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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

ف
شری

د 
حم

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/9/23 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,400,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,399,0004,007,000جدید

2,389,0002,060,000نیم سکه

1,490,0001,247,000ربع سکه

900,000859,000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18443,300407,700 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24589,800543,600 عیار
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

سیدمســعود داودى در جلسه 
بنیادشهید شهرستان با تاکید بر 
گسترش تسهیالت علمى و فرهنگى براى دانشجویان 
شاهد و ایثارگر اظهار کرد: «باعنایت به فرامین بنیانگذار 
نظام مقدس جمهورى اســالمى ایران حضرت امام 
خمینى (ره) و رهبر معظم انقالب در مورد ضرورت ارائه 
خدمات شایسته به یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و 
رســیدگى به امور آموزشــى، فرهنگى و رفاهى این 
عزیزان، با حمایت هاى بنیاد شــهید و امورایثارگران 
شهرستان و با استناد به بخشنامه ها و آیین نامه هاى 
تسهیالت فرهنگى و آموزشى، ستاد امور دانشجویان 
شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان 
نســبت به ارائه خدمات به این عزیزان نهایت تالش 
و همت خــود را به کار بــرده و به فضل خــدا با ارائه 
راهکارهاى مناسب و با همکارى مراکز آموزش عالى 

شهرستان لنجان در این راستا روسفید خواهد بود.»
سرپرســت واحد لنجان تصریح کرد: «دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد لنجان در راستاى رشد و تعالى بیشتر 
دانشــجویان شــاهد و ایثارگر در عرصه هاى علمى، 
پژوهشى، فرهنگى، تحقیقاتى و اجتماعى، با تشکیل 
کارگروهــى با محوریت بنیادشــهید شهرســتان، 
جشنواره اى از توانمندى هاى این عزیزان را با همراهى 
و مشــارکت مراکز آموزش عالى شهرســتان برگزار 

مى نماید.»

وى با بیان اینکه فضیلت یاد و خاطره شــهدا کمتر 
از شهادت نیســت افزود: «همانطورکه ارزش و مقام 
شامخ شــهداى گرانقدر و ایثارگران عزیز همواره در 
کالم و کردار رهبر کبیر انقالب اسالمى حضرت امام 
خمینى (ره)، مقام معظم رهبرى و کلیه مســئولین 
محترم نظام مــورد تأکید و اهتمام بوده و مى باشــد 
مى توان توانمندى هاى این بزرگــواران را در عرصه 
دنیاى مجازى همراه با مفاهیم ناب ایثار و شهادت به 

مردم منتقل نمود.»
داودى با اشــاره به مکر دشمنان در تحریم اقتصادى 
بیان کرد: «دانشــگاه آزاد لنجان همگام با آحاد ملت 
شهید پرور ایران در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى، 
با راهــکارى جایگزین جهت پیگیــرى مطالبات از 
بنیادشــهید و امور ایثارگران، اجازه نخواهد داد هیچ 
خللى در مراحل ثبت نام تا دانش آموختگى این عزیزان 

به وجود آید.»

مهرداد حسن پور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرســتان لنجان با بیان اینکه رشد علمى جامعه 
ایثارگرى کشــور درخشان بوده اســت تاکید کرد: 
«مهم ترین راه نشر ایثار و شــهادت، آموزش عزیزان 

نوجوان و جوان ایثارگر در سطح جامعه است.»
وى با تشــریح تعداد ایثارگران و شهیدان شهرستان 
لنجــان خاطرنشــان کــرد: «شهرســتان لنجان 
مفتخر بــه 750 شــهید، 130 آزاده و حدود 2000 
نفر جانباز است.» حســن پور با تاکید بر رشد علمى 
دانشجویان شــاهد و ایثارگر تصریح کرد: «تعامل و 
همکارى بین بنیاد شــهید و مؤسسات آموزشى باید 
در جهت آموزش، فراگیرى و تولید علم دانشجویان 
بر اســاس موازین نظام مقدس جمهورى اســالمى

 باشد.»
وى خاطرنشان کرد: «دانشجویان شــاهد و ایثارگر 
به عنوان یادگاران حماسه ســاز دفاع مقدس از مقام 
ارزشمند و رفیعى برخودارند، این سرمایه هاى ارزشمند 
به لحاظ ایثارگرى هایى که در برهه هاى مختلف انقالب 
اسالمى از خود نشان دادند داراى ارزش هاى گرانبهایى 
هســتند که نیازمند تعالى هرچه بیشتر و پیشرفت 
در زمینه هاى مختلف علمى، پژوهشــى، فرهنگى، 

تحقیقاتى مى باشند.»
این جلسه با حضور روساى مراکز آموزش عالى در اداره 

بنیادشهید شهر زرین شهر برگزار شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان:
دانشجویان شاهد و ایثارگر چراغ فروزان دانشگاه هستند

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان گفت: دانشجویان شاهد و ایثارگر چراغ فروزان دانشگاه هستند 
و ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به این دانشجویان در راستاى ارتقاى وضعیت آموزشى, فرهنگى 

و رفاهى آنان وظیفه ماست.
اخبار اصفهان

گــــــزارش

وقتى لبه تیغ راه مى رویم   

تبلیغ درست یا ضد تبلیغ ؟!
تبلیغات قسمت مهمى از کسب و کارهاست. 

از صاحبان مشاغل بزرگ گرفته تا کسب و کارهاى 
کوچک، خانگى، اینترنتى و... همه تالش مى کنند تا با 

خلق ایده هاى نو توجه مخاطب را جلب کنند و تبلیغات 
موثرترى داشته باشند.

گاهى تبلیغات نتیجه معکوس مى دهد و به جاى این 
که باعث ترغیب مشتریان به خرید و فروش بیشتر شود، 

یک ذهنیت منفى در ذهن مشترى ایجاد مى کند و ...
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برگزارى دومین جشنواره عکس شهروندى با موضوع اصفهان پاییزى 

بدرقه پاییز با قاب هاى شهروندى
      از سوى اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شهردارى اصفهان، به برگزیدگان این جشنواره جوایزى اهدا خواهد شد
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مسکن ملى، 
اصفهانى ها را 

حاشیه نشین کرد

رکود  چند ساله در بازار مسکن، 
افزایش قیمت هاى چشم گیراین 
بازار و عــدم ارائــه راهکارهاى 
مناسب براى کاهش قیمت آن 
باعث شده مســکن به معضلى 
تبدیل شــود که مســکن هاى 
زودگذرى مانند وام 60 میلیونى 
هم نتواند درد آن را درمان کند. 

سا ل هاســت افزایــش قیمت 
مســکن و کاهش توان مردم در 
خرید و حتى اجاره خانه به یکى از 
مهم ترین مشکالت جامعه تبدیل 
شده است و کارشناسان بازار را به 
این نتیجه رسانیده که دخالت 
دولت در این امر از ضروریات برون 
رفت این دور باطل در بازار مسکن 
اســت. به همین دلیل دو طرح 
ساخت و فروش مسکن هاى ملى 
و هم چنین افزایــش میزان وام 
خرید مسکن چند ماهى است 
در کشــور کلید خورده است . 
طرح مسکن هاى ملى تا کنون در 
پنج مرحله اجرایى شده است اما 
بزرگترین ایرادى که مردم به آن 
گرفته اند حذف کالن شهرهایى 

چون اصفهان...

سخنگوى سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

قرص هاى جاسازى شده در 
کیک ها اقدامى سازمان یافته 

علیه صنایع غذایى کشور
سخنگوى سازمان غذا و دارو گفت: وجود قرص و 
کپسول کامال سالم و دست نخورده و بدون تغییر 
رنگ یا تغییر در قوام آن در بســته بندى برخى 
محصوالت کیک، ویفر و ... منســوب به 12 برند 
تولیدى، نشــان مى دهد که این موارد تعمدا و 
بعد از تولید، در سطح عرضه به انحاى مختلف در 

برخى بسته ها قرار گرفته است.
دکتــر کیانوش جهانپور در خصوص مشــاهده 
اجسام خارجى از قبیل قرص و کپسول در بسته 
بندى برخى محصوالت کیک، ویفر و ... منسوب 
به 12 برند تولیدى گفت: آنچه مشــخص است 

قرص و کپسول بعد از خط تولید و در...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

تبلیغ درست یا ضد تبلیغ ؟!تبلیغ درست یا ضد تبلیغ ؟!تبلیغ درست یا ضد تبلیغ ؟!تبلیغ درست یا ضد تبلیغ ؟!
تبلیغات قسمت مهمى از کسب و کارهاست. تبلیغات قسمت مهمى از کسب و کارهاست. 

از صاحبان مشاغل بزرگ گرفته تا کسب و کارهاى از صاحبان مشاغل بزرگ گرفته تا کسب و کارهاى از صاحبان مشاغل بزرگ گرفته تا کسب و کارهاى از صاحبان مشاغل بزرگ گرفته تا کسب و کارهاى از صاحبان مشاغل بزرگ گرفته تا کسب و کارهاى 
کوچک، خانگى، اینترنتى و... همه تالش مى کنند تا با کوچک، خانگى، اینترنتى و... همه تالش مى کنند تا با کوچک، خانگى، اینترنتى و... همه تالش مى کنند تا با کوچک، خانگى، اینترنتى و... همه تالش مى کنند تا با کوچک، خانگى، اینترنتى و... همه تالش مى کنند تا با 

خلق ایده هاى نو توجه مخاطب را جلب کنند و تبلیغات خلق ایده هاى نو توجه مخاطب را جلب کنند و تبلیغات خلق ایده هاى نو توجه مخاطب را جلب کنند و تبلیغات خلق ایده هاى نو توجه مخاطب را جلب کنند و تبلیغات خلق ایده هاى نو توجه مخاطب را جلب کنند و تبلیغات خلق ایده هاى نو توجه مخاطب را جلب کنند و تبلیغات 

گاهى تبلیغات نتیجه معکوس مى دهد و به جاى این گاهى تبلیغات نتیجه معکوس مى دهد و به جاى این گاهى تبلیغات نتیجه معکوس مى دهد و به جاى این گاهى تبلیغات نتیجه معکوس مى دهد و به جاى این گاهى تبلیغات نتیجه معکوس مى دهد و به جاى این 
که باعث ترغیب مشتریان به خرید و فروش بیشتر شود، که باعث ترغیب مشتریان به خرید و فروش بیشتر شود، که باعث ترغیب مشتریان به خرید و فروش بیشتر شود، که باعث ترغیب مشتریان به خرید و فروش بیشتر شود، که باعث ترغیب مشتریان به خرید و فروش بیشتر شود، که باعث ترغیب مشتریان به خرید و فروش بیشتر شود، 

یک ذهنیت منفى در ذهن مشترى ایجاد مى کند و ...یک ذهنیت منفى در ذهن مشترى ایجاد مى کند و ...یک ذهنیت منفى در ذهن مشترى ایجاد مى کند و ...یک ذهنیت منفى در ذهن مشترى ایجاد مى کند و ...یک ذهنیت منفى در ذهن مشترى ایجاد مى کند و ...
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علیرضا نصر با اشاره به اینکه 
موضــوع احــداث «ســالن 
اجتماعات گلســتان شهدا» 
همواره در ادوار گذشــته در 
شوراهاى اسالمى شهر مطرح 
بوده است، اظهار داشت: شوراى 
اســالمى پنجــم و مدیریت 
شهرى با احســاس مسئولیت نســبت به اهمیت این 

موضوع اقدام کرد.
وى افزود: على رغم اینکه در توافقات قبلى ذکر شده بود 
که یک ســوم هزینه احداث سالن اجتماعات گلستان 
شهدا از طریق استاندارى و یک سوم از طریق بنیاد شهید 

و یک سوم از طریق شــهردارى تامین شود؛ مدیریت 
شهرى این پروژه را پیش برد.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان بیا داشت: با توجه 
به شرایط اقتصادى موجود مدیریت شهرى تامین اعتبار 
احداث سالن اجتماعات گلستان شهدا را به عهده گرفت و 
با اقدامى جسورانه در جهت رفاه و آسایش خانواده معظم 
شهدا اقدام به آزاد سازى و احداث سالنى درخور مردم 

شهید پرور شهر اصفهان کرد.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه موضوع 
پارکینگ و آزادسازى هاى واحدهاى تجارى از مسائل 
مهم مالى در احداث «سالن اجتماعات گلستان شهدا» به 
همراه داشته است تصریح کرد: با همت شهردار اصفهان 

و شهردار منطقه شش این پروژه در حال پیشرفت است و 
امیدواریم سالن اجتماعات گلستان شهدا در شش ماهه 

ابتدایى سال آینده به طور کامل به بهره بردارى برسد.

رئیس شوراى شهر اصفهان خبر داد:

بهره بردارى سالن اجتماعات گلستان شهداى اصفهان در سال آینده
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: طبق توافقات قبلى یک سوم هزینه هاى سالن اجتماعات گلستان شهدا بر عهده مدیریت شهرى بود که به خاطر 

اهمیت موضوع احداث آن را به عهده گرفت.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

رئیس اداره مبارزه با جرائم سایبرى پلیس فتا استان اصفهان هشدار داد
پیامک کمک معیشتى دولت، ترفند جدید کالهبرداران

 رئیس اداره مبارزه با جرائم ســایبرى پلیس فتا اســتان 
اصفهان از چندین مورد شکایت شهروندان اصفهانى مبنى بر 
کالهبردارى با عنوان تخصیص کمک معیشتى دولت خبر داد 
و بدون اشاره به تعداد پرونده هاى تشکیل شده در این زمینه، 
گفت: پرونده هاى شــکایت با موضوع کمک معیشتى دولت 
به پلیس فتا استان ارجاع شده و در حال بررسى پرونده ها و 

شناسایى کاله برداران هستیم.

سرهنگ على شکرالهى  اظهار کرد: تاکنون شکایتى از سوى شهروندان 
مبنى کالهبردارى با موضوع سهمیه بندى بنزین در استان نداشته ایم، 
اما در زمینه کمک معیشتى دولت بعد از سهمیه بندى بنزین، چندین 
مورد شکایت از سوى شهروندان مبنى بر کالهبردارى با عنوان ثبت نام 

براى تخصیص کمک معیشتى دولت داشته ایم.
وى با بیان اینکه کالهبرداران با سوءاســتفاده از ناآگاهى شهروندان 
پیامک هایى براى آن ها ارسال مى کنند، افزود: در این پیامک ها عنوان 
مى شود که اگر کمک معیشتى دولتى شامل حال شما نشده، مى توانید 
به این لینک مراجعه کرده و درخواست کمک معیشتى دولت را ثبت 

کنید.
رئیس اداره مبارزه با جرائم سایبرى پلیس فتا استان، ادامه داد: مردم 
پس از مراجعه به لینک هاى عنوان شــده، با یک درگاه جعلى مواجه 
مى شوند، که در ابتدا از آن ها درخواســت مى شود مبلغ کمى بین دو 
تا ســه هزار تومان پرداخت کنند. پس از پرداخت این مبلغ و ورود به 
سایت، اطالعات محرمانه حساب بانکى آن ها کپى مى شود و درواقع 

فیشینگ اتفاق مى افتد.
سرهنگ شکرالهى با اشاره به اینکه کالهبرداران با در اختیار داشتن 
اطالعات حساب شهروندان، وجوهى از حساب آن ها برداشت مى کنند، 
گفت: بحث فیشینگ در مرحله اول مهندسى اجتماعى است و بعد از 
آن هدایت افراد به سمت لینک هاى درگاه هاى جعلى اتفاق مى افتد. 
این لینک ها متفاوت است، اما ساخت لینک به گونه اى است که مشابه 

سایت هاى اصلى باشد.
وى با اشاره به اینکه پیش از این هم پرداخت یارانه ها، سهام عدالت و 
کارت سوخت، موضوعاتى براى سوءاستفاده کالهبرداران بود، افزود: 

کالهبرداران همیشــه به دنبال موضوعى هستند که مورد توجه اکثر 
مردم کشور باشد. موضوع سهمیه بندى بنزین و کمک معیشتى دولت 
نیز موضوعى جدید و مورد توجه افراد بسیارى در جامعه بود و به همین 

خاطر مورد توجه مجرمین فیشینگ ها قرارگرفته است.
رئیس اداره مبارزه با جرائم سایبرى پلیس فتا استان، گفت: پرونده هاى 
شکایت با موضوع کمک معیشتى دولت به پلیس فتا استان ارجاع شده 
و در حال بررسى پرونده ها و شناسایى کالهبرداران هستیم. اما موضوع 
مهم این است که مردم موارد این چنینى را در اسرع وقت اطالع دهند.
وى با تأکید بر اینکه مردم نباید به راحتى به پیامک ها و ســایت هاى 
جعلى اعتماد کنند، خاطرنشــان کرد: با یک جســتجوى ســاده در 
اینترنت، راه هایــى که دولت بــراى افراد معترض به عــدم دریافت 
کمک معیشــتى معرفى کــرده را مى تــوان پیدا کرد. شــهروندان 
حتماً باید از طریق شــماره و سامانه تعین شــده اقدام کنند و بدانند 
که به غیر از ایــن راه ها، دولت هیــچ راه دیگــرى پیش بینى نکرده

 است.
دولت اعالم کرد که جاماندگان از کمک هاى معیشــتى مى توانند با 
ارسال پیامکى به شماره #6369* درخواســت خود را براى بررسى 
مجدد ارســال کنند. همچنین اگر افراد معترض به سامانه 6369#* 
پیامک داده و هنوز کد رهگیرى آن ها نیامــده، مى توانند به جاى کد 
رهگیرى، از طریق شماره حســابى که یارانه به آن واریز مى شد وارد 

سامانه شوند و درخواست خود را پیگیرى کنند.

