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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ان
یز

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/9/25 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,449,0004,365,000قدیم

سکه طرح 
4,464,0004,259,000جدید

2,418,0002,278,000نیم سکه

1,519,0001,479,000ربع سکه

909,000874,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,957,2001,884,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18452,300435,200 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24599,300580,200 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

بیدود بی دوچرخه با گروکشی پول مردم!
با گران شدن بنزین و سردشدن و آلودگی معمول هوا در روز های سرد زمستانی، 
درست در روز هایی که مردم بیش از همیشه به دوچرخه های این استارت آپی 
نیاز داشتند، بیدود دود شد و به هوا رفت!

 در این بین هم تکلیف بیش از ۲۰۰ هزار نفر کاربران این استارت آپ و 
۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه ای که این شرکت بابت استفاده 
از دوچرخه هایش از این افراد گرفته بود، هنوز معلوم نیست.

یک ماهی می شود که بیدود دود شده است! 
استارت آپی که قبل از هر چیز با تبلیغات در سطح شهر کارش را آغاز کرد 
و کم کم در کنار بنر ها و جایگاه هایی که در نقاط پرتردد شهر با تابلوی نارنجی 

                                                                    رنگ بیدود علم شده بود، دوچرخه های نارنجی رنگی خودنمایی کردند و ... 

گلخانه ها نوشداروی تشنگی زمین در شهرضا؛

 احداث گلخانه در هزار توی دریافت مجوز
      کشاورزی در استان با چالش های زیادی روبروست و بسیاری از مدیران از این مشکالت آگاهی دارند
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 روزی برای
 رانندگان دغدغه مند

بر کسی پوشیده نیست که  بخش 
حمل و نقل از جمله بخش هاي 
زیربنایي اقتصاد هر کشور است 
که عالوه بر تحت تأثیر قراردادن 
فرایند توسعه اقتصادي، خود نیز 
در جریان توســعه دچار تغییر و 
تحول مي شــود. تاریخ پر از فراز 
 و نشــیب کشــورما پر است از 
رشادت هایی که مردم غیورش 
بر سینه آن به جای گذاشته اند 

و امروز یکی از همان روزهاست.
در ۲6 آذر ســال ۱۳6۱ صدها 
کشتی حمل بار در بنادر جنوبی 
ایران منتظر تخلیــه بار بودند تا 
مایحتاج مردم جنگ زده را تامین 
کنند اما به دلیل شرایط بحرانی 
حاکم، کامیونی در بندرها وجود 
نداشت تا بار این کشتی ها را به 
شــهرهای داخلی منتقل کند. 
تنها یک پیام رهبری کافی بود تا 
کامیون داران کل کشور به سمت 
بنادر جنوبی هجوم آورند و با از 
خود گذشــتگی، امروز را به نام 
روز حمل و نقل و رانندگان برای 
همیشه در تاریخ ملی کشور به 

ثبت برسانند.
در چنــد روز گذشــته دغدغه  

رانندگان جاده ای برای...

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

 صدای مردم 
هنوز شنیده نشده است

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهان 
بابیان اینکه گرچه بعد از حوادث آبان ماه، با 
رهنمودهای مقام معظم رهبری، مردم صف 
خود را از اغتشاشگران جدا کردند با این امید 
که صدای آن ها شــنیده و تصمیمی گرفته 
شود، گفت: باید زمان بیشتری صرف گفتگو 
با مردم کرد و مسائل را تا حد ممکن با تعامل 

پیش برد.
محمدرضا حبیبی در جلســه علنی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان، بابیان اینکه برخی 
تصمیم گیری هــای ناپختــه و بی تدبیری ها 
زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کند، افزود: 
اتفاقاتی کــه اخیراً در آبان مــاه افتاد، از این 

دست است. گاهی مشکالت...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
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2 ادامه در صفحه 
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آگهـى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 980/1020 
نوبت اول(شماره 2098001188000063 در سامانه ستاد) 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان 

شــماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

980/1020
تهیه و حمل مصالح و اجــراى عملیات 
ساختمانى احداث پست 63/20 کیلو ولت 

جالل آباد
1,923,000,000 ریال

دارا بــودن گواهینامــه صالحیت 
پیمانکارى حداقل رتبه 5 رشته ابنیه 
به همراه حداقل رتبه 5 تاسیسات یا 
نیرو صادره از سازمان برنامه و بودجه 

کشور

شبا  شماره  به  نقد  وجه  واریز  فیش  یا  معتبر  ضمانتنامه  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  نوع 
IR330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا  مبادله 
قرارداد  با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان 
پذیر خواهد بود.  (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 031-36270820) 
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 98/09/26 لغایت ساعت 16:00 روز پنجشنبه 

مورخ 1398/10/05 
حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) در جلسه توجیهى و بازدید که در روز سه شنبه 
مورخ 1398/10/10 ساعت 10:00 صبح واقع در استان اصفهان، شهرستان نجف آباد، اتوبان ذوب آهن، جاده 
فوالدشهر - نجف آباد، 5 کیلومترى نجف آباد، انتهاى شهرك صنعتى نجف آباد برگزار مى گردد  الزامى بوده 

و عدم حضور به منزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه 
بایستى حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 98/10/16 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
بارگذارى و نسخه  فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه شرکت برق 

منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/10/17 - سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
سایر شرایط مناقصه: 

1- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه و فراخوان ارزیابى مندرج است.

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان شناسه: 698679 

ضمنًا مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید. 
www.tavanir.org.ir   http://iets.mporg.ir  
www.setadiran.ir   www.erec.co.ir             



روزی برای رانندگان 
دغدغه مند

ادامه از صفحه یک:
...  گران شدن بنزین و سهمیه بندی 
آن به یکی از مهم ترین مسائل کشور 
تبدیل شده اســت . دغدغه ای که 
مسئوالن تنها راه حل آن را دوگانه 
سوز کردن خودرو ها می دانند تا به 
این وسیله نه تنها گرانی بنزین باعث 
افزایش کرایه حمل و نقل نشود بلکه 
در بنزین مصرفی نیز صرفه جویی 
شود. گفته می شــود با دوگانه سوز 
شــدن خودروهای عمومی میزان 
سهمیه بنزین اختصاص یافته به آنها 
نصف می شود اما با منافعی همچون 
کاهش هزینه صاحبان این خودروها 
همراه است. به عقیده کارشناسان، 
موفقیت های راهبــردی در زمینه 
رشــد و توســعه اقتصادی، مدیون 
سرمایه گذاری کالن در زیرساخت ها 
و تجهیزات حمل و نقل و نیز توسعه 
مهارت های حمل و نقل بوده است. 
بر این اســاس، جوامعی که در این 
مسئله حیاتی سرمایه گذاری نکنند 
و آن را به اهمال و فراموشی بسپارند، 
اندک انــدک از قافله پیشــرفت و 
توســعه به دور می ماننــد و حتی 
برای رفع نیازهای اولیــه خود نیز، 
نیازمند استعمارگران شرق و غرب 
می گردند. متنوع سازی سبد سوخت 
کشور، پتانسیل بیشتر برای صادرات 
بنزین و حفظ مسیر خودکفایی در 
حوزه سوخت در مدت زمانی طوالنی، 
کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و 
کمک به بهبود هوای شهرها را در پی 
دارد که متاســفانه تا کنون به دلیل 
گرانی هزینه های اولیه ) بیش از 5 
میلیون تومان( از این طرح استقبال 
خوبی نشــده اســت اما حاال دولت 
قول داده از محل صــادرات بنزین 
صرفه جویی شده ناشــی از گرانی 
آن به دارندگان این خــودرو ها وام 
بالعوض دهد . بر پایه مصوبه شورای 
اقتصاد، تسهیالت بالعوض اختصاص 
یافته به خودروهای سدان به ازای هر 
دستگاه ۳۳۰ دالر، برای تاکسی ون 
5۲۰ دالر، برای وانت ســبک ۴۱۰ 
دالر، برای وانت ســنگین ۴۲۰ دالر 
و برای مسافربر شخصی ۲۴5 دالر 
بوده و سقف تعهدهای دولت هم در 
بازپرداخت اصل و فــرع وام ۶ هزار و 
5۰۰ میلیارد تومان است. البته اینکه 
چرا قیمت ها از سوی دولت به دالر 

بیان شده خود جای تامل دارد. 
با اجرای ایــن طرح بیــش از یک 
میلیون و پانصد خودرو با هزینه ای 
بالغ بر ۶5۰۰ میلیــار تومان وام بال 
عوض دوگانه ســوز خواهند شد که 
صرفــه جویی حاصــل از این طرح 
روزانــه حــدود ۱۰ میلیــون لیتر 

محاسبه شده است. 

اقتصاد استان
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۲۰۰ کیلومتر رودخانه در شهرستان گلپایگان وجود دارد
مدیر امور منابع آب گلپایگان با بیان اینکه در شهرستان گلپایگان پنج رودخانه بزرگ به وسعت ۲۰۰ 
کیلومتر وجود دارد، گفت: در ۱5 سال گذشته به دلیل نبود سابقه ســیالب در شهرستان، رودخانه 

گلپایگان دستخوش تغییراتی شده که نیاز زیادی به الیروبی دارد.
 بهمن نکوهی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در گلپایگان حدود ۲۰۰ کیلومتر رودخانه شــامل پنج 

رودخانه اصلی به نام های خشکرود، گلپایگان، رودخانه خم پیچ،  خشک و کهن رود وجود دارد.
مدیر امور منابع آب گلپایگان افزود: نقشه برداری و حریم بستر کل رودخانه ها در سال ۱۳۹۶ به اتمام رسیده 

که در مرحله بعد باید الیروبی شود اما به لحاظ وضعیت مالی گام موثری هنوز برداشته نشده است.
نکویی گفت: در ۱5 سال گذشته به دلیل نبود سابقه سیالب در شهرستان، رودخانه گلپایگان دستخوش تغییراتی شده که 

نیاز زیادی یه الیروبی دارد. وی با بیان اینکه تقریبا الیروبی سه رودخانه انجام شده است، افزود: رودخانه خم پیچ دارای سیالب های خطرناکی 
است که هر ساله روستای فاویان درمعرض سیالب این رودخانه قرار می گرفت اما به تازگی الیروبی آن انجام شده است.

مدیر امور منابع آب گلپایگان گفت: رودخانه خشک شهرستان با همکاری شهرداری گلشهر و آبفای شهری و بخشدار مرکزی و دهیار فاویان 
الیروبی آن انجام شده است.

مشارکت یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک گاز در حذف قبض کاغذی
رئیس کمیته ارتباط و خدمات مشتری شرکت گاز استان اصفهان گفت: از نیمه دوم سال جاری تبدیل 
قبص های کاغذی به پیامکی آغاز شد و تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک با ارائه تلفن همراه خود در 

طرح حذف قبوض کاغذی مشارکت کرده اند.
حسین بندگانی در مراسم تقدیر از مشترکان نمونه شرکت گاز استان اصفهان اظهار کرد: شرکت گاز استان 

اصفهان با ۲۱ میلیارد متر مکعب توزیع گاز در استان، در ۱۰۹ شهر و ۱۶۰ روستا فعالیت می کند.
وی افزود: به منطور حفظ و توسعه فرهنگ ایمنی و ترویج فرهنگ بهینه مصرف و حفاظت از محیط زیست اقدام 

به تقدیر از مشترکان نمونه گاز استان شد و معیار انتخاب این افراد، مصرف درست و بهینه، پرداخت الکترونیکی و 
به موقع صورتحساب، رعایت نکات ایمنی، عدم دستکاری کنتور بوده است. معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان 

تصریح کرد: این مشترکان با مصرف ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر مکعب در ماه، الگوی مصرف بهینه را در فصل سرد سال یعنی ۱۶ آبان ماه تا ۱5 
فروردین ماه سال بعد از آن رعایت کرده اند. وی با بیان اینکه تقدیر شوندگان 5۶ مشترک نمونه هستند که از میان ۲۳ اداره گاز استان انتخاب 
شده اند، تصریح کرد: حفظ محیط زیست و گام برداشتن به سمت دولت الکترونیک موجب شده از نیمه دوم سال جاری تبدیل قبص های کاغذی 
به پیامکی را آغاز کنیم و تاکنون نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک با ارائه تلفن همراه خود در طرح حذف قبوض کاغذی مشارکت کرده اند.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
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شهرستان شهرضا، با 
تولید سالیانه مقادیر 
زیادی از محصوالت 
گلخانه ای، به عنوان 

یکی از قطب های تولید 
این محصوالت در 

استان اصفهان مطرح 
است

توســعه گلخانه ها نقش 
قابل توجهــی در کاهش 
مصرف آبی دارد به طوری 
کــه انتقــال محصوالت 
آب بر همچون ســبزی و 
صیفی جات به گلخانه ها 
راهــکار مطمئنی اســت 
که اجرای آن در بســیاری از کشورهای 

پیشرفته سال به سال افزایش می یابد.
در کشت ســنتی عوامل رشد گیاه مانند 
آب و خاک را تا حدودی می توان کنترل 
کرد و تنظیــم دما و مقدار نور از دســت 
کشاورز خارج است، در حالی که در کشت 
گلخانه ای می توان هر دو عامل دما و نور را 

برای رشد مطلوب گیاه تنظیم کرد.
کارشناسان کشاورزی، افزایش تولید در 
واحد سطح تا ۱۰ برابر هوای آزاد، تولید 
بیش از یک محصول در ســال، افزایش 
کیفیت محصوالت تولیدی )کنترل دقیق 
و بهتر آفــات و بیماری ها بــا روش های 
بیولوژیکی و کاهش مصرف ســموم( و 
صرفه جویی در مصــرف آب را از جمله 

مزایای کشت گلخانه ای ذکر می کنند.
 بر اســاس آمارها، اکنون حدود ۱۲ هزار 
هکتار گلخانه در کشور وجود دارد که تا 
افق ۱۴۰۴ به ۴8 هزار هکتار می رســد. 
افزایش شتابنده ایران در توسعه کشت های 
گلخانه ای در مقایسه با سایر کشورهای 
پیشتاز در این بخش، نشان از عزم جدی 
مســئوالن و تغییر رویکرد آنان به بخش 
کشــاورزی دارد، چرا که همواره بخش 
کشــاورزی مصرف کننده حــدود 8۰ 
درصدی منابع آبی بوده است. شهرستان 
شهرضا، با تولید ســالیانه مقادیر زیادی 
از محصوالت گلخانــه ای، به عنوان یکی 
از قطب هــای تولید ایــن محصوالت در 
استان اصفهان مطرح اســت، با توجه به 
خشکســالی های یک دهه اخیر، توسعه 
کشت های گلخانه ای در شهرضا نوشداروی 

تشنگی زمین در این شهرستان است.

