارز طى دو سال گذشته از طرف دیگر توانایى 

این شرکت ها را در بازپرداخت اقساط غیرممکن کرده است.  نایب رییس سندیکاى شرکت هاى تولیدکننده صنعت برق تاکیدکرد :مطالعات 
اقتصادى و توجیهى این نیروگاه ها بدون پیش بینى جهش ناگهانى و بیش از سه برابرى نرخ ارز و همچنین ثابت ماندن نرخ هاى بازار برق تهیه شده و 
در شرایط موجود درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه ها به صورت تضمینى و پس از آن در بازار برق که نرخ آن توسط وزارت نیرو مدیریت مى شود، 

به هیچ وجه جوابگوى بازپرداخت تسهیالت نیست.

پیشنهاد جایگزینى ارز 4200 تومانى با یارانه نقدى
عضو سابق اتاق بازرگانى ایران معتقد است دولت مى تواند با واقعى کردن قیمت ارز، حمایت خود از اقشار کم 

درآمد را با یارانه نقدى دنبال کند.
جمشید عدالتیان شهریارى اظهار کرد: یکى از مسائلى که باید به آن توجه جدى داشت، لزوم افزایش دقت 
طرح هاى حمایتى دولت از اقشار کم درآمد است. بسیارى از کشورهاى توسعه یافته جهان نیز به منظور 

حمایت از کم درآمدها، برنامه هاى مختلفى را در دستور کار قرار مى دهند؛ اما میزان اثرگذارى این طرح ها و 
نحوه رسیدن شان به اقشار هدف، موفقیت یا عدم موفقیت آنها را تعیین مى کند.

وى با اشاره به طرح تخصیص ارز 4200 تومانى از سوى دولت، ادامه داد: با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال 
گذشته، یکى از تصمیم هایى که از سوى دولت گرفته شد تا شوك قیمتى به بازار کاالهاى اساسى وارد نشود، تخصیص ارز 

دولتى به این کاالها بود. هرچند این طرح مزایایى نیز داشته و توانسته در برخى حوزه ها، قیمت ها را مدیریت کند اما در عمل دو اشکال مهم را نیز 
به وجود آورده است. این فعال اقتصادى ادامه داد: از سویى با وجود عرضه این ارز، در عمل باز هم قیمت بسیارى از کاالهاى اساسى سال گذشته 
افزایش یافت؛ از این رو میزان تاثیرگذارى این طرح با سوال هایى مواجه است. از طرف دیگر متاسفانه برخى افراد از ارز دولتى، استفاده شخصى 

داشتند و با رانت خوارى و فساد، منابع تخصیص یافته به این بخش را به جیب خود گذاشتند.

محسن جالل پور| اتاق ایران
گــزارش
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در حال حاضر آنچه 
در جامعه، سیاست 

و اقتصاد ما مى گذرد 
ناشى از نااطمینانى و 
نگرانى مردم نسبت 

به آینده است

اقتصاد ایران
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سازمان تملیکى خبر داد
ذرت هاى آلوده تعیین 

تکلیف شد

طبق اعالم ســازمان اموال تملیکى 
طى تصمیمات اخذ شده در رابطه 
با تعیین تکلیف ذرت هاى آلوده، این 
ذرت ها تحت شرایطى به کشورهاى 
غیرهمسایه فروخته مى شود تا امکان 
برگشت این محموله به ایران کامال 
منتفى باشد. میرمعینى - عضو هیات 
مدیره و معاون بهره بردارى و فروش 
سازمان اموال تملیکى -درباره آخرین 
وضعیت تعیین تکلیــف ذرت هاى 
آلوده اظهــار کرد: طبــق آخرین 
جلسه اى که در این رابطه حدود یک 
ماه پیش در دفتر مبارزه با مفاســد 
اقتصادى در ریاست جمهورى برگزار 
شد، تصمیماتى در دستور کار قرار 
گرفت که براساس آن تعیین تکلیف 

ذرت هاى موجود مشخص شود.

    واردکننــدگان حاضــر به 
مرجوع کردن ذرت ها نشدند

وى گفت: براین اســاس  در مرحله 
اول به شرکت هاى وارد کننده ذرت 
ها مهلتى بــراى مرجوع کردن کاال 
به کشــور مبدا داده شد تا محموله 
هاى خود را مرجوع کنند ولى با عدم 
تمکین 12 شــرکت وارد کننده در 
موعد مقرر فاز دوم تصمیمات اتخاذ 

شده در دستور کار قرار گرفت.
به گفته میرمعینــى، در مرحله بعد 
ســازمان اموال تملیکى مکلف شد 
تا ذرت ها را بر اساس شرایط خاص 
براى باز صادرات به کشور هاى غیر 

همجوار به فروش برساند.