قابل توجه شــهروندان گرامى آیا 
مى دانید با مفقود شــدن مدارك 
شناســایى خود ممکن است شما 
به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

                         021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir



ادامه از صفحه یک:
...    از این طرح ملى است. گفتنى 
اســت در مرحله چهــارم ثبت 
نام در طرح ملى مسکن که نام 
نویسى مســکن ملى در استان 
خراســان رضوى دراین مرحله 
قرار داشت، شهروندان مشهدى 
امکان ثبت نام در این کالنشهر 
را نداشتند و تنها مى توانستند 
در شــهرهاى جدیــد گلبهار و 
بینالود اقدام به ثبت نام کنند؛ 
در مرحله پنجم نیز که کالنشهر 
اصفهان در میان 6 استان هدف 
قرار دارد، شهروندان اصفهانى 
مى توانند تنها در 3 شهر جدید 
فوالدشهر، بهارستان و مجلسى 
ثبت نــام کنند و امــکان ثبت 
نام در کالنشــهر اصفهان وجود 

ندارد.
 این در حالى است که کالنشهر 
اهواز در میان شهرهاى هدف در 
هنگام نام نویسى از متقاضیان 
خوزستانى وجود داشت. به نظر 
مى رسد اینگونه نام نویسى با دو 
مشکل بزرگ دست و پنجه نرم 

مى کند. 
اول اینکه چرا کالن شهرها که 
بیشترین احتیاج به مسکن را دارا 
مى باشند باید از لیست مسکن 
ملى حذف شوند و دوم اینکه چرا 
برخى از کالن شهرها داراى طرح 
ملى مسکن هســتند و برخى 

خیر؟!
 البتــه در جــواب ســوال دوم 
مى توان گفت برخــى از کالن 
شهرها ظرفیت ساخت و یا زمین 
مورد نیاز کافى را دارا نمى باشند 
و از لحاظ ســاختار شهرى نیز 
بهتر اســت اندکى سکونت در 
شهرهاى بزرگ به حاشیه برود. 

افزایش ســقف وام مسکن نیز 
دومین طرح براى افزایش قدت 
خرید مردم در بازار مسکن است 
که قرار است آخرین تصمیمات 
در جلســه هفته جارى مطرح 
شود. بر اساس گمانه زنى ها در 
باره این طــرح احتمال افزایش 
وام مســکن تــا 100 میلیون 
وجود دارد. طرح افزایش سقف 
وام خرید مســکن از اوایل سال 
97 و پس از محســوس شدن 
نوسان مثبت قیمت در تهران و 
سایر شهرها از سوى کارشناسان 
مطرح شــد. که بــا تنزیل پول 
ملى پافشارى کارشناسان براى 
افزایش مبلغ این وام نیز افزایش 
یافت اما متاســفانه تــا کنون 
نتیجه اى حاصل نشــده است 
شاید با این باور که افزایش وام 
مسکن منجر به افزایش قیمت 
مسکن مى شــود. البته درست 
نبودن این فرضیه وقتى مشخص 
شد که وام مســکن سال هاى 
متوالــى ثابت مانــد اما قیمت 
مسکن به صورت پلکانى با شیب 

زیاد افزایش یافت!
هر چند در بازار مســکن رکود 
حاکم است و هیچ گونه خرید و 
فروش قابل مالحظه اى نمى شود 
اما با این وجود قیمت ها افزایش 
یافته و این افزایش باعث رکود 
بیشترى شده اســت.  در کنار 
افزایش قیمت خانه، آمارها نشان 
مى دهد قیمت زمین نیز در ایران 
رشد چشم گیرى داشته است  و 
حتى از درصد رشد قیمت خانه 
نیز پیشــى گرفته اســت. البته 
مالکین مهم تریــن دلیل خود 
براى افزایش قیمــت را تنزیل 
ارزش پول ملى مى دانند و به نظر 
مى رسد برون رفت از این جریان 
تنهــا در ســایه حمایت بخش 
دولتى صــورت خواهد گرفت. 
امید است دو طرح مذکور بتواند 
اندکى از مشکالت مردم را در این 

راستا حل کند.

اقتصاد استان
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سامانه طرح ملى مسکن در اصفهان با اختالل مواجه شد
سامانه ثبت نام طرح ملى مسکن در اولین ساعات فعالیت خود به سبب شمار زیاد مراجعان با 

اختالل مواجه شد.
معاون بازآفرینى و مسکن اداره کل راه و شهرسازى اصفهان گفت:نام نویسى طرح ملى تامین 

مسکن در این استان که از امروز شنبه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
ایمان طاهر تصریح کرد: نام نویسى براى طرح ملى مسکن در استان اصفهان از ساعت 10 صبح 

امروز شنبه 23 آذرماه آغاز شده و متقاضیان مى توانند تا پایان وقت روز دوشنبه 25 آذر براى نام 
نویسى اقدام کنند اما چنانچه ظرفیت اعالم شده پیش از موعد مقرر تکمیل شود، ثبت نام پایان مى یابد.

به گفته وى هیچ جاى نگرانى براى متقاضیان واجد شرایط وجود ندارد و مرحله دوم ثبت نام این طرح نیز از 2 
ماه آینده آغاز خواهد شد. معاون بازآفرینى و مسکن اداره کل راه و شهرسازى اصفهان به منظور جلوگیرى از سوداگرى، سقف 
سهمیه  این طرح در استان اعالم نشده است اظهار داشت : اختاللى که امروز در سامانه ثبت نام طرح اقدام ملى مسکن به وجود 
آمده بدلیل حجم باالى مراجعه مردم به سایت است که مى خواهند در طرح نام نویسى کنند و هم اکنون کارشناسان مربوطه 

در حال برطرف کردن مشکل ایجاد شده هستند.

اجراى بیش از نیم میلیارد تومان پروژه در یکسال
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان از اجراى بیش از نیم میلیارد تومان پروژه و اقدامات در حوزه فناورى 

اطالعات و ارتباطات در یکسال گذشته در منطقه خبرداد.
حمید شهبازي اظهار کرد:امروزه فعالیت هاى هر سازمان، آنچنان با فناورى اطالعات و ارتباطات گره 

خورده که تفکیک قائل شدن و جداسازى آنها را تا حدودى غیرممکن مى کند.
وى با بیان اینکه توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات مکمل رشد و شکوفایى سایر زمینه هاى فعالیت در 

شهردارى است، تصریح کرد: بهره گیرى از فناورى ها از جمله نیازهاى توسعه است، در این راستا منطقه 10 
در یکسال گذشته پروژه ها و اقدامات خوبى با محوریت واحد فناورى اطالعات و ارتباطات منطقه با همکارى سایر 

واحدها داده است. مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان ادامه داد: از مهمترین ادقامات انجام شده با محوریت واحد فناورى 
اطالعات و ارتباطات مى توان به اجراى یکپارچه و ارتقاء کیفى سیستم نظارت تصویرى در ساختمان هاى ادارى و خدماتى منطقه، 

راه اندازى اتاق سرور و اجراى سیستم برق اضطرارى در ساختمان خدمات شهرى منطقه، ارتقاء تجهیزات شبکه و همچنین  سیستم هاى 
نرم افزارى و سخت افزارى کاربران، ارتقاء استانداردهاى ایمنى و امنیتى اتاق سرور و ساماندهى و مستندسازى برق، شبکه، تلفن ساختمان هاى 

ادارى و خدمات شهرى منطقه در کنار سایر فعالیت هاى پشتیبانى اشاره کرد.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
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رضا اسفندیارى در یک مصاحبه مطبوعاتى 
به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در جمع خبرنگاران افزود: از جمله اهداف 
بانک قرض الحسنه مهر ایران حمایت از تولید و رونق کسب و کار 
و ترویج سنت قرض الحسنه، حمایت از نیازمندان و بهبود شرایط 
اقتصادى است و در این رابطه سعى کرده ایم با طرح هاى تسهیالتى 

که داریم به رونق تولید کمک کنیم.
وى با اعالم اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران در دو سال اخیر 
عملکرد بسیار خوبى در نظام بانکى کشور داشته است ، اظهار داشت: 
یکى از مهمترین طرح هایى که داریم، طرح همیاران مهر است که 
راستاى توسعه و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و همسو با نیات 
خیرخواهانه هموطنان عزیز اقدام به تامین مالى جمعى به منظور 

حمایت از نیازمندان تحت این عنوان مى باشد.
وى افزود: این بانک توانسته اســت در حوزه هاى مختلفى اعم از 
حمایت از اقشار ضعیف جامعه، حمایت از تولید، ارائه خدمات قرض 
الحسنه به کارکنان شرکت ها، سازمانها و تعاونی ها تالش کند و در 

این زمینه با استقبال گسترده مردم روبه رو شده است.
 مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان افزود: 

در طرح همیاران مهر متقاضیان مبلــغ مورد نظر خود را در قالب 
عقد صلح و به صورت بال عوض در حسابى تعریف شده نزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران واریز مى کنند و بانک نیز متعهد مى شود 
مبالغ اهدا شده از سوى خیرین را به پرداخت تسهیالت به اقشار 
نیازمند جامعه در زمینه هاى اشتغال، تامین معیشت جوانان، بانوان 
سرپرست خانوار، درمان، تحصیل و همچنین بازسازى و توسعه 

روستاها و مناطق محروم و ... تخصیص دهد.
اسفندیارى وى گفت: کارمزد وام ها در طرح همیاران مهر بین صفر 
تا دو درصد است و این طرح کارکردهاى خیرخواهانه دیگرى را نیز 
در خود تعریف کرده است به نحوى که از طریق آن مى توان با اهداى 
برگه همیاران مهر در مراسم ترحیم و بزرگداشت درگذشتگان، 
تحت عنوان باقیات و صالحات متوفى به جاى هزینه خرید تاج گل 
و ... در این قبیل اقدامات کار خیر و انسان دوستانه را گسترش داد، 
عمل خیرى که عالوه بر اینکه لبخندى به لب یک نیازمند مى نشاند 

بلکه سبب آرامش روح متوفى مى شود.
اســفندیارى تصریح کرد: تاکید ما بر الگوى بانکدارى اسالمى و 
تالش جهت فقرزدایى است و در این زمینه توانسته ایم در عرصه 
بین المللى به انتخاب نشریه بنکر، عنوان سومین بانک اسالمى در 

جهان را از آن خود کنیم.
وى با اشــاره به اینکه در مجموع فعالیت دوازده ساله این بانک تا 
به امروز، شش میلیون فقره تســهیالت قرض الحسنه در کشور 
پرداخت کرده اســت، گفت: روند پرداخت تســهیالت سال به 
سال افزایشى است و سال گذشته یک میلیون و 230 هزار فقره 
تسهیالت پرداخت شد و در هدفگذارى امسال یک میلیون و 500 
هزار فقره تسهیالت پرداخت خواهد شد که تاکنون یک میلیون 
300 هزار فقره پرداخت شده و امیدواریم تا پایان سال به دو میلیون 

فقره برسد.
اسفندیارى با تاکید بر اینکه سرمایه این بانک از 15 هزار میلیارد 
ریال در سال گذشته به 25 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، 
تاکید کرد: در این شرایط قدرت وام دهى و پرداخت تسهیالت آن 
بیشتر شده است. مدیر شــعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
استان اصفهان همچنین با بیان اینکه منابع این بانک در کشور 240 
هزار میلیارد ریال است، افزود: سهم استان اصفهان 19 هزار میلیارد 
ریال است که 10 درصد آن به عنوان سپرده قانونى نزد بانک مرکزى 
است و ســه درصد به عنوان نقدینگى در سطح شعب، در گردش 

است و 87 درصد آن در قالب تسهیالت به افراد پرداخت مى شود.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان :
فلسفه و ماهیت بانک قرض الحسنه مهر ایران توانمندسازى نیازمندان است 

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان با تاکید بر اینکه ماهیت و فلسفه بانک قرض الحسنه مهر ایران توانمندسازى 
نیازمندان است؛ چرا که باور داریم اجراى طرح هایى مانند همیاران مهر مى تواند این اتفاق را رقم بزند و باعث کاهش ناهنجارى ها شود گفت: با 

اجراى طرح همیاران و مشارکت مردم مى توانیم حس نوع دوستى را در جامعه تقویت کنیم و این وظیفه اصلى ما در قبال جامعه است.

دریا قدرتى پور 
خـــبــــر

الو اخبار اصفهان...
حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

    101-  آقاى رئیســى هفته پیش اصفهان بودند وضمن اهمیت 
دادن به حقــوق کشــاورزان تاکید  کردنــد پرونده هاشــون در 
خصوص آب بازنگرى مى شه.مســئولین دادگسترى واستاندارى 
اصفهان باید شــفاف مردم رو در جریان نتایج ایــن پرونده ها قرار 

دهند.

    102- چرا تابلوى سر در مغازه ها در شهر اصفهان اینقدر نامرتبه.
مثال تو خیابون حکیم نظامى هر تابلو یه سازى مى زنه.

    103- با وجــود تاکید دولت بــر عدم افزایــش قیمت ها، چرا 
کرایه باربرى اجنــاس اینقدر تغییر کرده، مثــال کرایه یک کارتن 
که از تهران فرســتاده مى شــده بیســت هزارتومان بوده اما االن  
شــده پنجاه هزارتومان،این افزایــش هزینه را کجــا باید جبران

 کرد.

    104- علت تغییر قیمت مرغ به صورت روزانه و با اختالف روزى 
هزارتومان براى هر کیلو در دو روز ، ناشى از چیست؟ لطفا رسیدگى 

کنید.

    105-  راهکار دولت براى کاهش آلودگى هواى شــهر اصفهان 
چیه؟ تا کى باید به امید باد وباران زندگى کرد.

     106 - چرا با وجود تاکید دولت بر کارشناسى بودن طرح اعطا ى 
معیشتى خانوار؛ این همه خانواده بى بضاعت هنوز محروم ماندند.

    107 - اگــر دولت از حســاب هاى بانکى مــردم اطالعى نداره، 
چطورى تشــخیص داده شــصت میلیون نفرنیازمند کمک هاى 

معیشتى هستن. لطفا مسئولین جواب بدن.

     108 - دلیل اینکه وقتى یک وزیر قبل از اســتیضاحش استعفا 
مى ده ولى باز به عنوان مشــاور به کارش ادامه مــى ده دقیقا چى

 مى تونه باشه.

     109- چرا هیچ کس به قیمت کتاب هاى درسى رسیدگى نمى 
کنه، چطورى ممکنه من دانشجو یک کتاب به قیمت 170هزارتومن 

را تهیه کنم وقتى هنوز فاقد درآمدم.

    110- چرا بعضى قبض ها که قبال دوماهه بود وکاغذى؛ االن که 
یک ماهه شده و پیامکى؛ کامال بیشــتر از قبل میاد با اینکه، اعالم 

افزایش تعرفه مجدد هم نداشتیم.

    111- مــن راننــده اتوبــوس هســتم .روزى 8 ســاعت باید 
در ترافیــک و آلودگــى بــا مــردم ســروکله بزنم.عوض شــدن 
معاون حمل  نقــل ترافیک شــهردارى اصفهان هــم هیچ فرقى 
به حال امثــال ما نــداره  فقــط مى خوایــم از حقوقمــون دفاع

 بشه.

    112- چرا سرعت اینترنت مخابرات اینقدر افت کرده و بعد با تمام 
افتخار اعالم مى کنند تو این زمینه مسئول نیستند.

    113-هر بار که با اتوبوس از خیابان سجاد رد مى شیم احساس 
مى کنیم االنه  که زیرو بم اتو بوس از هم جدا بشه.شــهردارى باید 
یه فکرى واســه این خیابون بکنه یا حداقل اتوبوس ها رو بازسازى

 کنه.

صداى مردم

خـــبــــر

مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان اصفهان اعالم کرد

کمبود قلم انسولین در داروخانه هاى اصفهان

مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان اصفهان با اشاره به 
اینکه حدود یک ماه و نیم است که قلم انسولین سهمیه بندى 

شده و سهمیه بسیار ناچیز است، گفت: قلم هاى انسولین وارداتى است و 
به راحتى پیدا نمى شود.

مریم تنهایى  در خصــوص وضعیت تأمین دارو در داروخانه هــاى اصفهان، اظهار 
کرد: هم اکنون داروهایى که به طورمعمول در بازار مورد مصرف قرار مى گیرد مثل 
آنتى بیوتیک ها یا داروهاى مربوط به فصل زمستان در داروخانه ها موجود است و در این 
زمینه کمبودى نداریم، اما متأسفانه براى یکسرى داروهاى خاص مثل داروى بیماران 
قلبى، فشارخون و ... با کمبود مواجه هستیم. وى با بیان اینکه میزان کمبود داروهاى 
خاص نسبت به سال گذشته بیشتر است، افزود: علت این مسئله روشن نیست، اما شاید 

به دلیل نقص در تولید و یا محدودیت در واردات مواد اولیه است.
تنهایى بابیان اینکه در مورد تأمین داروهاى وارداتى مشکلى نداریم، گفت: این داروها 
به اندازه کافى در دسترس است و حتى وضعیت بهترى نسبت به داروهاى تولید داخل 
دارند. به عنوان مثال داروهاى بیماران خاص هم در برخى داروخانه هاى تعیین شده و یا 

دولتى در دسترس بیماران است.
مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان اصفهان، ادامه داد: هم اکنون برخى داروهاى 
فشــارخون، داروى بیماران قلبى، داروهاى مغز و اعصاب و برخى مــوارد پیش  پا افتاده مثل 

ضدالتهاب هاى استروئیدى یا غیر استروئیدى در بازار کم است. همچنین برخى داروها مثل آنتى 
بیوتیک تزریقى به میزان کافى وجود ندارد. به گفته تنهایى، در زمان کمبودها، اولویت بندى و 

سهمیه بندى شدن داروها، امکان دسترسى بیماران را به دارو افزایش مى دهد.   
به گفته وى، مثالً در مورد قلم هاى انسولین، بیماران دیابتى ترجیح مى دهند به جاى 5 قلم در 
ماه، 20 قلم انسولین بگیرند و در منزل داشته باشند تا خیالشان از این بابت راحت باشد. در حال 

حاضر بیش از یک قلم انسولین نمى توانیم در اختیار این بیماران قرار دهیم.