    صدور پروانه گلخانه در مدت 20 
روز

مدیر جهاد کشــاورزی شــهرضا با بیان 
اینکه در حال حاضر بیــش از 5۰ هکتار 
کشــت گلخانه ای در شهرستان شهرضا 
وجود دارد، اظهار داشت: ۴۰ هکتار از این 
مســاحت به تولید انواع سبزی و صیفی، 
۴.5 هکتــار هم به تولید انــواع گل های 
شاخه بریده اختصاص دارد. علی باقری 

با اشاره به مشکالت صدور پروانه گلخانه ها 
در شهرضا اظهار داشــت: در حوزه جهاد 
کشاورزی در صدور پروانه مشکل برطرف 
شــده و در مدت ۲۰ روز پروانه گلخانه ها 
صادر می شود. وی با بیان اینکه عوارض 
بخشداری در شهرضا تا ۹۰ درصد تخفیف 
داده می شود و مابقی بعد از بهره برداری 
گلخانه اخذ می شود، افزود: شهرداری برای 
یک گلخانه یک جریبی در حریم شهر ۴۳ 

میلیون تومان عوارض صادر کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با بیان اینکه 
طرح توجیه اقتصادی در جهاد کشاورزی 
از فرد متقاضی گلخانه گرفته می شود اما 
مجدد بانک طــرح می خواهد، بیان کرد: 
پروانــه ای که در جهاد کشــاورزی برای 
صدور مجوز ایجاد گلخانه صادر می شود 
در آن تمام جوانب ســنجیده می شود و 
استعالم های الزم انجام می شود، اما مجدد 

از سوی بانک نیز استعالم انجام می شود.

    بانک برای اخذ وثیقه سخت گیری 
بسیاری انجام می دهد

وی با بیان اینکه بانک بــرای اخذ وثیقه 
سختگیری بسیاری انجام می دهد، افزود: 
ســازه گلخانه به عنوان وثیقه پذیرفته 
می شود اما شــهرداری برای آن عوارض 
صادر می کند. باقری با اشــاره به این که 
به دلیل بــاال بودن ES آب در شــهرضا 
نمی توان در همه جا گلخانه ایجاد، تصریح 
کرد: روستاهای هوک، کهرویه و پرزان از 
مناطق مستعد ایجاد گلخانه در شهرضا 
هستند، اما این مناطق گاز ندارند و اگر به 
این مناطق گازرسانی انجام شود، سطح 

گلخانه های شهرضا چند برابر می شود.
وی با تأکید بر این که در کهرویه با وجود 
منابع آب می توانیم یــک اقتصاد خوب 
ایجاد کنیم، افزود: در شهرستان شهرضا 
باید یک همدلی برای توســعه گلخانه ها 
ایجاد شود، گلخانه های شهرضا ظرفیت 
صادرات دارند و محصوالت آن در انبارها 
نمی ماند. مدیر جهاد کشاورزی شهرضا 
با بیان اینکه صیفی جات تولید شــده در 
گلخانه های شــهرضا عالوه بر بازارهای 
داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس و 

نیز آسیای میانه صادر می شود، افزود: با در 
نظر گرفتن وام های کم بهره و اهمیتی که 
وزارت جهاد کشاورزی در سال های اخیر 
برای احداث گلخانه ها قائل اســت، این 
سرمایه گذاری نرخ باالیی در بازده سرمایه 
دارد و حدود ۲ تا ۴ سال کل سرمایه را باز 
می گرداند. وی با بیان اینکه کشــت های 
گلخانــه ای قابلیت برداشــت ۴۰۰ و در 
کشورهای پیشــرفته ۶۰۰ تن در هکتار 
انواع سبزی و صیفی را دارند، تصریح کرد: 
به خاطر امکان کنترل عوامل محیطی، 
محصول کیفیت باالتری نسبت به فضای 
باز دارد و با وجود نیاز به مساحت های کم، 
ارزآوری بسیار خوبی برای کشورمان دارد.

باقری با بیان اینکه شــهرضا با ۳ هکتار 
گلخانه تولید نشــاء، رتبه نخست استان 
در تولید نشاء را دارد، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر مراحل دریافت مجوز احداث 
گلخانه ها تســهیل شــده و پیش بینی 
می شود ســطح گلخانه های شهرستان 
شهرضا افزایش قابل مالحظه ای داشته 

باشد.

    شــهرضا باید در مسیر توسعه 
گلخانه ها سیر صعودی داشته باشد

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه سیاست های بخش 
کشاورزی باید در راستای سیاست های 
جهاد کشــاورزی باشــد، گفت: یکی از 
سیاست های مهم این وزارتخانه حرکت 

به سمت توسعه گلخانه ها است.
احمدرضا رئیس زاده با بیان این که شهرضا 
از دیرباز در کشت های گلخانه ای در استان 
اصفهــان در صدر بوده اســت، افزود: در 
چند سال اخیر روند توســعه گلخانه ها 
در شــهرضا با کندی روبه رو بوده و باید 
آسیب شناسی شــود که مشکالت بر سر 
راه توسعه گلخانه ها در این شهر چه بوده 

است.
وی با تأکید بر این که شهرضا باید در مسیر 
توسعه گلخانه ها ســیر صعودی داشته 
باشد، بیان کرد: اشتغالزایی باال، نرخ باالی 
بازدهی سرمایه، صادرات و ارزآوری و نیاز 

آبی کمتر از مزایای ایجاد گلخانه است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان این کــه هر هکتار فضای 
گلخانه معادل ۱۰ هکتار فضای باز همان 
محصول اســت، بیان کــرد: در گلخانه 
کارگران بر خالف فضای باز در تمام فصول 
سال مشغول کار هســتند و امروزه یک 
فعالیت اقتصادی خــوب احداث گلخانه 

تلقی می شود.

    شاه بیت احداث گلخانه ها نیاز آبی 
کمتر است

وی با بیان اینکه شاه بیت احداث گلخانه ها 
نیاز آبی کمتر اســت، افزود: یک هکتار 
محصول گلخانه ای نصف مصرف آب فضای 
باز را دارد و با وجود این که استان اصفهان با 
مشکل آب روبه رو است توسعه گلخانه ها 

یک ضرورت است.

    صدور مجوز گلخانه ها از 3 ماه به 20 
روز تقلیل پیدا کرده است

وی با تأکید بر اینکه صدور مجوز گلخانه ها 
از ۳ ماه به ۲۰ روز تقلیل پیدا کرده است، 
اضافه کرد: ســازمان جهاد کشاورزی از 
طرح های احداث گلخانه و صرفه جویی در 
مصرف آب حمایت می کند و در این زمینه 
صدور مجوز برای احداث گلخانه تسهیل 
شــده تا در کوتاه ترین زمان متقاضیان 

مجوز دریافت کنند.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیــان این که بــرای ترغیب 
کشاورزان به ایجاد گلخانه تسهیالت ویژه 
حمایتی با سود 7 درصد در مناطق محروم 
و ۹ درصد در مناطق برخــوردار در نظر 
گرفته شده است، گفت: تسهیالت شناور 
هم وجود دارد که محدودیتی برای تأمین 

اعتبار تسهیالت نیست.
وی با بیان این که ۴۰۰ میلیارد تومان طرح 
امسال به بانک معرفی شده است، گفت: 
شهرستان شــهرضا تعداد طرح های آن 
برای معرفی به بانک پایین است و بر اساس 
برنامه توسعه گلخانه های کشور در استان 
اصفهان و شهرستان شهرضا به ترتیب تا 
پایان سال جاری ۳۰۰ و ۱8 هکتار گلخانه 

جدید احداث شود.

گلخانه ها نوشداروی تشنگی زمین در شهرضا؛

 احداث گلخانه در هزار توی دریافت مجوز

با توجه به خشکســالی های یک دهه اخیر، توسعه کشت های 
گلخانه ای در شهرضا نوشداروی تشنگی زمین در این شهرستان 
است. با توجه به شرایط جوی کشــور کشت های گلخانه ای در 
افزایش محصول، کاهش صرفه جویی آب و حفاظت محصوالت 

در برابر شرایط اقلیمی در کشور بسیار حائز اهمیت است.

     کشاورزی در استان با چالش های زیادی روبروست و بسیاری از مدیران از این مشکالت آگاهی دارند

تسنیم
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

   ۱۱۴- مسیر جاده ای اصفهان کوهپایه بشــدت ناهموار و پر دست انداز 
هست، لطفا رسیدگی کنید.

  ۱۱5- دوباره بی ســر وصدا قیمت ارز داره میره باال؛ هیچکس هم اصال 
نظارتی نداره.

  ۱۱۶- جاده نجف آباد اصفهان به یک معضل برای مسافران این مسیر تبدیل 
شده ، در حالی که اصلی ترین نقطه ارتباطی بین نجف آباداصفهان است، وجود 
کاروان های عروسی معموال در آخر شب به خصوص شب های تعطیل ترافیک 

این جاده رو چند برابر کرده چرا کسی رسیدگی نمی کنه؟
  ۱۱7- لطفا به پدیــده نوظهور کندن و دزدیدن چراغ وســیم های برق 

فضاهای سبز محلی رسیدگی بشه.
  ۱۱8- با وجود این همه گرونی فعال چون قبل از انتخاباتیم تا حدی میشه 

گفت قیمت ها ثابته قطعا بعد از انتخابات وضع گرونی بد تر میشه.
  ۱۱۹- چرا هیچ کدام از چراغ هایی راهنمایی رانندگی اصفهان زمان نداره به 
جز در هشت بهشت سر خیابان ملک  واین عامل اصلی بیشتر تصادفات است. 
به عنوان مثال؛ وقتی راننده بدونه سه ثانیه دیگه چراغ قرمز می شه دیگه عجله 

نمی کنه ومنجر به تصادف نمیشه...
  ۱۲۰- یکی ازبزرگترین مشکالت در اصفهان نبود زیرساخت های امن برای 
ترویج استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهری به منظور کاهش آالیندگی 
اتومبیل ها و سالمت بدن است. متاسفانه نبود مسیر ویژه دوچرخه استفاده از 
این وسیله نقلیه را خطرناک کرده است.حاشیه حلقه اتوبانی استان می تواند 
یک رینگ مخصوص دوچرخه و موتور جدا از هم ایجاد کند؛ با جداســازی 

دوچرخه و موتورسیکلت؛  حوادث و آلودگی بسیار کم می شود.

صدای شما

۳۰۰۰48۳۰۲۰

۳۲۲745۰۰

ایسنا
خـــبــــر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
صدای مردم هنوز شنیده نشده است

رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان بابیان اینکه 
گرچه بعد از حوادث آبان ماه، با رهنمودهای مقام معظم 
رهبری، مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند با 
این امید که صدای آن ها شنیده و تصمیمی گرفته شود، گفت: باید زمان بیشتری 

صرف گفتگو با مردم کرد و مسائل را تا حد ممکن با تعامل پیش برد. 
محمدرضا حبیبی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، بابیان اینکه 
برخی تصمیم گیری های ناپخته و بی تدبیری ها زمینه نارضایتی مردم را فراهم 
می کند، افزود: اتفاقاتی که اخیراً در آبان ماه افتاد، از این دســت اســت. گاهی 
مشکالت مردم جمع شــده و یک موضوع بهانه ای برای بروز خشم و نارضایتی 
آن ها می شــود، این در حالی است که در بیرون نیز دشــمنان منتظرند از این 

نارضایتی های مردم سوءاستفاده کنند تا به اهداف شومشان برسند. 
 وی با تأکیــد بر اینکــه وقتی مردم در اداره امور شــهر مشــارکت داشــته 
باشــند، از برنامه ها تمکین کرده و مشــارکت و رضایتمنــدی آن ها افزایش 
می یابد، افزود: رویکرد دســتگاه قضایی اســتان این اســت که در جهت حل 
مشــکالت مردم، نهایت همــکاری را با بخش های مختلف داشــته باشــد و 
بدون توجه به گرایش های سیاســی در جهــت اداره امور مــردم گام بردارد. 
حبیبی بابیان اینکه بــرای ما قانون مــالک و فصل الخطاب اســت، تصریح 
کرد: در بالغ بــر ۹۰ درصد موارد، قوانیــن الزم را در اختیــار داریم و حتی در 
برخی موارد قوانین زیادی داریم، به همین خاطر باید تالش کنیم مشــکالت 
 مردم را در چارچــوب قانون حل کنیم کــه انتظار مردم هــم چیزی جز این

 نیست.