    شروط فروش به کشورهاى دیگر
این مقام مســئول در سازمان اموال 
تملیکى با بیان اینکــه باید ذرت ها 
به کشــورهاى غیرهمســایه ایران 
فروخته شود تا امکان بازگشت آن به 
ایران کامال منتفى باشد، توضیحات 
بیشترى ارائه کرد و گفت: سم موجود 
در ذرت هاى آلوده آفالتوکسین است 
که معیار سنجش(ppb) آن براى 
استاندارد در ایران بین پنج تا هفت 
و حداکثر 10 اســت، اما کشورهاى 
دیگرى هســتند که معیار شاخص 
مصرف آنها باالتر از این رقم و  تا 300 

(ppb) است.

ایسنا
خـــبـــر
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براى کارآفرینان عرصه 
اقتصاد دانش بنیان سه 
عنصر«زمان، اطالعات و 
سرمایه» جاى نهاده هاى 
اصلى تولید را گرفته اند. 
به بیــان ســاده، دیگر 
داشــتن زمین و نیروى 
کار فراوان الزاماً به کسب وکار موفق و 

ارزش آفرین منجر نمى شود.
 این دو نهاده گرچه همچنان مهم به 
نظر مى رسند اما در ســایه دو نهاده 
زمان و اطالعات کمرنگ تر شده اند و 
نهاده سوم یعنى سرمایه هم در کسب 
وکارهاى جدید نقــش خود را حفظ 

کرده است.
به همین دلیل اســت که کسب وکار 
مفهوم تــازه اى پیدا کــرده و همه ما 
بواســطه کارکرد همزمــان «زمان، 
اطالعات و ســرمایه» زندگى بهترى 
را تجربه مى کنیــم. در یکى دوهفته 

گذشــته به دالیل امنیتــى یک حق 
مســلم از همه ما گرفته شــد. بدون 
اطالع قبلى اینترنت قطع شد و اختالل 
جدى در زندگى شهروندان به وجود 
آمد. خوشبختانه اینترنت دوباره وصل 
شــد اما پس از آن زمزمه هایى درباره 
احتمال قطعى و جایگزینى اینترنت 

ملى مطرح شد.
اگر اینترنــت قطع شــود، دقیقاً چه 

اتفاقى رخ مى دهد؟
به این پرسش مى توان از چند منظر 

پاسخ داد:
1- قطعــى اینترنــت نااطمینانى را 
تشــدید مى کند: نااطمینانى یعنى 
اینکه من به عنوان عضوى از این جامعه 
به هردلیلى نتوانم آینده را پیش بینى 
کنم. در حال حاضــر آنچه در جامعه، 
سیاســت و اقتصاد ما مى گذرد ناشى 
از نااطمینانى و نگرانى مردم نســبت 
به آینده اســت. پس نااطمینانى یک 
مفهوم فراگیر است که از بى اعتمادى و 
کاهش امید در جامعه به وجود مى آید. 
وقتى اقتصاد به شــرایط نااطمینانى 
مى رســد، عمق دید فعال اقتصادى 
کاهش پیــدا مى کند و تصمیم گیرى 
در بنگاه هاى اقتصادى دشوار مى شود. 
دقیقاً مثل تــردد در جاده مه آلود که 
راننده نمى تواند چند متــر جلوتر را 
ببیند. چند روزى کــه اینترنت قطع 

بود، به 30 ســال قبل پرتاب شدیم. 
جالب است که در حال حاضر در همه 
جاى دنیا (جز الجزیره، اتیوپى، عراق، 
سوریه و ازبکستان) صحبت از افزایش 
ضریب نفوذ و دسترســى به اینترنت 
ارزان و پرسرعت مطرح مى شود اما در 
ایران عده اى پیشنهاد مى کنند براى 
امنیت بیشــتر، اینترنت را قطع و به 
جاى آن از اینترنت ملى استفاده کنیم. 
احتماالً آنها نمى دانند با مطرح کردن 
چنین احتمالى چقدر سرمایه و نیروى 

انسانى را از کشور فرارى مى دهند.
2- اثر قطعى اینترنت بر رشد اقتصادى: 
معموالً کشورها براى رشد اقتصادى با 
محدودیت هاى بیشترى مواجهند تا 
براى افول اقتصــادى. همان طور که 
تخریب خیلى از ساختن آسان تر است. 
اقتصادها مى توانند به دلیل تصمیمات 
بد سیاســتمداران با کوچک شــدن 
اقتصاد و افول جایگاه مواجه شــوند و 
این افول مى تواند بــراى مدت زمان 
طوالنى ادامه پیدا کند و یک کشــور 
ثروتمند به یک کشور فقیر که هر روز 
فقیرتر مى شود تبدیل شود. کشورهاى 
زیادى با ایجاد اختالل در عوامل تولید 
در چنین تله اى گرفتار شدند.در چند 
فصل گذشته کسب وکارهاى جدید 
اثر قابــل توجهى بر رشــد اقتصادى 
داشــتند و تصمیم به قطعى اینترنت 

