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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

هر
س: م

عک

بازار طال و سکه 98/9/30 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,553,0004,365,000قدیم

سکه طرح 
4,539,0004,259,000جدید

2,349,0002,278,000نیم سکه

1,440,0001,479,000ربع سکه

910,000874,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,012,2001,884,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18464,400435,200 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24619,300580,200 عیار

یکشنبه| 1 دی 1398| 22 دسامبر 2019 | 25 ربیع الثانی 1441 | سال دوم| شماره 397|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

بیت کوین؛

 احتمال سقوط بیشتر است یا صعود؟
استراتژیست ارشــد کاال در بلومبرگ اینتلیجنس گفت قیمت 
بیت کوین در ۲۰۲۰ احتماالً به ۱۰ هزار دالر بیشتر نزدیک باشد 

تا ۵ هزار دالر.
 رفتار بیت کوین در ماه های آخر ۲۰۱۹ بسیار متغیر بوده است و 

انتظار بی ثباتی بیشتری برای سال آینده می رود. ولی به نظر مایک 
مک گلون، استراتژیست ارشد کاال در بلومبرگ اینتلیجنس، کل این روند 

خوشبینانه هنوز هم در طوالنی مدت اعتبار دارد. قیمت بیت کوین احتماالً به ۱۰ هزار 
دالر بیشتر نزدیک باشد تا ۵ هزار دالر. ...

وی بیان کرد: همــواره راه های 
گوناگونی برای ارتباط تجاری 
بین کشــورها ماننــد تهاتر یا 
سرمایه گذاری مشترک وجود 
داشته است و  در شرایط کنونی 
راه های هوشــمندانه می تواند 
موجب تــوازن در رویدادهایی 
باشد که داخل و خارج ایران رخ می دهد؛ چرا 
که به هر روی باید تجارت ادامه داشته باشد تا 

بتوان این شرایط را از سر گذراند.
سفیر بنگالدش در ایران تشریح کرد: وقتی 
در مورد ســرمایه گذاری صحبت می کنیم 
برای مثال در مناطق آزاد این کشور ایرانیان 
می توانند از مزیت هایی مانند نیروی کار ارزان، 
بازار ۵۰ میلیون نفری با قدرت خرید خوب و 
صادرات بدون تعرفه به کشورهای توسعه یافته 

از جمله اروپا بهره ببرند.
وی اضافه کرد: مشــوق دیگر سرمایه گذاری 
در بنگالدش این اســت که فرد هر زمانی که 
بخواهد می تواند اصل و ســود پول خود را در 
قالب هر نوع ارزی به کشور دلخواه انتقال دهد 
و حتی در صورت تمایل می تواند اقامت این 

کشور را بگیرند.
اعظــم ســارکار همچنیــن تاکیــد کرد: 
سرمایه گذاران صنعت فرش حتی می توانند 
در زمینه تولید نخ در بنگالدش سرمایه گذاری 
کنند و تولید خود را در راســتای تامین مواد 

اولیه کارخانه های کاشان استفاده کنند.
وی بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد 
این کشور برشمرد و با اشاره به رشد اقتصادی 
۱۵ سال گذشته ادامه داد: بخش های جدید، 
ترغیب کننده و سود دهی مانند انرژی های 

تجدیدپذیر، فناوری اطالعات، برق، داروسازی 
و کشتی سازی نیز در بنگالدش وجود دارد. 

ســفیر بنگالدش در ایران همچنین گفت: 
آسان ترین راه برای ســرمایه گذاری بخش 
گردشــگری اســت زیرا بنگالدش چندان 
ساختار مناسبی در این زمینه مانند هتل ندارد 
و سرمایه گذاری در این بخش بازگشت خوبی 

خواهد داشت.
وی افزود: اگر در این حوزه ارتباطات تقویت 
شود، گردشــگران بنگالدشــی عالقه مند 
خواهند بود که به ایران سفر کنند و همچنین 
به گردشگران ایرانی نیز خوش آمد خواهیم 

گفت.
اعظم ســارکار، بنگالدش را پلی میان هند، 
نپال و سایر کشورهای منطقه جنوب شرقی 
آســیا عنوان کرد و گفت: تالش داریم توری 
از راهنمایان گردشگری در فصل بهار آینده 
به ایران سفر کرده و از نقاطی مانند اصفهان، 
کاشان، شــیراز و شمال در راســتای تهیه 

بسته های گردشگری دیدن کنند.
رییس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی کاشان نیز در این دیدار تشریح کرد: 

کاهش واردات و صــادرات ایران و بنگالدش 
علت های گوناگونی دارد که از جمله می توان 
به تغییر نوع نخ مورد نیــاز تولیدکنندگان 
فرش اشاره کرد که کارخانه های بنگالدشی 
چندان توانایی تامین این نیاز را ندارند و پس 
از تحریم های یکجانبه آمریکا، بنگالدش به 
یکی از بدترین کشورها برای مبادالت مالی 

تبدیل شد.
محمود توالیی افزود: از ایــن رو در زمان باال 
رفتن بهای تمام شده، سرمایه گذاران ترجیه 
می دهند نســبت به پیدا کــردن جایگزین 

اقدام کنند.
وی بیان کرد: شرایط ۲ سال گذشته کشور 
نشان داد که با وجود همه مسایل ظرفیت های 
خوبی برای صــادارت داریم و امروز کاالهای 

ایرانی به نسبت، قابل رقابت تر هستند.
رییس اتاق بازرگانی کاشان تصریح کرد: در 
بحث نخ این کشور نیاز به فناوری به روزتری 
دارد تــا بتواند نیاز تولیدکننــدگان ایرانی و 
سایرین را برآورده کند و بنگالدش باید در این 

حوزه بیشتر سرمایه گذاری کند.
وی تاکید کرد: اگر ظرفیت های متقابل بیشتر 
شناسایی شود، نقاط بسیاری وجود دارد که 
می توان روی آنها کار کرد اما باید در دو طرف 
اراده وجود داشته باشد که سفارتخانه ها در 
این زمینه نقش مهمی برعهده دارند. توالیی 
گفت: در همین سال  گذشته ۵۰ میلیارد دالر 
واردات و صادرات داشتیم که بنگالدش از آن 
سهم ناچیزی دارد، در حالی که حتی در زمینه 
فوالد و مصالح ساختمانی شرایط بسیار خوبی 
داریم و می توانیم از این فرصت ها برای ارتقای 

تراز تجاری دو کشور استفاده کنیم.

سفیر بنگالدش در ایران:

کاشان، برخوردار از ظرفیت تقویت روابط اقتصادی تهران و داکا

شرایط 2 سال 
گذشته کشور نشان 
داد که با وجود همه 

مسایل ظرفیت های 
خوبی برای صادارت 

داریم و امروز 
کاالهای ایرانی به 

نسبت، قابل رقابت تر 
هستند

 سفیر بنگالدش در ایران گفت: کاشان شهری صنعتی به ویژه در زمینه تولید فرش ماشینی است که یکی از واردکنندگان نخ، به عنوان مواد اولیه آن بوده و 
محل ارتباط اقتصادی بین دو کشور به شمار می رود که امیدواریم این ارتباط توسعه یابد.

»ای.اف.ام گسال اعظم سارکار« شامگاه جمعه در دیدار با رییس اتاق بازرگانی کاشان افزود: پیش تر تجارت خوبی در زمینه نخ بین بنگالدش و ایران وجود 
داشت و در این راستا هماهنگی هایی با مسئول فروش انجام شده بود اما به نظر می رسد که در نتیجه علت های گوناگونی از جمله مشکالت این صنعت در 

نتیجه تحریم ها یا سایر مسایل اجرایی کاهش یافته است اما عالقه مند هستیم این ارتباط ترمیم شود و بهبود یابد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

با وجود تأیید رئیس پلیس راهور مبنی بر کاهش آمار مرگ و میر موتور سوارهای استان اصفهان؛

نصف جهان پایتخت فوتی های موتورسوار شد
      هر چه هم که جریمه ها افزایش یابد تا وقتی که فرهنگ مردم در زمینه رعایت قانون و مقررات پایین باشد، باز هم پلیس در کاهش چشمگیر این حوادث موفق نخواهد بود
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نصب هوای پاک بر روی 
سقف خانه اصفهانی ها!

بروز چند روز پیاپــی با آلودگی 
هوا در اصفهان و دیگر شهرهای 
کالن ایران هشدار این را می دهد 
که در صورت تغییر ندادن سبک 
زندگیمان و کاهش آالینده های 
زیســت محیطی، دیگر از وجود 
آســمان آبی محــروم خواهیم 
شد. آلودگی هوا نه تنها سالمت 
جسم را تهدید می کند بلکه در 
ایجاد افســردگی، پرخاشگری، 
خــواب آلودگی، بیــش فعالی 
کودکان و دیگر اختالالت روانی 
نیز موثر اســت. قــرار گرفتن 
طوالنی مــدت در معرض هوای 
آلــوده می تواند موجــب اثرات 
دائمی برروی ســالمت ما شود. 
سرعت بخشیدن بر پیری ریه ها، 
پیشرفت بیماری هایی مانند آسم، 
برونشیت، آمفزیم) نوعی بیماری 
ریوی( و حتی سرطان از تاثیرات 
جسمی آلودگی هواست که در 
صورت کنترل نشدن در آینده به 

یک سونامی تبدیل خواهد شد. 
یکی از مهم ترین راه های کنترل 
آالینده های زیســت محیطی، 
اســتفاده از انرژی پاک است که 
امروزه تمامی کشورهای پیشرفته 

در...

ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
درپنج شهر شمال و شرق استان 

اصفهان آغاز شد
معــاون بازآفرینــی و مســکن اداره کل راه و 
شهرســازی اصفهان از آغاز ثبت نام متقاضیان 
اقدام ملی مسکن در شــهرهای کاشان، نایین، 
قمصر، جوشقان و انارک در شمال و شرق این 
اســتان خبر داد و گفت: مهلت ثبت نام در این 

طرح تا دو روز دیگر ادامه دارد.
ایمان طاهر اظهار داشــت :به دنبــال ثبت نام 
هفته گذشــته طرح اقدام ملی ساخت مسکن 
در اصفهان و با توجه به امکان ســنجی جدید 
در شهرهای کاشــان، نایین، قمصر، جوشقان 
و انارک برای ثبت نــام در این طرح، این امکان 
از ســاعت ۱۰ صبــح روز شــنبه ۳۰ آذرماه 
 ۹۸ برای ســاکنان شهرهای یاد شــده فراهم 

شد. ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S
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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             

نوبت دوم

شناسه: 704413

مزایده واگذاری به اجاره  
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان در نظر دارد تعدادی از رقبات موقوفات شهر کاشان را به صورت مجزا برای یک سال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت اطالع از 
جزییات و دریافت متن آگهی تفصیلی هر رقبه و فرم های مربوطه، تا دوشنبه مورخ 1398/10/16 ساعت 14 با شماره تلفن 11-55339910 تماس حاصل نموده و جهت ثبت نام به نشانی: کاشان، 

خیابان امیر کبیر، روبروی اداره برق مراجعه نمایند. اطالعات رقبات: 
1( دو باب مغازه با مساحت تقریبی 123 و 116 متر مربع واقع در خیابان اباذر 

2( یک باب مغازه با مساحت تقریبی 129 متر مربع واقع در خیابان امبیر کبیر 
3( یک دستگاه آپارتمان اداری – تجاری به مساحت تقریبی 50 متر مربع واقع در خیابان باب الحوائج 

4( یک دستگاه زیر زمین طبقه )2-( با مساحت تقریبی 430 متر مربع واقع در خیابان اباذر 
5( دو باب مغازه با مساحت تقریبی 32 و 16 متر مربع واقع در خیابان مال حبیب اله شریف 



ادامه از صفحه یک:
...   اســتفاده از این نوع انرژی ها 
پیشگام هستند.توسعه و گسترش 
انرژی هــای تجدیدپذیر موجب 
كمك به تحقق اهداف توســعه 
اقتصــادی، اجتماعی و زیســت 
محیطی   شده و از عوامل اساسی 
در رسیدن به توســعه پایدار در 
هر كشوری محســوب می شود. 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
از جمله »انرژی بادی، خورشیدی 
و زمیــن گرمایــی« می توانــد 
باعث كاهش وابســتگی به منابع 
فسیلی و كاهش انتشار گازهای 
آالینده  شود. هرچند  انرژی های 
تجدیدپذیــر دارای هزینه های 
سرمایه گذاری اولیه باالیی است اما  
در مقابل هزینه نگهداری و تعمیر 
در آنها پایین اســت و به راحتی 
در همان سال های اولیه نصب از 
طریق صرفه جویی در خرید منابع 
تجدید ناپذیر می توان هزینه اولیه 
اســتفاده از منابع تجدید پذیر را 

منتفع نمود.
از مهم ترین منابع تجدید پذیر در 
كشور ما انرژی خورشیدی است كه 
استفاده از آن چند گاهی است در 
برخی از موسسات دیده می شود. 
در اصفهــان نیز مراكــز فروش 
متعددی برای ارائه خدمات وجود 
دارد كه تمامی این مراكز فروش 
دارای سایت اینترنتی هستند و 
به راحتی می توان با یك مقایسه 
قیمت از بین آنها انتخاب و خرید 
بهینه كرد.  برق خورشــیدی را 
می توان به دو گــروه پکیج برق 
خورشــیدی متصل به شبکه و 
پکیج برق خورشیدی مستقل از 
شبکه تقسیم نمود. در پکیج برق 
خورشیدی مستقل از شبکه، پنل 
خورشیدی انرژی موجود در نور 
خورشــید را به انرژی الکتریکی 
تبدیل و در باتری ذخیره ســازی 
می كند. به ایــن صورت در طول 
شبانه روز، مشــترک می تواند از 
انرژی الکتریکی مانند برق شهر 
اســتفاده كند امــا در پکیج برق 
خورشیدی متصل به شبکه، انرژی 
تولید شده مستقیما و بدون ذخیره 
سازی به شبکه برق شهر تزریق 
می شود و معادل برق تولید شده، 
پول از طرف اداره برق به حساب 
مشترک واریز می شــود. پکیج 
برق خورشیدی مستقل از شبکه 
مناســب مشــتركینی است كه 
به برق شهر دسترســی ندارند و 
می خواهند انرژی الکتریکی مورد 
نیاز تجهیزاتی را تامین نمایند كه 
برای كار نیازمند برق شهر هستند.

البتــه به صــورت مــوردی نیز 
میتوان از پنل های خورشــیدی 
برای تولید انرژی اســتفاده كرد. 
آبگرمکــن خورشــیدی، پمپ 
آب، اینورتر،موتــور برق و تابلوی 
خورشیدی از موارد مذكور هستند.  
با بررســی این سایت ها به خوبی 
میتوان فهمید كه هزینه های اولیه 
نصب این دستگاه ها باال است كه 
البته به این دلیل است كه بیشتر 
آنها وارداتی و ساخت چین، كره، 
ژاپن و آلمان اســت. اگر تولیدات 
داخلی بتوانــد از لحاظ كیفیت با 
وارداتی ها رقابت كند به سرعت 
بازار های ایران و حاشیه را خواهد 

گرفت.
 فراوانــی و قابل اعتمــاد بودن، 
ممانعت از تولید آالینده ها، افزایش 
امنیت عرضه انــرژی و افزایش 
دسترســی به منابع انرژی پایدار 
در كنار رشد اقتصادی باالیی كه 
برای كشور خواهد داشت، می تواند 
تولید كنندگان داخلی را ترغیب 
كند تابیشتر به این سمت و سوی 
روی آورند. البتــه حمایت های 
زیادی بایــد از كارآفرینان عرصه 
تولید انرژی پاک شــود تا ایرانی 

پاک تر داشته باشیم.

اقتصاد استان
02
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توصیه های مرکز بهداشت اصفهان در خصوص آلودگی هوا
 با توجه به سنجش های به عمل آمده، پیش بینی می گردد طی روزهای یادشده میزان كیفیت هوا در 
شرایط ناسالم برای گروه های حساس و در برخی مواقع در ساعات اولیه روز در شرایط ناسالم برای عموم 
جامعه قرار گیرد، لذا ارائه توصیه های بهداشتی زیر برای كاهش اثرات ناشی از آالینده های هوا بر سالمت 
جامعه اتخاذمی شود. مركز بهداشت استان اعالم نمود: با توجه به پیش بینی اداره كل هواشناسی استان 

مبنی بر پایداری جوی و افزایش میزان غلظت آالینده های هوا از روز پنجشنبه ۹۸/۹/۲۸ تا اواخر وقت 
یکشنبه ۹۸/۱۰/۱ در كالن شهر اصفهان و شهرستان های صنعتی و پرجمعیت الزم است شهروندان گرامی 

نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی زیر دقت نظر داشته باشند.
- شهروندان محترم تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل و تردد بی مورد در معابر شهری خودداری فرمایند.

- بیماران قلبی و ریوی و مبتالیان به آسم، در فضاهای باز فعالیت ننمایند و تا حد امکان از حضور در سطح شهر خودداری نموده و در منزل 
استراحت نمایند.

- به مدیران مدارس و مهدهای كودک توصیه می گردد كلیه فعالیت های فیزیکی و ورزشی در مهدهای كودک، مراكز پیش دبستانی و كلیه 
مقاطع تحصیلی مدارس را حذف نمایند و زنگ های تفریح را نیز تا حد امکان در كالس ها سپری نمایند.

انجام ۱۰۰ هکتار دیم کاری در شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: در برنامه امسال ۱۰۰ هکتار دیم كاری در 

دستوركار این سازمان قرار گرفته كه تاكنون بیش از ۶۵ هکتار آن كاشت شده است.
فروغ مرتضایی نژاد اظهار كرد: با توجه به اینکه آب پایداری در شهر اصفهان وجود ندارد و هر آنچه كه هست 

برای عرصه های كاشته شده است، گریزی نداریم با توجه به اقلیم شهر سطح دیم كاری را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه دیم كاری در عرصه های اطراف شهر، كمربند سبز شهر انجام می شود تا سرانه فضای سبز 

شهر ثابت باشد، افزود: سال گذشته در ارتفاعات قائمیه دیم كاری انجام شده است، امسال نیز توسعه دیم كاری 
را در دستور كار قرار داده ایم به طوری كه در ادامه فاز جنگل شرق و ارتفاعات كوه نخودی و بخش های مجاور آن 

تاكنون ۵۰ هکتار بذركاری انجام شده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به مزیت های دیم كاری، ادامه داد: برای دیم كاری نیازی به تامین 

آب و سیستم آبرسانی وجود ندارد
وی خاطرنشان كرد: دیم كاری در ۵۰ هکتار در فاز ادامه سایت شرق، پنج هکتار در پارک كوهستانی صفه، ضلع جنوبی بزرگراه آقارب پرست و 

محوطه جنگلی كوه قائمیه انجام شده است.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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شهردار اصفهان خبر داد:    
تصمیم گیری در مورد گذر آقانجفی با توجه به منافع شهر و میراث تاریخی

شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری نشست با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئوالن شهری و استانی در مورد گذر آقانجفی و مركز همایش های بین المللی اصفهان، 
گفت: امیدوارم نتیجه این نشست، بهره مندی مناسب از سالن مركز همایش های بین المللی و تصمیم خوب در مورد گذر آقا نوراله نجفی با توجه به منافع شهری 
و میراث تاریخی باشد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در گفت و گوی زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« گفت : وی 
افزود: پاكبانان بعد از نیمه شب كه همه در خواب و استراحت هستند، به نظافت شهر مشغول اند و باید رفتار و عمل ما به گونه ای باشد كه رعایت حال آنها را كرده و احترام این قشر زحمت 
كش را حفظ كنیم. نوروزی اظهار كرد: همچنین روز گذشته وزیر راه و شهرسازی بازدیدی از گذر آقا نوراله نجفی و مركز همایش های بین المللی شهر اصفهان داشت و در جلسه ای كه با حضور 
استاندار اصفهان و برخی مسئوالن در محل پروژه مركز همایش ها برگزار شد، مباحث خوبی در خصوص پروژه های شهری و پیشرفت های صورت گرفته و گره هایی كه باید با كمك همه باز 
شود، مطرح شد.  وی افزود: امیدوارم نتیجه این نشست، بهره مندی مناسب از سالن مركز همایش های بین المللی و تصمیم خوب در مورد گذر آقا نوراله نجفی با توجه به منافع شهری و میراث تاریخی باشد. 