گـــزارش
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چهار متغیر بیرونی و یک 
عامل داخلی تقاضا برای 
خرید ملک را در شــهر 
تهران افزایش داد. فعاالن 
بازار امــاک می گویند 
تغییــر قیمــت بنزین، 
افزایش نرخ ارز، رشــد قیمت کاالها از 
جمله خودرو، ثبات بازارهای رقیب مثل 
بورس منجر به افزایش تعداد معامات 

شده است.
از ســوی دیگر تغییر قیمــت بنزین، 
رشــد قیمت آهن آالت و دســتمزد را 
در پی داشــته اســت. در این شرایط 
خریداران آینده نگر وارد بازار شده اند. 
آمار اتحادیه اماک نشــان می دهد در 
نیمــه اول آذرماه معامــات در تهران 
۱۸۱ درصد و در کل کشــور ۷۲ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. تحرک بازار 
مسکن و همچنین افزایش قیمت بنزین 
باعث شــده تا مالکان از دادن تخفیف 
خودداری کنند. این رفتار طرف عرضه 
ممکن است روند کاهشی قیمت مسکن 
را متوقف کند. آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد طی چهار ماه گذشــته قیمت 
مسکن در شهر تهران ۶.۶ درصد کاهش 

یافته است.
با این وجود واســطه های ملکی عنوان 
می کنند طی حدود ۲۰ روز گذشــته 

تعداد فایل های نوساز در دفاتر اماک 
کاهش یافته اســت. برخی سازندگان 
با این تصور که متغیرهــای بیرونی بر 
قیمت ملک اثر خواهد گذاشت حدود 
۳۰ درصد آپارتمان های خود را از بازار 
خارج کرده اند و فروش آنها را برای غلبه 
بر انتظــارات تورمی بــه حالت تعلیق 

درآوردند.
ورود بازار مســکن به پیش رونق 

غیرتورمی
تحریک تقاضای واقعی مسکن در تهران 
به عنوان خروجی ریــزش قیمت های 
پیشنهادی بروز کرد. پس از افزایش ۱۹ 
و ۲۲ درصدی ماهیانه تعداد معامات در 
مهرماه و آبان ماه، آمار ارایه شده توسط 
اتحادیه مشاوران اماک تهران از حدود 
ســه برابر شــدن قراردادهای خرید و 

فروش در آذرماه حکایت دارد.
در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند 
که هر دو طرف عرضــه و تقاضا در بازار 
مسکن به درک مشــترک رسیده اند. 
از یــک طرف مالــکان به ایــن نتیجه 
رسیده اند که ظرفیتی برای رشد قیمت 
وجود ندارد. خریداران نیز می دانند که 
نمی توان انتظار ریزش شدید قیمت را 
داشت. آبان ماه ۱۳۹۸ با این که معدل 
کلی قیمت مســکن شــهر  تهران دو 
درصد نسبت به ماه قبل از آن  کاهش 
داشــته اما جزئیات گویای آن است که 
قیمــت در ۱۵ منطقه نیمــه جنوبی و 
پرتقاضای شرق و غرب، رشد یافت اما 
با توجه به افت نسبتا زیاد قیمت ها در 
مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۲۰ میانگین 

کل دو درصد کاهش نشان داد.
نمایه های دریافتی حاکی از آن اســت 

که قیمــت مســکن به کــف نزدیک 
شــده و متقاضیــان موثر کــه خانه را 
به قصد ســکونت خریداری می کنند 
برای خرید آمــاده می شــوند. البته با 
وجود افزایش قیمــت آهن آالت و نرخ 
دســتمزد که به دنبال افزایش قیمت 
بنزین اتفاق افتاد کارشناســان، تورم 
 مجدد را بــرای بازار مســکن متصور 

نیستند.
معاون وزیر: پیش بینی ثبات قیمت 

مسکن را داریم
محمود محمــودزاده، معاون وزیر راه و 
شهرســازی درباره پیش بینی از آینده 
بازار مسکن به ایسنا گفت: اگر مسکن را 
به شکل جداگانه از سایر حوزه ها بررسی 

کنیم به یک نتیجه مشخص می رسیم 
اما تحوالت بازار مسکن همیشه تحت 
تاثیر بازارهای ثانویه قرار دارد و همواره 
در سال های گذشته این گونه بوده است.

وی افزود: در حال حاضــر برای گران 
شدن مســکن هیچ دلیل فنی و علمی 
نداریم ولی اگر تحت تاثیــر بازارهای 
دیگر قرار گیرد بحث جداگانه ای است. با 
این حال برآورد این است که مسکن  از 
ثبات برخوردار خواهد بود تا پایان سال 
بتوانیم برنامه های جدید را برای کنترل 

آن ارایه کنیم.
یک کارشناس:  تورم مجدد در بازار 

مسکن امکان پذیر نیست
هم چنین ســید محمد مرتضوی، عضو 

هیات مدیره کانون انبوه سازان با بیان 
این که حداقل تا سه سال آینده قیمت 
مســکن افزایش پیدا نمی کند، تصریح 
کرد: کاهش قیمت نیــز به دالیلی  که  
برای  همه روشن  است اتفاق نمی افتد. 
در همین هفته های گذشته بعد از تغییر 
قیمت بنزین، قیمت آهن آالت باال رفت 
و دســتمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با 
وجود این که  دولت تاش می کند نرخ 
کاالها را ثابت نگــه دارد، عما افزایش 
قیمت بنزین بر قیمت تمام شده مسکن 
تاثیر گذاشــته و هزینه های سازندگان 
باال  رفته است. در واقع تورم روی دوش 
تولیدکننده است ولی شرایط آن وجود 
ندارد که این تــورم را به مصرف کننده 

تحمیل کند.
 آبان ماه ســال جاری تعداد معامات 
آپارتمان های مســکونی شهر تهران به 
۴۱۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت 
به ماه گذشــته ۱۹.۵ درصد افزایش و 
نســبت به ماه مشابه ســال قبل ۴۰.۷ 
درصد کاهش داشــته است. هم چنین 
متوســط قیمــت خرید فــروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامات ملکی 
شــهر تهران ۱۲ میلیــون و ۴۶۰ هزار 
تومان بود که نســبت به ماه گذشته و 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب دو درصد 
کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش را نشان 

می دهد.

بازار مسکن وارد فاز احتیاطی شد
با نزدیک شــدن به ماه های پایانی ســال جاری و افزایش 
معامالت، برخــی مالکان فروش واحدهای خــود را به حالت 
تعلیق درآوردند، با این وجود کارشناســان رشد قابل توجه 

قیمت را برای بازار مسکن متصور نیستند.

ایسنا

گزارش
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پیش بینی ادامه روند صعودی بازار مسکن 
در ادامه سال ۹۸

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که بازار ملک در شرایط 
رونق غیرتورمی قــرار دارد گفت: معامات تا پایان ســال روند 
صعودی خواهد داشت و نوسانات قیمت در حد ۱ تا ۲ درصد است.

 بیت اهلل ستاریان اظهار کرد: روند افزایش معامات مسکن تا پایان 
ســال ادامه می یابد و با وجود این که پیش بینی می کردیم اوایل 
سال آینده مسکن وارد رکود شــود تغییر نرخ بنزین احتماال از 

رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی درباره پیش بینی بازار مسکن در ماه های آینده گفت: افزایش 
یک تــا دو درصدی قیمت در کنار رشــد معامــات را خواهیم 
داشت. ریزنوسانات ماهیانه، طبیعی است اما جهش قیمت اتفاق 

نمی افتد. البتــه افزایش یک تا دو درصــدی قیمت برای بخش 
مسکن مفید اســت؛ چرا که بازده و انگیزه سرمایه گذاری را باال 

می برد.
ستاریان با اشاره به افزایش ۱۸۱ درصدی معامات در نیمه اول 
آذرماه نسبت به ماه قبل گفت: علت کسادی معامات در ماه های 
قبل به قرار داشتن در ماه های محرم و صفر مربوط می شد و علت 

اقتصادی نداشت.
این کارشناس بازار مسکن، تغییر نرخ  بنزین را ضروری دانست 
و گفت: قطعا اصاح قیمت بنزین تصمیم درستی بود. بنزین در 
پاالیشگاه لیتری ۵۰۰۰ تومان تمام می شود و تا به جایگاه برسد 
قیمت تمام شــده به باالی ۷۰۰۰ تومان می رســد. این یارانه بر 
دوش کسانی است که از توانایی  مالی بسیار پایینی برخوردارند. 
لذا رشد قیمت بنزین تصمیم  درستی بود اما در اطاع رسانی آن 

خوب عمل نشد.
ستاریان درباره نقش  دولت در کنترل قیمت مسکن گفت: اساسا 
دولت نه در ســرکوب قیمت و نه در تولید مسکن نقش عمده ای 
ندارد. اما اقتصاد دولتی همواره در بخش مســکن مشکل ایجاد 
می کند. مثا بودجه های عمرانی، تغییر قیمت سوخت یا حذف 
یارانه ها در بخش  مســکن تاثیرگذار است و به همین  دلیل باید 

دولت در این زمینه دقت داشته باشد.
به گفته وی، با توجه به بودجه ۷۰ هــزار میلیارد تومانی بخش 
عمرانی که به تدریج تا آخر ســال آینده تزریق می شود احتماال 
دولت بتواند ازرکود عمیق جلوگیری کنــد. افت و خیزهایی در 
بازار مسکن خواهیم داشت اما من چشــم انداز را به سمت رکود 

نمی بینیم.
این کارشــناس اقتصاد مســکن  با بیان این که بخش ساختمان 

حــوزه ای پیشــران 
می شود  محسوب 

گفــت:  رکــود 
باعث  مســکن 
از دســت رفتن 
از  بســیاری 
مشاغل می شود 

و افــت اقتصادی 
می کنــد.  ایجــاد 

ضمن این که کســادی 
معامات به کســری تولید 

بیشتر منجر می شود و فشار تقاضا 
را افزایش می دهد.

تحریک تقاضای 
واقعی مسکن 

در تهران به 
عنوان خروجی 

ریزش قیمت های 
پیشنهادی بروز کرد. 

پس از افزایش ۱۹ و 
۲۲ درصدی ماهیانه 

تعداد معامالت در 
مهرماه و آبان ماه، 

آمار ارایه شده توسط 
اتحادیه مشاوران 

امالک تهران از 
حدود سه برابر شدن 

قراردادهای خرید 
و فروش در آذرماه 

حکایت دارد.

حباب قیمتی در 
 بازار مسکن
شکسته شد

نائب رئیــس اتحادیه اماک 
اســتان تهران گفت: حباب 
قیمتــی در بــازار مســکن 
شکسته شده و در بسیاری از 
مناطق قیمت ها به کف بازار 

رسیده است.
حســام عقبایی نائب رئیس 
اتحادیه اماک استان تهران 
با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدای 
امسال بازار مسکن در شرایط 
رکود تورمی به ســر می برد 
در نیمه دوم امسال این بازار 
وارد شرایط رکود غیر تورمی 
شده و با توجه به آنکه میزان 
معامات مســکن نسبت به 
ســال گذشــته کاهش ۷۰ 
درصدی داشته است بنابراین 
قیمت ها هم در این بازار روند 

نزولی به خود گرفته است.
او با اشــاره بــه اینکه قیمت 
مســکن در واحد های بزرگ 
تا ۴۰ درصد و در واحد های 
کوچک تا ۳۰ درصد کاهش 
یافته است این روند تا پایان 
ســال ادامه خواهد داشت و 
تا اسفند ماه ما شاهد کاهش 
۱۵ درصدی هم خواهیم بود.

عقبایی با اشــاره بــه اینکه 
بازار مســکن در طی یکسال 
گذشــته ۴ برابر نــرخ تورم 
افزایش یافته است گفت: این 
بازار ظرفیت کشش افزایش 
قیمت را نــدارد و تــا نیمه 
اول ســال ۹۹ هیچ تغییری 
در رشــد قیمت ها نخواهیم 

داشت.
نائب رئیــس اتحادیه اماک 
اســتان تهــران توضیح داد: 
حباب هایی که در بازار های 
مســکن وجود داشته کاما 
ترکیده اســت و قیمت ها در 
این بازار شکسته شده است به 
طوری که نرخ ها در بسیاری 
از مناطق به کف بازار رسیده 

است.
او افزود: تا نیمه اول سال ۹۹ 
هیچ افزایش قیمتی نخواهیم 
داشــت و بازار مســکن در 
نرخ های اجاره هم متناسب 
با نرخ تــورم قیمت ها تغییر 

خواهد کرد.
عقبایی با اشــاره اینکه نرخ 
دالر در چنــد ماه گذشــته 
نوســان قیمتی داشته است 
گفت: بازار مسکن در مقایسه 
با ســایر بازار ها بسیار مقاوم 
است و تأثیری از سایر بازار ها 
نخواهــد گرفت و بــا توجه 
به آن که مســکن به عنوان 
یک کاالی مصرفی به شمار 
می رود متناسب با نرخ تورم 
تغییــرات کمتــری خواهد 

داشت.
نائب رئیــس اتحادیه اماک 
اســتان تهران تأکید کرد: تا 
پایان بهــار ۹۹ قیمت ها در 
بازار مســکن نه تنها افزایش 
نخواهــد یافت بلکــه تا ۱۵ 
درصد هــم روند کاهشــی 
خواهد یافت و این در حالی 
اســت که به نظر می رســد 
میزان معامات نســبت به 
ماه هــای گذشــته افزایش 

اندکی پیدا کرده است.