مى تواند این روند را منفى کند.
3- اثر قطعى اینترنت بر افزایش هزینه 
مبادله: بر کسى پوشــیده نیست که 
اینترنت هزینه مبادلــه را در اقتصاد 
بشدت کاهش مى دهد. کاهش هزینه 
مبادله منجر به افزایش حجم مبادالت 
مى شــود و همه مى دانیم که مبادله 
اساس پیشرفت اقتصاد است. پس اگر 
اینترنت قطع شود، کمترین نتیجه اش 
این اســت که هزینه مبادله افزایش 

خواهد یافت.
4- اثر قطعــى اینترنت بــر تعمیق 
اینترنــت  بســتر  در  بیــکارى: 
کسب وکارهاى زیادى به وجود آمده 
و افراد زیادى را مشــغول نگه داشته 

است. ممکن است هرکدام از این کسب 
وکارها به تنهایى اشتغال قابل توجهى 
نداشته باشند اما مجموعاً شغل زیادى 
ایجاد کرده اند که با قطعى اینترنت باید 
با همه آنها خداحافظى کرد. اختالل در 
اینترنت به عنوان یک نهاده تولید قطعاً 
بیکارى را در جامعه تشــدید خواهد 

کرد.
مى دانیــم کــه امنیت براى رشــد 
اقتصادى اهمیت فوق العاده دارد اما از 
امنیتى سخن مى گوییم که رسالتش 
ایجاد رشــداقتصادى بیشتر است نه 
امنیتى که رشــد اقتصادى را کاهش 
داده و بیــکارى را تشــدید کرده و به 
بهاى تضییع حقوق بخشى از جامعه 

فراهم آمده باشد.
قطع کردن اینترنــت ضمن اینکه به 
منزله تضییع حقوق مدنى و سیاسى 
جامعــه اســت، حقــوق اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى مــردم را نیز زیر 
پا مى گذارد و مى تواند کسب وکارهاى 
زیــادى را از نفــس بینــدازد و از 
همه مهم تر اینکــه مى تواند اعتماد 
کارآفرینان و سرمایه گذاران را به بازار 
و محیط کسب وکار مخدوش کند و از 

بین ببرد.
پــس از نهادهاى دســت انــدرکار 
مى خواهیم به گونه اى تأمین امنیت 
کنند کــه آزادى مبادلــه، مالکیت و 

حقوق اساسى افراد نقض نشود.

اگر اینترنت قطع شود،اقتصاد چه زیان هایى مى بیند؟  

دیسکانکت با دنیا
این  روزها سؤال مهم جوانان این است؛ با اینترنت قرار 
است چه کنند؟براى آنها که سال ها سابقه کسب و کار 
در بخش هاى سنتى اقتصاد را دارند، سه عنصر «زمین، 
نیروى کار و سرمایه» مهم ترین نهاده هاى تولید کاال و 
خدمات محسوب مى شود اما تغییرات شگرف در عرضه 
تکنولوژى باعث شده این ترکیب شکل کامًال متفاوتى 

پیدا کند.

خبر

رئیس انجمن صنایع فرآورده هاى لبنى اعالم کرد:
افزایش قیمت لبنیات تخلف است

رئیس انجمن صنایع فرآورده هاى لبنى ایران گفت: بعد از 
آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت محصوالت 
لبنى، هیچ کدام از 14 قلم اصلى که مشمول قیمت گذارى 
هستند افزایش قیمت نداشتند و اگر شرکتى قیمت خود را باال برده، تخلف کرده 

است.
میر اسالم تیمورى در نشســت خبرى در پاسخ به ســوالى درباره افزایش قیمت یکى از 
محصوالت لبنى معروف، تصریح کرد: بهتر است اسمى از شرکت ها نبریم چون اخالقا و عرفا 
اجازه قضاوت نداریم. اما یک قاعده کلى وجود دارد که 14 قلم اصلى محصوالت لبنى مشمول 
قیمت گذارى هستند که 75 درصد سبد محصوالت لبنى را تشکیل مى دهند. این محصوالت 
مجوزى براى افزایش قیمت ندارند و معتقد هســتیم همه واحدها این قیمت ها را رعایت 

مى کنند. بنابراین اگر برخى از واحدها قیمت هاى مصوب را رعایت نمى کنند، حاکمیت باید 
به این مسئله رسیدگى کند. وى افزود: درباره سایر اقالم لبنى نیز آیین نامه قیمت گذارى وجود 

دارد که اگر واحدى خالف آن قیمت هاى خود را افزایش دهد، تخلف صورت گرفته است.
تیمورى با بیان اینکه دولت قیمت شیر خام را 2390 تومان تعیین کرده اما قیمت در بازار 

2600 تا 2700 تومان است، حاشیه سود واحدهاى صنعتى را زیر دو درصد عنوان کرد.