اخبار اصفهان
خـــبــــر

خـــبــــر

ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن درپنج شهر شمال و شرق استان اصفهان آغاز شد

معاون بازآفرینی و مســکن اداره کل راه و شهرسازی  
اصفهان از آغاز ثبت نام متقاضیان اقدام ملی مسکن در 

شهرهای کاشان، نایین، قمصر، جوشقان و انارک در شمال و شرق این 
استان خبر داد و گفت: مهلت ثبت نام در این طرح تا دو روز دیگر ادامه 

دارد.

ایمان طاهر اظهار داشت :به دنبال ثبت نام هفته گذشته طرح اقدام ملی ساخت 
مسکن در اصفهان و با توجه به امکان سنجی جدید در شهرهای كاشان، نایین، 
قمصر، جوشقان و انارک برای ثبت نام در این طرح، این امکان از ساعت ۱۰ صبح 

روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ برای ساكنان شهرهای یاد شده فراهم شد.
به گفته وی  نام نویسی برای طرح ملی مسکن شهرهای كاشان، قمصر، جوشقان 
قالی، نایین و انارک در استان اصفهان از ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۳۰ آذرماه آغاز 
شده و متقاضیان می توانند تا پایان وقت روز دوشنبه دوم دی امسال برای نام نویسی 
اقدام كنند. وی با بیان اینکه نام نویسی طرح ملی تامین مسکن در این استان كه از 
امروز شنبه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت ادامه داد: چنانچه تعداد 
افراد ثبت نام كننده در هر شهر، زودتر از زمان پایان مهلت تعیین شده، به تعداد 
ظرفیت آن شهر برسد، سامانه پس از تکمیل ظرفیت هر شهر برای آن شهر بسته خواهد شد.

معاون بازآفرینی و مسکن اداره كل راه و شهرسازی اصفهان با بیان اینکه برای ثبت نام در 
طرح اقدام ملی مســکن نیازی به مراجعه حضوری توسط متقاضیان نیست خاطرنشان 
 كرد: متقاضیان برای كسب اطالعات بیشتر و نام نویســی در طرح ملی مسکن به سایت

 https://tem.mrud.ir مراجعه كنند.
وی افزود: افرادی كه در مرحله نخست طرح موفق به ثبت نام شده اند، پس از پاالیش و در 

صورت داشتن شرایط مرحله بعد به آنها اطالع رسانی می شود.
طاهر ادامه داد: طبق اعالم معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود ۲۵ درصد ثبت نام 
كنندگان مرحله اول اقدام ملی بدون شرایط هستند و پس از پاالیش از فهرست متقاضیان 

حذف می شوند.
در قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در كشور ساخته شود 
كه از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت های 

فرسوده شهری و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای كوچك ساخته می شود.
متاهل و سرپرست خانوار بودن، سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، توانایی پرداخت 
اقساط، توانایی تامین هزینه ساخت و نیز فاقد مالکیت مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد از جمله 

شرایط مورد نیاز برای متقاضیان دریافت مسکن ملی است. ایمنا
خـــبــــر

جایگزین کردن 
موتورسیکلت های 

برقی به جای بنزینی، 
فرهنگ سازی 

درخصوص استفاده 
صحیح از موتور، 

آموزش روزانه ۱00 
موتورسوار و برخورد با 
موتورسیکلت سواران 

متخلف از اقدامات 
پلیس بوده است

بیــش از 7۰ درصــد 
كشــته های ناشــی از 
حــوادث رانندگــی در 
ســال گذشــته مردان 
بوده اند و آمارها شــواهد 
خوبی هستند كه نشان 
می دهد در ۹ ماهه امسال 
تصادفات درون شهری در مجموع جان 
۲۶۵ نفر را گرفته كه صــد و ۳۴ نفر از 
آنها را جانباختگان موتورسوار تشکیل 
می دهند. این تعداد نســبت به ۹ ماهه 
سال گذشته معادل ۲۰ درصد افزایش 

داشته است.
با اینکه سال هاست طرح امنیت اجتماعی 
در ابعاد مختلف انجام می شــود و گاه و 
بیگاه در راستای این طرح اقدام به جریمه 
و توقیف موتورهایی می شود كه صاحبان 
آنها از كاله ایمنی برخوردار نیســتند، 
اما باز هم خروجی ایــن قانون چندان 
دلچسب نیســت و هنوز هم بیشترین 
فوتی های ناشی از تصادفات درون شهری 

موتورسواران هستند.
به گفتــه فرمانــده انتظامی اســتان 
اصفهان، دلیل فوت ۸۰ درصد از راكبان 
موتورسیکلت عدم استفاده از كاله ایمنی 

و ضربه وارده به سر است.
سردار معصوم بیگی راهکار این مساله را 
جایگزین كردن موتورسیکلت های برقی 
به جای بنزینی، می داند، فرهنگ سازی 
درخصوص اســتفاده صحیح از موتور، 
آموزش روزانه ۱۰۰ موتورسوار و برخورد 
بــا موتورسیکلت ســواران متخلف از 
اقدامات پلیس بوده كه هــر بار به اجرا 
می رسد، اما نتایج آنطور كه باید و شاید 

خوب نیست.

حاال سهم موتورســواران از تصادفات 
شهری ۵۰ درصد اســت و اصفهان بر 
پله اول تصادفات موتور ســیکلت قرار 

گرفته است.
به گفته ســردار معصوم بیگی میانگین 
تصادفات موتورســواران در كشور ۳۵ 
درصد اســت در حالی كه ایــن آمار در 
اصفهان به ۵۰ درصد و باالتر از میانگین 

كشوری می رسد.
موتورسیکلت، وسیله ای است ارزان و كم 
حجم كه همه می توانند از آن استفاده 
كنند به خصوص در كالن شهری مثل 
اصفهان كه ترافیك زیاد است، این وسیله 
مورد اســتقبال زیادی قرار می گیرد. 
وســیله ای كه حاال با مرگ های ناگوار 

گره می خورد.
 در این زمینه رئیس پلیس راهور نیروی 
انتظامی اســتان اصفهان نیز با اشاره به 
رنج سنی موتور ســواران در اصفهان، 
7۰ درصد سن فوتی های موتورسیکلت 
اصفهان را بین ۱۸ تا ۲۵ ساله دانسته و 
می گوید: این استان همچنان در حوزه 
سهم فوتی های حوادث موتورسیکلت در 

رتبه نخست است.
سرهنگ سرهنگ محمدرضا محمدی 
از این وسیله به نوعی راكب مرگ نام می 
برد و ادامه می دهد: هر ســاله ما شاهد 
افزایش تصادفات منجر به فوت در رابطه 
با راكبان این وســیله نقلیه داشته ایم و 
به همیــن خاطر با جلوگیــری از ورود 
موتورســیکلت ها به بزرگراه ها، مسدود 

نمودن كارت سوخت موتورسیکلت های 
متخلف كه به تذكرات پلیس توجه نمی 
كنند، آموزش موتورسیکلت سواران در 
مراكز ترخیص موتــور و در پلیس راه و 
چاپ انواع كتابچه آموزشی و cd برای 
موتور سواران سعی كرده ایم كه در جهت 

پیشگیری از تصادفات گام برداریم.
بر خــالف تصادفات عابــران پیاده كه 
معموال در بین میانساالن اتفاق می افتد، 
جمعیت جوان برای فــرار از ترافیك و 
قانون های راهنمایی و رانندگی ترجیح 
می دهند از این وســیله استفاده كنند 
حتی بســیاری از موتورسواران قانون را 

دور می زنند.
حاال هر چه هم كه جریمه ها افزایش یابد 
تا وقتی كه فرهنگ مردم در زمینه رعایت 
قانون و مقررات پایین باشد، باز هم پلیس 
در كاهش چشمگیر این حوادث موفق 
نخواهد بود و تنها درصــد كمی را می 
تواند تقبل كنــد، بنابراین دغدغه تمام 
مسئولین و مردم عدم توجه موتورسواران 

به قوانین راهنمایی و رانندگی است.
مســئوالن راهنمایی رانندگی با تاكید 
می گویند كه از موتورسواران گله مند 
هســتند، چرا كه در قرن بیست و یکم 
كه تمام كشورها در اوج ترقی و پیشرفت 
هستند درست نیست كه اصفهان، مشکل 
فرهنگ صحیح اســتفاده از این وسیله 
را داشته باشد. آنها تاكید می كنند كه 
در اصفهان به عنــوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اســالمی شایسته نیست 

كه موتورسواران به قوانین راهنمایی و 
رانندگی بی توجه باشند این نوع رانندگی 
تمام خوبی ها و زیبایی های اصفهان را 
تحت پوشش قرار می دهد و ما بایستی 
به این باور برسیم كه وضع قوانین از جمله 
قوانین راهنمایی و رانندگی برای امنیت، 
انظباط و آرامش مردم است و تخلف از آن 
تجاوز به حقوق دیگران بوده و چهره شهر 

را به هم می زند.
اتوبان چمران، بزرگراه شهید حبیب الهی، 
اتوبان شــهید خرازی، بزرگراه شــهید 
بابایی، خیابان كاوه، خیابان جی و خیابان 
امام خمینی )ره( از جمله پرترددترین 
محل های اصفهان هســتند كه هر روز 
شــاهد تصادفات ناگوار موتورسواران و 
فوت سرنشینان آن هســتیم و با تمام 
تدابیری كه پلیس انجام می دهد باز هم 
این راكبان مرگ هســتند كه اتوبان ها 
را برای تردد انتخاب می كنند و به نظر 
می رســد اقدامات پلیس برای مقابله با 
موتورسواران متخلف، مسکنی چندروزه 

و مقطعی است.
به گفته رئیــس پلیس راهــور نیروی 
انتظامــی اســتان اصفهــان مــا باید 
فرهنگسازی كنیم، حاال یا از طریق رسانه 
های جمعی یا صدا و ســیما فرقی نمی 
كند، مردم باید پی ببرند كه بزرگراه جای 
موتور سیکلت نیســت. پلیس آنچه كه 
در توان دارد را انجام می دهد این مردم 
هستند كه باید به اثرات سوء توجه نکردن 

به قوانین پی ببرند.