مسکن
خبر
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گزارش

طرح ملی مســکن به عنوان مهم ترین طرح مسکنی کشــور طی چند ماه 
گذشته آغاز شده و تا کنون در چندین شهر ثبت نام آن انجام شده است که البته در این مدت 
بسیاری از متقاضیان واقعی این طرح از ثبت نام جا مانده اند و این خود باعث گله مندی بسیاری 
از افراد شده است. به طوری که شنیده ها و آمارهای نشان دهنده تکمیل سریع ظرفیت در همان 
دقایق ابتدایی همانند ثبت نام خودرو بوده است. در همین زمینه یکی از متقاضیان شهرستان 
لرستان تصریح کرد: برای ثبت نام در این طرح به سایت سامانه طرح اقدام ملی مسکن در ساعت 
۱۰:۱۵ دقیقه مراجعه کردم اما در همان ساعت سایت اعام کرد که ظرفیت تکمیل شده است.

این در حالی اســت که امروز پروانه اصانی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه وشهرسازی در برنامه رادیویی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: در صورتی که متقاضیان 
نتوانند در این مرحله ثبت نام کنند در مراحل بعدی و پس از ظرفیت سازی جدید مجددا سامانه 

را باز خواهیم کرد.
یکی دیگر از مشکاتی که در این طرح اعام شده شرایطی است که باعث حذف شدن بسیاری 

ثبت نام کنندگان شده است. به طوری که طبق گفته وزیر راه وشهرسازی تاکنون بیش از ۴۰ 
درصد از ثبت نام کنندگان به دلیل نداشتن شرایط الزم حذف شده اند

اصانی در این خصوص اعام کرد که در بسیاری از شهرها ۲۵ درصد و در برخی از شهرها ۶۰ 
درصد از ثبت نام کنندگان به دلیل آنکه فرم ج آنها قرمز بوده حذف شده اند.

گفتنی است ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن دارای چند شرط مهم از جمله سبز بودن فرم 
ج افراد ، سابقه سکونت ۵ سال در شهر مورد نظر ، از سال ۵۷ تا کنون هیچ تسهیات و یا امکانات 
دولتی در رابطه با مسکن دریافت نکرده باشند و متاهل بودن از دیگر شرایطی است که متقاضیان 
باید داشته باشند. اما متاسفانه مسئوالن وزارت راه وشهرســازی اعام کرده اند با وجود آنکه 
بسیاری از ثبت نام کنندگان می دانند حذف می شوند اما در سامانه ثبت نام می کنند و همین 
امر باعث جا ماندن بسیاری متقاضیان واقعی شده است. این در حالی است که معاون مسکن و 
ساختمان وزیر راه وشهرسازی با قاطعیت اعام کرده به هیچ عنوان افرادی که فرم ج آنها قرمز 
باشد را در این طرح قبول نخواهیم کرد و به زودی حذف می شوند.از سوی دیگر شایعات بسیار 
زیادی در رابطه با حذف شدن شــهر تهران از طرح اقدام ملی مسکن مطرح شده که وزیر راه و 

شهرسازی و معاون وزیر در همان ساعت اولیه آن را تکذیب کردند.
شهر اندیشه فعال از طرح اقدام ملی مسکن حذف شد

در همین رابطه محمود زاده معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه شهر اندیشه پردیس و یا پرند 
از طرح اقدام ملی مسکن حذف نشده است گفت: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران 
از ۳۰ آذر ماه آغاز می شود.او با بیان اینکه وظیفه اصلی وزارت راه وشهرسازی در اجرای این طرح 
تامین زمین و یا کاهش قیمت زمین به حداقل ممکن از قیمت تمام شده ساخت مسکن در قالب 
طرح های اجاره ۹۹ ساله است گفت: پیشنهاداتی در رابطه با ایده آل کردن شرایط ارائه کرده ایم 
که نرخ اقساط آن را ۵ ساله و یا ۱۰ ساله کنیم تا فشار کمتری به متقاضیان برسد که این موضوع 

در هیئت دولت در حال بررسی است.
نرخ اقساط طرح اقدام ملی مســکن از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون ۷۰۰هزار 

تومان است
او توضیح داد: تامین و یا کاهش نرخ سود تسهیات این طرح در اختیار وزارت راه وشهرسازی 
نیست و باید بانک مسکن و بانک مرکزی تصمیماتی را بابت کاهش نرخ سود بگیرند اما وزارت 
راه وشهرسازی تمام تاش خود را برای کاهش نرخ سود تسهیات به کار گرفته و پیشنهاداتی 

را در این رابطه ارائه کرده ایم.
محمود زاده با اشاره به اینکه میزان تسهیات طرح اقدام ملی مسکن ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان 
است افزود: میزان اقســاط این طرح ۱ میلیون ۲۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و مدت 
بازپرداخت ۱۲ ساله است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه نرخ 
سود تسهیات متقاضیان صندوق پس انداز مسکن یکم۶ تا ۸ درصد است و متقاضیانی که در 
بافت های فرسوده ساکن هستند تسهیاتی که دریافت می کنند ۵۰ درصد از نرخ سود اقساط 
آنها ۵ درصد و ۵۰ درصد دیگر ۱۸ درصد است که به نوعی تسهیات ترکیبی دریافت می کنند 
و می توانند در این طرح برای ثبت نام اقدام کنند.محمود زاده اظهار کرد: برای متقاضیان دهک 
های یک تا سه هنوز در حال بررسی هستیم تا با کمک سایر دستگاه ها بتوانیم بخشی از آورده 
این متقاضیان را تامین کنیم و به زودی طرح نهایی برای این اقشار اعام می شود ولی طرح اقدام 
ملی مسکن در شرایط کنونی برای اقشار متوسط رو به باال دهک ۳ تا ۷ است.محمودزاده در باره 
آخرین وضعیت استان تهران در طرح اقدام ملی مسکن هم گفت: پردیس و پرند جزو شهرهای 
طرح اقدام ملی مسکن هستند اما شهر اندیشه به دلیل آنکه آماده کردن زمین آنها زملن می برد 
در این مرحله قرار ندارد و بافاصله بعد از تامین زمین در مراحل بعدی در لیست آورده می شود.

او با بیان اینکه شهرهای جدید اختصاصا برای کانشهرها است افزود: کان شهر تهران مشمول 
شهرهای جدید می شود و به دلیل آنکه ممکن است برای تهران نتوانیم زمین دولتی تامین کنیم 
از خود شهرهای جدید برای ثبت نام استفاده خواهیم کرد.او یاد آور شد:۷۰ هزار شهری که اعام 
شده برای استان تهران عبارت است از بافت فرسوده شهرهای جدید و سایر شهرهای است که 

از ۳۰ آذر ماه شروع می شود.

شروع نرخ اقساط مسکن ملی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است میان افت قیمت اسمی 
مسکن در ماه های اخیر و حجم نقدینگی کشور ارتباط روشنی 
وجود دارد که نشان می دهد ظرفیت رشد قیمت در بازاری با ابعاد 

بازار مسکن، وجود ندارد.
بر اساس آخرین آمار رســمی بانک مرکزی از متغیرهای پولی و 
بانکی در خرداد ماه ۹۸، میزان نقدینگی کشور به مرز ۲۰۰۰ هزار 

میلیارد تومان افزایش یافته است.
این میزان نقدینگی از دیدگاه بســیاری از کارشناسان تناسبی با 

رشد اقتصادی کشور نداشته و می تواند آثار سوئی به دنبال داشته 
باشد. رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به منزله 
رشد اقتصادی اســت، اما در اقتصادی که تولید در درجه چندم 
اهمیت قرار دارد و فعالیت های ســوداگرانه در بازارهای مختلف 
قدرت مانور بیشــتری دارند، رشــد فزاینده نقدینگی به معنای 

سخت تر شدن شرایط برای فعالیت های مولد است.
البته دولت در سال های اخیر در تاش بوده تا با ابزارهایی که در 
اختیار دارد، از رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور پیشگیری 
کند، اما در عین حال نقدینگی کشــور اکنون در مرز ۲۰۰۰ هزار 

میلیارد تومان قرار دارد.
در این میان کارشناسان اقتصاد مســکن معتقدند طی دو تا سه 
دهه اخیر میان نقدینگی و قیمت مسکن همواره رابطه مشخصی 

وجود داشته است.
محمد سعید حیدری، کارشــناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با 
هیبنا، در این رابطه معتقد است: بررسی روند تاریخی رابطه بین 
نقدینگی و قیمت مسکن نشان می دهد قیمت مسکن در ابتدای 

تابستان امسال که به قله رسید، رشدی بیش از آنچه که در نسبت 
با نقدینگی کشور قابل تصور بود را تجربه کرد و از این رو روند افت 
قیمت اسمی مســکن قابل پیش بینی بود؛ کما اینکه در چند ماه 

اخیر این روند بر بازار حاکم بوده است.
وی تاکید کرد: نقدینگی کشور کشش چنین رشدی در یک بازار 
بزرگ همچون بازار مسکن را نداشته است و در نتیجه عمیق ترین 
شکل رکود به دنبال این تغییرات قیمتی شکل گرفت و جز تعداد 
معدودی معامات ماهانه که به دالیل حقوقــی، جبر، ناگزیری 
با توجه به فروش دارایی های دیگر، فرارســیدن نوبت استفاده از 
تسهیات مسکن و … رخ می دهد، عما طرف تقاضا به کلی بازار 

را ترک کرده است.
حیدری با بیان اینکه در کشور ما بخش عمده ای از نقدینگی وارد 
بازار مسکن می شود، اظهار کرد: روند تغییرات در میزان تقاضای 
مصرفی مســکن همواره مایم اســت اما در دوره های رونق این 
تقاضای سرمایه ای است که یکباره در حجم زیاد وارد بازار مسکن 

می شود و جهش قیمت به دنبال آن رخ می دهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: در حال حاضر نیز دوره 
جهش سپری شده و نقدینگی موجود کشور اکنون برای اینکه به 
بازار مسکن تزریق شود و بتواند با رونق دادن دوباره به معامات، 
روند رشد قیمت ایجاد کند کافی نیست بنابراین انتظارات تورمی 
در این بازار در صورت ثبات در بازارهای دیگــر به ویژه بازار ارز، 

محقق نخواهد شد.

 تاثیــر حجــم نقدینگــی
 بر قیمت ها در بازار مسکن
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Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh said the Iranian 
oil company Patropars was 
awarded the engineering, 
exploration and basic design 
sections of Farzad B Gas Field 
Development Project.
Speaking on Saturday, as quoted 
by Shana, Zangeneh said that the 
company had signed a contract 
for developing the offshore 
project with the National Iranian 
Oil Company (NIOC); a contract 
that has been signed off by the 
board of directors of NIOC.

He further said an investment of 
$75 million was to be made in the 
project by tapping the domestic 
resources of NIOC in the first 
phase. The remaining capital for 
financing the project is expected 
to be procured under buyback or 
IPC contracts.The official further 
added that developing Phase 11 
of the South Pars gas field was 
also fully awarded to Petropars.
Elsewhere, he also said Iran was 
always pursuing its oil cash in 
other countries including South 
Korea.

 Iran not 
on FATF 
blacklist: 
Finance 
ministry
Iran’s finance 
ministry rejected on 
Sunday reports that 
Iran has been put on 
FATF’s blacklist. 
Meisam Amiri, 
head of financial 
i n f o r m a t i o n 
department at the 
ministry of finance 
said Sunday that 
Financial Action Task 
Force (FATF) has not 
held any meeting 
recently.
He said that the 
next meeting of the 
body will be held in 
February 2020.
He mentioned that 
two outstanding 
FATF conventions, 
Palermo and CFT, 
are being studied 
by various Iranian 
organizations. 
Commenting on the 
same issue, member 
of the Expediency 
Council on approving 
or rejecting the 
bills of the two 
CFT and Palermo 
conventions, Majid 
Ansari, too, noted 
that the two bills are 
being reviewed by 
the Joint Commission 
of the Expediency 
Council(EC).
Speaking to IRNA, 
he noted that the 
remaining bills of 
the Special Financial 
Action Task Force 
(FATF) are under 
review, and stated 
that he has no 
specific predictions 
whether the CFT and 
Palermo conventions 
are approved or 
rejected.
He added that the 
Joint Commission 
on EC has had 
meetings in the past 
months and will 
have meetings in the 
coming days.
According to IRNA, 
the FATF has so far 
given Iran six times 
the opportunity to 
fully join the FATF 
and announced a 
last-time 4-month 
deadline to finalize 
and approve the bills.
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Petropars to develop Farzad B 
gas field: Zangeneh

Vice-Chairman 
of its Trade 
P r o m o t i o n 
C o m m i s s i o n 
added “In the 
past few days, I 
have spoken to a 

number of executives of 
foreign pharmaceutical 
companies, and they have 
announced that several 
US pharmaceutical 
companies have 
corresponded with 
U.S. Department of the 
Treasury's Office and been 
able to obtain permits 
for exporting food and 
medicine to Iran.”
“They have even given the 
names of several banks 
to transfer money to the 
US Treasury and they 
accepted two Iranian 
banks and rejected three 
Turkish banks.”
Yonhap News Agency 
reported Last week that 
South Korea announced it 
is in talks with the United 
States over Iran's demand 

for Seoul's resumption of 
exports of humanitarian 
goods to Tehran after US 
sanctions have virtually 
halted such trade.
The member of the Tehran 
Chamber of Commerce 
said “failure to join 
the Financial Action 
Task Force (FATF) will 
limit Iran’s economic 
interaction with the 
world.” Adding that FATF 
is an International law 
and we must finally decide 
whether we want to be a 
country that relates to the 
world or not.The Paris-
based Financial Action 
Task Force (FATF) said on 
October 18 that it has given 

Iran a final deadline of 
February 2020 to tighten 
its laws against money 
laundering in compliance 
with the global watchdog’s 
financial standards.One of 
the actions Iran is required 
to take to appease the FATF 
is to ratify the CFT, the 
convention combating the 
financing of terrorism.
Asked to the question 
that Iran's central bank is 
under US sanctions and 
no financial transfers are 
made, so joining to such 
bill can change the current 
situation or not, Alireza 
Kolahi said “Now we have 
limited bank transfers in 
the matter of importing 

food and medicine and 
joining the convention will 
solve part of problems we 
are facing.”
“On the other hand, if we 
do not join it, we have 
last this limited bank 
transactions and we will 
have difficulty importing 
food and medicine,” 
Iranian official confirmed.
“We will not tighten 
sanctions by our own 
hands,” he remarked.
Mahmoud Vaezi, the 
presidential chief of 
staff, said on October 30 
that Iran should use the 
opportunity to join the 
FATF in order to avoid self-
inflicted sanctions.