    پاى پتروشیمى ها این بار در صنایع لبنى!
به گفته وى، 70 درصد قیمت محصوالت لبنى متاثر از قیمت شیر خام و 12 تا 15 درصد متاثر 
از قیمت بسته بندى است که در این مورد پتروشیمى ها محصوالت خود را به قیمت جهانى 

به کارخانه ها عرضه مى کنند.

    قیمت محصوالت لبنى تا پایان سال افزایش نمى یابد
محمد فربد - عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده هاى لبنى ایران - هم در پاسخ به 
سوال دیگر ایسنا درباره اینکه آیا قیمت محصوالت لبنى تا آخر سال افزایش خواهد داشت 
یا خیر، گفت: اگــر دولت تصمیم جدیدى اتخاذ نکند، قیمــت  14 قلم اصلى محصوالت 
لبنى افرایش نخواهد داشــت، اما اگر براى مثال صادرات شیر خشــک آزاد شود، قیمت 
شیر خام مجددا افزایش خواهد یافت و صنایع لبنى تحمل این افزایش قیمت را نخواهند

 داشت.
در ادامه رییس انجمن صنایع فرآورده هاى لبنى ایران؛ عراق، افغانستان و روسیه را مقاصد 
اصلى صادرات محصوالت لبنى عنوان کرد و گفت که ساالنه حدود 400 هزار تن معادل 750 

میلیون دالر محصوالت لبنى صادر مى شود.

مهر
خـــبــــر



استارت آپ
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زیادى دارد و ضمن اینکه  
کارکنان را به  کار ترغیب  
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دست آورند

،،
اقتصادآنالین

یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

سید مجید صدرى از جدیدترین دستاوردها و برنامه هاى این 
شرکت در جهت حمایت از تولید ملى و همچنین صرفه جویى 
در مصرف ارز خبر داد. در ادامه گفت وگوى سید مجید صدرى مدیر عامل شرکت 

مخابرات را مشاهده مى کنید.

    آقاى صدرى ضمن عرض خوش آمد خدمت شــما، طى چند روز گذشته 
نمایشگاه تلکام برگزار شد. در ابتدا از شما مى خواهیم یک توضیح کلى درباره 
روند نمایشگاه بدهید. همچنین به نظر شما روند پیشرفت این نمایشگاه نسبت 

به سال هاى گذشته به چه شکل بود؟
بسم اهللا الرحمن الرحیم، با عرض سالم و تشکر از دعوتى که دوستان از ما کردند و بازدیدى 
که بنده امروز از باشگاه خبرنگاران جوان داشتم؛ واقعا براى من جالب بود. در این نمایشگاهى 
که اخیرا برگزار شد و ما نیز در آن حضور داشتیم، تالش و رویکرد ما بیشتر حمایت تولید 
داخلى بود که الحمدهللا نتایج خوبى براى ما داشت و مذاکرات خوبى انجام شد و امیداریم که 
بتوانیم این روند را ادامه دهیم. رویکرد دیگر ما در راستاى حمایت از مشتریان تجارى و ارائه 

سرویس مناسب بود که در این بخش نیز اقدامات خوبى انجام شد.

    در نمایشگاه امسال دستاوردهاى زیادى داشتیم، چه از لحاظ تولیدات داخلى، 
چه افرادى که در حوزه فناورى فعالیت داشتند. از جوانان گرفته تا شرکت هاى 
بزرگ و خود شما نیز در حوزه مخابرات حرف هاى زیادى براى گفتن داشتید، لطفا 

    توضیحاتى درباره دستاوردهاى مخابرات ارائه دهید.
بیشترین تالش و دستاورد ما در این نمایشگاه بحث حمایت از تولید داخل بود. در 
یکسال و نیم گذشته که این تیم جدید در شرکت مخابرات مستقر شده، یکى از 
سیاست هاى اصلى ما پیرو فرمایشات رهبرى، حمایت از تولید داخل بوده و مسئله 
به قدرى مهم است که اکنون چندین سال است که مورد توجه حضرت آقا قرار دارد 
و در سال هاى مختلف به این مسئله اشاره مى کنند. ما تالش کردیم که در بعضى از 
زمینه ها که مخابرات از شرکت هاى خارجى محصوالت خود را تهیه مى کرد، با وجود 
ریسک موجود، به شرکت هاى داخلى اطمینان کنیم که به نظر من خیلى خوب بود 
و براى انجام این کار از سرویس هاى داخلى بچه هاى ایرانى و به صورت کامال بومى 