    مشکلى براى تأمین داروى آنفلوانزا وجود ندارد
مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان اصفهان درباره تأمین داروى آنفلوانزا هم گفت: داروى 
تامى فلو به مقدار قابل  توجهى وارد استان شده و سهمیه اى در اختیار داروخانه هاى تعیین شده 

قرار داده شده است. بنابراین به نظر مى رسد مشکلى در این زمینه وجود ندارد.
تنهایى همچنین در خصوص کمبود اقالم جانبى در زمان شــیوع بیمــارى آنفلوانزا، گفت: 
داروخانه ها به طورمعمول پیش بینى مصرف خود را مى کند، اما وقتى بیمارى شایع مى شود، 
یک مرتبه نیاز به داروها یا اقالمى مثل ماسک افزایش مى باید، که این موضوع باعث مى شود 

موجودى داروخانه صفر شود و برخى ممکن است فکر کنند این اقالم کالً نایاب شده است. مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان اصفهان با اشاره به 
اینکه حدود یک ماه و نیم است که قلم انسولین سهمیه بندى 

شده و سهمیه بسیار ناچیز است، گفت: قلم هاى انسولین وارداتى است و 
به راحتى پیدا نمى شود.

مریم تنهایى  در خصــوص وضعیت تأمین دارو در داروخانه هــاى اصفهان، اظهار مریم تنهایى  در خصــوص وضعیت تأمین دارو در داروخانه هــاى اصفهان، اظهار 
کرد: هم اکنون داروهایى که به طورمعمول در بازار مورد مصرف قرار مى گیرد مثل 
آنتى بیوتیک ها یا داروهاى مربوط به فصل زمستان در داروخانه ها موجود است و در این 
زمینه کمبودى نداریم، اما متأسفانه براى یکسرى داروهاى خاص مثل داروى بیماران 
قلبى، فشارخون و ... با کمبود مواجه هستیم. وى با بیان اینکه میزان کمبود داروهاى 
خاص نسبت به سال گذشته بیشتر است، افزود: علت این مسئله روشن نیست، اما شاید 

به دلیل نقص در تولید و یا محدودیت در واردات مواد اولیه است.
تنهایى بابیان اینکه در مورد تأمین داروهاى وارداتى مشکلى نداریم، گفت: این داروها 
به اندازه کافى در دسترس است و حتى وضعیت بهترى نسبت به داروهاى تولید داخل 
دارند. به عنوان مثال داروهاى بیماران خاص هم در برخى داروخانه هاى تعیین شده و یا 

دولتى در دسترس بیماران است.
مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان اصفهان، ادامه داد: هم اکنون برخى داروهاى 
فشــارخون، داروى بیماران قلبى، داروهاى مغز و اعصاب و برخى مــوارد پیش  پا افتاده مثل  مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان اصفهان با اشاره به مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان اصفهان با اشاره به 

مریم تنهایى  در خصــوص وضعیت تأمین دارو در داروخانه هــاى اصفهان، اظهار 
کرد: هم اکنون داروهایى که به طورمعمول در بازار مورد مصرف قرار مى گیرد مثل 
آنتى بیوتیک ها یا داروهاى مربوط به فصل زمستان در داروخانه ها موجود است و در این 
زمینه کمبودى نداریم، اما متأسفانه براى یکسرى داروهاى خاص مثل داروى بیماران 
قلبى، فشارخون و ... با کمبود مواجه هستیم. وى با بیان اینکه میزان کمبود داروهاى 
خاص نسبت به سال گذشته بیشتر است، افزود: علت این مسئله روشن نیست، اما شاید 

به دلیل نقص در تولید و یا محدودیت در واردات مواد اولیه است.
تنهایى بابیان اینکه در مورد تأمین داروهاى وارداتى مشکلى نداریم، گفت: این داروها 
به اندازه کافى در دسترس است و حتى وضعیت بهترى نسبت به داروهاى تولید داخل 
دارند. به عنوان مثال داروهاى بیماران خاص هم در برخى داروخانه هاى تعیین شده و یا 

دولتى در دسترس بیماران است.
مسئول روابط عمومى انجمن داروسازان اصفهان، ادامه داد: هم اکنون برخى داروهاى 

ایسنا
خـــبــــر

برگزارى دومین جشنواره عکس شهروندى با موضوع اصفهان پاییزى 

بدرقه پاییز با قاب هاى شهروندى

با برگزارى دومین جشــنواره عکس شهروندى اصفهان 
با موضوع «اصفهان پاییزى»، حــال و هواى پاییز زیباى 
شهر از سوى شــهروندان در قاب عکس هاى موبایلى، 
ثبت و منتشر مى شود و از سوى اداره کل ارتباطات و امور

بین الملل شهردارى اصفهان، به برگزیدگان این جشنواره 
جوایزى اهدا خواهد شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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     از سوى اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شهردارى اصفهان، به برگزیدگان این جشنواره جوایزى اهدا خواهد شد

دومین جشنواره عکس 
شــهروندى «اصفهان 
شــهرى که دوســتش 
دارم» با موضوع اصفهان 
پاییزى ویژه عکس هاى 
ثبت شده با تلفن همراه 
از حال و هواى پاییزى 
شــهر اصفهــان از ســوى اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهردارى 

اصفهان برگزار مى شود.
عالقمنــدان مى تواننــد عکس هاى 
خــود را از طریــق ایمیل به نشــانى 
mobilegraphy.isf.net@

gmail.com ارســال یــا از طریق 
هشتگ #اصفهان_پاییزى در فضاى 

مجازى منتشر کنند.
شرکت در این جشــنواره براى عموم 
آزاد اســت. عکس ها باید با استفاده 
از تلفن همــراه و از حال و هواى پاییز 
شهر اصفهان، ثبت شــده باشد. آثار 
ثبت شده با دوربین حرفه اى پذیرفته 

نخواهد شد.

هر شــرکت کننده مجاز به ارســال 
حداکثر 10 فریم تک عکس اســت. 
همچنین ویرایش اثر تــا آنجا که به 
جنبه اســتنادى عکس خدشه وارد 

نکند، قابل قبول است.
از دیگر شرایط شــرکت در جشنواره 
عکــس شــهروندى این اســت که 
عکس هــاى ســلفى شــامل داورى 
نخواهد شد، عکس ها نباید داراى امضا 
و لوگوى عکاس باشد. در صورتى که 
عکس ها ایمیل مى شود، باید به صورت 
فایل ارسال و مشخصات شناسنامه اى 

و شــماره تماس شــرکت کننده به 
صورت جداگانه در متن ایمیل ارسال 
شود. در صورت انتخاب عکسى که در 
فضاى مجازى منتشر شده است، باید 

اصل عکس هم ارسال شود.
مهلت ارســال آثار به جشنواره، پایان 
آذر ماه سال جارى خواهد بود. اسامى 
برگزیدگان پــس از انجــام مراحل 
داورى، هفته اول دى ماه اعالم خواهد 

شد.
جایزه نفر اول این جشنواره، لوح تقدیر 
جشــنواره به همــراه گواهى حضور 

و جایزه نقدى به مبلغ ســه میلیون 
تومان، نفر دوم؛ لوح تقدیر جشــنواره 
به همراه گواهى حضور و جایزه نقدى 
به مبلغ دو میلیون تومان و جایزه نفر 
سوم، لوح تقدیر جشــنواره به همراه 
گواهى حضور و جایزه نقدى به مبلغ 

یک میلیون تومان است.
همچنین به آثار راه یافته به نمایشگاه، 
گواهى حضــور در نمایشــگاه و حق 

التصویر هر عکس، اهدا مى شود.
داورى آثار را رضا امینى، پریسا فهامى 
و پژمان نظرزاده آبکنار بر عهده دارند.

 به آثار راه یافته به 
نمایشگاه، گواهى حضور 

در نمایشگاه و حق التصویر 
هر عکس، اهدا مى شود

3000483020
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 بــا افزایــش نــرخ در 
بازارهای ارز و ســکه طی 
حدود دو هفته گذشــته، 
منحنی قیمــت در بازار 
خودرو نیز صعودی شد، 
تا جایی که کف قیمت از 

مرز ۵۰ میلیون تومان هم گذشت.
از حــدود یک مــاه پیش کــه بنزین 
سهمیه بندی شــد و قیمت آن افزایش 
یافت، بازارهایــی مانند ارز و ســکه و 
خودرو واکنش هایی صعــودی به این 

ماجرا نشان دادند.
در این بین، قیمــت خودروهای داخلی 
به خصــوص آنهــا کــه کم مصرف تر 
بودند، افزایش یافت و به تبع آن، دیگر 
محصوالت نیز روندی صعودی در قیمت 
پیش گرفتند. کمی بعد، بازار ارز و سکه 
تا حدی آرام شــد و بازار خودرو نیز از 
صعود بیشــتر باز ماند، اما این آرامش 
قبل از توفــان بود، چه آنکــه قیمت ها 
دوباره افزایشی شد. طی حدود دو هفته 
گذشته، قیمت خودروهای داخلی بیش 
از پیش باال رفت، حتــی آنها که دیگر 

به تولید نمی رســند یا محصوالتی که 
خودروسازان نسبت به فروش فوری شان 

اقدام کرده اند.
در این مدت، شــرکت های خودروساز 
برای برخی محصوالت شان فروش فوری 
در نظر گرفتند، با ایــن امید که قیمت 

آنها شکسته شده و پایین بیاید.
به عنوان مثال، ســایپایی ها برای پراید 
)محصولی کــه چند ماه دیگــر از رده 
تولید خارج خواهد شد(، فروش فوری 
روزانه در نظر گرفتنــد، اما این ابزار نیز 
چندان موثر واقع نشد و نتوانست قیمت 
را در حد قابل توجهی کاهش دهد. آن 
طور که فعاالن بازار می گویند، در حال 
حاضر پراید مدل ۱۳۱ قیمتی برابر با ۵۱ 
میلیون تومان دارد و مدل ۱۱۱ آن نیز 
۵۴ میلیون تومان قیمت خورده است. با 
این حساب، کف قیمت در بازار خودرو 
روی رقم ۵۱ میلیون تومان ایســتاده، 
حال آنکه تا همین چند هفته پیش، زیر 

۵۰ میلیون تومان بود.
دلیل صعود قیمت در بازار خودرو

اما چه شــده که بازار خــودرو با وجود 
فروش فوری ها و بهبــود تیراژ و عرضه 
)البته به ادعای خودروســازان(، با افت 
قیمت مواجه نشــده و حتی صعود نیز 
کرده است. به اعتقاد فعاالن بازار، پاسخ 
به این پرسش را باید در نوسان بازارهای 

ارز و سکه جست وجو کرد.
به گفته آنها، پــس از افزایش قیمت در 

بازارهای موردنظر به ویژه ارز، منحنی 
قیمت در بازار خــودرو نیز صعودی و با 
سرازیر شــدن دوباره نقدینگی مواجه 
شــد. به عبارت بهتر، همزمان با صعود 
قیمت در بازار ارز و سکه، تقاضای کاذب 
برای خرید خودرو )بــه امید فروش با 
قیمت هــای باالتر در آینــده( افزایش 
یافت و این ماجرا چون متناسب با عرضه 
نبود، به رشد قیمت خودروهای داخلی 

انجامید.

فعاالن بازار در ادامــه، این گونه تحلیل 
می کنند کــه با توجه به نزولی شــدن 
قیمــت در بازارهای ارز و ســکه، تصور 
دربــاره آینده بــازار خــودرو نیز افت 
قیمت هاســت، بنابراین نه فروشنده ها 
ریســک فــروش را می پذیرنــد و نه 
خریداران ریســک خرید را. این وسط، 
مصرف کننده واقعی که به دنبال خرید 
خودرو برای استفاده شــخصی است، 
میان این تحوالت و نوســان قیمت گیر 

افتاده و توان خرید ندارد.
در حال حاضر شرایط به شکلی است که 
به دلیل نااطمینانی از آینده قیمت ها در 
بازارهای مختلف، خرید و فروش خودرو 
ریســک باالیی پیدا کــرده و ضرر این 
ماجرا بیشــتر نصیب مصرف کنندگان 

واقعی شده است.
به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که تورم 
انتظاری شهروندان باالست و اطمینان 
الزم بابت کاهش قیمت ها یا حتی ثبات 

در آینده وجود ندارد، نوســان قیمتی 
در بازارهــای مختلف به ویــژه خودرو 

همچنان ادامه خواهد یافت.
این وسط البته تیراژ و عرضه نقش بسیار 
مهمی در آرام گرفتن یا هیجانی شدن 
بازار خودرو دارد و باید منتظر ماند و دید 
تولید خودروسازان طی ماه های پایانی 
سال چه روندی را طی می کند. آخرین 
آمارها نشــان می دهد تولیــد ماهانه 

خودروهای داخلی بهبود یافته است.

چرا قیمت در بازار خودرو باال رفت؟
پس از ســهمیه بندی و گرانی بنزین، تقاضا برای ارز و سکه 
افزایش یافت که همین مســاله بازار خودرو را با رشد تقاضا 
و قیمت مواجه کرد تا جایی که کــف قیمت از مرز ۵0 میلیون 

تومان هم گذشت.

مهر

گزارش
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احتمال تک نرخی شدن بنزین در بودجه ۹۹
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت پیشــنهاد خاصی درباره قیمت بنزین در بودجه نیاورده است، اما یکی از ایده های 
نمایندگان، تک نرخی شدن بنزین در سال ۹۹ است. علی اکبر کریمی درباره وضعیت قیمت بنزین در بودجه سال ۹۹ گفت: دولت 
پیشنهاد خاصی در مورد نرخ بنزین در بودجه ۹۹ نیاورده است و احتماال همان تصمیمی که سران قوا در این باره گرفته اند، ادامه 
خواهد داشت.وی افزود: البته این حق برای نمایندگان وجود دارد که پیشنهادات خود برای قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین 
را در زمان بررسی الیحه بودجه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس مطرح کنند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در 
حال حاضر ایده هایی در مجلس در این باره مطرح است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از پیشنهادات مورد 
نظر نمایندگان مجلس تک نرخی شدن بنزین است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.کریمی درباره تاثیرات تک نرخی شدن بنزین، 
اظهار داشت: باید این مسئله را در نظر گرفت که تک نرخی شدن باعث افزایش قیمت بنزین سهمیه ای خواهد شد و در صورتی 

که این تصمیم اتخاذ شود، دوباره شوک جدیدی به بازار وارد می شود و می تواند آثار منفی زیادی در شرایط تورمی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس یکی دیگر از سناریو های مورد نظر مجلس این است که روند فعلی قیمت بنزین حفظ شود چرا 

که اگر قرار باشد یک شوک دیگری به بازار وارد شود، دوباره شاهد موج افزایش قیمت خواهیم بود.

محصوالت سایپا کمترین میزان دی اکسید کربن را تولید می کنند
سازمان بازرسی کیفیت اعالم کرد که محصوالت سایپا کمترین میزان گاز دی اکسیدکربن را در میان خودروهای ساخت داخل تولید 

و منتشر می کنند و کمترین میزان آالیندگی هوا را در این بخش دارند.
اخبار شرکتها: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ) ISQI ( در آخرین گزارش خود در زمینه سطح آالیندگی خودروهای ساخت 
 داخل، سایپا را پاک ترین خودروســاز در این حوزه معرفی و محصوالت آن را برخوردار از کمترین میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن

 ) CO2 ( معرفی کرد.
 شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد ایران، محصوالت ســایپا به  طور متوســط ۳, ۱۵۶ گرم بر کیلومتر در سال گاز دی اکسیدکربن 

) CO2 ( منتشر می کنند که در نوع خود یک موفقیت زیست محیطی به  شمار می رود.
با توجه به تیراژ باالی تولید محصول در سایپا، حفظ و ارتقای سطح کیفی و استانداردی این خودروها و انطباق محصوالت با 

استانداردهای زیست محیطی از  جمله مهم ترین برنامه های مدیریتی سایپا محسوب می شود.
گقتنی اســت در گزارش شرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران، پس از سایپا، شــرکت های سایپاسیتروئن و بن رو در 

جایگاه های دوم و سوم کمترین میزان آالیندگی قرار گرفته اند که آنها نیز از شرکت های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا هستند.

 اعتقاد فعاالن بازار، 
پاسخ به این پرسش 

را باید در نوسان 
بازارهای ارز و سکه 

جست وجو کرد.
به گفته آنها، پس از 

افزایش قیمت در 
بازارهای موردنظر 

به ویژه ارز، منحنی 
قیمت در بازار خودرو 

نیز صعودی و با 
سرازیر شدن دوباره 
نقدینگی مواجه شد.

ام وی ام ایکس ۵۵، 
شاسی بلند محبوب 

 مدیران خودرو
 در راه بازار

شــرکت مدیران خودرو ، دوران 
موفقیت خود را در سال ۱۳۸۹ با 
عرضه کراس اوور شهری ایکس 
۳۳ رونق بخشید ، این خودرو تا 
کنون در خط تولید این شــرکت 
قرار داشــته و پر فــروش ترین 

محصول این خودروساز است.
 در ارزیابــی موسســه جی دی 
پــاورز در کالس کامپکــت اس 
یو وی ها این  خــودرو به همراه 
برادر کوچکترش ایکس 22 جزو 
بهترین ها به لحاظ کیفیت بوده 

اند.
این شــرکت  پس از عرضه موفق 
خودروهــای تیگــو ۵ ، تیگو7 و 
ایکس 22، سرانجام در نمایشگاه 
شانگهای 2۰۱7 خودروی ایکس 
۵۵ را رونمایی کرد که مورد توجه 
بســیاری قرار گرفــت ، به نوعی 
بســیاری این محصول را موفق 
و خوش نام میداننــد ، به لحاظ 
طراحی دارای نوعی ســادگی در 
کنار وقار است و شما طرحی کامال 
اروپایی را در این خودرو می بینید.