با وجود تأیید رئیس پلیس راهور مبنی بر کاهش آمار مرگ و میر موتور سوارهای استان اصفهان؛

نصف جهان پایتخت فوتی های موتورسوار شد

اجســاد پراکنده و چهره های مصیبت زده، تابوتی به نام 
خیابان، تصویری کوتاه از مرگی است که ساالنه هزاران 
نفر را به کام خود می کشد و همچنان موتورسواران بر پله 

اول جانباختگان هستند.
با وجود اینکه رئیس پلیس راهور اســتان از کاهش ۷ 
درصدی آمار جانباختگان حــوادث رانندگی و کاهش 
۱۸ درصدی تعداد جانباختگان موتورســیکلت سواران 
در ۷ ماهه نخست ســال ۹۸ نسبت به مدت زمان مشابه 
سال گذشته خبر می دهد، اما همچنان اصفهان به عنوان 

پایتخت فوتی های راکبان موتورسوار لقب گرفته است.

  هر چه هم که جریمه ها افزایش یابد تا وقتی که فرهنگ مردم در زمینه رعایت قانون و مقررات پایین باشد، باز هم پلیس در کاهش چشمگیر این حوادث موفق نخواهد بود

دریا قدرتی پور
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

    ۱۳۹- ترافیك خیابان كاوه وشمال شهر غیر قابل تحمل شده، در صورتی 
كه مسئولین قول جابه جایی پایانه كاوه را داده بودند ولی هیچ اقدامی در این 

مورد نشده است.
   ۱۴۰- این همه اعالم می كنند بیماری های قلبی عروقی وانواع سکته ها اولین 
عامل مرگ ومیر در كشور ماست.اونوقت در زمان آلودگی هوا كه ازمهم ترین 
علت این بیماری هاســت به راحتی عبور می كنند وتنها به تعطیلی مدارس 

بسنده می كنند.
   ۱۴۱-  طبق قانون دانشگاه های دولتی مجاز به دریافت وجه ار دانشجویانی 
كه واحد های درسی را پاس نمی كنند نیستند، اما اكنون در دانشگاه اصفهان 

این قانون رعایت نمی شود.
   ۱۴۲- مدیران شــهری قبال از تحویل روكش صندلی غیر قابل فروش به 
تاكسی ها خبر داده بودند،اما طی چند روزی كه از دروازه شیراز ) میدان آزادی( 
به سمت سه راه سیمین سوار تاكسی شدم روكش صندلی های تاكسی شرایط 

مناسبی نداشت، پس این روكش ها به چه كسانی تحویل داده شده است.
   ۱۴۳- بعد از افزایش قیمت بنزین مجبور شدم بیشتر اوقات با مترو سر كار 
بروم، به این نتیجه رسیدم كه استفاده از مترو هم در وقت وهم كاهش هزینه 
سوخت وكرایه بسیار موثر است، امیدوارم با توسعه خطوط ۲ و۳ مترو تعداد 
بیشتری از شهروندان از خدمات این وسیله حمل و نقل عمومی بهره مند گردند.

   ۱۴۴- من دو فرزند محصل دارم كه به دلیل وضعیت اقتصادی نتونســتم 
بچه هامو مدارس غیر انتفاعی ثبت كنم، یکی از بچه هام میگه معلم در كالس 
گفته من فقط حقوق یکبار درس دادن به شما رو می گیرم هركسی مشکل داره 
یا درس رو متوجه نمی شه باید بره كالس خصوصی، واقعا این درسته؟؟ چه 

كسی باید پاسخ بده.

صدای شما

3۰۰۰483۰2۰

322745۰۰

خبرگزاری موج
خـــبــــر

مدیرکل گمرک استان اصفهان: 

گمرک مهم ترین سازمان اثرگذار در روند 
تجارت خارجی است

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: گمرک 
مهم ترین ســازمان اثرگذار در روند تجارت 

خارجی است.

رسول كوهستانی با بیان اینکه گمرک مهم ترین ســازمان اثرگذار در روند 
تجارت خارجی است، گفت: سازمان جهانی گمرک، تدوین و تصویب كننده 
كنوانسیون ورود موقت اســت. وی انجام كنترل ها و اعمال محدودیت های 
قانونی، و تسهیلگری در تشریفات گمركی و ترخیص كاال را دو چالش و الزام 
عمده گمرک دانست و افزود: تناقض این دو چالش و الزام سازمان با یکدیگر، به 
مشکل جدی برای گمرک تبدیل شده است.  مدیركل گمرک استان اصفهان 
ایجاد ســامانه های الکترونیکی برای نظارت و كنترل دقیق بر امور را یکی از 

اقدامات سازمان مذكور بیان كرد.
كوهستانی اجرای قوانین و مقررات و كنوانسیون ها را از جمله وظایف گمرک 
دانست و تصریح كرد: موافقتنامه آ .ت .آ  از موافقت نامه های گمركی در حال اجرا 

بوده و بیش از ۵۰ قانون و كنوانسیون از جمله آ ت آ را اجرا می كنیم.
وی از استفاده از كنوانسیون تسهیلگری با عنوان كارنه تیر برای امور مربوط به 
حمل و نقل و ترانزیت كاال خبر داد و گفت: آ .ت .آ یا كنوانسیون ورود موقت، 
سیستمی است كه نقل و انتقال كاال را در مرزهای كشورها به صورت آزادانه 
امکانپذیر كرده و ورود موقت آنها را در قلمرو گمركات بدون پرداخت حقوق و 
عوارض گمركی مجاز می كند. مدیركل گمرک استان  اصفهان گفت: گمرک 
ایران، اتاق بازرگانی را به عنوان موسسه صادركننده دفترچه ATA پذیرفته است.

گـــزارش
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 رضــا مظفری نیــا در 
مصاحبه با رادیو گفت: 
هم اکنــون ســاخت 
حــدود 53 قطعــه از 
قطعــات خــودرو که 
داخل کشــور ساخته 
نمی شد از سوی وزارت 

دفاع آغاز شده است.
وی همچنیــن با تأکید بــر اینکه 
قطعــات مزبــور طی ســال های 
متمادی با ارزبری باال از کشورهایی 
مانند چین وارد ایران شــده است، 
اظهار داشــت: وزارت دفاع ساخت 
چنیــن قطعاتــی را کــه شــبکه 
خودروسازی توان ســاخت آن را 
نداشــت در دســتور کار خود قرار 

داده است.
معاون امور صنعتــی و تحقیقاتی 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح ضمن اشــاره بــه اینکه 
وزارتخانــه مورد نظر باید نســبت 
به رفع مشــکل تحریم خودرو که 
به دلیل قطعات مزبور به وجود آمده 
اقدام می کرد، اضافه کرد: هم اکنون 
20 قطعه از حدود 50 قطعه مدنظر 
ســاخته و به خودروسازان تحویل 

شده است.
وی در ادامه با اعــام این خبر که 
ساخت نمونه مهندسی تعدادی از 
قطعات هم در مراحــل پایانی قرار 
دارد به آغاز ســاخت تعداد محدود 

دیگری از این قطعات اشاره کرد.

مظفری نیــا بــا تصریح بــه اینکه 
وزارت دفاع به لحــاظ بهره مندی 
از متخصصــان و زیرســاخت های 
آزمایشگاهی و صنعتی توان ساخت 
تمامی 53 قطعه مزبور را داراست، 
خاطرنشــان کرد: گرچه ســاخت 
بخشــی از این قطعات بــه زمان 
نیاز دارد اما در آینــده ای نزدیک 
مشــکل تحریم خــودرو به کمک 
توانمندی هــای بخش دفاع به طور 

اساسی رفع خواهد شد.
وی افزود: فناوری هــای مورد نظر 
در تمامــی محصــوالت تولیدی 
خودروســازان کشــور از جملــه 
سایپا و ایران خودرو قابل استفاده 
اســت در واقع فناوری های مدنظر 

چندمنظوره و مشترک هستند.
معاون امور صنعتــی و تحقیقاتی 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح ضمن اعام اینکه وزارتخانه 
مزبور پیشــنهاد ساخت یک موتور 
بِروز را ارائه کرده اســت، گفت: در 
حال حاضــر ظرفیت های بســیار 
باالیی در ساخت موتورهای هوایی 

و زمینی وجود دارد.
وی با بیان این مطلب که هم اکنون 
موتور دیزل از ســوی وزارت دفاع 
ساخته شده اســت، اظهار داشت: 
وزارتخانه مــورد نظر آمادگی خود 
را برای ســاخت یک سیستم قوای 
محرکه شــامل موتور، گیربکس و 
سیستم کنترل الکترونیک خودرو 
با مشــارکت خودروســازان اعام 

کرده است.
مظفری نیا ادامــه داد: وظیفه ذاتی 
بخش دفاع نیروهای مســلح این 
اســت که خود را بــرای مقابله با 
انواع تهدیدهای دشــمنان مجهز 
به سیستم های ســاح و تجهیزات 