Local Company to Develop 
3 Oilfields in Iran
Development of three oilfields in Iran has been 
assigned to a domestic company, CEO of the firm, 
which is a subsidiary of the National Iranian Oil 
Company announced.
Speaking to reporters on the sidelines of an 
exhibition of oil industry equipment in the 
southwestern city of Ahvaz, CEO of Arvandan 
Oil and Gas Company said a domestic company 
has been assigned the task of developing three 
oilfields in the country.
Jahangir Poorhang said Arvandan Oil and Gas 
Company will begin extracting hydrocarbons 
from the oilfields as soon as the development 
project comes to an end.
He further noted that his company is in charge of 
production in the West Karoon oilfields, which 
are shared between Iran and Iraq.
The daily output from the joint oilfields has 
risen by around 250,000 barrels over the 
past six years, Poorhang said, adding that his 
company has started hydrocarbon production 
in “Juffair” and “Darkhovin” oilfields and has also 
been given the task of production at the “South 
Azadegan” oilfield.
In comments in October, Oil Minister Bijan 
Namdar Zanganeh said the domestic company 
“PetroPars” has undertaken to carry out the 
unfinished project to develop phase 11 of South 
Pars gas field after the Chinese contractor left 
the project.
In July 2017, French company Total signed a $1 
billion deal to develop the South Pars gas field 
in cooperation with China National Petroleum 
Company (CNPC) and PetroPars.
But the French pulled out of the deal in May 2018 
in light of a decision by US President Donald 
Trump to pull his country out of the 2015 Iran 
nuclear deal.
Later, the CNPC formally replaced Total in the 
project, but it suspended investment in Iran in 
December 2018 in response to US pressures.
The investment halt followed four rounds of 
talks between Chinese officials and senior US 
authorities who urged CNPC to refrain from 
injecting fresh financing in Iran.
South Pars is the world’s largest gas field.

$30 million worth of 
handwoven carpets 
exported in 4 months: 
official
An official in Iran Chamber of Cooperative 
put the exports of hand-woven carpets at $30 
million in the first four months of the current 
Iranian calendar year (March 21 – July 22).
Abdollah Bahrami, Chairman of the Committee 
on Carpet, Handicrafts and Tourism of Iran 
Chamber of Cooperative added that $420 
million worth of handmade carpets were 
exported last year.
Making the remarks on Sunday in a meeting 
on reducing the country’s dependence on 
oil exports, Bahrami stressed that the carpet 
industry enjoys a huge capacity in Iran and can 
replace the country’s oil exports.
He went on to say that some two million weavers 
are active in the country and the total annual 
capacity stands at 6 million square meters of 
handmade carpets which can bring around $3 
billion for the country.
He said that the main export destinations of 
Iranian carpet are Germany, the UAE, South 
Africa, Japan, and China.

Member of the Board at Tehran Chamber 
of Commerce Alireza Kolahi said to ILNA 
correspondent that US administration 
has allowed several drug companies to 
export its products to Iran.

Official: U.S allowed to some companies to 
export pharmaceuticals to Iran
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“Now we have 
limited bank 
transfers in 
the matter of 
importing food 
and medicine 
and joining the 
convention will 
solve part of 
problems we are 
facing.”
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Japanese company 
to work on disposal of 
wastes in Shiraz
A Japanese delegation is currently on 
a visit to Shiraz to study on disposal of 
wastes in the city in the context of a joint 
venture investment.
The three-member Japanese 
delegation from Japan International 
Cooperation Agency (JICA) visited 
Barme Shor waste site.  
During the meeting with Shiraz civil 
engineering services and provincial 
officials, Japanese experts reviewed 
executive works to commission 
environment-friendly system 
for disposal of wastes including 
incineration.
Speaking to IRNA, head of Shiraz City 

Council for health, environment and 
civil services Ali Naseri said that JICA 
has cooperation with 150 countries 
giving credits and technical services, 
relief aid and economic development 
loans.
The Interior Ministry has 
communicated a comprehensive 
wastes management plan, and Shiraz is 
the first Iranian city to adopt a detailed 
plan including a separation phase to 
burial phase, he added.
He also expressed hope for taking major 
strides for disposal of industrial wastes 
and incineration.
Meanwhile, a member of JICA 
delegation gave score 3 to Shiraz waste 
management, adding that the highest 
score given to waste management of the 
cities in the world is 4.
The Japan International Cooperation 

Agency is a governmental agency that 
coordinates Official Development 
Assistance for the government of Japan. 
It is chartered with assisting economic 
and social growth in developing 
countries, and the promotion of 
international cooperation.



Iran vows total 
independence from 
foreigners in all fields
The Chief Commander of the Islamic 
Revolutionary Guards Corps (IRGC) said 
that using domestic potentials, Iran will be 
able to cut dependency on other countries 
in any field.
“We are committed to cut the country’s 
dependency on foreigners in all fields,” 
Major General Hossein Salami told reporters 
on Monday on the sidelines of visiting an 
exhibition dubbed ‘pioneers of the Islamic 
Revolution’s second step’ underway at 
Baqiyatallah University of Medical Sciences, 
Tehran.“Sanctions against our country 
have targeted economy but also scientific, 
industrial and technological fields,” he 
added.
“Our invaluable experience suggests that 
in any field that we are under pressure by 
the world, we will achieve better growth; 
because we will be forced to use our 
domestic capabilities and tap into potentials 
of our youth.”
“What we saw here in the exhibition was 
positive and shining steps,” he praised, 
adding, “Although these are initial steps, no 
long path can be followed without taking the 
very first steps.”

Talks between Riyadh, 
Doha Good for Entire 
Region: Iran’s Zarif
 Talks between Saudi Arabia and Qatar 
to heal their two-year rift are a good 
development for the whole region, Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
said in Doha on Sunday.
Asked at the Doha Forum in Qatar if the 
recent contact between Doha and Riyadh 
was good for the region, Zarif told reporters: 
“Of course it is.”
Qatari Foreign Minister Mohammed bin 
Abdulrahman al-Thani told the same event 
on Saturday that there had been “small 
progress” in resolving the bitter dispute, 
Reuters reported.
Sheikh Mohammed briefly met with Zarif in 
public at the forum on Sunday and sat in the 
audience as the Iranian foreign minister gave 
an address.
Saudi Arabia, the United Arab Emirates, 
Bahrain and Egypt cut diplomatic and trade 
links with Qatar in June 2017, accusing it of 
backing terrorism.
Doha denies their charges and accuses 
its neighbors of seeking to curtail its 
sovereignty.

Changing label of Iran’s sanctions to make 
it harder to remove sanctions: Nephew

I n t e r v i e w 
by Javad 
Heirannia 
The fellow at 
the Center on 
Global Energy 
Policy at 

Columbia University, 
says that it is harder 
to see US pressure on 
Iran “the president 
has the authority 
to remove these 
designations no 
matter what they are, 
provided that they are 
not required explicitly 
under US law.  The 
term "nuclear-related 
sanctions" has no 
legal standing in US 
law, only in the JCPOA 
as a term of art.”
The United States 
recently sanctioned 
Iran's central bank 
under the label "fight 
against terrorism". 
What changes has this 
label made to Iranian 
trade?
I do not believe 
that this decision 
has made any real 
difference in Iranian 
trade, though this is 
because the existing 
sanctions were 
already sufficiently 
severe as to preclude 
much of it.  This is 
a difficulty that the 
United States will 
soon have, as there 
are few "new" sectors, 
entities or individuals 
to sanction that 
has not already 

been sanctioned or 
affected by other 
measures already in 
place.  Of course, the 
existing measures 
will continue to 
have very serious 
economic impacts so 
the degree to which 
measures are "new" 
is only meaningful as 
part of the political 
narrative for the 
Administration.
A Few days ago US 
sanctioned IRISL. 
IRISL was sanctioned 
b e f o r e h a n d 
and changed its 
sanction’s label. 
What is the effect of 
changing the label 
of IRISL on shipping 
the agricultural 
commodities, food, 
medicine, and 
medical devices to 
Iran via IRISL?
This measure will 
potentially have a 
meaningful effect.  
Previously, IRISL was 
sanctioned but only 
as an element of the 
Iranian government.  
The sanctions did 
not preclude foreign 
business with IRISL.  
Now, the sanctions 
will create real costs 
for foreign entities 
or individuals who 
do business with it, 
essentially recreating 
the situation that 
existed for IRISL prior 
to the JCPOA.
Ultimately, I suspect 

that this measure will 
have less impact on 
Iranian humanitarian 
trade than could be 
anticipated, simply 
because there are 
other cargo carriers 
that will be prepared 
to operate in and with 
Iran.  But, there are 
many fewer of them 
today than in the past.
To address the 
i m m e d i a t e 
humanitarian risks, 
the United States 
has permitted 
transactions to "wind 
down" with IRISL for 
six months.  This is an 
unusual situation and 
reflects a sense in the 
US government that 
taking precipitous 
action here could be 
damaging, if not to 
humanitarian trade 
than to the narrative 
that the United States 
is not trying to deny 
such trade.
President Trump has 
changed some labels 
of Iran sanctions. 
Since removing 
them are not under 
the President’s 
a u t h o r i z a t i o n . 
Then, the US future 
president is not able 
to remove them 
that were under the 

label of Iran nuclear 
program sanctions. 
What is your opinion?
It is true that this 
is the Trump 
Ad m i n i s t ra t i o n' s 
intention: to make 
it much harder to 
remove the sanctions 
in the future because 
now entities 
and individuals 
are considered 
" t e r r o r i s t s " 
in addition to 
"proliferators." 
Ultimately, though, 
the president has the 
authority to remove 
these designations no 
matter what they are, 
provided that they are 
not required explicitly 
under US law.  The 
term "nuclear-
related sanctions" 
has no legal standing 
in US law, only in the 
JCPOA as a term of 
art.  Grouping those 
sanctions made 
sense in 2013-2015 
but it may make 
sense to broaden the 
definition of what 
sanctions could be 
removed if a future 
deal is negotiated 
with Iran in a future 
administration.
It is also worth noting: 
the fact that so many 

US officials and their 
supporters outside 
in the think tank 
community have said 
explicitly that they are 
changing the nature of 
these sanctions from 
"nuclear-related" to 
something broader 
in order to make it 
hard to negotiate a 
new deal with Iran 
will make it politically 
easier for a future 
A d m i n i s t r a t i o n 
to change the 
terminology used. 
Are there other 
sanctions to be 
imposed on Iran?
Almost certainly.  
There are entities 
and individuals not 
sanctioned, sectors 
not targeted thus 
far.  But, of course, 
there is a difference 
between whether 
such sanctions 
could be imposed 
and whether those 
sanctions will be 
impactful in excess of 
the pressure created 
by existing measures.  
In my view, there are 
few sanctions that 
could yet be imposed 
on Iran that would 
have the power of 
the measures already 
imposed.

Richard Nephew, who served as the lead sanctions 
expert for the US team negotiating with Iran, is of 
the opinion that “It is true that this is the Trump 
Administration's intention: to make it much harder 
to remove the sanctions in the future because now 
entities and individuals are considered "terrorists" 
in addition to "proliferators".”
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Palermo, CFT still on 
Expediency Council’s agenda  
A member of the Expediency Council, the body in charge 
of deciding on FATF-related bills, said Sun. that the two 
remaining bills, namely the Palermo and CFT, are still being 
evaluated by the Council.Majid Ansari told IRNA that the two 
remaining FATF-related bills that Iran has been required by 
the Paris-based Financial Action Task Force to endorse are 
still being evaluated by the Expediency Council.He declined 
to comment about whether the two bills would be finally 
rejected or approved by the Council.“The joint commission of 
the Expediency Council has held several meetings in the past 

few months on this issue, and will continue to hold some other 
meetings in the future,” he said.Asked whether the members 
of the Expediency Council are concerned about the deadline 
running out, he said “I have nothing to say about that. As far 
as I know, the bills are still on agenda of the joint commission 
of the Expediency Council.”This is while another EC member, 
Gholamreza Mesbahi Moghadam, had told Mehr back in 
November that the Palermo bill was no longer on the agenda as 
the one-year deadline for the Expediency Council to evaluate 
the bill against the country’s national interests had come to an 
end.“The deadline for reviewing the CFT bill is not over yet,” 
he had added.The Paris-based Financial Action Task Force 
(FATF), a global anti-money laundering body, has given Iran 

a final deadline of February 2020 to 
implement a set of four bills to meet 
the standards set by the watchdog.
Last October, Iran's Parliament 
passed the four bills, but only two 
of them have so far gone into effect.
The Expediency Council is in charge 
of deciding the fate of the two other 
bills, namely one on Iran’s accession to the 
United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime, commonly known in Iran as ‘Palermo’, and the other one 
a bill amending Iran’s Combating the Financing of Terrorism 
(CFT) law.