 ســبک و اســتایلی مشــابه  
محصوالت مــدرن فولکس واگن 
، روبرو هســتید ، اتفاقا در سال 
2۰۱7 و همزمــان با نمایشــگاه 
فرانکفورت شــرکت چــری این 
خودرو را در کشور آلمان توسط 
رسانه ها مورد تســت و بررسی 
قرار داد، بر اســاس نتایج تستها  
خــودروی ایکــس ۵۵  دارای 
هندلینگ و فرمان پذیری بسیار 
باالیی  اســت، این خودرو خیلی 
زود سر از بازارهای صادراتی چری 
به کشــورهای آمریکای جنوبی ، 
روســیه و دیگر بازارها در آورد و 
توانست به یک خودروی مطلوب 

و موفق تبدیل شود.
 در بــازار برزیــل  ایــن خودرو  
توانست بســیاری از رقبای خود 
را شکست دهد و حتی نکته جالب 
مقایسه ایی بود که بین این خودرو 
و آئودی کیو۳ در کشــور برزیل 
صورت پذیرفت  و نشــان دهنده 
حضور پرقدرت و توان باالی این 

خودرو دارد.
  ام وی ام ایکس ۵۵  قرار اســت 
توسط شــرکت مدیران خودرو ، 
با موتور ۱,۵ لیتری توربو با قدرت 
۱۴7 اســب بخار  و گیربکس ۶ 
ســرعته دوکالچه عرضه خواهد 
گشت ،همچنین مجهز به آپشن 
های مهم ایمنــی و رفاهی چون 
دوربین ۳۶۰ ، ایربگ های جانبی 
و چرده ایی خواهد بود  و همچنین 
ساعت مچی هوشــمند کنترل 
خودرو به رقابت بــا خودروهای 
وارداتی چون سانگ یانگ تیوولی 
و نیسان جووک بپردازد ، با توجه 
به ممنوعیــت واردات خودرو و 
نبود خودروی لوکس و قابل توجه  
و قابلیت های بــاالی این خودرو 
میتواند به موفقیت قابل قبولی در 

بازار ایران دست یابد.
اخیرا شــرکت مدیران خودرو در 
پیست اتومبیل رانی آزادی ایت 
خودرو را بــرای نمایندگی های 
خود تســت کرد که بازخورد آن 
پس از تست بسیار مثبت ارزیابی 

گردید.

خودرو
خبر
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بــا توجــه به 
اطالعات منتشر شــده، شرکت بارز در هشــت ماهه امسال 

توانسته ۱2 درصد نیاز بازار الســتیک را تامین کند و درآمدی در حدود ۹۵۱ 
میلیارد تومان داشته باشد.

 در ماه های گذشته در پی رشد قیمت ارز، ممنوعیت واردات و طوالنی تر شدن 
فرآیند تامین مواد اولیه تولید، قیمت الســتیک و تایر روند صعودی گرفته و 
حجم عرضه آن با کاهش روبه رو شــد. این موضوع در گذر زمانی عاملی شد تا 
بازار با کمبود الستیک مواجه و بیشترین حجم فشار بر رانندگان حمل و نقل 

عمومی وارد شود.
بررسی ها نشان از آن دارد که بازار ایران ساالنه به ۳۵۰ هزار تن الستیک نیاز 
دارد که در سال گذشته 2۶۰ هزار تن از طریق تولید داخلی و مابقی از طریق 
واردات تامین شده اســت. البته ناگفته نماند که در حال حاضر ظرفیت تولید 

الستیک و تایر در ایران در حدود سالیانه 2۸۰ هزار تن است.
بارز یکی از شرکتهای تولیدکننده تایر در ایران است که ۱2 درصد نیاز داخلی 
بازار الستیک را تامین کند. با توجه به آمار منتشر شده از سوی این شرکت می 
توان گفت که در هفت ماهه امسال ۳۸ هزار و ۳2۵ تن تایر تولید کرده که از این 

میزان در مدت مذکور ۳۸ هزار و ۳۵ تن را به فروش رسانده است.
بررسی ها حکایت از آن دارد که این شرکت با فروش این حجم تایر، درآمدی در 

حدود ۸۰۸۰ میلیارد و ۶7۴ میلیون و 2۰۰ هزار تومان داشته است.
همچنین این شرکت در آبانماه ۶۶۹۳ تن تایر تولید و ۶2۰۱ تن از این محصول 
را به فروش رســانده که درآمد یکماهه این شــرکت از فروش در حدود ۱۴2 

میلیارد و ۶۳۳ میلیون و 2۰۰ هزار تومان بوده است.
در مجموع، این شرکت از ابتدای امســال تا پایان آبانماه ۴۵ هزار و ۱۸ تن تایر 
تولید و ۴۴ هزار و 2۳۶ تن از این محصول را به فروش رســانده و درآمدی در 

حدود ۹۵۱ میلیارد و ۳۰7 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دست آورده است.
با توجه به آمــار تولید، فروش و نیــاز بازار می توان گفت که شــرکت بارز در 
این مدت توانسته ۱2 درصد نیاز بازار الستیک کشــور را تامین کند. هر کیلو 
الستیک برای این شــرکت درآمدی در حدود 2۱ هزار و ۵۰۴ تومان به همراه 
داشته است. بنا بر اطالعات منتشر شده، هر حلقه تایر بایاس تولیدی بارز حدود 
۳۹ کیلوگرم و هر حلقه تایر رادیال ۱۱ کیلوگرم وزن دارد که به طور میانگین 
قیمت فروش هر حلقه تایر بایاس ۸۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر حلقه تایر رادیال 

2۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

قیمت هر حلقه الستیک ایرانی چند است؟

خودرو های سایپا و ایران خودرو  با عقب نشینی از قیمت های هفته گذشته به استقبال 
بازار آمده اند، اما روند کاهش قیمت با سرعت بسیار پایینی پیگیری می شود. دیروز 
پراید صندوق دار حدود ۵0 میلیون و 300 هــزار تومان قیمت دارد و پژو ۲0۶ تیپ ۲ با 

قیمت ۹3 میلیون و ۵00 هزار تومان در بازار معامله می شود
قیمت روز محصوالت سایپا در بازار روز شنبه ۲3 آذر ۹۸

خودرو های ســایپا در ادامه روند کاهش قیمت در روز های پایانی هفته قبل، دیروز هم 
کمی از قیمت هایشان کوتاه آمده اند، اما این روند نزولی، به کندی پیش می رود. طوری 
که دیروز کوییک دنده ای تنها ۱۰۰ هزار تومان ارزان شده و به 7۳ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان رسیده است. ساینا وضعیت مشابهی را پشت سر گذاشته و با کاهش ناچیز ۱۰۰ 
هزار تومانی، دیروز با نرخ ۶۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود. 
تیبا 2 بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی مانده و همچنان روی نرخ ۶۴ میلیون تومان 
ایستاده است و تیبا صندوق دار همگام با دیگر خودرو های سایپا دیروز با کاهش ۱۰۰ هزار 

تومانی روبرو شده و ۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری می شود. 
قیمت روز پراید در بازار روز شنبه ۲3 آذر ۹۸

پراید دیروز مثل دیگر خودرو های ســایپا، روند کاهش قیمــت جزئی در پیش گرفته. 
طوری که پرایــد هاچ بک در بازار با کاهــش قیمت ۱۰۰ هزار تومانی روبرو شــده و به 
۵۴ میلیون و 7۰۰ هزار تومان رسیده اســت. قیمت روز پراید صندوق دار حدود 2۰۰ 
هزار تومان پایین آمده و دیروز این خودرو سایپا در بازار با نرخ ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان معامله می شــود. در طرف مقابل پراید وانت رفتار کامال متفاوتی نسبت به دیگر 
خودرو های سایپا دارد و دیروز با افزایش فیمت ۵۰۰ هزار تومانی، تا ۵۴ میلیون و 2۰۰ 

هزار تومان باال رفته است.

قیمت روز محصوالت ایران خودرو روز شنبه ۲3 آذر ۹۸
محصوالت ایران خودرو روند ارزانی که از هفته پیش آغاز شــده را با ســرعت کمتری 
پیگیری می کنند. در این بین خیلی از محصوالت ایران خودرو بدون تغییر نســبت به 
پنجشنبه هفته گذشته باقی مانده و با همان قیمت ها در بازار ظاهر شده اند. مثال سمند 
LX در بازار همچنان روی نرخ ۸۵ میلیون تومان ایستاده و سمند EF7 مثل گذشته با 

قیمت ۹۹ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
پژو GLX ۴۰۵ وضعیتی مشابهی سمند دارد. این محصول ایران خودرو دیروز با همان 
قیمت پنجشنبه گذشته یعنی 7۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به استقبال مشتریان خود 
آمده است. پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز هم رفتار یکسانی با مدل تک سوز دارد و مثل هفته 
پیش با قیمت ۹۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود. در طرف مقابل پژو ۴۰۵ 
SLX دیروز با افزایش قیمت 7۰۰ هزار تومانی روبرو شــده و به ۹2 میلیون و ۳۰۰ هزار 

تومان رسیده است.
پژو پارس افزایش قیمت دیگری را در بازار خودرو رقم زده و دیروز حدود ۳۰۰ هزار تومان 
گران شده اســت. قیمت روز پژو پارس در حال حاضر ۱۰۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
است. دیگر محصوالت ایران خودرو از این روند افزایش قیمت تبعیت نمی کنند و عموما 
با سیر نزولی در بازار ظاهر شده اند. مثال رانا دیروز در حد 2۰۰ هزار تومان ارزان شده و 
به قیمت ۹2 میلیون تومان رسیده است. دانگ فنگ کاهش قیمت بیشتری را پشت سر 
گذاشته و حدود یک میلیون تومان ارزان تر از پنجشنبه گذشته در بازار خرید و فروش 

می شود. قیمت روز دانگ فنگ H۳۰ در حال حاضر ۱۵۹ میلیون تومان است.  
پژو 2۰۶ دیروز با کاهش قیمت به استقبال مشتریانش آمده است. پژو 2۰۶ تیپ 2 در 
بازار حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ارزش خود را از دســت داده و به ۹۳ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پژو 2۰۶ تیپ ۵ هم یک میلیون تومان ارزان شده و در 
بازار با نرخ ۱۱۳ میلیون تومان معامله می شود. پژو 2۰۶ صندوق دار گام های کوتاه تری 
برداشــته و در حد 2۰۰ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرده است. قیمت روز پژو 2۰۶ 

صندوق دار در حال حاضر ۱۱2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.  
دنا پالس دیروز بیشترین کاهش قیمت را در بین محصوالت ایران خودرو به نام خود ثبت 
کرده است. دیروز این خودرو در بازار حدود دو میلیون تومان ارزان شده و به ۱۴۵ میلیون 
تومان رسیده است. در طرف مقابل دیگر مدل های دنا ثابت سر جایشان ایستاده اند. دنا 
معمولی تیپ 2 در بازار مثل پنجشنبه گذشته با نرخ ۱27 میلیون تومان معامله می شود 

و قیمت روز دنا پالس توربو همچنان ۱۸۰ میلیون تومان است.

قیمت محصوالت کرمان موتور روز شنبه ۲3 آذر ۹۸
محصوالت کرمان موتور دیروز مثل دیگر خودرو ها با کاهش قیمت روبرو شده اند. جک 
J ۴ دیروز یک میلیون تومان از قیمت روز قبل خود عقب نشینی کرده و به ۱۵۰ میلیون 
تومان رسیده است. کاهش قیمت یک میلیونی گریبان جک S۳ را هم گرفته که دیروز 
در بازار 2۱۱ میلیون تومان قیمت گذاری می شود. جک S۵ کاهش قیمت بیشتری را 
تجربه می کند. قیمت روز این محصول کرمان موتور حدود دو میلیون تومان کاهش پیدا 

کرده و به ۳۰۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز محصوالت مدیران خودرو روز شنبه ۲3 آذر ۹۸

محصوالت مدیران خودرو در بازار نرخ مصوب کارخانه را پشــت سر گذاشتند. افزایش 
قیمت روز های اخیر باعث شــده قیمت MVM ۳۱۵ هاچ بک در بــازار به ۱۴۱ میلیون 
 MVM X22 دنده ای تا ۱7۳ میلیون تومان باال رفته است و MVM X22 .تومان برســد
اتوماتیک هم دیروز در بازار با نرخ ۱۹۵ میلیون تومان قیمت گذاری می شــود. از طرف 
دیگر قیمت روز MVM X۳۳ در حال حاضر 2۴۱ میلیون تومان است و تغییری نسبت 

به روز گذشته ندارد.

 ادامه کاهش قیمت الکپشتی
 در بازار خودرو
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 Some 14,000 tons of 
cotton were harvested in 
Sabzevar, Khorasan Razavi 
province this year, up by 
twofold compared to the 
figure for the last Iranian 
year (ended March 20).
Director of Sabzevar 
Agriculture Jihad 
Department Mansour 
Barghamadi told IRNA on 
Friday that some 5,000 
hectares of land was under 
cotton cultivation across 
the city this year.

Plentiful rainfall, 
management of farms 
and suitable climate 
conditions were among 
the main reasons behind 
increase in cotton 
production in Sabzevar, 
he said.
Sabzevar, Khorasan 
Razavi province, is 
located approximately 
220 kilometers west of 
the provincial capital 
Mashhad, in northeastern 
Iran.

EEC chief praises 
Iran envoy’s 
efforts
 Chairman of the board of 
the Eurasian Economic 
Commission (EEC) Tigran 
Sargsyan described as 
important Iran’s joining to 
EEC and thanked Iranian 
envoy to Russia Mehdi 
Sanaei for his efforts for 
signing the agreement.
Sargsyan said Iran’s 
joining to Eurasian 
Economic Commission 
has prepared a suitable 
opportunity for the 
member states for 
developing ties.
He added that the 
negotiations between 
Iran and EEC was 
complicated and long-
standing but all obstacles 
have been removed.
He expressed hope for 
Iran and Russia to take 
implementation of 
agreements serious.
Meanwhile, Sanaei 
referred to good 
cooperation between 
two countries, saying 
cooperation and paying 
attention to region has 
special position in Iran’s 
foreign policy.
He also called for 
implementing facilities 
agreed by member states 
for exporting Iranian 
goods.
The agreement consists 
of 862 products, 360 of 
which have been given by 
Iran to Eurasia and 502 
others by Eurasia to Iran.
Earlier, Iranian Energy 
Minister Reza Ardakanian 
said that Iran's accession 
to Eurasian Economic 
Union will help boost 
Iran's non-oil exports.
The Eurasian Economic 
Union, also known as 
the Eurasian Union, is a 
political and economic 
union of states located 
in central and northern 
Eurasia.
The treaty aiming for 
the establishment of the 
EAEU was signed on May 
29, 2014 by the leaders 
of Belarus, Kazakhstan 
and Russia, and came into 
force on January 1, 2015.
Taking advantage of tariff 
discounts for exporters to 
the EEU, including Russia, 
Kyrgyzstan, Kazakhstan, 
Belarus and Armenia, 
is among advantages of 
joining this agreement.
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Sabzevar cotton production 
doubles

F i n a n c i a l 
t r a n s a c t i o n s 
between Seoul 
and Tehran even 
for shipments of 
food and medical 
items became 

effectively impossible 
after Washington 
toughened sanctions 
against the Central Bank 
of Iran (CBI) in September, 
requiring third countries 
to provide information 
on trade with the Middle 
Eastern nation.
"We are in talks with Iran 
and the US frequently 
so that the shipments 
of humanitarian goods 
like medical supplies can 
be resumed using the 
won-based transaction 
system," a South Korean 
foreign ministry official 

said. 
Officials from the South 
Korean foreign, finance 
and industry ministries in 
Korea reportedly visited 
Washington last week 
and held talks with U.S. 
officials over the issue, 
according to sources 
familiar with the matter, 
Yonhhap reported.
On December 14, the US 
delegation in the 33rd 
International Conference 
of the Red Cross and 

Red Crescent impeded 
ratification of an article 
over the negative impact 
of sanctions on rendering 
humanitarian aid to 
those affected by natural 
disasters.
Earlier, Iranian Foreign 
Ministry announced 
that the US has blocked 
Red Crescent’s accounts 
and hampered issuing 
humanitarian aids from 
other countries to Iranian 
flood-stricken people.

US’ use of economic 
embargo as a means 
to reach its goals has 
aroused serious worries 
about violation of human 
rights, Iranian officials 
say.
Despite the 
c o r r e s p o n d e n c e 
with international 
organizations, the 
path to the arrival of 
specific drugs to Iran 
remains closed due to US 
sanctions.

Official: 12,000 Oil 
Industry Components 
Manufactured in Iran
 Iranian experts have the know-how 
to manufacture 12,000 components and 
complicated equipment of the petroleum 
industry inside the country, CEO of a major 
state-run oil corporation said, unveiling plans 
for the domestic production of 7,500 new 
industrial parts.
In an address to the opening of an oil 
exhibition in Ahvaz, CEO of the National 
Iranian South Oil Company (NISOC) Ahmad 
Mohammadi said some 12,000 components 
and sophisticated gear used in the petroleum 
industry have been indigenized in Iran.
He said around 2,500 parts have been 
manufactured by Iranian start-ups, 
knowledge-based companies and science 
parks.
Mohammadi also noted that Iranian 
industrial centers and knowledge-based 
enterprises will soon receive a new order for 
the production of around 7,500 components 
and commodities of the oil industry.
The official stated that a major plan to develop 
28 reservoirs in the country will involve 
only Iranian contractors using homegrown 
technologies and tools.  
In comments in October, head of Iran’s most 
profitable petrochemical plant said foreign 
sanctions on the country’s petrochemical 
industry have ended in complete failure.
In August, the ‘Supplying Petrochemical 
Industries Part Equipment and Chemical 
Engineering’ company (SPEC) of Iran 
achieved the technical know-how to make 
special catalysts used for gasoline production, 
making Iran the world’s second producer 
of such advanced component and helping it 
earn as much as $60 billion a year in export 
revenue.

Official: Iran and Austria 
seek to expand natural 
tourism
Deputy Minister for Sustainability and 
Tourism of Austria Günter Liebel announced 
that the activity of Iran and Austria in the field 
of natural tourism has increased.
Speaking to ILNA correspondent, she said 
that I traveled to Iran to sign the memoranda 
of understanding with Iran on tourism.
“Austria is very active in the field of 
environmental protection, especially in the 
fields of ecotourism and national parks.”
The Austrian official confirmed "We have 
good information about national parks in 
Iran," adding that we even held meetings 
with officials and, of course, Iranian 
environmentalists.
Gunter Label said that in general, Austrian 
tourists are familiar to the cities such as 
Isfahan and Shiraz but most of the time 
the purpose of their trip was to sports and 
mountain climbing.
Iran and Austria recently signed a protocol 
on tourism cooperation to further boost the 
industry in both countries.
The agreement covers a whole range of areas, 
including the exchange of modern regulations 
and documents in the field of mountain 
tourism and nature touring and exchanging 
experience on advertising and supervision in 
accordance with European standards.