کند تا ضمن فراهم شــدن قدرت 
پاســخگویی مناســب، قــدرت 
بازدارندگی افزایش یابد و کشــور 
از تعرض دشــمنان مصــون نگه 
داشته شــود.وی همچنین گفت: 
سیســتم های ســاح و تجهیزات 
پیشــرفته دفاعــی دارای دانش و 
فنــاوری نوینی بوده کــه در طول 
سال های جنگ و بعد از آن با تاش 
دانشــمندان و متخصصان حاصل 
شده، چنین فناوری هایی می تواند 
در صنایــع غیردفاعــی از جملــه 

صنعت خودرو استفاده شود.
معاون امور صنعتــی و تحقیقاتی 

وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح افزود: ســه ماه قبل از نوروز 
سال گذشته کشــور دچار تحریم 
خودرویی شــد و خودروسازان به 
وزارت دفــاع مراجعــه کردند تا از 
توانمندی هــای ایــن وزارتخانــه 

بهره گیری کنند.
وی ابراز کــرد: وزارتخانه مورد نظر 
نسبت به درخواست خودروسازان 
اقبــال نشــان داد به طــوری که 
هم اکنون توانمندی  هــای وزارت 
دفاع در اختیار خودروســازان قرار 

می گیرد.
مظفری نیا ضمن اشــاره به اینکه 

دو خودروســاز بزرگ کشور به این 
مسئله پی برده اند که توان داخلی 
که به ویژه در بخــش دفاع به وجود 
آمده شعار نیست، ادامه داد: مسیر 
حرکتی موشــک در فاصله دوهزار 
کیلومتر بــه فناوری هایــی برای 
هدایت، کنترل و ناوبری مجهز است 
این در حالیســت کــه الکترونیک 
کنتــرل یونیک خــودرو از همین 
فناوری بهره گیری کرده و با اعمال 
تغییــرات جزئی در حــال تولید و 

تحویل به خودروسازان است.
وی افــزود: این مســئله زمینگیر 
کردن صنعــت خــودرو را به طور 

اساســی رفع کــرد عاوه بــر این 
فناوری های مرتبط با ایربگ و انواع 
سنســورهای مرتبط با حفظ دما 
و اکســیژن موتور در حال ساخت 
اســت که نمونــه مهندســی این 
قطعات تحویل خودروسازان داده 
می شــود تا پس از تأیید، قطعات 
مدنظر تولیــد شــود.معاون امور 
صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان 
یادآور شد: انتظار می رود وزارتخانه 
مزبور تا دو ماه آینده با بهره گیری 
از توانمندی های خود یاری رســان 

خودروسازان باشد.

مشکل تحریم خودرو در آینده نزدیک به طور اساسی رفع خواهد شد
معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع گفت: در آینده ای 
نزدیک مشــکل تحریم خودرو به کمک توانمندی های بخش 

دفاع به طور اساسی رفع خواهد شد.

تسنیم

گزارش
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رکورد داران کاهش قیمت خودرو در بازار
در هفته گذشته بازار خودرو شاهد نوسان شــدیدی بود و قیمت برخی از خودروها در برخی مواقع تا 6 میلیون تومان افزایش قیمت 
داشتند، اما در هفته اخیر کاهش قیمت ها قابل توجه بود. رکورددارهای ارزانی در این هفته پژو 2008 با 7 میلیون تومان و پژو 207 
اتوماتیک با 4/5 میلیون تومان بودند. بررسی قیمت برخی خودروها در روز جمعه 29 آذرماه نشان می دهد که قیمت بیشتر خودروها 
نسبت به جمعه گذشته روند کاهشی داشته است. قیمت دو خودروی دوگانه سوز پژو 405 و پارس در هفته گذشته 6 میلیون تومان 
افزایش قیمت را تجربه کرده بودند. سمند دوگانه سوز نیز 5/5 میلیون تومان و پژو 2008 نیز بیش از 35 میلیون تومان افزایش قیمت 

داشتند.
اما در هفته  گذشته  بازار خودرو شاهد کاهش قیمت ها بود. پژو 2008 بیش از 7 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک بدون رینگ 4/8 
میلیون تومان، پارس اتوماتیک و سمند سورن نیز بیش از 4 میلیون تومان کاهش قیمت داشتند. پژو 207 دنده ای2/7 میلیون تومان، 

وانت آریسان و سمند بیش از 2/5 میلیون تومان و پژو پارس 2 میلیون تومان ارزان شدند.
در سوی دیگر افزایش قیمت دو خودروی پژو 405 دوگانه سوز و پراید 151 قابل توجه بود. پژو 405 دوگانه سوز با 1/5 میلیون تومان 
و پراید 151 بیش از 1/3 میلیون تومان افزایش قیمت را به خود دیدند. این افزایش قیمت پراید 151 در حالی بود که شش مدل دیگر 

پراید نسبت به جمعه گذشته با افت قیمت مواجه شده بودند.

تسهیالت 5 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در هاله ای از ابهام
دبیر انجمن خودروسازان ایران اعام کرد: متاســفانه علیرغم اینکه در قانون به دولت تکلیف شده که با انجمن ها همکاری داشته و انجمن 
های تخصصی را در تصمیم سازی ها سهیم کند این امر محقق نمی شود و گاهی اوقات از انجمن خودروسازان ایران برای شرکت در جلسات 

دعوت به عمل نمی آید، نظیر آنچه که در جلسه اخیر وزیر صمت با ستاد اقتصادی سران قوا اتفاق افتاد.
احمد نعمت بخش درخصوص جلسه وزیر صمت با ستاد اقتصادی سران قوا با محوریت تامین نقدینگی خودروسازان اظهار داشت: ما نیز باخبر 
شده ایم که چنین جلسه ای برگزار و صورت جلسه ای در این خصوص تنظیم شده که بر اساس آن قرار است به هر خودروساز 5 هزار میلیارد 
تومان تسهیات به منظور پرداخت مطالبات قطعه سازان تخصیص یابد.وی گفت: بنده به صورتجلسه تنظیم شده درجلسه مشترک وزیر 
صمت با ستاد اقتصادی سران قوا دسترسی ندارم و بیش از این نیز اطاعی در دست ندارم؛ متاسفانه علیرغم اینکه در قانون به دولت تکلیف 
شده که با انجمن ها همکاری داشته و انجمن های تخصصی را در تصمیم سازی ها سهیم کند این امر محقق نمی شود و گاهی اوقات از ما 
برای شرکت در جلسات دعوت به عمل نمی آید.دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: بهترین راه تامین نقدینگی خودروسازان، بازگشت به 
تجربه موفق دهه هفتاد و فروش خودروسازان بر اساس قیمت حاشیه بازار است.نعمت بخش گفت: ما بارها اعام کرده ایم که خودروسازان با 
سقوط آزاد روبرو هستند زیرا خودرو با قیمت حاشیه بازار به فروش نمی رسد و خودروسازان محصوالت خود را با زیان به فروش می رسانند 

و با زیان روزافزون مواجه هستند.

 فناوری های مورد نظر 
در تمامی محصوالت 

تولیدی خودروسازان 
کشور از جمله سایپا 
و ایران خودرو قابل 

استفاده است در 
واقع فناوری های 

مدنظر چندمنظوره و 
مشترک هستند.

فروش خودروهای پاک 
هیوندای نزولی شد

میزان فروش خودروهای الکتریکی 
و پاگین هیبریــدی هیوندای در 
نوامبر 2019 با یک کاهش تقریبا 

پنج درصدی مواجه شده است.
 از آنجایی کــه دولت های مختلف 
در جهان بــه منظــور حفاظت از 
محیط زیست، کاهش آلودگی هوا 
و گرمایش زمین تصمیم گرفته اند 
که از توسعه خودروهای برقی اعم 
از تمامی الکتریکــی، هیبریدی و 
پاگین هیبریدی حمایت بیشتری 
کنند، بسیاری از شرکت های بزرگ 
خودروسازی در جهان نیز در سال 
هــای اخیر محصــوالت جدیدی 
را به مرحله تولید انبــوه و عرضه 
رسانده اند تا عاوه بر ایفای نقش 
موثر در حفظ محیط زیست، سهم 
بیشــتری از بازارهای جهانی را به 

خود اختصاص دهند.  
شرکت کره ای هیوندای موتورز نیز 
یکی از خودروسازان پیشگام در این 
عرصه بوده اســت که محصوالتی 
همچون خودروی هیوندای آیونیک 
در دو نســخه تمــام الکتریکی و 
پاگین هیبریدی، هیوندای کونای 
تمام الکتریکی و هیوندای ســوناتا 
پاگین هیبریدی را روانه بازارهای 
جهان کرده و تاکنون نیز از استقبال 

خوبی برخوردار شده اند.
بر اساس تازه ترین آمارهای منتشر 
 ،insideevs شــده در وب ســایت
فروش خودروهای برقی هیوندای 
که تاکنون با رونــد صعودی و رو 
به رشــدی مواجه بــود، در نوامبر 
2019 میادی شاهد یک کاهش 
5 درصدی نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته بوده است.

بازار
خبر
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یکی از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با کاربردی کردن 
نانوساختارهای رسی سازگار با مواد پلیمری در تایرهای خودرو، الستیک هایی را عرضه 
کردند که تا ۵0 درصد نفوذپذیری تایرها را کاهش داده است و این محققان در حال عقد 

قرارداد با یکی از شرکت های تولیدکننده تایر هستند.
 یکی از شرکت های فعال در حوزه نانو، نانوساختارهای رسی سازگار با مواد پلیمری را تولید 
کردند که این ماده به بهبــود خواص مکانیکی و افزایش ماندگاری انــواع لوله و اتصاالت، 
مصنوعات پاستیکی، ظروف بسته بندی و همچنین به کاهش نفوذپذیری هوا از آستر داخلی 

تایر در صنایع الستیک و تایر خودرو کمک می کند.
نانوساختارهای رسی ســازگار با آمیزه های پلیمری عمدتاً در صنایع پلیمری برای بهبود 
خواص مکانیکی و افزایش ماندگاری انواع لوله و اتصاالت، مصنوعات پاستیکی و ظروف 

بسته بندی و همچنین در صنایع الستیک و تایر خودرو جهت کاهش نفوذپذیری هوا از 
آستر داخلی تایر به کار می رود.