The sanctions 
did not preclude 
foreign business 
with IRISL.  Now, 
the sanctions 
will create real 
costs for foreign 
entities or 
individuals who 
do business with 
it, essentially 
recreating the 
situation that 
existed for IRISL 
prior to the 
JCPOA.

politics
News

ISFAHAN
N E W S

Freed scientist: 
US dismayed by Iran's scientific 
progress
Freed Iranian stem cell scientist, Dr. Masoud Soleimani, who 
was imprisoned in the United States for over a year without any 
charge, says the US is dismayed and angered by scientific progress 
of Iran.
RNA - "The main issue that angers the United States is the 
scientific progress of Iranian scientists and students," Soleimani 
said while addressing a ceremony at Tehran's Tarbiat Modares 
University on Sunday.
He added that the progress of a Muslim country deeply saddens 
the US in a way that it does not know how to react.
"Nothing is more important than standing on our own feet and 
we can achieve any goal through reliance on science," the scientist 
noted. 
The Iranian professor and biomedical researcher further 

stated that the US blocked any hearing in his case because of its 
arrogant nature.
Soleimani returned home on December 7 following a prisoner 
swap with the US, which saw American citizen Xiyue Wang 
released by Iran. 
The researcher — who works in stem cell research, hematology 
and regenerative medicine — was on a sabbatical when he was 
arrested by US authorities upon arrival in Chicago a year ago and 
transferred to a prison in Atlanta, Georgia.
He was scheduled to attend a news conference at Press TV 
headquarters in Tehran earlier on Sunday, but was taken to 
hospital with a heart condition. He underwent medical checks 
in hospital and was released later.
Soleimani had been invited by the Mayo Clinic in Minnesota to 
lead a research program there, but he was arrested upon arrival 
and secretly imprisoned without trial by the FBI on October 7, 
2018.FBI authorities reportedly arrested him on charges that he 
had violated trade sanctions by trying to have biological material 
brought to Iran.

T h e 
charges related to September 

2016 when Soleimani had seized on two former students' plans 
to travel from the US to Iran as a chance to get recombinant 
proteins used in his research for a fraction of the price he’d pay at 
home. Recombinant proteins are found fundamentally in every 
medical testing and biological research laboratory.

News

Iran’s Zarif 
Meets Polish 
FM, Iraqi Top 
Security Official 
in Doha
Saudi Not Serious in 
Ending Aggression on 
Yemen: Ansarullah
TEHRAN (Tasnim) 
– The chairman of 
Yemen's Supreme 
R e v o l u t i o n a r y 
C o m m i t t e e , 
Mohammed Ali al-
Houthi, said Riyadh 
has not taken any steps 
to end its aggression 
against Yemen and 
bring peace to the 
impoverished country.
December, 16, 2019 - 
10:14 World Comments 
Saudi Not Serious in 
Ending Aggression on 
Yemen: Ansarullah
Al-Houthi also blamed 
Saudi Arabia for 
the delay in the full 
implementation of 
the 2018 Stockholm 
Agreement which was 
brokered by the United 
Nations, Press TV 
reported on Monday.
The Stockholm 
Agreement was 
reached last December 
following a round of 
peace negotiations 
between Ansarullah 
delegates and Riyadh-
sponsored loyalists 
to ex-president, Abd 
Rabbuh Mansur Hadi.
The document set out 
three undertakings: 
a ceasefire along the 
Hudaydah front and the 
redeployment of armed 
forces out of the city and 
its port; an agreement 
on prisoner exchange; 
and a statement of 
understanding on the 
southern Yemeni city 
of Taiz.
Yemeni forces have 
repeatedly accused 
Saudi Arabia of 
violating the UN-
backed agreement. 
They say such 
infringements have led 
to the death and injury 
of hundreds of civilians.
In September, the 
Ansarullah movement 
said it stopped 
retaliatory attacks 
against Saudi Arabia 
and withdrew forces 
from three strategic 
ports in Hudaydah 
as agreed under the 
Stockholm agreement.
Yemenis say they 
expected the Stockholm 
Agreement to lead to 
peace and the opening 
of humanitarian 
corridors. One year on, 
civilians are still dying 
in Yemen due to the 
Saudi airstrikes and its 
blockade.
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Iran says Russia not cooperating in Fordow due to 
technical difficulty
 Iran's Foreign Ministry spokesman Abbas Mousavi said in his weekly press 
conference on Monday that Russia has stopped cooperating in Fordow due to 
technical difficulty and that the issue is under examination by the two sides.
Mousavi told reporters that the main reason is simultaneity of two actions; the 
Russians want to see if it is possible to do two projects at the same time.
He said that all the remaining signatories of the Joint Comprehensive Plan of Action believe 
that the United States is responsible for the current situation. They do not recognize the US illegal 
sanctions on Iran, he said in reference to the UN Security Council Resolution 2231 in 2015 which backed the 
JCPOA, requiring to lift international sanctions on Iran.

Iran's Deputy Minister of 
Agriculture Jihad said the 
agricultural cooperatives 
should shift their paradigm 
from production orientated 
towards the demand-
oriented approach.Hossein 
Shirzad, Who is also the 
chairman of the Board of 
the Central Organization for 
Rural Cooperatives of Iran 
said up to now the macro 
policies were dominated 
by the mono-paradigm 
of controlling production 
and supply of the crops, 
however, the agricultural 
sector should adopt 
paradigm shift.
The society food demand 
is highly influenced by 
changing consumption 
patterns, calories per capita 
as well as cultural changing. 
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Julian Schofield who is an Associate 
Professor of Political Science at Concordia 
University in Canada said that Iran should 
improve its internal economy by creating 
a jury-legal system. In an exclusive 
interview with ILNA news agency, the 
key advisor to the Canadian government 
and intelligence services on Pakistan 
added “Iran must increase its cooperation 
with countries in Asia.” He is the author of 
Militarization and War.
Here you can read the full interview with 
Schofield that his research focuses on 
security and strategic studies in south 
and Southeast Asia:
Q: As first question, how can the Iranian 
government reduce the impact of US 
sanctions?
A: States don't have to trade with 
Iran: Iran should address the issue by 
improving its internal economy by 
creating a jury-legal system, creating an 
agency to root out corruption, liberalize 
business regulation issues, and invest 
aggressively in education to improve 
technology access to attain anarchy in 

energy extraction. Also stop harassing 
Saudi Arabia. 
Q: you mean that Iran must increase its 
relations with other countries?
A: Develop trade with Europe, and 
especially India and China and Russia, 
and improve relations with Pakistan.
Q: Do you believe that Iran recent nuclear 
policy will continue?
A: I imagine Iran will put pressure on the 
West again.
Q: What is your advice to the Iranian 
government to reduce tensions in the 
region?
A: Start a dialogue with Saudi and 
Pakistan and Turkey, and never stop.
Q: In last month, we have witnessed 
protests in Iran. The Trump 
administration supported the Iranian 
people. Is this support in opposition to 
sanctions?
A: The Iranian people want less public 
corruption, more representation, so you 
need to increase legal transparency to 
target rent seekers. Very basic steps.
Q: Issuing such statements does not 
mean interfering in the internal affairs of 
countries?
A: Yes, because democracies will seek 
to undermine non-liberal democratic 
regimes, and its easy for them because 
non-liberal democratic regimes almost 
always suffer from corruption.

The purpose of this invention of 
nanocomposite is to absorb microwaves 
because today such waves are very much 
around and in some places it is not suitable 
for the body so the substances must be 
absorbed, the inventor told IRNA on 
Sunday.
Omolfajr Naakhaei noted that the 
invention uses polyester yarn that can 
be used in a garment, and if the granule is 
produced and then turned into yarn, the 
garment made with this yarn will be able 
to absorb the waves.
He said that it took a year for the 
nanocomposite to be made, and if the 

invention is industrialized, it could be used 
in the construction industry in addition to 
apparel.
The Ph.D. of Solid State Physics pointed 
to the existence of a few domestic 
products capable of shielding against 
electromagnetic waves and said that 
most of these products use metals 
such as copper or metal nanoparticles 
for the purpose of protection against 
electromagnetic waves when using 
metals due to their high weight, high cost, 
low plasticity, corrosion and reflection 
of the waves, their use in the primary 
environment is very limited.
The professor noted that the polymer 
product produced in this invention 
with low weight, long shelf life and 
efficiency and proper application against 
electromagnetic waves has overcome 
these problems.

Canadian Professor: Iran must expand its 
relations with Asian countries

Iranian Professor invents polymer nanocomposite

The key advisor to the Canadian government believes “Iran can 
expand its relations with Asian countries such as Turkey and 
Pakistan to solve economic problems.”

 Invention of Birjand University professor and researcher entitled 
"Polymer Nanocomposites with Absorption Property and 
Simultaneous Reflection of Electromagnetic Waves" was registered.

the invention 
uses polyester 
yarn that can 
be used in a 
garment

 The Iranian 
people want 
less public 
corruption, more 
representation, 
so you need to 
increase legal 
transparency 
to target rent 
seekers. Very 
basic steps. US Sends New 

Deployments 
to Oil Fields 
in Northeast 
Syria
 A large US military 
convoy entered oil fields 
in northeastern Syria 
on Monday despite 
widespread condemnation 
of the deployment as being 
tantamount to robbery.
The United States sent new 
deployments to the Syrian 
provinces of Hasakah and 
Deir ez-Zor from neighboring 
Iraq on Sunday, according to 
Press TV.
The US vehicles were 
carrying logistical 
equipment that would be 
provided to the so-called 
Syrian Democratic Forces 
(SDF), a Kurdish militant 

group, in the eastern 
countryside of Deir ez-Zor.
Turkey’s state-owned 
Anadolu Agency said the 
convoy contained 4x4 
pickups, ambulances, 
minibuses and 100 rigs filled 
with fuel oil.
According to the report, the 
deployment is the second of 
its kind in less than a month.
Earlier this month, the US 
army deployed armored 
vehicles, pickups, heavy 
construction equipment and 
about 150 rigs to the region.
The deployments come after 
President Donald Trump 
said in October that the US 
troops would remain in Syria 
to "secure" the oilfields there. 
Damascus, as well as regional 
movers and shakers, voiced 
their strong opposition to 
Trump's decision to seize 
Syrian oil fields.

Russian Foreign Minister 
Sergei Lavrov reiterated that 
US attempts to control Syria’s 
oil fields were “illegal” and 
amount to “robbery.”
Trump’s decision came 
after he initially ordered 
the withdrawal of all US 
troops from northeastern 
Syria, clearing the path for 
a Turkish incursion into the 
region. Ankara says it wants 
to eliminate Kurdish YPG 
militants which it regards as 
terrorists affiliated with the 
homegrown PKK militant 
group.
The developments come as 
Damascus is in great need of 
its major oil deposits in order 
to address its energy needs 
and rebuild the country amid 
crippling Western sanctions.
Syria is currently extracting 
oil at only 10 percent of its 
pre-war capacity.

Iranian 
president tells 
new ambassador 
to Russia to 
expand relations 
with Moscow
Iranian President Hassan 
Rouhani has told new 
ambassador to Russia Kazem 
Jalali to work on expanding 
relations with Moscow, Trend 

reports citing TASS.
"The president underscored 
the importance of 
working diligently on the 
implementation of the 
agreements between the two 
countries and of expanding 
relations with Moscow," 
Rouhani's press service said on 
Sunday.
He also noted the importance of 
introducing Russia's private and 
state investors to Iran," the press 
service added.

Rouhani met with Jalali before 
the start of the latter's mission 
as an ambassador. The date of 
Jalali's expected arrival in Russia 
was not specified.
Jalali was appointed as 
ambassador to Russia after 
his predecessor Mehdi Sanai's 
appointment expired. Sanai has 
served as Iran's ambassador to 
Russia since 2013. Jalali served 
as member of Iran's Mejlis 
(parliament) until November 
2019.



اعتبارات شهرداری به نفع یا علیه کاندیداها هزینه نشود
رئیس شورای اسالمی استان اصفهان گفت: ذره ای از اعتبار شوراها یا امکانات شهرداری ها و دهیاری ها به نفع یا 
علیه هیچ کاندیدایی استفاده نشود که این امر عالوه بر حق الناس بودن مصداق تخلف از وظایف نمایندگی است.

عبداهلل کیانی در بیست و پنجمین اجالس شورای اسالمی استان اصفهان با اشاره به اینکه راه و راهداری شریان 
اساسی توسعه اقتصادی کشورها است، اظهار کرد: اگر به سابقه توسعه در کشورهای مختلف دنیا نگاه کنیم 

متوجه می شویم زمانیکه سرمایه گذاری مناسبی را در حوزه راه و راهداری انجام داده اند به سمت پیشرفت و توسعه 
اقتصادی حرکت کرده اند. وی با اشاره به اینکه سوابق جاده ابریشم هم نشانگر رشد و شکوفایی کشورهای درمسیراین 

جاده بوده است، افزود: شهرهایی که در مسیر این جاده بوده اند به شکوفایی رسیدند و حتی تبادل فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی بین ملت ها و تمدن های مختلف تاریخ از طریق راه ها و جاده های مواصالتی صورت پذیرفته است. رئیس شورای اسالمی 

استان اصفهان با بیان اینکه دامن شوراها و شهرداری ها باید از هرگونه جناح بندی سیاسی مصون باشد، تصریح کرد: اعضای شوراها، 
شهرداران و دهیاران باید مراقبت کنند تا ذره ای از اعتبار شوراها یا امکانات شهرداری ها و دهیاری ها به نفع یا علیه هیچ کاندیدایی استفاده نشود 
که این امر عالوه بر حق الناس بودن مصداق تخلف از وظایف نمایندگی است، اما حداکثر کمک وهمکاری با مسئوالن شهرستانی را برای برگزاری 

انتخابات حداکثری مردم داشته باشند و امیدواریم بتوانیم در به کارگیری اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه نظام است همت بگماریم.