South Korea is in talks with the United 
States to resume exports of humanitarian 
goods to Tehran since the transactions are 
not possible to due US-led sanctions.

S. Korea negotiating with US about 
resuming humanitarian exports to Iran

news

Officials from the 
South Korean 
foreign, finance 
and industry 
ministries in Korea 
reportedly visited 
Washington last 
week and held 
talks with U.S. 
officials over the 
issue, according to 
sources familiar 
with the matter, 
Yonhhap reported.
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Promoting Iran-
Uzbekistan 
cooperation essential: 
Official
Deputy head of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture said on Thursday that 
promoting all-out collaboration 
between Iran and Uzbekistan, especially 
in the field of technical and engineering 
services, is essential.

On the sidelines of the 13th Meeting 
of Iran-Uzbekistan Joint Cooperation 
Commission, Hossein Salahvarzi added 
that surely, Iran can contribute a lot to 
Uzbekistan's communications with the 
world, given its strategic location and 
vicinity to Persian Gulf and Sea of Oman.
Existence of joint areas of cooperation 
including membership in regional 
organizations such as ECO and 
Organization of Islamic Cooperation 
(OIC) will help improve the two 
countries s' security, creating suitable 

atmosphere for trade and economic 
cooperation.   
"Iran's economy which enjoys 
suitable infrastructure and various 
capacities, efficient production sector, 
knowledgeable manpower has always 
been at the center of the international 
community's attention," he said.
Since Iran owns 70 percent and 
40 percent of the world's oil and gas 
reserves, respectively, it can play 
a crucial role in ensuring the world's 
energy security, he said.

Indonesian envoy 
calls for increased 
economic ties with 
Iran
Indonesian Ambassador to Iran 
Octavino Alimudin called for boosting 
trade ties between the two countries.
Making the remarks on Thursday 

in a ceremony held in Kerman to 
appreciate the efforts of the provincial 
exporters, the envoy said that Jakarta 
is after increasing trade ties with Iran.
He said that more effort is needed 
from both sides to prepare the ground 
for increasing exports in order to 
expand mutual cooperation.
He also said that his visit to Kerman 
was a good opportunity for getting 
acquainted with the regional 

businesspersons.
Alimudin said that in a bid to 
encourage trade ties, the process 
of issuing visas for Iranian 
businesspersons have been 
facilitated.
Although agricultural products such 
as dates are now being exported to 
Indonesia from Iran, the total amount 
of exports is less than expectations, 
he said.



IRGC to Hold Major 
Naval War Game
 Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Navy Rear Admiral Ali Reza Tangsiri 
unveiled plans for holding a large-scale military 
exercise.
In an interview with Tasnim on Saturday, Rear 
Admiral Tangsiri said the massive naval war game 
will be launched in the near future.
He noted that the latest military achievements and 
equipment of the Navy will be unveiled during the 
exercise.
Staging war games and displaying new equipment 
signify the Islamic Republic’s military progress 
and power, the commander added.
Rear Admiral Tangsiri noted that all the ordnance 
in service at the IRGC Navy has been manufactured 
inside the country.
He further highlighted Iran’s “full intelligence 
dominance” over the region.
In December last year, the IRGC carried out a large-
scale war game in the Persian Gulf.
In comments in November 2018, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
urged the Iranian Armed Forces to boost their 
military capabilities and preparedness in such a 
way that the enemies would not ever dare think of 
threaten the country.
Pointing to the plots that the enemies and rivals 
have hatched against the Islamic Republic, 
Ayatollah Khamenei emphasized the necessity to 
step up extraordinary efforts in all areas, as in the 
Navy, to thwart the hostile plots and compensate 
for the shortcomings.

 Kuwait opposes 
sanctions against Iran
Pointing out Kuwait is not eager to see Iran under 
siege, the Permanent Representative of Kuwait to 
the United Nation Mansour Al-Otaibi stressed that 
Iran is Kuwait’s Muslim neighbor and no one is in 
favor of sanctions.
In an interview with Qatar-based Al Jazeera, 
Al-Otaibi expressed hope that the differences 
between the countries in the region would be 
resolved, noting that there are positive signs of 
the possibility of bilateral talks between Tehran 
and Washington.
He made the remarks days after the release of the 
final statement of the Persian Gulf Cooperation 
Council (PGCC).
In PGCC's statement, the council claimed that Iran 
was continuing hostile actions in the region.
The 40th Summit of the Persian Gulf Cooperation 
Council was held on 10 December in the Saudi 
capital Riyadh. The PGCC leaders discussed some 
key topics to enhance cooperation and integration 
amongst member states in political, defense, 
security, social and economic fields.

US Treasury:New sanctions to ban 
humanitarian trade with Iran

 "US persons 
will be 
p r o h i b i t e d 
from engaging 
in transactions 
i n v o l v i n g 
I s l a m i c 

Republic of Iran 
Shipping Lines (IRISL) 
or E-Sail, including 
transactions for the 
sale of agricultural 
c o m m o d i t i e s , 
food, medicine, or 
medical devices," the 
Treasury's guidelines 
on Iran sanctions read.
"In addition, non-
US persons that 
knowingly engage in 
certain transactions 
with IRISL or E-Sail, 
even for the sale to 
Iran of agricultural 
c o m m o d i t i e s , 
food, medicine, or 
medical devices, risk 
exposure to sanctions 
under additional 
authorities," it added.
The announcement 
comes after the 
Trump administration 
a n n o u n c e d 
Wednesday that it was 
targeting IRISL and 
Iran's major airline, 
Mahan Air, over 
baseless allegations 
of Tehran supporting 
"terrorists" in the 
region.
The Wednesday 
order put IRISL and 
Mahan under US 
presidential Executive 
Order (EO) 13382, 
which allegedly 
targets "weapons 
of mass destruction 

proliferators".
The Treasury's 
guidelines on the 
new sanctions 
stressed that entities 
put under EQ 13382 
would not be eligible 
for any humanitarian 
sanction exceptions.
The statement comes 
despite Washington's 
claim that its 
sanctions do not 
affect Iran's access to 
humanitarian goods.
US officials have, 
nonetheless, signaled 
on numerous 
occasions that 
W a s h i n g t o n ' s 
sanctions seek to 
harm Iran's general 
population in a bid to 
force Tehran to accept 
Washington's dictates.
Earlier this year, US 
Secretary of State 
Mike Pompeo said that 
Tehran had to listen to 
Washington “if they 
want their people to 
eat”. 
The new bans mark 
the latest round 
of Washington's 
wide sweeping 
sanctions against 
the country after 
the US government 
unilaterally pulled 
out of the 2015 Iran 
nuclear deal and re-
imposed sanctions 
lifted under the deal 
last year.
Speaking on 
Thursday, US Special 
Representative for 
Iran Brian Hook 
boasted that US 

sanctions targeting 
Iran's oil sector have 
led to more than $50 
billion in revenue 
losses, have hindered 
Iran's refined-oil 
products and have 
undermined foreign 
investment.
"Both upstream 
and downstream 
investments in Iran's 
oil and gas sector have 
stopped," Hook said.
"Foreign investors 
have almost entirely 
pulled out of Iran due 
to the risks and billions 
in investment has been 
lost," he added.
Hook said that the 
wide sweeping oil 
sanctions seek to 
force Iran to negotiate 
with the US, a demand 
which Iranian 
officials have firmly 
rejected as long as 
Washington fails to 
uphold the previously 
negotiated nuclear 
deal agreement.
US-backed figure 
claims Iranians 
'understand' Trump
F o l l o w i n g 
W a s h i n g t o n ' s 
withdrawal from the 
2015 nuclear deal, the 
US has since adopted 
a policy of "maximum 
pressure" against 

Tehran, coupling 
sanctions with 
stepped up regional 
provocations and 
military deployments 
aimed at Iran.
The US has also sought 
to provoke internal 
unrest in the country 
by supporting various 
destabilizing elements 
targeting the country, 
such as the terrorist 
Mujahedin Khalq 
Organization (MKO) 
and violent separatist 
groups.
According to 
observers, Reza 
Pahlavi, son of 
deposed Iranian king 
Mohammad Reza 
Pahlavi, is one of the 
main figureheads 
being "groomed" by 
Washington as part 
of its campaign to 
destabilize Iran amid 
recent foreign-backed 
riots in Iran.
In recent remarks 
to the US-based 
magazine Newsweek, 
Pahlavi expressed his 
support for Trump's 
aggressive policies 
targeting the Iranian 
economy and called 
for stepped-up 
western intervention 
in Iran.
He also claimed that 

the Iranian people 
"understand and 
appreciate" the US-
imposed sanctions 
and believe that the 
Iranian government 
is to blame for the 
"maximum pressure" 
targeting Iran.
According to Press 
TV, Pahlavi's remarks 
come despite 
numerous studies 
indicating that Iranian 
resentment against 
Washington has 
largely increased amid 
the US' wide sweeping 
sanctions.
A recent study 
published by 
the University of 
Maryland’s Center 
for International and 
Security Studies at 
Maryland (CISSM) 
and the Toronto-based 
IranPolls shows that 
an overwhelming 86 
percent of Iranians 
despise US policies.
The study's results 
come despite 
stepped-up efforts 
by foreign media 
outlets to stir unrest 
in Iran and promote 
a n t i - g o v e r n m e n t 
sentiment amid 
tightening US 
sanctions crippling the 
country's economy.

The US Treasury Department has stressed that 
Washington's newly announced sanctions targeting 
Iran's air and maritime transport industries will lead 
to the restriction of trade related to humanitarian 
goods.
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Saudi Seeking to Ease Tensions 
with Iran: Report
 Saudi Arabia is quietly trying to mend fences with Iran 
and other regional powers as officials in the kingdom have 
grown more worried about the risks conflict poses to its oil-
dependent economy, according to the Wall Street Journal.
Riyadh’s newfound interest in better relations with Iran 
comes as Saudi officials question how much backing it has 
from the US and other allies. Saudi calculations changed 
after a Yemeni cruise-missile and drone strike temporarily 
disabled a large portion of the country’s crude production 
earlier this year.

“The Sept. 14 attack was a game-changer,” one Saudi official 
said. 
Representatives of Iran and Saudi Arabia have directly 
exchanged messages in recent months and also 
communicated through intermediaries in Oman, Kuwait 
and Pakistan, according to Saudi, European and US officials. 
The main focus of the communications, these officials say, has 
been easing tensions between Saudi Arabia and Iran.
According to Iran’s ambassador to Paris, Bahram Qassemi, 
and other officials, Tehran has floated a peace plan to the 
Saudis that includes a mutual pledge of nonaggression and 
cooperation, aimed at securing oil exports following a spate 
of tanker attacks.

Mine explosions struck Saudi, Emirati 
and Japanese oil tankers this 
summer near the strategic Strait 
of Hormuz. Those attacks were 
followed by explosions in October 
on an Iranian tanker. The incidents 
have driven up the cost of shipping 
and forced oil buyers to delay loadings.
Riyadh has also engaged in secret talks 
with Yemen’s Houthi fighters, according to Arab and US 
officials. The Saudi-led aggression there has created what 
the United Nations has described as the world’s worst 
humanitarian crisis.

"Both upstream 
and downstream 
investments in 
Iran's oil and 
gas sector have 
stopped," Hook 
said.
"Foreign 
investors have 
almost entirely 
pulled out of Iran 
due to the risks 
and billions in 
investment has 
been lost," 
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Hong Kong Leader Lam Heads 
for Beijing as Pressure Mounts 
at Home
 Hong Kong leader Carrie Lam left for Beijing on Saturday for 
her first visit to the Chinese capital since her government 
was handed a crushing defeat in local elections last month, 
prompting speculation about changes to her leadership team.
Lam is due to discuss the political and economic situation in 
the China-ruled city with Beijing officials during a four-day 
visit. She will meet Chinese President Xi Jinping on Monday, 
local media have said, Reuters reported.
Hong Kong has been convulsed by daily and often violent 
protests for the last six months as demonstrations against a 
now-withdrawn extradition bill broadened into demands for 
greater democratic freedom.
Hundreds of thousands of people marched last Sunday to 
protest against what is seen as Beijing undermining freedoms 

guaranteed when the former British colony was 
handed back to China in 1997. Many young protesters 
are also angry at Lam's government, charging it with 
failing to address social inequality issues in one of the 
world's most expensive cities.
This week Lam said a cabinet reshuffle was not an 
"immediate task" and she would focus her efforts on 
restoring law and order to Hong Kong. Still there are 
doubts about how long Beijing is willing to back her. 
Especially after pro-democracy candidates won nearly 
90% of the seats in district elections last month.
China has condemned the unrest and blamed foreign 
interference. It denies that it is meddling in Hong Kong's 
affairs. In an editorial this week, the official China Daily 
newspaper called on Hong Kong's government to uphold 
the rule of law.
Separately, police have arrested five teenagers in 
connection with the murder of a 70-year-old man last 
month and for rioting, the government said.

T h e 
man had been assaulted 

by someone with bricks and later died in hospital, the 
government said in a statement.

News

Former Iran 
FM calls for 
improved 
scientific ties 
with China
The Head of Iran's 
Strategic Council 
on Foreign 
Relations Kamal 
Kharrazi said 
that scientific 
and civilization 
exchange between 
Islamic Republic 
of Iran and 
People’s Republic 
of China is ‘very 
fruitful’.
He made the 
remarks on Fri. 
in his meeting 
with prominent 
Chinese Prof. 
YanXuetong, Dean 
of the Institute 
of International 
R e l a t i o n s 
at Tsinghua 
University
The former 
Iranian Foreign 
Minister pointed 
to the important 
role of Iran and 
China in human 
civilization and 
added, “the two 
countries of Iran 
and China have 
l o n g s t a n d i n g 
and age-old 
relations in the 
field of civilization 
which dates back 
to many years 
ago. Chinese 
have adopted 
C o n f u c i a n 
teachings as a 
pillar of their 
c o n t e m p o r a r y 
c i v i l i z a t i o n 
while Iranians 
have adopted 
Islamic teaching, 
so, scientific 
and civilization 
exchange will be 
very useful for 
taking advantage 
of the experiences 
of the two 
nations.”
K h a r r a z i 
lashed out at 
the sabotaging 
approach of 
western powers 
towards the 
i n d e p e n d e n t 
states and 
e m p h a s i z e d , 
“signing and 
sealing a 
comprehensive 
2 5 - y e a r 
c o o p e r a t i o n 
d o c u m e n t 
between Iran and 
China will provide 
the possibility of 
s t r e n g t h e n i n g 
cooperation in 
different fields.”
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US obstructs release of statement over negative 
impact of sanctions on humanitarian aid
The US delegation in the 33rd International Conference of the Red Cross and Red 
Crescent impeded ratification of an article over the negative impact of sanctions 
on rendering humanitarian aid to those affected by natural disasters.
According to the Iranian Foreign Ministry spokesman office, the US delegation 
together with Canada and the UK opposed passing the article proposed by Iran on the 
negative impact of sanctions on humanitarian assistance.
Head of Iran delegation Esmail Baghaie Hamaneh said US explicit opposition against the conference 
concerns over the negative influence of sanctions has proved its false claims on exemption of humanitarian 
aid from sanctions.

Chief commander of 
the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
says the US, UK, Israel, 
and the regional 
regimes must expect 
to see their interests 
on fire if they continue 
stirring sedition in the 
Islamic Republic.
 “I tell you – the leaders 
of America, Israel, 
Britain, and the 
regional enemies who 
instigate sedition – if 
you don't stop sedition, 
we will set fire on your 
interests, and this is 
our last word,” Major 
General Hossein Salami 
told a gathering in Rey, 
south of Tehran.
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“The US is doing its utmost to depict Hezbollah 
as a threat to Lebanon. Americans are actually 
vying for their own interests and those of 
Israel. The interests of the Lebanese nation 
are not a matter of concern to them at all. The 
US is paying out millions of dollars as part of 
its attempts to sully the image of Hezbollah, 
yet such bids are all doomed to failure,” Seyed 
Hassan Nasrallah said in a televised speech on 
Friday, according to Press TV.
He added that Washington is lying and 
disseminating fake news about the recent 
wave of anti-government protests in Lebanon, 
noting that US statesmen are exercising such 
a practice as they are beset with their own 
problems and desperately trying to get to grips 
with them.
The leader of the Lebanese resistance 
movement further noted that the US 
is unable to sideline Hezbollah and push 
it away from Lebanon’s political arena, 
describing Washington’s approach vis- -vis 
the Arab country’s domestic issues as “silly 
and improper.”
“Hezbollah represents a serious threat to 
Israel’s hegemony and conspiracies. Israel 
is well aware of the fact that if Hezbollah had 
wanted to run the (Lebanese) government, it 
would have taken effective actions against its 
building of a wall along its shared border with 
Lebanon and repeated violations of Lebanon's 
territorial waters,” Nasrallah said.
The Hezbollah leader called on the Lebanese 
nation and politicians not to put their trust in 
the hollow promises coming out of the White 
House, warning that Americans tend to 'milk' 
others to advance their own interests.
Nasrallah went on to say that the US and 
the Israeli regime distort comments made 
by Iranian officials in order to provoke the 
Lebanese nation against the Islamic Republic.
“We contacted our Lebanese allies, and they 

assured us that the reports about Iran’s threat 
to attack Israel from Lebanese territories are 
fabricated, and no Iranian official has ever 
made such remarks,” the Hezbollah chief 
pointed out.
He underlined that Hezbollah is prepared 
to destroy Israel in case the Tel Aviv regime 
makes the folly of launching an act of military 
aggression against Iran, emphasizing that the 
Islamic Republic is fairly capable of defending 
itself and responding to US and Israeli attacks.
Elsewhere in his remarks, Nasrallah called 
on all Lebanese parties and factions to take 
quick steps regarding the formation of a 
new government, noting that a one-party 
administration will not serve popular 
interests.
“Our nation needs to stand united in the 
face of the current crisis. Lebanon needs a 
government with the largest representation 
of all factions. The next administration must 
be inclusive, capable and reformist and steer 
clear of factional exclusion,” he said.
The Hezbollah secretary-general added 
that his movement had no problem with the 
government led by now caretaker Prime 
Minister Sa’ad al-Hariri.
He dismissed reports by certain media 
outlets that supporters of Hezbollah and the 
Amal Movement have attacked protesters in 
Lebanon, terming such accounts as unfounded 
and cooked up by some Arabic-language 
networks in the Persian Gulf region.
Nasrallah then called on the Lebanese nation 
to maintain social solidarity and cooperation 
in the wake of the ongoing crisis in the country, 
urging people from all walks of the society to 
exercise vigilance and restraint.
The Hezbollah leader finally asked Lebanese 
security forces to remove roadblocks as soon 
as possible, stressing that no one is allowed to 
take advantage of people’s livelihoods.
Lebanon has been facing a very tough 
economic situation because of the failing 
policies of successive governments, which 
have led to the impoverishment of the people.
Growth in Lebanon has plummeted in the wake 
of endless political deadlocks and an economic 
crisis in recent years.