هم در بخش سخت افزار و هم نرم افزار استفاده کردیم.
براى مثال در بخش تجهیزات POTN که در بحث هاى انتقال و کور شبکه مطرح 
است همیشه با شرکت هاى خارجى در کشور قرار داد بسته مى شد اما این بار با تنها با 
شرکت  داخلى که ادعا مى کرد مى تواند با همان قیمت و حتى پایین تر این سرویس 
را ارائه دهد قرارداد بستیم. کارى که قرار بود یک شرکت خارجى مانند هوآوى انجام دهد بر 
دوش این شرکت داخلى افتاد. تست هاى این مسئله پیشتر انجام شده و کامال جواب داده 
است. یا در زمینه WDN، بحث هاى انتقال، مناقصه اى داخلى برگزار کردیم و شرکتى 
حداقل در یازده استان به عنوان فاز اول، نودهایى ایجاد کرد، که پیشتر همه این موارد توسط 
شرکت هاى خارجى مانند ZTE و هوآوى انجام مى شد. این مسئله بسیار قابل توجه بود 

زیرا هم مشکالت ما در توسعه را حل کرد و هم در چرخه تولید قرار گرفت.
همه افرادى که در این بخش کار مى کنند افراد جوان و با انگیزه هستند. به عوان مثال، در 
حوزه کابل مى توانستیم از خارج کشور وارد کنیم، اما با شرکت هاى بزرگى مثل کابل شهید 
قندى قرار داد بستیم. جالب است که در یکســال گذشته سفارشى که به شرکت شهید 
قندى دادیم حدود 5 خط به خط تولید این مجموعه اضافه شده و حدود 500 نفر به نیروى 
انسانى آن اضافه گشت. یعنى در شرایط تحریم ها و رکورد اقتصادى خیلى خوب است که 

در یک مکانى 500 نفر اشتغال زایى شود و بتوان باالى 2 الى 3 هزار نفر سفارش خرید زد.
البته در زمینه کابل با شرکت هاى دیگرى نیز مانند مجتمع رفسنجان، شرکت سیمین فر و 
جا هاى بزرگى که وجود دارند، همکارى کرده ایم. در زمینه باترى و رکتیفایر ما دیگر کامال 
در حال استفاده از تولید داخل هستیم. در بحث هاى نرم افزار نیز همین کار را کرده ایم. شما 
مى دانید که براى استفاده از نرم افزار هاى خارجى و الیسنس آن ها باید براى هر نفر حدود 5 
یورو پول پرداخت کنید. اکنون ما این مسئله را داخلى کرده ایم و با هزینه بسیار ناچیزى این 
کار را انجام مى دهیم. اکنون تى وى پلى ما کامال داخلى است. سیستم CRM، OSS و 
BSS کامال یکپارچه و داخلى است. این مسئله براى ما باعث افتخار است که در تقریبا دو 

سال گذشته حدود 78 میلیون یورو پولى که باید براى تهیه این تجهیزات به خارجى ها داده 
مى شد صرفه جویى شده و اکنون در حال تولید داخلى هستیم. در حال حاضر شاید باالى 
80 درصد تجهیزات شرکت مخابرات ایران توسط تولیدکنندگان داخلى تولید مى شود. در 
حال حاضر براى اضافه کردن 20 درصد مانده به تولیدات داخل آمادگى داریم و این مسئله 
را به شرکت هاى مختلف نیز اعالم کرده ایم که در حال برنامه ریزى براى آن هستیم. حتى 
براى این که بتوانیم کارخانه ها و شرکت هاى کوچک حمایت کنیم، براى بعضى از اجناس 
بررسى هاى الزم منطقه اى را انجام داده ایم. براى مثال در استانى یک کارخانه مستقر است، 
ممکن است این کارخانه تولیدش خیلى زیاد نباشد، اما مى تواند نیاز هاى ما در آن منطقه را 

تامین کند. برنامه ریزى براى استفاده از چنین مکان هایى انجام شده است.
در حوزه مودم، شرکت هاى سازنده را دعوت کردیم. اکنون تقریبا همه مودم هاى خودمان 
را از شرکت ارگ جدید بم خریدارى مى کنیم. در صورتى که شرکت هاى دیگر نیز بیایند در 

خدمت آن ها نیز خواهیم بود. 