گازسوز شدن نیروگاه منتظری سبب پاک تر شدن هوای اصفهان شد
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: روزهای پاک استان اصفهان در سال ۹۴ تنها ۱۰ روز بود که این 

رقم به ۴۷ روز در سال گذشته رسید؛ یکی از دالیل آن گازی کردن نیروگاه شهید منتظری است.
 سیدمصطفی علوی در مراسم تقدیر از مشترکان نمونه شرکت گاز استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان 
۶.۵ درصد مساحت کشور را شامل می شود با این حال تقریبا تمام قسمت های استان از نعمت گاز بهره مند 

بوده و در این بخش پوشش ۹۹ درصدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه ساالنه ۲۱ میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف می شود، افزود: متوسط مصرف استان ۵۷.۵ 

میلیون متر مکعب بوده که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: وقتی سخن از مصرف بهینه می شود قرار نیست کسی دچار سختی شود 

بلکه با بکارگیری عقالنیت می توان مصرف را به ویژه در بخش مصارف خانگی کاهش داد؛ بخش مهم در کاهش این مصرف به تجهیزات گرمایشی 
موجود در منازل بازمی گردد.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد گاز استان در بخش نیروگاهی و صنعت مصرف می شود؛ نیروگاه ها در هرساعت یک میلیون و ۳۲۷ هزار متر مکعب گاز 
مصرف می کنند تا بتوانند برق استان را تامین کنند.
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 در سال جاری از ۱۷۲ 
هزار میلیارد تومان 

درآمدهای مالیاتی ۲۵ 
هزار میلیارد تومان 
به مالیات بر درآمد 

اختصاص دارد

اقتصاد ایران
0۷
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وزیر صنعت:
 از واگذاری 

خودروسازها کوتاه 
نمی آییم

رحمانــی گفت: مجموعــه وزارت 
صمت در واگذاری خودروسازی ها 
هیچ رقمه کوتاه نیامده و تا سرانجام 

رساندن آن پیش خواهد رفت.
رضا رحمانی وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت دربــاره وضعیت واگذاری 
خودروســاز ها، گفــت: واگذاری 
خودروســاز ها در قالب پروســه ای 
انجام می گیرد؛ اصالحات ساختاری 
در ایــن صنعــت شــروع و زمینه 
 واگذاری شرکت های تو در توی در 
خودروســاز ها در حال فراهم شدن 

است.
 رحمانی با بیان اینکه برای واگذاری 
خودروساز ها باید از ظرفیت افراد و 
گروه هایی که توانایی و تجربه کافی 
دارند، اســتفاده کرد، افزود: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از واگذاری 

خودروساز ها کوتاه نمی آید.
وی در ادامه با اشاره به شیوه واگذاری 
خودروســازی ها، اضافه کــرد: در 
وهله نخســت باید اموال و امالک 
خودروســازها واگذار شــود سپس 
شرکت های وابسته آن ها و در مرحله 
آخر سهام اصلی خودروسازان واگذار 
می شود که تحقق این امور مستلزم 

برخی زمینه سازی ها است.

باشگاه خبرنگاران
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

 گرچه الیحــه بودجه 
مرحلــه  بــه  هنــوز 
بررســی در مجلــس 
نرســیده و احتماال در 
در  واکاوی  جریــان 
کمیسیون های مجلس 
یا در صحن علنی دچار 
تغییرات  زیــادی در برخی بخش ها 
خواهد شــود، اما آنچه فعال دولت در 
رابطه با حقوق یا مالیاتی که قرار است 
از کارکنان بگیــرد پیش بینی کرده، 
نشان از این دارد که ســهم مالیاتی 
کارکنــان از مجمــوع درآمدهــای 

مالیاتی افزایش یافته است.

    خبــری از افزایش ۴00 هزار 
تومانی نیست

 در ســال آینده افزایش متوسط ۱۵ 
درصدی حقوق کارکنان پیش بینی 
شــده که نســبت به متوســط ۲۰ 
درصدی که در سال جاری پیشنهاد 

شد و حدودا همین اندازه هم اعمال 
شد، حدود پنج درصد از رشد کمتری 

برخوردار است.
در ســال جــاری افزایــش حقوق 
با چالش هــای زیادی همــراه بود و 
در نهایــت مجلس مصــوب کرد که 
افزایش یکســان ۴۰۰ هزار تومانی 
و رشــد تا ۱۰ درصد اعمال شود و از 
ســوی دیگر دولت نظــر موافقی در 
این رابطه نداشــته و تا اواسط سال 
هم توافق کاملی بین دو قوه در مورد 
حقوق و نحوه پرداخت آن نبود، ولی 
در هر صورت دولــت افزایش حقوق 
ســال بعد را بر مبنای مصوبه امسال 
مجلس تعیین نکرده و فعال رشد ۱۵ 

درصدی در دستور کار است.
اما مجموع هزینه  جــاری دولت در 
سال بعد به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان 
رســیده که در مقایسه با سال جاری 
۱۵ هزار میلیارد تومان رشــد دارد. 
بیش از ۷۰ درصد هزینه های جاری 
دولت  مربوط به حقوق و دستمزدی 
است که از محل بودجه عمومی دولت 
پرداخــت می شــود. در نتیجه این 
رشــد که با افزایش حقوق ها همراه 
اســت درآمدهای مالیاتــی از محل 
حقوق های پرداختی به طور طبیعی 

افزایش پیدا می کند.

    درآمد ۱۵ هــزار میلیاردی 

مالیاتی از کارکنــان دولت در 
غیاب فرار و معافیت های مالیاتی

با وجود تمامی فرارها و معافیت های 
مالیاتی که در مجموع نزدیک به ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد می شود، 
کارکنان همواره از پایه های پرداخت 
مالیات بوده و سهم قابل توجهی در 

این بخش داشته اند.
 ایــن در حالی اســت که بررســی 
وضعیــت مالیاتی دولــت در حقوق 
کارکنــان نشــان می دهــد کــه از 
مجموع ۱۹۵ هزار میلیــارد تومان 
درآمد مالیاتی که برای ســال آینده 
پیش بینی شــده ۳۲ هزار میلیارد 
آن از محــل مالیــات بــر درآمــد 
تامین می شــود و از این رقم حدود 
۱۵ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان 
 مربوط به مالیات حقــوق کارکنان

 است.
از بیش از ۱۵ هــزار میلیارد تومانی 
که از حقوق کارکنان مالیات گرفته 
می شــود ۷۳۰۰ میلیــارد تومان به 
بخــش عمومــی و ۸۴۰۰ میلیارد 
تومان به کارکنــان بخش خصوصی 
اختصاص دارد که در مجموع حدود 
۲۴۰۰ میلیــارد تومــان معادل ۱۸ 
درصد  نبســت به دریافتی امســال 

رشد  دارد.
 در سال جاری از ۱۷۲ هزار میلیارد 
تومان درآمدهــای مالیاتی ۲۵ هزار 

میلیارد تومان به مالیــات بر درآمد 
اختصاص دارد کــه ۱۳ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد آن را از محل مالیات بر حقوق 
کارکنان بخــش عمومی و خصوصی 
تامین شده اســت. از این رقم ۶۹۰۰ 
میلیارد تومان سهم کارکنان بخش 
عمومی و ۶۴۰۰ میلیارد تومان برای 

بخش خصوصی است.
اما نحــوه دریافت مالیات در ســال 
آینده مانند ســال جاری پیش بینی 
شده است؛ به طوری که برای حقوق  

به صورت پلکانی تا ۳۵ درصد مالیات 
اعمال می شــود، با این تفاوت که در 
ســال جاری حقوق های کمتر از دو 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات 
معاف شدند و در ســال آینده ۲۵۰ 
هزار میلیارد تومان بــه این معافیت 
مالیاتی افزوده شــده و تا سقف سه 

میلیون تومان در ماه رسیده است.
بر این اساس در ســال ۱۳۹۹، نرخ 
مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی 
و غیردولتی اعــم از حقوق و مزایای 

فوق العاده و کارانــه مازاد بر معافیت 
ســه میلیونی، تا ۱.۵ برابر مشمول 
مالیات ســاالنه ۱۰ درصد، نسبت به 
مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول 
مالیات ۱۵ درصد و نســبت به مازاد 
۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشــمول 

مالیات ۲۰ درصد می شود.
همچنیــن مالیات برای نســبت به 
مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول 
مالیات ۲۵ درصد و نســبت به مازاد 

شش برابر ۳۵ درصد است.

اوضاع حقوق و مالیات کارکنان در سال آینده؛  

خبری از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی نیست
در پیش بینی دولت برای حقوق کارکنان در سال آینده خبری 
از رشد ۴00 هزار تومانی امسال نیست و افزایش متوسط ۱۵ 
درصدی تعیین شده است. از سوی دیگر با مالیات پلکانی تا 
۳۵ درصد، دولت در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از 
کارکنان بخش خصوصی و دولتی مالیات دریافت می کند که 

نسبت به سال جاری ۱۸درصد افزایش دارد.



استارتآپ

بیدودبیدوچرخهباگروکشیپولمردم!

باگرانشدنبنزینوسردشــدنوآلودگیمعمولهوادر
روزهایسردزمستانی،درستدرروزهاییکهمردمبیشاز
همیشهبهدوچرخههایایناستارتآپینیازداشتند،بیدوددودشدوبههوارفت!
دراینبینهمتکلیفبیشاز۲۰۰هزارنفرکاربرانایناستارتآپو۳۱میلیاردو
۸۰۰میلیونتومانودیعهایکهاینشرکتبابتاستفادهازدوچرخههایشازاین

افرادگرفتهبود،هنوزمعلومنیست.
یک ماهی می شود که بیدود دود شده است! استارت آپی که قبل از هر چیز با تبلیغات در سطح 
شهر کارش را آغاز کرد و کم کم در کنار بنر ها و جایگاه هایی که در نقاط پرتردد شهر با تابلوی 
نارنجی رنگ بیدود علم شده بود، دوچرخه های نارنجی رنگی خودنمایی کردند و عالقه مندان 
به فرار از ترافیک و فرار از شلوغی وسایل نقلیه عمومی و صد البته ورزش دوستان به استفاده 
از دوچرخه های عمومی بیدود ترغیب شدند.  دوچرخه هایی که با ودیعه ای ۱۵۹ هزار تومانی 
در اختیار همه کسانی قرار می گرفت که اپلیکیشین بیدود را نصب می کردند. هزینه هر نیم 
ساعت اســتفاده از این دوچرخه ها هم هزار و ۵۰۰ تومان بود. همه چیز داشت خوب پیش 
می رفت و قیمت مناسب و در دســترس بودن دوچرخه های بیدود روزبه روز مشتریان این 
استارت آپ را بیشتر می کرد، اما یک باره در اوج شرایط اضطرار با گران شدن بنزین و سردشدن 

و آلودگی معمول هوا در روز های سرد زمستانی، درست در روز هایی که 
مردم بیش از همیشه به دوچرخه های این استارت آپی نیاز داشتند و بنا 
بود بیدود برای کاهش تردد وسایل نقلیه و کمک به تنفس تهران پای 
کار باشد، بیدود دود شــد و به هوا رفت! در این بین هم تکلیف بیش از 
۲۰۰ هزار نفر کاربران این استارت آپ و ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
ودیعه ای که این شرکت بابت استفاده از دوچرخه هایش از این افراد گرفته 
بود، هنوز معلوم نیست. پیمانکار نارنجی حمل و نقل پاک در سال ۱۳۹۶ 
به عنوان اولین و تنها مجری انحصاری دوچرخه های اشتراکی هوشمند 
با نام تجاری »بیدود«، کارش را آغاز کرد. مرداد ســال گذشته هم طرح 
دوچرخه های اشتراکی به طور رسمی از سوی شهرداری تهران کلید خورد. 
در این طرح افراد متقاضی با مراجعه به سایت یا نصب اپلیکیشین، پس از 
ثبت نام و پرداخت مبلغ ۱۵۹ هزار تومان به عنوان ودیعه و ۳۹ هزار و ۹۰۰ 
تومان به عنوان بسته بیمه شامل شــخص ثالث، راکب، موکب و حوادث 
انفرادی، می توانستند این دوچرخه ها را در اختیار بگیرند و در هر نقطه ای 
که خواســتند آن را قفل و رها کنند. مرداد امســال در سالگرد راه اندازی 
بیدود، غالمحسین قاسمی مجری طرح دوچرخه های اشتراکی )بیدود( در 
پایتخت در مصاحبه ای با تاکید بر روند صعودی استفاده از این دوچرخه ها تعداد کاربران این 
دوچرخه ها را رو به افزایش توصیف کرد و گفته بود: »در حال حاضر تعداد کاربران به ۲۰۰ 
هزار نفر رسیده، البته متقاضیانی در مناطقی که هنوز در آن ها ایستگاه ایجاد نشده وجود 
دارد.« حاال با فرض اینکه همان ۲۰۰ هزار کاربر عضو اپلیکیشین بیدود هستند و از آن استفاده 
می کردند، می توان با یک محاسبه ساده متوجه شد مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
ودیعه نزد شرکت بیدود وجود دارد و این شرکت هم اکنون نزدیک به یک ماه است بدون هیچ 

توضیحی و بی آنکه تکلیف ودیعه کاربرانش را مشخص کند، دود شده و خبری از آن نیست!