افزودنی  های نانویی تولیدشده در این شرکت سازگاری بسیار خوبی با مواد تشکیل دهنده 
ترکیبات پلیمری و قابلیت اختاط سریع و مؤثر با زمینه پلیمری را که یکی از پارامترهای 
کلیدی در کیفیت محصول نهایی محســوب می  شــود را دارند.  عــاوه بر آن، برخاف 
محصوالت مشــابه و آلی   رس  های تجاری موجود در بازار، محصول تولیدی باعث ایجاد 

اخال در فرایند پخت االستومرها نمی  شود.
توسعه این محصوالت بر اساس ظرفیت معدنی عظیم و بالقوه کشور در حوزه کانی  های رسی 
)معادن ارزان و در دسترس بنتونیت( صورت گرفته و در فرایند تولید آن نیز شرایط اقلیمی 

کشور و همچنین کاهش آالیندگی محیط زیست درنظر گرفته شده است.
ترکیبات رســی جزو دســته کانی های معدنی و از خانواده آلومینو سیلیکات  ها محسوب 
می  شوند که فاز اصلی تشکیل دهنده آنها یعنی "مونت موریلونیت" از روی هم قرار گرفتن 
صفحات آلومینو سیلیکاتی ساخته شده  اند. با جداسازی این الیه  ها از یکدیگر و ایجاد گروه

 های عاملی آلی بر روی آنها، صفحاتی با ضخامت چند نانومتر تولید می شوند. این صفحات 
پس از افزودن به مواد پلیمری و الستیک به دلیل حضور گروه  های آلی موجود بر روی سطح 
خود به راحتی در زمینه پلیمری پخش شده و ضمن افزایش استحکام آن، از طریق افزایش 

مسیر عبور گاز، باعث کاهش نفوذپذیری هوا از داخل ماده پلیمری می شوند.
این محصول در حال حاضر در مقیاس نیمه صنعتی تولید می شود و این محققان با طراحی 
و خرید دستگاه  های جدید که در مرحله راه  اندازی و تست اولیه هستند، در تاش هستند تا 

ظرفیت تولید خود را در فاز اول به حدود 50 کیلوگرم در روز افزایش دهند.
محققان این طرح در حال مذاکرات جهت عقد قرارداد برای فروش این محصول به یکی از 

شرکت های الستیک سازی هستند.
این شرکت طی سال گذشته در دو نمایشگاه داخلی از اولین تایر نانویی تولید داخل که با 
استفاده از نانو ساختارهای رسی زیست ســازگار با حمایت از یکی از شرکت های الستیک 
سازی رونمایی کرد و در نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار سال گذشته 

موفق به اخذ سطح 8 فناوری )TRL 8( شد.
سید امین رونقی، مجری این طرح، تولید نانو مواد و فرآوری مواد معدنی را زمینه تحقیقاتی 
این واحد فناور دانست و گفت: با اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان "جایگزینی بخشی از مواد 
پرکننده آستر داخلی تایر با نانو ساختارهای آلی رس" راهکاری را برای کاهش نفوذپذیری 
هوا از تایر خودروها ارائه کردیم. در این طرح از پتانسیل معدنی استان خراسان جنوبی بهره 

بردیم،
وی استان خراسان جنوبی را قطب ماده معدنی "بنتونیت" کشور توصیف کرد و افزود: با توجه 
به ساختار الستیک و نیازی که در الستیک خودروها در زمینه نفوذپذیری هوا وجود دارد، 
مواد معدنی بنتونیت را فرآوری و به ساختارهای آلی رسی که سازگار با بسترهای پلیمری 
است، تبدیل کردیم. الیه رســی در الیه داخلی آستر الســتیک به کار گرفته شد و در فاز 
آزمایشگاهی این نانومواد در آستر الستیک موجب کاهش 50 درصدی نفوذپذیری هوا از 

الستیک شد و در نهایت باعث می شود که نفوذ هوا از داخل الستیک کمتر شود.
وی با بیان اینکه این الیه رسی نانوساختار عاوه بر کاهش نفوذپذیری هوا، تخریب الستیک 
را به تعویق می اندازد، اضافه کرد: در فاز آزمایشگاهی حدود 100 الستیک تولید و تست هایی 
بر روی آنها انجام شد و در حال تست جاده ای هستیم. در این فاز مشاهده کردیم که الیه آلی 
نانوساختار تولید شده تا 16 درصد بهبود عملکرد تایر خودروها را به دنبال داشته و این در 

حالی است که این بهبود عملکرد تنها با تغییر در این الیه بوده است.

تایرهای زیست سازگار فناوران کشور در آستانه ورود به بازار

اسب افسارگسیخته قیمت ها در بازار چرا 
به اینجا رسید؟

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان درباره افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: 
شرکت های خودروسازی هیچ افزایش قیمتی در محصوالت خود نداشتنه اند و قیمت 
خودروهایی که در حال حاضر به فروش می رسد، نرخ بهمن سال گذشته است که با زیان 
به فروش می رسد. در شرایط کنونی وزیر صمت اجازه افزایش قیمت خودرو را نمی دهد. 
همچنین باید بگویم که در سال گذشته ســایپا و ایران خودرو هر کدام 8 هزار میلیارد 
تومان زیان کردند و در سال جاری نیز این دو خودروساز تا کنون 5 هزار میلیارد تومان 

ضرر کرده اند.
 وی ادامه داد: افزایش قیمت فعلی در حاشیه بازار رخ داده و قیمت کارخانه ای آن تغییر 
نداشته است. مبالغ ســرگردان در بازار خودرو بالغ بر 2هزار میلیارد تومان است و از این 
رو تقاضا برای ثبت نام خودرو افزایش می یابد تا پس از خریداری این خودروها، آنها را در 

حاشیه بازار به فروش برسانند.

دبیر انجمن خودروســازان در ادامه افزود: وزارت صمت برای کوتاه کردن دست دالالن 
تمهیداتی ماننــد هر کارت ملی یه خــودرو را اجرایی کــرد، اما برخی از این شــرایط 

سوءاستفاده کردند و کارت ملی افرادی که متقاضی نبودند را اجاره کردند.
نعمت بخش در ادامه بیان داشــت: بارها به وزیر صمت گفته ایم کــه می توان از تجربه 
دهه 70 استفاده کرد . در دهه 70 اختاف نرخ خودرو تصویب شد که خودرو در حاشیه 
بازار به فروش برسد. همچنین نرخ هر کاالیی را عرضه و تقاضا تعیین می کند و در حال 
حاضر خودروسازان به دلیل زیان های مالی که داشته اند، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان 
به قطعه سازان بدهی دارند و قطعه سازان توان تولید قطعه برای افزایش تولید خودرو را 

به اندازه کافی را ندارند.
وی در ادامه گفت: تولید خودرو در مقایسه با سال گذشته با افت مواجه بوده است. در حال 
حاضر تنها راه برای کنترل قیمت خودرو، فروش آن در حاشیه بازار است که پیش بینی 

می شود به محض اجرای آن تقاضا برای خرید خودرو در کارخانه کاهش یابد.
نعمت بخش در پایان تصریح کرد: اکنون پراید در کارخانه 37 میلیون تومان و در حاشیه 
بازار 50 میلیون تومان قیمت خورده است و این در شرایطی است که قیمت تمام شده آن 

در بهمن ماه سال گذشته 39 میلیون تومان بوده است.

بازار کار

کارگر ساده آقا جهت کار در تهیه غذا
دو شیفت صبح و بعدازظهر

خیابان امام خمینی، فلکه دانشگاه 
صنعتی 09136276436

یک شرکت بازرگانی به همکارخانم با 
روابط عمومی باال و فن بیان قوی جهت 

امور -بازرگانی نیازمند است.
واجدین شرایط رزومه و اطالعات خود 
را به آی دی زیر در تلگرام ارسال کنند

@job_resumee

هایپرمارکت ارزانی واقع در اصفهان 
جهت تکمیل کادر خود به صندوقدار 

خانم با سابقه کار و کارگر ساده آقا 
نیازمند است

تلفن: 091340262۵0, 33449429

یک مرکز معاینه فنی واقع در اصفهان 
جهت تکمیل کادر خود به یک نفر فوق 

دیپلم یا لیسانس مکانیک ترجیحا 
گرایش خودرو نیازمند است

اولویت با ساکنین شاهین شهر و میمه
ساعت تماس: 9 الی 13
 تلفن: 091112271۵8

یک شرکت معتبر واقع در اصفهان 
جهت تکمیل  کادر خود به افراد واجد 

شرایط زیر نیازمند است:
مهندس پزشکی/ الکترونیک
– دارای مدرک ناظر فنی تولید

– مسلط به نوشتن تکنیکال فایل
– سابقه تعمیر دستگاه

– حقوق توافقی
تلفن: 03134391666
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Renewables Can Help 
Curb Gas Consumption in 
IranRenewables Can Help 
Curb Gas Consumption in 
Iran.
Renewable energy can lower 
demand for natural gas by 
diversifying energy supplies, 
a consultant to the Energy 
Ministry’s Niroo Research 
Institute said.
“With more renewables 
less gas will be required to 
run thermal power plants,” 
Hamid Chitchian was quoted 

as saying by IRNA.
Not developing renewable 
energy projects will inflict 
harm on natural gas 
resources because close to 
80% of power is generated by 
gas-powered thermal plants, 
he added.
Chitchian noted that an 
estimated 73 billion cubic 
meters of gas is burnt in 
power plants annually, which 
is expected to increase to 100 
bcm per year in less than five 
years.