    از آن جایى که کاربران بسیارى درباره ترافیک ملى سوال مى پرسند لطفا در این 
 ir باره توضیح دهید. براى کاربران این گونه جا افتاده است که هر آدرسى که دامنه

دارد داخلى است، آیا واقعا همینطور است؟
خیر، این مسئله باید طبق ضوابط مشخص شده توسط سازمان تنظیم و وزارت ارتباطات 
باشد. سرویس هایى مختلفى وجود دارند که داراى هاست داخلى هستند. ممکن است 
سرویس.ir وجود داشته باشد که در خارج کشور است که البته پیشنهاد مى کنیم که به 

داخل بیایند.
یک بحثى هم در زمینه استارت آپ ها وجود دارد که ما در تالش هستیم تیم هاى جوان 
حاضر در کشور یک ارتباط خوب و نزدیک داشته باشیم. یکى از وظایف ما تعامل خوب با 
این استارت آپ ها است. نگاه ما نیز، نگاه صرف اقتصادى نیست و قصد داریم در این زمینه به 
جوانان کشورمان کمک کنیم. منظور استارت آپ هایى است که تولید نرم افزار و کار هاى این 

چنینى مى کنند و در جایى به پهناى باند یا زیرساخت نیاز دارند.
حتى ما پیشــنهادى داریم که در حال حاضر در حال پیش بردن آن با وزارت ارتباطات 
و سازمان فناورى هســتیم. اکنون به دلیل تغییر و پیشرفت تکنولوژى، ساختمان هایى 
وجود دارند کــه داراى فضاى خالى هســتند. ما آمادگى ایــن را داریم کــه با ضوابط 
خاص، آن ها را به اســتارت آپ ها بدهیم؛ زیرا یکى از مشــکالت اصلى ایــن گروه ها جا 
و مکانى اســت که بتوانند از آن اســتفاده کنند. ما ایــن امکان را داریــم و با هماهنگى 
وزارت ارتباطات و معاونت فناورى ریاســت جمهورى انشــاهللا در این حوزه یارى رسان

 باشیم.

آمادگى کامل براى حمایت از استارت آپ ها را داریم

    کارآفرینان شــادتر 
هستند

مدیر کسب و کار خودتان 
در کارآفرینــى باشــید. 
این موارد به شــما کمک

 مى کنــد برنامــه ریزى 
دقیق تــر، مدیریت زمان و 
هدف گیرى درست ترى داشته باشید، که 
این مجموعه از عملکردها شما را راضى تر 
از همیشه نگه مى دارد. امتیاز 5٫4 از 7 به 

این دسته تعلق مى گیرد.

    باال بودن استرس در دورکارى
استرس در این گروه شغلى نسبت به کلیه  
مشاغل دیگر باالتر است. 92٫9 درصد از 
دورکاران که بصورت قراردادى مشغول کار 
هستند، از انعطاف پذیرى کار خود راضى 

ولى استرس باالیى را تحمل مى کنند.

    کارمندان و مشکالت در محیط کار
بیشــتر از دو ســوم کارمنــدان که در 
شرکت ها مستقر هستند، گفته اند بدترین 
قسمت شغلشان، کار کردن در کنار یک 
همکار بد مى باشــد، که بسیار عذاب آور 

است.

   کســانى که تنها یک کار انجام 
مى دهند، خوشحال تر هستند

با توجه به مشکالت اقتصادى، بعضى ها 
به شغل هاى دوم و ســوم روى مى آورند 
و بطور همزمان چند وظیفــه را به دوش 

مى کشــند، منفى نگر بــوده و در حفظ 
تعادل میان کار و زندگى به مشــکل مى 
خورند. امــا در طرف دیگر داشــتن یک 
مســئولیت مشــخص بطوریکه در یک 
زمینه  کارى مشــغول باشید، از استرس 
شما را به حد زیادى مى کاهد، که در نهایت 
شما را از لحاظ روانى، ســالم تر و شادتر 

نگه مى دارد.
جالب اینجاست که نگرانى ها در افراد چند 
شغله به گونه اى است که تنها 58 درصد 
ار آنها مى گویند هزینه هاى درمانى را مى 
توانند پوشش دهند، بطوریکه این مورد در 

تک شغله ها 66 درصد است.
با وجود اینکه چند شــغله ها باید درآمد 
بیشتر داشــته و احســاس امنیت مالى 
بیشــترى کنند ولى تنها 25 درصدشان 
به برقرارى تعادل مالى در سنین باالتر و 
بازنشستگى امیدوارند که این موضوع در 

تک شغله ها به 34 درصد نزدیک است.
اما باز هم یک موضوع جالبتر، کودکانى که 
در رفاه و بدور از دغدغه متولد شده اند، از 
خالقیت، ریســک باالترى برخوردارند و 
اکثرا به دو شغل همزمان مى پردازند. اما 
افرادى که در دوران کودکى مادر شــاغل 
داشته اند، نسبت به دیگر نسل ها استقالل، 

تالش و درآمد هفتگى بیشترى دارند.