بهانههایدودشدنبیدود
بعد از جمع شدن ناگهانی پیمانکار نارنجی بیدود از سطح شهر تهران نخستین واکنش ها نسبت 
به دود شدن بیدود این توئیت غالمحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری تهران بود: » دوچرخه های بیدود به دلیل جلوگیری از صدمات متصور در ناآرامی های 
اخیر جمع آوری شدند و باید در اسرع وقت آماده بهره برداری شهروندان شوند«. وی در عین 
حال با اشاره به تعهد این شرکت در برابر ودیعه مشــتریان تاکید کرده بود: » شهرداری نیز 

کماکان به حمایت های خود از این حرکت ادامه می دهد«. با اتمام ناآرامی ها و بازگشت آرامش 
کامل به جامعه همچنان از بیدود خبری نیست. این بار بوی پول به مشام می رسد و بهانه این 

شرکت برای ادامه کارش بحث های مالی و اقتصادی است.

اغتشاشاتبهانهبود
خیلی ها پشت پرده دودشدن بیدود از تهران را به اختالفات مالی پیش آمده بین شهرداری 
تهران و شرکت پاک چرخ ایرانیان یعنی همان پیمانکار بیدود نسبت می دهند. مدیرعامل 
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره معتقد است: »حذف این دوچرخه ها 
در سطح پایتخت به دلیل مشکل و اختالفات داخلی شــرکت بیدود و سهامداران آن است 
و ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. بیدود یک شــرکت خصوصی بوده و ما هیچ گاه وعده 
حمایت از آن ها را نداده بودیم. اگر قرار بود حمایت شوند باید از اول به ما اعالم می کردند، ولی 
با این وجود امیدواریم مشکالت داخلی این شرکت به زودی مرتفع شود. موضوع جمع آوری 
دوچرخه ها به شکلی ناگهانی رخ داد و بعد از تغییر قیمت بنزین و اغتشاشات مربوط به آن 
یک دفعه شرکت بیدود دوچرخه هایش را از سطح شهر جمع کرد و شفاهی به ما اعالم کردند 
که به مشکل مالی برخورد کرده ایم.« محسن پورسیدآقایی، معاون مستعفی حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران هم بحث مالی را بهانه دانست و گفته بود: »به نظرم این موضوع بیشتر 
بهانه گیری است چراکه درخواست و نامه مکتوبی به ما ارسال نشده، ولی با این وجود به طرق 

مختلف تالش کرده ایم اقدامات الزم را جهت همکاری با شرکت بیدود انجام دهیم. «

بدرودبیدود!
در کنار همه این ها صحبت با کاربران بیدود نشان می دهد با وجود آنکه سایت این شرکت 
همچنان باالست، اما کسی پاسخگوی کاربرانی که به دنبال تعیین تکلیف خود و ودیعه هایشان 
هستند، نیست. با تمام این ها حسین قاسمی، نایب رئیس هیات مدیره بیدود گفته است: »پایان 
فعالیت بیدود حقیقت ندارد و ما در حال انجام بعضی کار های زیرساختی هستیم و به زودی 
دوباره فعالیت مان را از سرخواهیم گرفت البته ما به برخی حمایت ها از سمت شهرداری نیاز 
داریم«. بیدود حتی اگر دوباره به چرخه حمل ونقل عمومی بازگردد هم نمی تواند روز های 
غیبت غیر موجهش را جبران کند؛ روز هایی که به دلیل گرانی بنزین از یک ســو و آلودگی 
اضطراری هوا از سوی دیگر مردم به استفاده از وسیله نقلیه پاکی همچون دوچرخه احتیاج 
داشتند، اما پیمانکار حمل ونقل پاک شهرداری تهران مردم را در هوای آلوده تنها گذاشت 

بی آنکه توضیحی دهد.

تسنیم
گــــــزارش
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۰۸
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

برنامه های حمایتی استارت آپ ها تشریح شد
 اصغر مصاحب معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در دومین روز رویداد 
ملی تبادل فناوری بنگاه های کوچک و متوسط و استارت آپ ها درخصوص برنامه های این سازمان در راستای 
حمایت از استارت آپ ها عنوان کرد: در سطح کشور و بر اساس دستورالعمل ابالغی به استان ها، از مجموعه های 
فناور به طور عام و از مجموعه استارت آپ ها به صورت خاص حمایت می شود.  مصاحب ادامه داد: این حمایت ها 

در زمینه های زیرساختی و تجاری سازی برای استارت آپ ها، شامل استقرار رایگان در مراکز خدمات فناوری 
و کسب و کار شهرک های صنعتی کشور خواهد بود. وی با اشاره به این که رفع نیاز فناورانه بنگاه های کوچک و 

متوسط از طریق ارائه ایده های خالقانه در صنعت کشور به عنوان برنامه مهم سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران درنظر گرفته شده است، یادآور شد: در سال گذشته برنامه تبادل فناوری بین بنگاه های کوچک و متوسط و 

واحدهای فناور در دستور کار قرار گرفت که استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان مرکز توجه این رویداد بودند. مصاحب با اشاره به این که ایده های 
استارت آپی نقش مهمی در رفع نیازهای صنعت دارند، گفت: در یک سال گذشته نزدیک به ۶۰ رویداد استارت آپی در سطح کشور برگزار شده است. 
وی به کمک هزینه برای جذب نیروی انسانی و خرید تجهیزات به عنوان تسهیالت به استارت آپ ها نیز اشاره و تصریح کرد: چنان چه سرمایه گذاران 

در این زمینه تمایل به مشارکت داشته باشند، شرکت شهرک های صنعتی استان ها این ارتباط و تعامل را فراهم خواهند کرد.
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می خواهیــد بدانید از چه 
وقتی تب راه اندازی کسب 

و کارآنالین واقعا باال رفت؟
 از کــی در ایــران مــردم 
عادی هم ســراغ کســب 
درآمد اینترنتــی رفتند؟ 
دقیقا از وقتی که تلگرام و 
اینستاگرام پر مخاطب شد. درست است 
که موج اول را سایت ها راه انداختند ولی 
موج بعدی که خیلی بزرگتر بود در شبکه 

های اجتماعی راه افتاد 
شبکه های اجتماعی باعث شدند، پدر و 
مادرها و کاســب هایی که اصال عالقه ای 
به اینترنت نداشتند، پایشان به اینترنت 
باز شــود. بعد هم دیدند که می شــود از 
طریق کانال زدن و پیچ ســاختن برای 
کســب و کار مشــتری پیدا کرد. اینجا 
دیگر کسی که وبمستر است یا با دنیای 
اینترنت سر و کار دارد، با یک ایده  جدید 
و جالب کســب و کار آنالیــن راه اندازی 
نمی کند. اینجا مردمی که حداقل دانش 
اینترنت را دارند، کســب و کار خودشان 
 را انالیــن می کنند. آن هــم با کمترین

 هزینه.
خب حاال این خوب است یا بد؟ البته که 
خیلی خوب است ولی اگر راه و رسم این 
بازی را بدانیم و از آن مهم تر ریسک کسب 
و کار در شبکه های اجتماعی را به حداقل 

برسانیم.

بایدپایهکسبوکارماسایتباشد
چند ســال پیش ناگهان تلگرام در ایران 
بسته شد. خبری بد برای عموم مردم و یک 
فاجعه برای افرادی که پایه کسب و کارشان 
در تلگرام بود. چه کنیم که درگیر چنین 
مشکل بدی نشویم؟ خیلی ساده برای کسب 
و کارمان یک سایت داشته باشیم و مخاطب 
را به سمت سایت هدایت کنیم. اینطوری از 
مشکالت عمده  کسب و کارهایی که فقط 
در شــبکه های اجتماعی هستند در امان 
می مانیم.  در این صورت اگر قوانین کشوری 
در مورد یک شــبکه  اجتماعی تغییر کرد 
ما دیگر چندان دچار مشــکل نمی شویم. 
مخاطبیــن می توانند ما را پیــدا کنند و 
 راه جدیدی برای دنبال کردن ما داشــته 

باشند.

مزیتهایداشتنسایت
مهم تر از همه، سایت برای شماست و تنها 
شما و رفتار شــما و کسب و کارتان است 
که در پیگیری های قانونــی مالک قرار 
می گیرد. احتمال بسته شدن یک سایت ) 
در صورتی که از قوانین به درستی پیروی 
کند( بسیار کمتر از یک شبکه  اجتماعی 
در ایران اســت. مورد دوم اینکه کنترل 
شما در شبکه های اجتماعی روی کسب 
و کارتان بسیار محدود است. برای مثال 
در اینستاگرام شما وابسته به الگوریتم ها و 
تغییرات اینستاگرام هستید که این خیلی 
بد است. در حالی که سایت برای خودتان 
اســت و حق دارید در مورد هر بخش آن 

خودتان تصمیم بگیرید.
مورد سوم اینکه شما وابسته به امکانات 
محدود شبکه های اجتماعی نیستید. شما 
می توانید در سایت هر گونه که می خواهید 
چینش صفحه، قالب و المان ها را تغییر 
دهید.  هر روز یک امکان جدید به کسب 

و کار خــود اضافه کنیــد و از این طریق 
فروشتان را افزایش دهید.

نمی گویم که اگر االن پیج اینســتاگرام 
داریــد، دنبال آمــوزش حــذف اکانت 
اینســتاگرام باشــید. اتفاقا شبکه های 
اجتماعی فرصتی بی نظیر هســتند اما 
مسئله این اســت که در کنار آن ها باید 

حتما سایت هم داشته باشید.

یادبگیریدکهچطورازشبکههای
اجتماعیکسبدرآمدکنید

به جز داشتن ســایت، باید برای داشتن 
یک کسب و کار فوق العاده در شبکه های 
اجتماعی به صورت کامل و درست آموزش 
ببینید. مخصوصا کــه هر تغییر کوچک 
در کســب و کار می تواند روی درآمد ما 
تاثیرگذار باشد. برای یادگیری محتوای 
با ارزش زیادی در ســطح وب وجود دارد 
مثال در مقاله کســب درآمــد از تلگرام 
می توانید یادبگیرید که چطور یک کسب 
و کار پربازده در تلگــرام ایجاد کنید. این 

 فرصت فوق العاده است، پس حتما شروع
 کنید.

تولیدوفروشمحتواازموفقترین

انواعکسبوکاراینترنتی
تولید محتوا یکــی دیگر از مدل های 
مختلف کسب و کار اینترنتی شناخته 
می شــود که امروزه نیز از طرفداران 
بســیاری برخــوردار اســت. تولید 
محتواهای متنــی، ویدیویی، صوتی 
و همچنین گرافیکی در این دســته 
بندی قرار می گیرنــد. محتوا تولید 
کردن در هر نوعی که باشــد نیاز به 

تخصص و مهارت کافی دارد.
کسانی به صورت مســتقیم به تولید 
انواع محتوا می پردازند می بایســت 
مهارت و تجربیــات الزم را به خوبی 
کسب کرده باشــند تا نظر مخاطبان 
را جلب نمایند. این نوع کســب و کار 
امروزه بسیار مورد اســتقبال اقشار 
مختلف جامعــه قرار گرفته اســت. 
تولید محتوای متنی از جمله مواردی 
است که به عنوان شغل دوم در بستر 

اینترنت به انجام می رسد.

سخنپایانیدررابطهباکسبو
کاراینترنتی

برای شــروع کســب و کار اینترنتی 
کســب اطالعات مناســب و کافی از 
مهم ترین مواردی اســت کــه افراد 
باید به آن توجه کافی داشته باشند. 
کســب و کارهای مختلف اینترنتی 
را می توانید در بســترهای مختلفی 
رونق دهید و باعث اشــتغال زایی نیز 
شوید. به عنوان مثال تولید محتوا می 
تواند به صورت فراگیر انجام شود در 
صورتی که افراد آموزش های الزم در 
 رابطه با این نوع کســب و کار را دیده

 باشند.
کســب و کارهای اینترنتی در منزل 
یکی ازمــوارد مهم و مناســب برای 
بانوانی است که امکان حضور در محل 
کار و یا جامعه را ندارند. به این کسب و 
کار همچنین می توان به عنوان شغل 

دوم نگاهی داشت. 

ریسک کسب و کار اینترنتی در شبکه های اجتماعی را به حداقل برسانید

بازاری به وسعت یک موبایل

متاسفانهامروزهاغلب
کارآفرینانفقطبه

دنبالارتباطمناسب
بامشتریانهستند.
برایناساساهمیت

تعاملمناسببا
کارمندانموردغفلت

قرارمیگیرد

میخواهیدبدانیدازچهوقتیتبراهاندازیکســبو
کارآنالینواقعاباالرفت؟ازکیدرایرانمردمعادیهم
سراغکســبدرآمداینترنتیرفتند؟دقیقاازوقتیکه
تلگرامواینســتاگرامپرمخاطبشد.درستاستکه
موجاولراسایتهاراهانداختندولیموجبعدیکهخیلی

بزرگتربوددرشبکههایاجتماعیراهافتاد.
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