Joint investment 
required to 
prompt trade 
between Iran, 
Iraq: official
Chairman of Iran-
Iraq Joint Chamber 
of Commerce Yahya 
Al-e Es’hagh said that 
join investment is 
needed for promoting 
and enhancing trade 
between Iran and Iraq.
There is no worry 
about the situation of 
trade between Islamic 
Republic of Iran and 
Iraq, he stressed.
Joint investment 
between the two 
countries should be 
taken into consideration 
for the development and 
promotion of bilateral 
trade ties.
He made the remarks 
on Sat. in an interview 
with FNA and pointed 
to the future of trade 
ties between Iran and 
Iraq due to the recent 
unrest overshadowed 
Iraq and added, “there is 
no doubt that the more  
this bilateral ties are 
strengthened, the more 
will it be for the benefit 
of the two countries.”
Statistics show that Iran 
enjoys high capacity for 
exporting $20 billion 
worth of products to 
neighboring Iraq, he 
emphasized.
Elsewhere in his 
remarks, Al-e Es’hagh 
put the products 
exported from Iran to 
Iraq in the past year 
(ended Mar. 20, 2019) 
at $13 billion, so that 
targeting for export 
of $20 billion worth of 
non-oil products to Iraq 
is achievable.
Presently, Iran-Iraq ties 
is an unconventional 
trade relation, he said, 
adding, “although 
$13 billion worth of 
products is exported to 
Iran, export volume of 
products from Iraq to 
Iran is negligible.”
Iraq enjoys good 
capacities for joint 
investment in the field 
of power plant, refinery 
and food industries, 
Chairman of Iran-
Iraq Joint Chamber of 
Commerce Yahya Al-e 
Es’hagh added.
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Renewables Can Help Curb Gas 
Consumption in Iran

A m i r h o s s e i n 
Tebianian, the 
National Iranian 
Oil Company 
representative in 
charge of petroleum 
products on IRENEX, 

said the new terms pertain to 
pricing and procedures.
As per the new instructions, 
crude oil and gas condensates 
will be offered at discounted 
rates for the first time. The 
spot price would be quoted in 
dollar premiums and be set as 
per key oil price indices, the Oil 
Ministry’s news portal Shana 
reported. 
According to Tebianian, the 
NIOC considers the maximum 
discount based on major oil 
indices. Accordingly, each barrel 
of light crude oil will be offered 
$7 lower than Brent crude oil 
price for FOB delivery, Financial 
Tribune reported.
Heavy crude will be priced $8.5 
lower than Brent prices and $6 

discounts is offered to buyers 
of gas condensate, considering 
prices in Dubai’s energy market. 
This is while in November 
the ministry had considered 
minimum prices quoted on 
trading day as the base price. 
Another variation in the new 
guidelines relates to procedures 
about oil sale and interaction 
between buyers and the NIOC. 
Henceforth IRENEX will refer 
the buyer to NIOC. The two 
parties will (then) enter into 
a purchase contract that will 
include details about transfer 
of cargo, settling of payments 
and related issues. This means 

that after buying the cargo, 
the buyer will terminate ties 
to  IRENEX and NIOC will take 
responsibility for completing 
the deal. 
Advance Payment
As per the purchasing terms, 
those interested should pay 
6% of the order value in rials 
or foreign currency prior to 
the start of trade. Only buyers 
making the advance payment 
would be eligible to bid. 
Payments can be made in rials 
or foreign currency and the 
exchange rates would be based 
on open market rates on SANA 
system two days prior to the 

trading session. 
SANA is a system operating 
under the supervision of the 
central bank that records 
average exchange rates from 
across exchange bureaux.
The minimum purchase order 
will be 1,000 barrels for land 
delivery and 35,000 barrels for 
sea delivery. 
This is the third time the 
NIOC is modifying conditions 
for oil trade on the energy 
bourse. In April it had adjusted 
the terms related to the 
minimum volume and pricing 
mechanism, apparently to no  
result. 

Doors open to Japanese 
govt., companies for 
investing in Iran: Rouhani
President Hassan Rouhani expressed Iran’s 
readiness to welcome the Japanese government 
and companies for investing and cooperating 
in the Islamic Republic’s different economic 
sectors.
Speaking in a meeting with senior Japanese 
political, economic and cultural managers, 
Rouhani said, "Iran’s doors are always open to the 
Japanese government and companies.”
At the meeting that was held on Saturday 
morning, before his departure for Tehran, 
Rouhani said, "We must not let third-party 
countries disrupt Iran-Japan relations.”
“There is no doubt that the United States’ illegal 
sanctions cannot continue in the long run and the 
Americans will have no choice but to abandon the 
fruitless path of sanctions,” he said.
He added, "We have no problem with talking with 
the US about our problems if they return from 
the wrong path that they have taken in the past 
1.5 years.”
"The United States’ pressure on Iran and other 
countries is a bitter reality that we are facing 
today, but it is important to be able to find a way in 
these hard conditions.”

Armenia eyes broadening 
economic ties with Iran: 
envoy
Armenian Ambassador to the Islamic Republic 
of Iran Artashes Toumanian in his meeting with 
the Iranian Minister of Labor, Cooperatives and 
Social Welfare Mohammad Shariatmadari said 
on Fri. that his country intends to develop and 
expand economic ties with the Islamic Republic 
of Iran.
The two sides exchanged their views on signing 
and sealing a bilateral cooperation agreement 
in future and also developing economic ties in 
different levels.
Iranian Labor Minister Mohammad 
Shariatmadari stated, “the two countries of 
Iran and Armenia have established age-old and 
longstanding relations with each other which 
dates back to many years ago.”
A Memorandum of Understanding (MoU) was 
inked between the two countries in 2011 in 
the field of labor and social welfare, based on 
which, it was agreed to set up a joint cooperation 
committee, he said, adding, “the draft of this 
cooperation document has previously been 
submitted to Armenian side and it is hoped that 
this document will be inked in the course of 
upcoming visit of Armenian labor minister to the 
Islamic Republic of Iran.”
Exchanging experiences in the field of 
labor relations, issues pertinent to welfare 
and cooperating in the field of technical 
and vocational training services have been 
emphasized in this document, he emphasized.
Moreover, the Eurasian Economic Union (EAEU) 
can help develop economic cooperation between 
Iran and Armenia in the arena of economic 
activities as well, Shariatmadari added.
For his part, Armenian Ambassador to the Islamic 
Republic of Iran Artashes Toumanian said that 
the two countries of Iran and Armenia have 
established age-old ties with each other which 
dates back to many years ago.
Armenia’s relation with Iran is an integral part 
of its foreign policy, he said, adding, “in addition, 
Armenia is ready to expand economic exchanges 
with the Islamic Republic of Iran.”

Almost a month after Oil Minister Bijan Namdar 
Zanganeh adjusted the guidelines for crude oil 
sale via IRENEX, the ministry again tweaked 
purchasing terms to attract buyers.

NIOC Readjusts Oil Sale Terms via 
Iran Energy Exchange

news

As per the 
purchasing terms, 
those interested 
should pay %6 
of the order 
value in rials or 
foreign currency 
prior to the start 
of trade. Only 
buyers making the 
advance payment 
would be eligible 
to bid. 
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Kashan boasts of 
capacity to strengthen 
Tehran-Dhaka 
economic ties
Bangladesh Ambassador to Iran Gousal 
Azam Sarker said on Friday that Kashan 
city as an importer of thread for machine-
made carpet factories is considered a point 
for economic cooperation between the two 
countries.
He made the remarks in a meeting with the 
head of Kashan Chamber of Commerce on 

Friday.
"Earlier there were good trade ties in the 
field of thread between the two countries, 
but it seems as a result of sanctions the ties 
have scaled down," the envoy said.
However, he hoped that the ties would 
hopefully improve.
He also welcomed investment of the 
Iranians in Bangladesh, saying that they 
can invest in the field of producing thread to 
help meet their needs for raw materials in 
manufacturing carpet factories in Kashan.
Describing private sector as driving force 
of Bangladesh, he said that renewable 
energies, information technology, 

pharmaceuticals and ship building are 
among the other areas of investment.
The best area for investment is tourism, as 
Bangladesh lacks a suitable infrastructure 
in the field and investment in the field will 
have a good turnover, the envoy said.
Head of Kashan Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
Mahmoud Tavallaei, for his part, said that 
capacities of both sides should be identified 
in a bid to promote exchanges.
He also called for two-way and win-win 
trade between the two countries in a bid 
to create a good perspective for bilateral 
relations.

Iran-EU Trade Plunges 74%
Iran exported €586.26 million worth of 
commodities to the EU, indicating a 93.58% fall, 
and imported €3.72 billion in return to register 
a 53.44% year-on-year decline.Trade between 
Iran and EU member states during the first 
10 months of 2019 (January-October) stood 

at €4.31 billion to register a 74.83% decline 
compared with last year’s corresponding period, 
latest data provided by the European Statistical 
Office show.Germany, Italy and the Netherlands 
were Iran’s top three trading partners in the 
European bloc with bilateral exchanges standing 
at €1.37 billion, €817.56 million and €422.86 
million respectively.Iran’s trade with Cyprus 

(€6.48 million) and Bulgaria (€77.68 million) 
increased by 77.71% and 34.1% respectively 
year-on-year—the highest among EU states.
Trade with Greece (€34.73 million), Spain 
(€237.74), Luxembourg (€623,514), France 
(€329.53 million) and Finland (€20.89 million) 
saw the sharpest declines of 97.08%, 90.68%, 
90.48%, 85.99% and 84.18% respectively.