    مهمترین عوامل اســترس زا در 
سازمان ها

تجربه اى  اســت همگانى و عمومى که 
هر کــس بــه کــرات  آن را در  زندگى 
خود احســاس کرده  اســت ، برخالف 
تصور ، استرس همیشه شــامل حوادث 
ناخوشایند نیست، بلکه مى  تواند  محصول 
موفقیت هاى خوشایند و مطلوبى نیز  باشد 
که ســازگارى مجددى را در فرد مطالبه 

مى کند . 
1-سیاســت هــاى نســنجیده ،خط 
مشى هاى ناعادالنه و تبعیضات  ناروا در 
محیط کار از عواملى هستند که موجب  
استرس ، فقدان انگیزه ، پایین آمدن روحیه  

و دلسردى در کارکنان  مى گردد.

سیاســت هاى ناعادالنه  مــى تواند در 
پرداختى ها ،حقــوق و مزایــا ، توزیع  نا 
عادالنه کار و … منظور گردد.در تحقیقى 
که توســط نگارنده در یکى از دانشگاه ها 
انجام گردید از بین 28 عامل استرس زا، 
عامل تبعیض  در محــل کار  با میانگین 
3/643  از 5 و بــا رتبــه 2 و درجه عامل 
استرس زاى  زیاد شناســایى گردد.براى 
حل این مشکل مى توان با تربیت و گزینش 
نیروهاى کارآمد و ارزشى  و تدوین مقررات 
و قوانین جامع  و اجراى سیاســت هاى 
عادالنه ســازمان  را به نحو مطلوبى اداره 

نمود.

2-میزان حقوق  و عدم تطبیق آن با  مخارج  
و فعالیت ها به ویزه در شرایط فعلى که به 
نظر مى رســد یکى از موارد  مهم  دغدغه 
ذهنى کارکنان  است . طبق  تئورى برابرى 
(equity  theory) از جى استســى 
ادمــس (    j.stacty adams   )  نیز 
کارکنان  آنچه  به انجــام  دادن  کار خود  
به دست  مى آورند و نیز  آنچه  براى انجام  
وظایف  شــغلى  ارائه مى کنند مقایسه  
مى کنند.  اگر به این نتیجه  برســند  که
 داده هاى  آنها  به ســازمان  در مقایسه با 
دیگران، بیشتر اســت  گرفتار تنش  مى 
شود.براى مثال  اگر فردى  احساس  کند  به 

اندازه  کافى  به او حقوق و دستمزد  پرداخت  
نمى شــود ، از کار  خود ناراضى  مى شود.
بنابراین  ضرورت  دارد مسووالن  نظام  در 
جهت  سالمت  و بهداشت  افراد  جامعه در 
این زمینه  اقدامات  اساسى به عمل  آورند.

3-عدم مشارکت  کارکنان در سازمان ها  
نیز  یکــى  از عوامل  ایجاد فشــار  براى 
کارکنان مى باشد. اصوال مشارکت  افراد 
ســازمان ها در تصمیم  گیرى ها  مزایاى  
زیادى دارد و ضمــن اینکه  کارکنان را به  

کار ترغیب  مى کند باعث مى شود  افراد  
سازمان  به جهت  احســاس مهم بودن 

آرامش خاطر به دست آورند .

4-ارزشــیابى هاى عادالنــه  و یا بدون  
شــناخت  کافى از افــراد  و تبعیض قائل  
شــدن  در بین کارکنان  هنگام ارزیابى ، 
اعضاى  سازمان را گرفتار  فشارهاى  عصبى  
مى نماید. اگر کارمند و یا کارگرى  احساس  
نماید  در محیط کار خود  در زمینه هاى  
مختلف  تبعیض پنهان و آشــکار  وجود 
دارد و به تالش  ها  و زحمات  او  بهاى الزم 
داده نمى  شود  و یا  نادیده گرفته مى  شود 
،موجب ایجاد  فشار  براى او خواهد شد و 
هنگامى  این  فشار مضاعف مى گردد که 
ببیند  به کسانى  ارج  و بهاء داده مى شود  
کــه  شایســتگى  الزم  را در محیط کار 
ندارند.بنابراین  با ارزشیابى هاى  عادالنه 
و توجه به فعالیت  هاى  اعضاى  سازمان 
مى توان  از بروز  این فشــارها  جلوگیرى

 نمود.