Prior research has led to estimates of the size 
of the Milky Way—it is now thought to be 
approximately 256,000 light-years across. 
Now, in this new effort, the researchers have 
carried out work that has led to an estimate 
of our galaxy's mass—approximately 890 
billion times that of the sun, or 3.9 tredecillion 
pounds, Phys reported.
Figuring out the size, shape and mass of our 
galaxy is no easy feat considering that we 
are measuring it from within. We cannot see 
much of it because of interstellar gases and 
occluding stars. Because of that, scientists 
have looked for other ways to map the galaxy.
To come up with an estimate of the galaxy's 
mass, the researchers used data from 
multiple sources to create a model based 
on mass. The data provided information 
about the way stars, gas and other material 
in the galaxy move. The team used this data 
to develop what they describe as a "rotation 

curve." Because the galaxy does not spin in 
uniform ways, the researchers had to come 
up with such a curve to better understand the 
distances of the galactic objects.
Spinning forces, they note, can be balanced 
against gravitational forces to learn more 
about their masses—they further note 
that such a balance is what keeps objects 
from being pulled into the black hole at the 
center of the galaxy or being flung out into 
space. And it can also be used to calculate an 
object's mass. Taking things a step further, 
by calculating the balance states for all 
of the objects in the galaxy, the team was 
able to calculate all their masses. Adding 
them together gave a total—of a sort. The 
researchers still had to take into account dark 
matter, which prior research has suggested 
makes up approximately 93 percent of the 
galaxy's total mass. Putting both into their 
calculations led to the total mass of the galaxy 
and a calculation for the total mass of just 
the dark matter—830 billion times that of 
the sun. The researchers conclude that their 
estimates are in line with the results of other 
researchers with the same goal, giving their 
findings more credence.

US Spending Millions of Dollars to Sully 
Image of Hezbollah: Nasrallah

Researchers Estimate Mass of Milky Way to Be 3.9 
Tredecillion Pounds

The secretary-general of Lebanon’s resistance movement said 
Washington is making every attempt to paint a black picture of 
Hezbollah and depict it as a threat to Lebanon.

Researchers have used sophisticated models to estimate the mass of 
the Milky Way to be 890 billion times that of our sun.

Taking things 
a step further, 
by calculating 
the balance 
states for all of 
the objects in 
the galaxy, the 
team was able 
to calculate all 
their masses. 

“Our nation 
needs to stand 
united in the 
face of the 
current crisis. 
Lebanon needs 
a government 
with the largest 
representation 
of all factions. 
The next 
administration 
must be 
inclusive, 
capable and 
reformist and 
steer clear 
of factional 
exclusion,”

 North Korea 
May Up Ante with 
ICBM Engine 
Test: Report
 North Korea may increase 
provocations in the run-up to 
Christmas by testing an engine 
for its intercontinental ballistic 
missiles, South Korean daily 
Chosun Ilbo reported, citing 
an unidentified Seoul military 
official.
North Korea’s next provocation 
“could be testing an ICBM engine 
under Kim Jong Un’s presence or 
firing a SLBM,” the report cited 
the official as saying, referring to 

a submarine-launched ballistic 
missile.
South Korea’s military authorities 
say Pyongyang may launch a 
Pukguksong-3, the new type of 
missile that it tested early October, 
into the West Sea on a normal 
trajectory instead of a lofted angle, 
the newspaper reported.
There have been recent signs of 
activity at North Korea’s rocket-
launch site. New commercial 
satellite imagery from Dec. 11 
indicated work continued at the 
Vertical Engine Test Stand at 
the Sohae Satellite Launching 
Station, where Kim’s regime said 
it conducted an “important test” 
earlier this week, 38 north said in 

a report, according to Bloomberg.
Announcing the “successful” test, 
Pyongyang said the subject that 
was tested would play a key part in 
changing its strategic position in 
the near future. It didn’t elaborate 
or say what was tested.
US Special Representative for 
North Korea Stephen Biegun 
will visit Seoul on Dec. 15 to 17 
to discuss the situation with his 
South Korean counterpart, as 
Pyongyang steps up pressure on 
the US to try break a deadlock in 
bilateral denuclearization talks.
North Korea has threatened to 
take a “new path” should the US fail 
to meet the year-end deadline set 
by Pyongyang.



تأمین اعتبار براى تکمیل طرح هاى عمرانى فالورجان
رییس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور در فالورجان گفت:  براى تکمیل طرحهاى عمرانى 

هشت شهر این شهرستان 50 میلیارد ریال پرداخت مى شود.
معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستاى وزیر کشور در حاشیه جلسه پیگیرى مشکالت شهرها 
و روستاى شهرستان فالورجان گفت: براى تکمیل طرحهاى عمرانى این هشت شهر در شهرستان 

فالورجان که جمعیتى کمتر از 50 هزار نفر دارند، 50 میلیارد ریال پرداخت مى شود.
مهدى جمالى نژاد افزود: براى آغاز طرح هاى هاى عمرانى و فرهنگى روستا و شهرها با توجه به طرحها، 

از یک تا پنج میلیارد ریال وام بالعوض پرداخت خواهد شد. معاون وزیر کشور هدف از بازدیدهاى دوره اى از 
استانها را توانمند کردن شهرداران و دهیاران بیان کرد. /وى با بیان اینکه این شهرستان سومین شهرستان پرتراکم 

کشور بعد از شهرستان هاى کرج و خمینى شهر است گفت: زیرساخت هاى طبیعى این شهرستان ضعیف و نیازمند تقویت 
است.

على ســاعدى فرماندار فالورجان هم گفت: بیش از هفت طرح عمرانى از جمله پل هاى ورودى شهرستان و ورودى زازران و پل 
امامزاده سید محمد با بیش از 700 میلیارد ریال اعتبار، به علت مسائل سیاسى و کم کارى مدیران شهرستان اجرایى نشده است.

«اصفهان 1405» و برنامه جامع شهر اصفهان بر مبناى آینده پژوهى تدوین مى شود
شــهردار اصفهان گفت: برنامه هاى «اصفهان 1405» و برنامه جامع شهر اصفهان بر مبناى آینده پژوهى 
تدوین مى شود. این برنامه ها جزء برنامه هاى مهم آینده اصفهان هســتند و براى تهیه آن ها کار علمى و 
پژوهشى توسط محققین بر مبناى برنامه ریزى انجام مى شود. قدرت اله نوروزى در ارتباط زنده رادیویى با 
برنامه «سالم اصفهان» با اشاره به روز پژوهش و تبریک این روز به پژوهشگران در دانشگاه ها و بخش دولتى 

و خصوصى، اظهار کرد: شهروندان از شهر خود انتظاراتى دارند که مهمترین آن افزایش کیفیت زندگى است. 
ما پژوهش را کلید رسیدن به راه حل هایى مى دانیم که کیفیت زندگى مردم را افزایش مى دهد. وى ادامه داد: به 

عنوان مثال اگر این روزها شهر با معضلى به نام آلودگى هوا روبرو است براى مقابله با آن باید منشاء آلودگى را بدانیم. 
در همین راستا پژوهشى توسط شهردارى اصفهان با همکارى دانشگاه صنعتى و دانشگاه اصفهان صورت گرفت که نتایج آن 

به ما اعالم مى کند، هر نوع آلودگى چه منشأ و منبعى دارد. شهردار اصفهان با بیان اینکه باید با آینده پژوهى برنامه هاى آینده شهر را تدوین کرد 
که مسئوالن شهردارى در حال تدوین چنین برنامه اى هستند، اظهار کرد: برنامه اصفهان 1405 و برنامه جامع شهر اصفهان که براى اولین بار در 
کشور با رویکرد مشارکتى در حال تدوین است، جزو برنامه هاى مهم آینده اصفهان اند که در این زمینه کار علمى و پژوهشى توسط محققین بر 

مبناى برنامه ریزى انجام مى شود.

تجارت نیوز
گــزارش
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برخى فعاالن، باور 
داشتند، محدود 

کردن تراکنش هاى 
بانکى توسط بانک 

مرکزى یکى از عوامل 
مهمى بود که منجر به 
تغییر مسیر دالر شد
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سخنگوى سازمان غذا و دارو 
اعالم کرد:

قرص هاى جاسازى 
شده در کیک ها اقدامى 

سازمان یافته علیه 
صنایع غذایى کشور

سخنگوى سازمان غذا و دارو گفت: 
وجود قرص و کپســول کامال سالم 
و دست نخورده و بدون تغییر رنگ 
یا تغییر در قوام آن در بســته بندى 
برخى محصوالت کیــک، ویفر و ... 
منسوب به 12 برند تولیدى، نشان 
مى دهد که این مــوارد تعمدا و بعد 
از تولید، در ســطح عرضه به انحاى 
مختلف در برخى بسته ها قرار گرفته 

است.
دکتر کیانوش جهانپور در خصوص 
مشاهده اجســام خارجى از قبیل 
قرص و کپسول در بسته بندى برخى 
محصوالت کیک، ویفر و ... منسوب به 
12 برند تولیدى گفت: آنچه مشخص 
است قرص و کپســول بعد از خط 
تولید و در سطح عرضه و در اقدامى 
خرابکارانه، هدفمند و سازمان یافته 
به بسته بندى تعدادى از محصوالت 
وارد شده و مشکلى در سطح خطوط 
تولید و بســته بندى و حتى عرضه 
کالن از مسیر شــرکت هاى پخش 

مجاز و رسمى مشاهده نشده است.
وى افزود: تنها مرجع اظهار نظر در 
مورد محتواى این قرص و کپسول ها، 
آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو 
است و تا این لحظه گزارشى از وجود 
داروهاى مخدر یا قرص برنج در نمونه 
هاى ارسالى نداریم، داروهاى بررسى 
شده اغلب داروهاى خانگى از جمله 
اســتامینوفن، بروفن، ستیریزین، 
هیدروکســى زین، متوکلوپرامید 
و حتى بلیســتر خالى بوده و به نظر 
مى رســد ایجاد رعب و وحشــت و 
تخریب وجهه صنایع غذایى به طور 
عام مورد هدف بوده اســت. رییس 
مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت بهداشت در ادامه گفت: وجود 
قرص و کپسول کامال سالم و دست 
نخورده و بدون تغییر رنگ یا تغییر 
در قوام آن در محصوالت مورد اشاره 
نشان مى دهد که این موارد تعمدا و 
بعد از تولید، در سطح عرضه به انحاى 
مختلف در برخى بسته ها قرار گرفته 
و شرکت تولیدى خاصى هم هدف 
این اقدام خرابکارانــه قرار نگرفته، 
بلکه تخریب وجهه کل صنعت غذا 
و شکالت کشور به عنوان یک صنعت 
پیشرو هدف گذارى شده است.  دکتر 
جهانپور افزود: تاکنون گزارشــى از 
شناسایى و بازداشت عاملین این اقدام 
در دسترس نیست لکن موضوع فراتر 
از ماموریت حوزه سالمت بوده و ابعاد 
امنیتى و سیاسى داشته و دستگاه 
هاى مسوول جهت روشن شدن ابعاد 

آن به موضوع ورود کرده اند.
 سخنگوى سازمان غذا و دارو تاکید 
کرد: فروشگاه هاى مواد غذایى مکلف 
به تامین فرآورده ها از شرکت هاى 
پخش معتبر و مجاز در قبال فاکتور 
رسمى فروش هستند و در صورت 
خرید از توزیع کننده هاى غیرمجاز 
در قبــال پیامدهاى آن پاســخگو 

خواهند بود.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

دالر روز چهارشنبه نیز 
480 تومــان از ارزش 
خود را از دست داده بود؛ 
به این ترتیب، نزدیک به 
هزار تومــان نزول دالر 
طى دو روز انتهایى هفته 
موجــب شــد بازدهى 
هفتگى این ارز به منفى 8/ 2 درصد 
برســد. این در حالى بود که شاخص 
ارزى پیــش از آن 6 هفتــه افزایش 
متوالى را تجربه کرده بود. البته افت 
دو روز آخر کارى دالر، توصیف کننده 
کاملى از وضعیت بــازار ارز در هفته 
گذشته نیست. هفته اى که بازار از آن 
عبور کرد بسیار پرنوسان بود، چرا که 
بین سقف و کف قیمت در این هفته 
حدود هزار و 450 تومان فاصله وجود 
داشت. دالر روز سه شنبه تا باالى مرز 

14 هزار تومانى باال رفته بود و پس از 
برخورد به آن نقطه از همان اواخر روز 

چهارم هفته به شدت نزولى شد.
برخى فعاالن، باور داشــتند، محدود 
کردن تراکنش هاى بانکى توســط 
بانک مرکزى یکــى از عوامل مهمى 
بود که منجر به تغییر مسیر دالر شد. 
از بیستم آذر ماه، تراکنش هاى کلیه 
ســامانه هاى بین بانکى به ازاى هر 
شخص در 24 ســاعت از درگاه هاى 
غیر حضورى بــه 1 میلیــارد ریال 
محدود شــد؛ برخى بازیگران ارزى 
باور داشــتند این اتفاق موجب شد 
دالالن بــه راحتى نتواننــد در بازار 
مداخله کنند. عده اى نیز بر افزایش 
هزینــه معاملــه در بازار بــه دلیل 
برخوردهاى امنیتــى با معامله گران 

اشاره مى کردند.
با این حال، شــمارى از فعاالن باور 
داشتند نقش دالالن در نوسان اخیر 
چندان زیاد نبود و قیمت بیشــتر به 
واســطه ورود تقاضاى احتیاطى در 
مقاطعى از ریل آرامش خارج شد. این 
گروه اعتقاد دارند، به واســطه شوك 
بنزینى و اعتراضاتى که پیرامون آن 
صورت گرفت، برخى افراد نسبت به 
ســرمایه ریالى خود نگران شدند و 
ســعى کردند آن را به دالر، سکه یا 
سایر دارایى هاى امن تبدیل کنند. از 

نظر این گروه، با آرام تر شدن شرایط، 
بازار تا حدى از این هیجان عبور کرد 
و در نتیجه بازار بــه وضعیت عادى 
خود بازگشت. گروهى از معامله گران، 
افزایش فعالیت خالى فروشان ارزى را 
در افت قیمت دالر موثر مى دانستند.

از نظر آنها، این گــروه که از افزایش 
هفته هاى اخیر بســیار متضرر شده 
بودنــد، در روزهــاى انتهایى هفته 
و تغییر مســیر قیمت هــا، فرصت را 

مناسب دیدند که با افزایش فعالیت 
خود بخشــى از ضررهــاى خود را 
جبران کننــد. در این میــان، نقش 
معامله گران فنــى را نیز نباید نادیده 
گرفت. ایــن عــده در 2 روز انتهایى 
هفته گذشته بیشتر مخاطبان خود 
را تشــویق به فروش مى کردند. آنها 
عنوان مى کردند که قیمت به سقف 
14 هزار و 200 تومان برخورد کرده 
و در حــال حاضر به دنبــال اصالح 

خود اســت. در این میان، دسته اى 
از بازیگران بازار اعتقاد دارند، مسیر 
انتظــارات در میــان معامله گران تا 
حدى تغییــر کــرده و همین عامل 
موجب شده است که خریدها در بازار 
کم شــود و احتیاط نیز افزایش پیدا 
کند. به گفته آنها، این روزها تصوراتى 
در میان برخــى معامله گران وجود 
دارد که ممکن اســت ایران و آمریکا 

قدم هایى را به سوى مذاکره بردارند.

این گــروه عنــوان مى کنند، ممکن 
است در سفر مسووالن ایرانى به ژاپن، 
پیام هایى رد و بدل شــود، مخصوصا 
آنکه ژاپن این روزهــا از نگاه برخى 
فعاالن به عنوان یک میانجى شناخته 
شده است. گروهى نیز عرضه بازارساز 
را در افت قیمت موثر مى دانند. سکه 
نیز در هفته گذشته 6/ 2 درصد افت 
کرد و با قیمت 4 میلیون و 460 هزار 

تومان به کار خود پایان داد.

چرا دالر تغییر مسیر داد؟  

 زمزمه «مذاکره» در بازار ارز
به گفته برخى فعاالن بازار ارز، این روزها تصوراتى در 
میان برخى معامله گران وجود دارد که ممکن است ایران 
و آمریکا قدم هایى را به سوى مذاکره بردارند. این گروه 
عنوان مى کنند، ممکن است در سفر مسووالن ایرانى به 

ژاپن، پیام هایى رد و بدل شود.
در آخرین روز هفته گذشته، قیمت دالر از کانال 13 هزار 
تومانى پایین تر رفت تا بازدهى هفتگى این ارز نیز منفى 
شود. روز پنج شنبه، شاخص ارزى، 450 تومان از ارزش 
خود را از دست داد و به بهاى 12 هزار و 750 تومان رسید.