5-کنترل هاى  بى مورد و آزار دهنده در 
محیط کار  و سازمان ناشى از بى اعتمادى 
به کارکنان مى باشد . تحقیقات نشان مى 
دهد که این شــیوه بدبینى  و ریاکارى  را 
در ســازمان  افزایش مى دهد.از  طرفى  

موجب نگرانى  و اضطــراب  و نتیجه  آن 
کاهش  کارایى  فرد را بــه همراه خواهد 
داشت . باید در سازمان ها  فضایى به وجود 
آید  که در آن اطمینــان  و اعتقاد  مبناى  
روابط متقابل بین کارکنان  باشد. زیرا در 
محیطى  سرشار از اعتماد  ، اعضاى  سازمان  
با آرامش  بیشتر در جهت نیل به اهداف 
ســازمانى  تالش  خواهند  نمود. بنابراین 
باید  با انتخاب  شیوه هاى خود کنترلى و 
یا کنترل هاى غیرمستقیم  و نامحسوس به 
جاى کنترل هاى مستقیم ، شدید ، مستمر 
و آزار دهنده  مى توان  از بروز فشــارهاى 

عصبى شدید جلوگیرى نمود.

6-قوانین خشــک و غیرقابل انعطاف نیز 
در سازمان مى تواند  یکى  از عوامل  ایجاد  
فشار بریا کارکنان و ارباب و رجوع باشد.
ممکن اســت  برخى از ضوابط و مقررات 
بسیار ناقص باشــند و متناسب با شرایط 
و مقتضیات  فعلى ســازمان ها نباشند.
بنابراین  مدیرانى  که داراى مسئولیت  و 
اختیار  مى باشند ، باید  این قوانین و ضوابط 
را با  توجه به فرهنگ  ، امکانــات  ، نیاز ، 
توان  جامعه  و انسان ها مورد بازنگرى  قرار 
دهند  و با انعطاف پذیر نمودن و تعدیالت  
معقول تنش هــاى  موجــود را کاهش

  دهند.

هر شغلى نکات مثبت و منفى خودش را دارد؛   

خوشحالى یا  استرس ؛ انتخاب با شماست!
هر مجموعه  شغلى را اگر به دریا تشبیه کنیم، گاهى شما را 
بر روى امواج مى برد و گاهى به زیر مى کشد، اما نهایت با شنا 
کردن به جلو حرکت مى کنید. سازمان بیمه  آمریکا به تازگى 
آمارى منتشر کرده است که احساس افراد را از شغلشان از 
جمله بازنشستگان، کارمندان،  آزادکاران و … را بازگو مى کند. 
گذشته از این مسائل، مواردى همچون برقرارى تعادل در کار 
و زندگى شاغلین، احساس امنیت شغلى را مورد بررسى قرار 
داده است. در ادامه با ما همراه باشید تا شناخت بهترى نسبت 

به مشاغل اطرافتان داشته باشید.
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امیدوارند

تبیین راهکارهاى بقاى کسب وکارها در شرایط سخت در مجمع اقتصاد فناورى نانو
هفتمین مجمع اقتصاد فناورى نانو در روزهاى 10 و 11 دى ماه برگزار مى شود و در طى آن عالوه بر بررسى 
چالش هاى کسب و کارها و استارت آپ هاى در حال رشد در خصوص انتقاداتى که به ستاد نانو وارد است، 

توضیحاتى ارائه خواهد شد.
مجمع اقتصاد فناورى نانو، بســترى براى تبادل تجربیات در زمینه فناورى و نوآورى و همفکرى پیرامون 

چالش ها و موانع توسعه آن به ویژه در حوزه فناورى نانو و متمرکز بر کسب  وکارها و اقتصاد ناشى از آنها در کشور 
است. از این رو گردهمایى ساالنه مجمع اقتصاد فناورى نانو، اصلى ترین رویداد مدیریتى فعاالن فضاى نوآورى در 

حوزه نانو است که از سال 1391 و به همت ستاد ویژه توسعه فناورى نانو برگزار مى شود.
در این راستا هفتمین دوره مجمع اقتصاد فناورى نانو به عنوان بزرگترین رویداد مدیریتى حوزه نانو در روزهاى 10 و 11 دى 

ماه در پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد. در این دوره تالش خواهد داشت تا موضوع تأثیر فضاى متغیر و ناپایدار اقتصادى کشور را بر کسب وکارهاى 
دانش بنیان محور قرار داده و به بررسى فرصت ها و تهدیدهاى ناشى از آن بپردازد.

«تجربه یک کسب و کار رشدیافته»، «تجربه فروش محصوالت نانو در فروشگاه هاى زنجیره اى»، «چالش هاى کسب و کارها و استارت آپ هاى در 
حال رشد» و «اصول بقاى کسب و کارها در شرایط سخت» از جمله موضوعات پنل هاى هفتمین مجمع اقتصاد فناورى نانو است. 
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