خبر

غربال یارانه بگیران؛ شاید وقتى دیگر
 دولت نگراِن «استرس» پردرآمدهاست

اگرچه درسال هاى اخیرهمواره بر غربال یارانه بگیران و 
حذف24میلیون یارانه بگیر پردرآمد تاکید شده اما رئیس سازمان برنامه مى گوید 

که دولت نمى خواهد با حذف دهک هاى پردرآمد به جامعه استرس وارد کند.

نزدیک به 9 سال از زمان اجراى قانون هدفمندسازى یارانه ها مى گذرد و بر خالف اهداف 
پیش بینى شده، به دلیل اجراى اشتباه، این قانون نتوانست در بهبود فاصله طبقاتى، رقابتى 

شدن اقتصاد، بهبود بخش تولید و صنعت و ساماندهى یارانه پنهان کارى از پیش ببرد.
یکى از اصلى ترین انتقادها به نحوه اجراى قانون مربوط به وضعیت واریز یارانه نقدى است؛ 
سیاستى که قرار بود 5 سال ادامه داشته باشد اما تداوم آن به شیوه اولیه، مورد نقد مسئوالن 

نیز قرار گرفت.
در همین راستا در فرایند تصویب الیحه بودجه سال 98 کل کشور، مقرر شد که دولت این 
بار و خالف سال هاى قبل که صرفا از روى کاغذ اقدام به اجراى قانون مى کرد، غربالگرى 78 
میلیون یارانه بگیر را به صورت دقیق تر و با ثبات تر در دستور کار قرار دهد؛ در این راستا نیز 
از اوایل تابستان با مصوبه دولت، قرار شد با تشکیل کمیته اى چهارجانبه بین سازمان برنامه و 
بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات و وزارت 
کشور، دستورالعمل حذف یارانه بگیران تهیه و از ابتداى پاییز اجرا شود که در نهایت این 
سیاست در زمان واریز یکصد و سومین یارانه نقدى در 26 شهریور ماه اجرایى شد و 200 
هزار خانوار یا عبارتى 800 هزار نفر از صف دریافت یارانه حذف شدند. بنا به گفته مسئوالن 

و البته بدون اعالم تعداد حذف شدگان، این سیاست همچنان در حال اجرایى شدن است.
در خالل غربالگرى یارانه بگیران که به صورت قطره چکانى در حال انجام است، ناگهان اعالم 
شد که نرخ بنزین قرار است با افزایش مواجه و ما به التفاوت آن به عنوان حمایت معیشتى به 
مردم پرداخت شود که در این راستا دولت به صراحت اعالم کرد که 60 میلیون نفر مشمول 

دریافت کمک معیشتى هستند.
این 60 میلیون نفر از بین همان جمعیت 78 میلیون یارانه بگیرى انتخاب شده اند که طى 
9 ســال هر ماه 45500 تومان دریافت کرده اند؛ این موضوع مشخص مى کند که مابقى 
یارانه بگیران شــرایط دریافت کمک و حمایت مالى دولت را ندارند و جزء اقشار پردرآمد 
هستند. این مساله انتظارها را به این ســمت برد که دولت در الیحه بودجه سال 99 اشاره 
دقیقى به حذف تعداد یارانه بگیران خواهد کرد و باالخره به اجراى دقیق قانون هدفمندى 
احترام خواهد گذاشــت اما با این حال در الیحه بودجه سال 99 که اذرماه تقدیم مجلس 
شد، هیچ اشاره اى به حذف 24 میلیون پردرآمد از صف یارانه بگیران نشده است. بویژه آنکه 
اقدام محتاطانه دولت در حذف قطره چکانى اقشار پردرامد طى ماههاى گذشته این تلقى 
را بوجود آورده که دولت قصد ندارد 24 میلیون نفر از اقشار پردرامد را از شمول یارانه بگیران 
حذف کند و احتماال تعداد بسیار کمى از یارانه بگیران که در زمره افراد بسیار ثروتمند قرار 
دارند، حذف خواهند شد.  ناتوانى دولت در غربالگرى موثر یارانه بگیران موید آن است که 
دولت با خودش هم تعارف دارد و علیرغم تکلیف قانونى، اما بدلیل ناتوانى در مدیریت افکار 
عمومى، حاضر نیست تن به اجراى قانون بدهد. به ویژه آنکه اگر واقعا بخش عمده این 78 
میلیون نفر یارانه بگیر، مستحق واقعى دریافت یارانه نقدى هستند، پس چرا دولت در مورد 
کمک معیشتى فقط 60 میلیون نفر را مشمول اعالم کرده است و اگر از نگاه دولت، فقط 
این 60 میلیون نفر شرایط دریافت کمک معیشتى دولت را دارند، چرا در مورد یارانه نقدى 
دولت حاضر به غربالگرى موثر 78 میلیون یارانه بگیر نیست تا تعدادشان را به سطح همین 

60 میلیون مشمول کمک معیشتى نزدیک کند. 

    نوبخت: حذف 24 میلیون نفر را پیش بینى نکردیم
در این ارتباط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، گفت: کال ما این اجازه را داریم که پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران حذف کنیم ولى 
اینکه تعداد این پردرآمدها 24 میلیون نفر باشند در الیحه بودجه 99 پیش بینى نشده است.

معاون رئیس جمهور درباره اینکه در نظر دارید چه تعداد یارانه بگیر از فهرست دریافت یارانه 
نقدى خارج شوند، تصریح کرد: بنده از این موضوع اطالع ندارم و وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعى این اقدام را انجام مى دهد.

    نمى ارزد به جامعه استرس وارد کنیم؟!
وى همچنین در نشست خبرى هفته پیش خود در این رابطه گفته بود که «نمى ارزد بنا به 
هر دلیلى به جامعه استرس وارد کنیم؛ ما فعال حذف 24 میلیون نفر را در بودجه نیاورده ایم و 

براى سال بعد هدف گذارى نکرده ایم اما سالهاست این موضوع مطرح است.»
شانه خالى کردن دولت از زیر بار این تکلیف قانونى در حالى است که طى 9 سال گذشته 
بسیارى از دهک هاى یک، دو، ســه و چهار درآمدى  از قطار یارانه بگیران جامانده اند و نه 
فقط طى سالهاى گذشته موفق به دریافت یارانه نقدى نشده اند بلکه  دولت بخاطر نگرانى 
از افزایش جمعیت یارانه بگیران، حاضر نیست مکانیزمى براى ثبت نام و مشمول کردن این 

افراد اعالم کند. 

    دولتى فقط نگران استرس پردرآمدهاست؟
طبیعتا اقشار پردرآمد جامعه که با موضوع مشمول نبودن در کمک معیشتى کنار آمده اند در 
صورت حذف از شمول یارانه نقدى نیز - در صورتى که دولت فضاى افکار عمومى را بدرستى 
مدیریت کند- با موضوع کنار خواهند آمد اما متاسفانه به نظر مى رسد دولت حاضر نیست 

هیچ گام اصالحى را که نیازمند اندکى تدبیر و مدیریت است به اجرا درآورد. 
بویژه آنکه دولت در برخى موضوعات مهم که نمونه اخیرش «اصالح قیمت بنزین» بود، بدون 
برنامه ریزى و بصورت ناگهانى و ناشیانه اقدام به اجراى تصمیم خود گرفت و بابت فشار روانى 
که در این زمینه به جامعه وارد شد، هیچ نگرانى نداشت. بویژه آنکه قیمت بنزین اتفاقا بر هزینه 
معیشت تمام دهک هاى ضعیف جامعه تاثیر زیادى داشت اما حذف دهک هاى پردرآمد از 

شمول یارانه نقدى طبیعتا چنین تبعاتى نخواهد داشت. 
انتظار مى رود نمایندگان مجلس در جریان بررسى الیحه بودجه 99، تاملى بر این موضوع 
داشته باشند و براى تنویر افکار عمومى به صورت دقیق اعالم کنند که چرا 24 میلیون نفر در 
زمان اجراى طرح حمایت معیشتى پردرآمد محسوب مى شوند اما در زمان غربالگرى یارانه 

بگیران، همچنان محق دریافت شمرده مى شوند.

اگرچه درسال هاى اخیرهمواره بر غربال یارانه بگیران و 
میلیون یارانه بگیر پردرآمد تاکید شده اما رئیس سازمان برنامه مى گوید 

و البته بدون اعالم تعداد حذف شدگان، این سیاست همچنان در حال اجرایى شدن است.
در خالل غربالگرى یارانه بگیران که به صورت قطره چکانى در حال انجام است، ناگهان اعالم 
شد که نرخ بنزین قرار است با افزایش مواجه و ما به التفاوت آن به عنوان حمایت معیشتى به 

مردم پرداخت شود که در این راستا دولت به صراحت اعالم کرد که 
دریافت کمک معیشتى هستند.

این 60
9 ســال هر ماه 

یارانه بگیران شــرایط دریافت کمک و حمایت مالى دولت را ندارند و جزء اقشار پردرآمد 
هستند. این مساله انتظارها را به این ســمت برد که دولت در الیحه بودجه سال 

دقیقى به حذف تعداد یارانه بگیران خواهد کرد و باالخره به اجراى دقیق قانون هدفمندى 
احترام خواهد گذاشــت اما با این حال در الیحه بودجه سال 

شد، هیچ اشاره اى به حذف 
اقدام محتاطانه دولت در حذف قطره چکانى اقشار پردرامد طى ماههاى گذشته این تلقى 

مردم پرداخت شود که در این راستا دولت به صراحت اعالم کرد که 
دریافت کمک معیشتى هستند.

این 

یارانه بگیران شــرایط دریافت کمک و حمایت مالى دولت را ندارند و جزء اقشار پردرآمد 
هستند. این مساله انتظارها را به این ســمت برد که دولت در الیحه بودجه سال 

دقیقى به حذف تعداد یارانه بگیران خواهد کرد و باالخره به اجراى دقیق قانون هدفمندى 
مهر

خـــبــــر

آگهی حصر وراثت 
آقای سید حسین شهریاری  دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 1398/694 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت صانعی فرزند 
رضا به شماره شناسنامه 5 در تاریخ 98/08/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته، ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- سیده سارا شهریاری فرزند سید حسین به شماره شناسنامه 1220070491 
صادره از خوانسار  فرزند متوفی ، 2- زهره سادات شهریاری فرزند سید حسین به شماره شناسنامه 
2 صادره از خوانسار  فرزند متوفی، 3- سیده سحر شهریاری فرزند سید حسین به شماره شناسنامه 
1603 صادره از خوانسار  فرزند متوفی،4- زمزم سادات شهریاری فرزند سید حسین به شماره 
شناسنامه 30 صادره از خوانسار  فرزند متوفی، 5- زهرا سادات شهریاری فرزند سید حسین به شماره 
شناسنامه 15 صادره از خوانسار  فرزند متوفی، 6- سید حسین شهریاری فرزند سید رضا به شماره 
شناسنامه 28 صادره از خوانسار همسر متوفی،  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد  ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دهید. بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
وراثت صادر خواهد شد.رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری خوانسار  - شناسه: 696647

آگهی ابالغ دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمائم به خوانده 
 درخصوص دعوی تجدید نظرخواهی آقای علی قصابی فرزند اصغر به تجدید نظر خواندگی امیر 
محمد شیرانی نژاد فرزند امیر هوشنگ به کالسه 669/97 آقای امیرمحمد شیرانی نژاد ظرف ده روز 
پس از ابالغ چنانچه الیحه دفاعیه دارید به شورا ارائه نمایید . نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 

می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید ؛ درصورت عدم حضور 
دادخواست ابالغ شده محسوب می شود و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعدا 
نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است . دبیر شورای حل اختالف شعبه 5 

شهرستان برخوار- شناسه : 694384
آگهی حصر وراثت 

خانم سیده شریعت موسوی فرزند سید قدمعلی  به شماره شناسنامه 85 به شرح دادخواست به 
کالسه 198/98ش ح 1  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید قدمعلی موسوی به شماره شناسنامه 115 در تاریخ 1382/08/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-شوکت مرشدی فرزند سید 
محمدجعفر به شماره شناسنامه 155 )همسر متوفی( 2- سید طهمورث موسوی به شماره شناسنامه 
75 )فرزند متوفی( ، 3-  سید نجفعلی موسوی به شماره شناسنامه 7 )فرزند متوفی(، 4- سید محسن 
موسوی به شماره شناسنامه 5 )فرزند متوفی(، 5- سید سعید موسوی به شماره شناسنامه 23 )فرزند 
متوفی(، 6- سیده شرافت موسوی به شماره شناسنامه 69 )فرزند متوفی(، 7- سیده شریعت موسوی 
به شماره شناسنامه 85 )فرزند متوفی( 8-  سیده ظرافت موسوی به شماره شناسنامه 133 )فرزند 
متوفی(، 9- سیده فاطمه موسوی به شماره شناسنامه 155)فرزند متوفی(، 10- سیده بانو موسوی 
به شماره شناسنامه 2 )فرزند متوفی(  والغیر ،  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد..قاضی شورای 
حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم  - شناسه: 693925

آگهی حصر وراثت 
آقای حسین حیدری شیبانی فرزند محمد دارای شناسنامه شماره 85 به شرح دادخواست به کالسه 
202/98ش ح 1  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد حیدری شیبانی به شماره شناسنامه 72 در تاریخ 97/06/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حوری نعمتی بیده فرزند حیدر به 
شماره شناسنامه 208 )همسر متوفی( 2- احسان حیدری شیبانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
1200085361 )فرزند متوفی( 3- حسین حیدری شیبانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 85 
)فرزند متوفی(، 4- محمود حیدری شیبانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 619 )فرزند متوفی(، 
5- فاضل حیدری شیبانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 41 )فرزند متوفی(، 6- ناصر حیدری 
شیبانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 11 )فرزند متوفی(، 7- مسعود حیدری شیبانی فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 582 )فرزند متوفی(، 8- مریم حیدری شیبانی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 686 )فرزند متوفی(، 9- عهدیه حیدری شیبانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 554 
)فرزند متوفی( والغیر ،  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد..قاضی شورای حل اختالف شماره یک 

شهرستان سمیرم  - شناسه: 693933
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 1398/02/593682-98/9/6  نظــر بــه اینکــه به موجب رای شــماره 
13976030203100424 مورخــه 97/8/13 هیئــت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 2136- اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 در مالکیت موقوفه استاد 
حســین عصار ولد مهدی به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نایین مستقر گردید و 
پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره 3 ذیل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و طبق تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه نایین تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخه 98/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.  
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی، 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  تاریخ انتشار: 98/9/24  رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نایین شناسه: 677592
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استارت آپ ها صنف یا اتاق تشکیل دهند
معاون توسعه روستایى و مناطق محروم ریاست جمهورى با بیان اینکه استارت آپ هاى بزرگ کشور یک تومان 
هم از دولت وام نگرفته اند، از افزایش تعداد واحدهاى بوم گردى روستایى به 2000 واحد در این دولت خبر داد.
 محمد امید در نشست هم اندیشى و بکارگیرى ظرفیت اکوسیستم استارت آپى در حوزه کسب و کارهاى 
روستایى با بیان اینکه توسعه بوم گردى روستایى موجب اشتغالزایى و درآمدزایى براى روستاییان مى شود،  

گفت: استقبال از گردشگرى روستایى در سالهاى گذشــته افزایش یافته به نحوى که در بخش گردشگرى 
روستایى در ابتداى دولت تنها 200 واحد بوم گردى داشــتیم ولى امروز این اقامتگاه ها به باالى 2000 واحد 

بوم گردى رسیده است. وى به نمایشگاهى که اخیرا با همکارى صندوق کارآفرینى امید در مرداد ماه برگزار شد، اشاره 
کرد و گفت: در این نمایشگاه که بخش قابل توجهى از کار توسط صندوق کارآفرینى امید انجام گرفت اعالم کردیم که باید 

یک صنف و سندیکایى از استارت آپ ها در کشور داشته باشیم که ایده ها و برنامه ها و نوع همکارى با استارت آپها را با مشورت آنها دنبال کنیم.
امید افزود: وزارت کار، معاونت توسعه روستایى و مراکز مرتبط با این مساله باید به کمک بیایند چون استارت آپهاى روستایى به یک اتاق یا سندیکا 
نیاز دارند که دور هم جمع شوند و برنامه ریزى کنند و الزم است یک پل ارتباطى میان دولت و استارت آپها شکل بگیرد تا نیازهاى آنها را به شکل 

دقیق شناسایى کند.

 بسیارى از اوقات هزینه 
زیادى هم براى طراحى و 
تولید تبلیغات انجام مى 

شود اما نتیجه اصال موفقیت 
آمیز نبوده است. به این گونه 

تبلیغات که نه تنها توجه 
مشترى را جلب نمى کند 

بلکه ممکن است حس بدى 
هم در او بیدار کند

،،

اقتصادآنالین
یــادداشـت

ISFAHAN
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استارت آپ ها هواى 
تازه اى در جامعه 

مى دمند
به گزارش معاونــت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى، ستارى از فروش 
90هزار میلیــارد تومانــى بیش از 
4700 شــرکت دانش بنیان را یکى 
از دستاوردهاى این زیست بوم براى 
کشور دانســت و گفت: شرکت هاى 
دانش بنیان و استارت آپ ها هرروز با 
محصول یا خدمت دانش بنیان جدید 
و خالقانه اى که ارائه مى کنند، هواى 
تازه اى در جامعــه مى دمند. همین 
خدمات باعث شــده ایــت کیفیت 
زندگى بهبود یابد و ضمن خلق ارزش 
افزوده، اشتغال نیروى انسانى جوان 

ممکن شود.
فرهنگســتان علوم میزبان ســورنا 
ســتارى معاون علمــى و فناورى 
رییس جمهــورى بود؛ ســتارى با 
بیان اینکه بیــش از نیم میلیون متر 
مربع فضاى نوآورى، با بیش از 349 
مرکز رشد و نوآورى به کمک بخش 
خصوصى آمده است گفت و ادامه داد: 
با تالش هایى که براى رونق زیست بوم 
کارآفرینى و نوآورى صورت گرفت، 
باز شــدن فضاى ایده پردازى و کار 
نوآورانه، جهشى قابل توجه داشت. 
بیش از 349 مرکز رشد و نوآورى به 
کمک بخش خصوصى ایجاد شــده 
اســت، ضمن این که با جذب بیش 
از 1400 دانش آموخته برجســته از 
یکصد دانشــگاه برتر دنیا، کسب و 

کارهاى استارت آپى رونق گرفته اند.
ســتارى همچنین از رونق گفتمان 
ســرمایه گذارى خطرپذیر و توسعه 
ناحیه هاى نوآورى اشاره کرد و گفت: 
پهنه هاى نوآورى در ساختن آینده 
شهرها و حرکتشان به سوى خالق و 
نوآور شدن، نقش مهمى ایفا مى کنند؛ 
بر همین اســاس، حمایت از ایجاد 
ناحیه هاى نوآورى در شــهرها را در 

اولویت قرار دادیم.

     دانشگاه ها و نوآورى
وى با بیــان این که نهــال نوآورى 
و توســعه مندى از زمین دانشگاه ها 
بارور مى شــود، افزود: ناحیه نوآورى 
شریف، نمونه اى موفق و کارآمد از این 
ناحیه ها به شمار مى رود که در حال 
حاضر، مجموعه اى موفق اســت از 
500 شرکت و 3200 نیروى انسانى 
دانش آموخته و خــالق. همچنین 
5پژوهشکده و مرکز تحقیقاتى دولتى، 
یک هاب نــوآور، 5 مرکز نوآورى و 7 
شــتابدهنده و 5 برج فناورى در این 
ناحیه نوآورى مشغول فعالیت هستند 

یا به زودى ایجاد مى شوند.
وى با بیان این که با رخ نمایى اقتصاد 
دانش بنیان، نگرش سنتى در حوزه 
تأمین مالى کسب و کارها جاى خود را 
به  گفتمان تازه اى تحت عنوان سرمایه 
گذارى خطرپذیر داده اســت، اظهار 
کرد: تالش کردیم گفتمان این نوع 
ســرمایه گذارى را توسعه و در میان 
نهادها و افراد سرمایه گذار ترویج کنیم. 
ســرمایه گذارى خطرپذیر اکنون از 
مرز 1000 میلیارد تومان فراتر رفته 
و همچنین بیش از 12500 میلیارد 
تومان تســهیالت از نظام بانکى، به 
زیست بوم کارآفرینى و نوآورى ارائه 

شده است.
ستارى با اشاره به ایجاد کارخانه هاى 
نوآورى در پایتخت و دیگر شــهرها 
به مثابــه الگــوى جدیــدى رونق 
کسب وکارهاى نوآور یاد کرد و گفت: 
باید از الگوهاى پیشین توسعه علمى، 
به سمت بازسازى بافت هاى فرسوده 
و تبدیل این اماکن، به کارخانه نوآورى 
و سپس به ایجاد پهنه هاى نوآورى 

کوچ کنیم. 

فاوا نیوز
گــزارش
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شبکه ملى اطالعات بنا به تعاریفى که برایش ذکر شده، 
شبکه  ملى متشکل از زیرساخت هاى ارتباطى با مدیریت 
مستقل کامالً داخلى، حفاظت شده نسبت به اینترنت و با امکان عرضه انواع 
محتوا و خدمات ارتباطى است و عبارت «اینترنت ملى» که جایگزین آن 

شده، تعبیرى است که این روزها به اشتباه از آن استفاده مى شود.

طرح شبکه ملى اطالعات در کشور از اواخر ســال 1384 مطرح و مهم ترین دلیل 
پیاده سازى این شبکه در آن سال  کاهش وابستگى به شبکه جهانى اینترنت اعالم شد. 
در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملى اطالعات» آمده که شبکه ملى اطالعات 

به عنوان زیرساخت ارتباطى کل فضاى مجازى، شبکه همه شبکه هاى کشور است.
در ویکى پدیاى فارسى در تعریف اینترنت آمده است: اینترنت سامانه اى جهانى از 
شبکه هاى رایانه اى به هم پیوسته است که از پروتکِل «مجموعه پروتکل اینترنت» 
براى ارتباط با یکدیگر استفاده مى کنند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه شبکه هاست 
که از میلیون ها شبکه خصوصى، عمومى، دانشگاهى، تجارى و دولتى در اندازه هاى 
محلى و کوچک تا جهانى و بســیار بزرگ تشکیل شده اســت که با آرایه وسیعى از 

فناورى هاى الکترونیکى و نورى به هم متصل شده اند.
از طرفى در تعریف اینترانت در ویکى پدیا نوشته شده که اینترانت شبکه اى رایانه اى 
است که از زبان مشترك ارتباطى شبکه جهانى اینترنت براى تبادل داده ها استفاده 
مى کند و تمام خدمات اینترنت، از جمله پست الکترونیکى، تار جهان گستر، انتقال 

فایل (FTP)، گروه هاى خبرى و تله کنفرانس را در شبکه اى اختصاصى 
براى استفاده کنندگان مشخص آن شبکه ارائه مى دهد و لزومآ به اینترنت 

متصل نیست. این شبکه یک سازمان رابه هم متصل مى کند.
اما همان طور که محمدجــواد آذرى جهرمى - وزیــر ارتباطات و فناورى 
اطالعات- در روزهایى که اینترنت جهانى قطع شده بود و البته کاربران قادر 
به استفاده از شبکه ملى اطالعات و سایت هاى داخلى بودند، در مورد استقرار 
اینترنت ملى گفته بود: چیزى به نام اینترنت ملى وجود خارجى ندارد، شبکه 
ملى اطالعات به معناى قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت به کارکردهاى 

شبکه ملى اطالعات ضربه مى زند.
او همچنین به تازگى با بیان این که شــبکه ملى اطالعات بــا اینترنت ملى 
متفاوت است، اظهار کرد: آن ها که از لفظ اینترنت ملى یا عناوینى از این دست 
استفاده مى کنند، هدف شان تخریب دســتاوردهاى جوانان ایرانى در حوزه 
خودشان اســت. یادمان نرفته که حدودا 9 ماه پیش بسیارى از شرکت هاى 
ارائه دهنده خدمات ابرى خدمت دهى شان به شرکت دهى ایرانى را به دلیل تهدیدهاى 
آمریکایى ها متوقف کردند؛ ما فراموش نکرده ایم که آن ها اپلیکیشن هاى ایرانى را از 
گوشــى هاى تلفن همراه حذف کردند و االن نیز خدمات پرداخت را به شرکت ها و 

استارت آپ هاى ایرانى نمى دهند.
آذرى جهرمى هم چنین با بیان این که در این شرایط آیا باید دست روى دست بگذاریم 
تا آمریکا برایمان تعیین تکلیف کند و بگوید کدام شرکت ایرانى مى تواند رشد کند 
و کدام شــرکت نمى تواند؟ گفت: منطق موضوع این است که شبکه ملى اطالعات 
همانگونه که رهبر معظم انقالب فرمودند را با جدیت پیش ببریم تا سهم مان را در دنیا 
بگیریم؛ ما در عین تحریم هایى که اخیرا دولت آمریکا علیه مان و وزارت ارتباطات در 
حوزه فضایى وضع کرد، پیام مان روشن بود؛ ما استارت آپ هاى ایرانى را به آذربایجان 
بردیم، حال اگر اینترنت نباشد چگونه مى توانیم در بازارهاى منطقه اى فعالیت کنیم؟
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات همچنین خاطرنشــان کرد: هدف شــبکه ملى 

اطالعات رشد اقتصاد کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال است نه قطع اینترنت.
اگر همان طور که در تعریف شــبکه ملى اطالعات آمده، این شــبکه «متشکل از 
زیرساخت هاى ارتباطى با مدیریت مســتقل کامًال داخلى، شبکه اى حفاظت شده 
نسبت به اینترنت و شبکه اى با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطى سراسرى 
براى آحاد مرد» باشد، تعبیرى که از شبکه ملى اطالعات مى توان کرد، در بهترین 
حالت اینترانت اســت و نه اینترنت ملى و به تاکید کارشناســان، استفاده از چنین 
تعابیرى، اشتباه و موجب واکنش مسووالن حوزه ارتباطات و فناورى اطاعات شده 

است.

    وزیر ارتباطات: اینترنت ملى هیچ معنایى ندارد
تجربه قطع یک هفته اى اینترنت و اظهار نظرى غیرشفاف از سوى رییس جمهور، 
باعث شد تا این نظریه که «شبکه ملى اطالعات» ابزارى است تا در آینده اینترنت قطع 
شود و کاربران ایرانى صرفاً به یک شبکه داخلى دسترسى داشته باشند، تقویت شود. 
اما امروز آذرى جهرمى باالخره در این رابطــه اظهار نظر کرده و گفته که «اینترنت 

ملى» هیچ معنایى ندارد.
«محمد جواد آذرى جهرمى» در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و در برابر این نظریه که به شدت در شبکه هاى اجتماعى قوت گرفته، واکنش نشان 
داد و تاکید کرد که شبکه ملى اطالعات یک موضوع کامال تفکیک شده با موضوعى 

به اسم اینترنت ملى است:
«چیزى به اسم اینترنت ملى معناى خارجى ندارد و اینترنت یک شبکه جهانى است. 
اینترنت هم داخلى و بین المللى ندارد. شبکه ملى اطالعات یک تفاوت اساسى دارد و 

معناى اینترنت ملى و قطع اینترنت جهانى نمى دهد.»
به گفته جهرمى افــرادى که از لفظ «اینترنت ملى» اســتفاده مى کنند هدفى جز 
«تخریب دستاوردهاى جوانان در حوزه هاى مختلف ICT ندارند». او با خطاب قرار 
دادن این دسته از افراد تاکید کرد که نباید پیشرفت کشور را در گروى این حرف ها 
دانست و با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا، رشد و توسعه شبکه ملى اطالعات را یک 

امر ضرورى دانست:
«یادمان نرفته زمانى که آمریکا از برجام خارج شد و بد عهدى هاى زیادى علیه دولت و 
ملت ایران انجام داد چه شد. آمریکا با این اقدامات کارى کرد که بسیارى از شرکت هاى 
ارائه کننده خدمات ابرى دیگر هیچ سرویسى به شرکت هاى ایرانى ندهند. همچنین 
نباید فراموش کنیم که آمریکا اپلیکیشن هاى شرکت ها و استارت آپ هاى ایرانى را از 
روى گوشى ها و اپ استور حذف کرد و سعى کرد به آنها ضربه بزند، یا همچنان بسیارى 
از خدمات پرداختى جهانى به شرکت هاى ایرانى اعطا نمى شود. تمام این موارد به 
خاطر بد عهدى هاى آمریکاست و باید بدانیم که نباید این کشور براى شرکت هاى 
ایرانى و جوانان ایرانى تعیین و تکلیف کند که چه موقع رشد کنند و چه موقع رشد 

نکنند.»
جهرمى با تاکید بر اینکه باید سهم خودمان را از دنیا داشته باشیم اذعان داشت که 
شبکه ملى اطالعات با جدیت پیش مى رود تا وابستگى هاى جهانى کم شود و بتوان از 

بازار دنیا، سهمى را از آن خود کرد.

اینترنت ملى؛ بزرگ ترین غلط رایج این روزها

گاهى تبلیغــات نتیجه 
معکوس مى دهــد و به 
جاى این که باعث ترغیب 
مشــتریان بــه خرید و 
فروش بیشتر شود ، یک 
ذهنیت منفــى در ذهن 
مشترى ایجاد مى کند و 
باعث دلزدگى و منصرف شدن وى از 

خرید مى شود.
 بســیارى از اوقات هزینه زیادى هم 
براى طراحى و تولید تبلیغات انجام مى 
شود اما نتیجه اصال موفقیت آمیز نبوده 
است. به این گونه تبلیغات که نه تنها 
توجه مشترى را جلب نمى کند بلکه 
ممکن است حس بدى هم در او بیدار 
کند و در تصمیمش براى خرید تاثیر 

منفى بگذارد، ضد تبلیغ مى گویند.
زیــرا در یک تبلیــغ موثــر ، اصول و 
چهارچوبى وجــود دارد کــه اگر به 
درســتى رعایت و اجرا نشود ، نتیجه 
معکوس مى شود.حتما بارها برایتان 
پیش آمده که به خاطر حس بدى که 
تبلیغ یک کاال در شما ایجاد کرده به 
طور کل از آن کاال بدتان آمده و از خرید 
آن منصرف شــده اید یا براى همیشه 
ذهنیت منفى درباره آن پیدا کرده اید.

براى این که بیشتر با ضد تبلیغ ها آشنا 
شویم بگذارید چند مثال بزنیم.

انواع و اقسام برچســب هاى کوچک 
تبلیغاتــى که بــدون اجــازه مالکان 
ســاختمان ها روى درهــاى ورودى،  
نمــاى ســاختمان هــا و درهــاى 
پارکینگ ها چســبانده و باعث نازیبا 
شدن یا آسیب آن ها مى شوند، نوعى 

از ضد تبلیغ ها هســتند. زیــرا که به 
طور حتم مالکان دوست ندارند چهره 
ساختمان هایشان زشت به نظر برسد؛ 

آن هم بدون اجازه!
مثال دیگــر از ضد تبلیــغ ها برخى 
هدایــاى تبلیغاتــى اند که روشــى 
متداول براى بسیارى از کسب و کارها 
هستند. اتفاقى که براى این تبلیغات 
مى افتد این است که صاحبان کسب 
و کار معموال کمیت و تعــداد هدایا را 
به کیفیت آن ترجیح مــى دهند زیرا 
دوست دارند هدایاى تبلیغاتى به تعداد 
نفرات بیشــترى برســد تا مشتریان  
بیشترى با نام آن ها آشنا و جذب خرید 

شوند. 
ممکن اســت به خاطر کنترل هزینه 
تبلیغــات و داشــتن تعداد بیشــتر، 
توجهى به کیفیت نکرده و هدیه اى به 
مخاطب داده شود که نتواند به خوبى 
از آن اســتفاده کند. مانند خودکارها 
یــا روان نویس هایى کــه خوب نمى 
نویســند و بعد از مدت بسیار کوتاهى 
جوهرشان تمام مى شود یا کیف هاى 
جیبى که کیفیت و ماندگارى خوبى

 ندارند.
وقتى مخاطب چنین هدایایى دریافت 
مى کنــد، در نــگاه اول توجهش به 
کیفیت جلــب مى شــود و اگر هدیه 
نامناسبى به نظر برسد اشتیاق خود را 
به صاحب تبلیغ و خرید از آن از دست 
مى دهد. زیرا اولین فکرى که به ذهن 
مخاطب مى رسد این است که وقتى 
کســب و کارى، یک جنس تبلیغاتى 
بى کیفیت ارائه مى دهد و از ســلیقه 
پایینى برخوردار اســت، چگونه مى 
تواند محصوالت و خدمات با کیفیتى 

ارائه دهد ؟
اگر به فکر راه انداختن کسب و کارى 
هستید باید حواســتان باشد تا انرژى 
و هزینه اى که براى این کار صرف مى 
کنید به هدر نــرود و تبلیغ تان به ضد 
تبلیغ تبدیل نشــود. مى پرسید خب 

از کجا بدانیم تبلیــغ مى کنیم یا ضد 
تبلیغ ؟

 پاســخ تان همین جاســت.عواملى 

هستند که باعث مى شوند ناخودآگاه 
این اتفاق بیفتد که در ادامه مى خواهیم 
به برخى از این عوامــل بپردازیم .در 

تبلیغات خود صداقت داشــته باشید. 
اگر درباره خدمات و محصوالت خود 
صادق نباشید و ارائه خدمات یا ویژگى 
هایى از محصول خــود را به دروغ به 
مشترى معرفى کنید یا بسیار اغراق به 
خرج دهید ، شاید در اولین فروش ها 
مشکلى پیش نیاید اما مطمئن باشید 
در طوالنــى مدت صداقت نداشــتن 
شما براى مشــتریانتان فاش خواهد 
شد و دیگر کســى به کسب و کار شما 
اعتماد نمى کند. از دست دادن اعتماد 
مشترى مساوى است با شکست کسب 

و کارتان.
تا مدت زمان زیادى بعد از راه اندازى 
کســب و کارتان، نام تجــارى خود را 
عوض نکنید، طرح لوگوى خود را تغییر 
ندهید ، طرح و رنگ بسته بندى هاى 
محصوالت تان را به یــک باره عوض 

نکنید .
 اگر به صورت اینترنتى و در شبکه هاى 
مجازى تبلیغ مى کنید، نام صفحات 
مجازى و عکس پروفایل صفحات کارى 
خود را تغییر ندهید زیرا مخاطبان را 
درباره اصل بودن کســب و کارتان یا 
تقلبى بودن و نبــودن محصوالت به 

شک مى اندازد.
سعى کنید در هر شغل و کسب و کارى 
که هستید توانایى تامین جنس و ارائه 
خدمات را داشــته باشــید و مشترى 
را هرگز دســت خالى برنگردانید در 
غیر این صورت بزرگ ترین ضد تبلیغ 
را براى خود انجــام داده اید و همین 
نارضایتى مشــتریان ، خود تبلیغات 
منفى است که مى تواند دهان به دهان 
بچرخد و هر شــخص به چندین نفر 

دیگر منتقل کند.

وقتى لبه تیغ راه مى رویم   

تبلیغ درست یا ضد تبلیغ ؟!

ممکن است به خاطر 
کنترل هزینه تبلیغات 
و داشتن تعداد بیشتر، 

توجهى به کیفیت 
نکرده و هدیه اى به 

مخاطب داده شود که 
نتواند به خوبى از آن 

استفاده کند

تبلیغات قسمت مهمى از کسب و کارهاست. از صاحبان 
مشاغل بزرگ گرفته تا کسب و کارهاى کوچک، خانگى، 
اینترنتى و... همه تالش مى کنند تا با خلق ایده هاى نو 
توجه مخاطب را جلب کنند و تبلیغات موثرترى داشته 

باشند.
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