India’s external affairs 
minister to visit Iran soon
 India’s external affairs ministry announced that external 
affairs minister Subrahmanyam Jaishankar will pay a 
two-day visit to Iran on Sunday.
“Jaishankar is expected to be in Iran over the weekend 
to co-chair a Joint Commission Meeting with his Iranian 
counterpart Mohammad Javad Zarif on December 23,” 
India’s external affairs ministry said in a statement on 
Saturday.
India’s external affairs minister is also expected to meet 
with Iranian President, Hassan Rouhani during the visit.
The visit comes as a senior State Department official told 
reporters that the US has provided a narrow exemption 
to India from sanctions on the Chabahar port in Iran 
as it recognises that the strategic project is a lifeline for 
war-torn Afghanistan to get humanitarian supplies 
from India.
Moreover, India’s external affairs ministry has also stated 
that Tehran, India, Afghanistan and Iran agreed on Friday 
to finalise a protocol to streamline transit, customs and 
consular matters at the Chabahar port.
This was decided at the second meeting in New Delhi of 
the committee formed by the three countries to oversee 
the Chabahar agreement.
“It was agreed to finalise the protocol to harmonise 
transit, roads, customs and consular matters...
TIR Convention will continue to be used for cargo 
movement,” said a statement from the external affairs 
ministry.
India, Afghanistan and Iran signed the trilateral transit 
agreement or the Chabahar agreement in May 2016. 
India, which sees the Iranian port as key to bypassing 
Pakistan to access markets in Afghanistan and Central 
Asia, took over operations at Shahid Beheshti terminal in 
Chabahar in December 2018 through a special purpose.

IOC Chief lauds Rouhani's 
support of Olympic Games
President of the International Olympic Committee (IOC) 
Thomas Bach in a letter appreciated Tehran's support for 
the Olympic Games.
In his letter to Iranian President Hassan Rouhani, Bach 
appreciated Tehran's support of the Olympic Truce 
Resolution.
He also stressed the importance of the participation of 
the Iranian squad in the 2020 Olympic Games.
The resolution on Building a peaceful and better 
world through sport and the Olympic ideal has been 
unanimously ratified by the UN General Assembly and 
strengthened the 2020 Olympic basis in peace, the letter 
reads.This achievement will result in turning these 
games into a big success and creating an opportunity for 
Iranian athletes' shining.
The International Olympic Committee can only 
guarantee the universality if it firmly complies with 
the principles of political impartiality and solidarity, it 
added.He expressed hope for the Iranian government 
to continue support for the principle of political 
impartiality and solidarity.

Iran must stick to JCPOA deal, if wants 
to win

Kurk Dorsey is 
political science 
professor at 
New Hampshire 
U n i v e r s i t y 
believes that The 
US policy will 
not change, and 

I don't see the leaders 
of Europe changing 
their policy either. So 
Iran is risking making 
the Europeans see Iran 
as the problem, not 
the US. He mentioned 
"If Iran wants to win 
them over, it probably 
should stick to JCPOA 
for now and then hope 
that the US elects 
someone else in 2020 
with whom it can start 
a new dialogue. Dorsey 
is the author of The 
Dawn of Conservation 
Diplomacy: U.S.-
Canadian Wildlife 
Protection Treaties 
in the Progressive Era 
(1998) and Whales and 
Nations: Environmental 
Diplomacy on the High 
Seas (2013).
Below is his interview 
with ILNA news agency:
Q: Trump's maximum 
pressure policy will 
collapse or it ultimately 
works?
A: The maximum 
pressure strategy has 
had two certain results:  
It has increased tensions 
between the US and Iran, 
and it has sent a clear 
message to President 
Trump's supporters in 
the United States that 
he will take a hard line 
against Iran and in 
support of Israel.
Trump will not move 
away from the policy 

because he cannot 
see anything better. If 
he softens his position 
without getting an 
Iranian agreement to 
destroy any nuclear 
capacity, then he will 
hurt himself with 
his supporters in the 
United States. Trump 
needs those supporters 
to be enthusiastic about 
him to have any hope 
of winning the election 
next year.
Q: What is your advice to 
the Iranian government 
to reduce its economic 
problems?
A: I do not see anything 
that Iran will do to 
reduce its economic 
problems.  It could 
comply with US 
demands about its 
nuclear program, 
and it could reduce 
government control 
over the economy.  Doing 
either of those would 
be an admission of 
defeat or an admission 
that previous policy 
was wrong. Under the 
current pressure from 
the US, I do not see how 
the government of 
Iran could take either 
of those steps, even if it 
should.
Q: Iran announces 
4th step to cut nuke 
commitments; so do 
you believe this policy is 
appropriate or not?
A: The US policy will not 
change, and I don't see 
the leaders of Europe 
changing their policy 
either. So Iran is risking 
making the Europeans 
see Iran as the problem, 
not the US. As much 

as European leaders 
dislike Trump, they 
distrust Iran more. If 
Iran wants to win them 
over, it probably should 
stick to JCPOA for now 
and then hope that the 
US elects someone else 
in 2020 with whom 
it can start a new 
dialogue. So the reduced 
commitments are likely 
to make it harder for 
Iran to make a deal in the 
future.
Q: Does the U.S.-Iran 
relationship have a 
Future? 
A: Negotiation is 
always possible, but 
in Washington and 
Tehran we have two 
groups of leaders who 
simply do not want to 
compromise.  As we saw 
in the 1980s with the US 
and the Soviet Union, it 
usually takes a change 
in leadership to break 
a stalemate like the one 
we are in now.  It seems 
more likely that US 
leadership will change 
first, given the election 
in November 2020.  
Still, both countries 
could ease tension by 
not saying outrageous 
things about each other 
(or about Israel) or 
taking steps that tighten 
sanctions or reduce 
compliance with JCPOA.  

Tension will also be 
reduced if each country 
is distracted by other 
events, such as the anti-
government protests 
in Iraq or the on-going 
crisis in Hong Kong.
Q: In last month, 
we have witnessed 
protests in Iran. The 
Trump administration 
supported the Iranian 
people. How do 
you evaluate these 
statements?
A: Secretary of State 
Pompeo expressed his 
support of the Iranian 
people, which does not 
really mean anything--it 
is meant to embarrass 
the government of Iran 
by saying that it does not 
represent the people of 
Iran. Most US leaders 
believe that if Iranians 
could freely choose 
their government, 
they would choose a 
government that would 
have similar interests 
to the US people and 
government.  That may 
not be accurate. If you 
asked Pompeo how he 
could support economic 
sanctions and support 
the Iranian people, he 
might acknowledge that 
it is a contradiction but 
he would also say that 
there is no other way 
to pressure the Iranian 

government.
Q: Issuing such 
statements does not 
mean interfering in 
the internal affairs of 
countries?
A: Yes and no. Yes, 
because such 
comments are meant 
to send a message 
to the Iranian people.  
No, because there isn't 
anything specific in the 
statements that says 
what Iranian citizens 
should do.
Q: The sanctions have 
hurt ordinary Iranians, 
highly affecting prices 
of imported medicines. 
Why does the US 
government pursue 
such policies to achieve 
its goals?
A: The US position is 
simply that the Iranian 
government can change 
its policies if it wants 
access to medicines.  
At the same time, they 
would argue that many 
medicines and medical 
devices can be used 
for other purposes, so 
letting them through the 
embargo might allow 
for Iran to get things 
that normally would not 
be allowed under the 
sanctions.  It is difficult to 
find the right balance for 
sanctions and medical 
devices.

Sanctions almost always hurt the people rather than 
the leadership of a nation; Political Science Professor 
told ILNA in an exclusive interview.
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 Rouhani: Iran, Japan should 
ban any third countries damage 
bilateral ties
President Hassan Rouhani says Iran's doors are open to 
Japanese government and companies, urging Tehran and Tokyo 
to not allow any third country to damage their friendly bilateral 
relations.
President Rouhani made the remarks in a meeting with the 
Japanese cultural, economic and political officials in Tokyo on 
Saturday before departing for Tehran.
"Iran attaches great importance to relations with Japan," said 

the president stressing that the two countries are important and 
influential in Asia and the world.
During the past few years, top Iranian and Japanese officials 
have held talks over ten times which indicates the two sides' 
determination to further develop bilateral cooperation, the 
President added.
"I think, today, there is no obstacle but the US illegal sanctions to 
[enhance] bilateral ties," he noted.
As the president noted, the US anti-Iran sanctions are against the 
Resolution 2231 and the international regulations.
All know that the Resolution 2231 wants countries to normalize 
their trade cooperation with Iran; however, the US forces the 
world nations to choose between [international] law and the US 

will, the president stressed.
About the US May 2018 move to 
unilaterally withdraw from the July 
2015 nuclear deal, Rouhani said the 
Zionist regime of Israel and Saudi 
Arabia later disclosed that they 
were pressures on the US President 
Donald Trump to leave the international 
deal and evil act which Rouhani described as 
a "historic scandal."
Rouhani further said he believes that the nuclear deal- Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA)- is of benefit to all 
nations and governments.

 Negotiation 
is always 
possible, but 
in Washington 
and Tehran 
we have two 
groups of leaders 
who simply 
do not want to 
compromise.  
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Spokesman of al-Nujaba Islamic 
Resistance:
Engineer Ash-Shimmari in a TV interview pointed to the US 
abuse of the Saudi Regime for returning the ISIS to Iraq and then 
reiterated that the Resistance, supported by the religious sources 
of emulation, won’t let this plot be repeated.
According to the report, the spokesman of al-Nujaba Islamic 
Resistance, attending in a TV talk, maintained, “All know that 
the source of world problems is the triangle of the UK, Israel and 
the US; the House of Saud and reactionary regimes are also their 
stooges across the region.”
Engineer ash-Shimmary further mentioned, “Enemies thought 
that they can maintain terrorist groups such as ISIS in the region 
for some decades; however, the Resistance demonstrated a 
different determination and frustrated the said plan. If the ISIS 
ruled Iraq, all the governments in the region would collapse, but 
the Islamic Resistance didn’t let this happen.”
He pointed out, “The US, abusing the Saudi Regime and other 

Arab regimes of the Persian Gulf, seeks to repeat these ploys in 
Iraq, however, the IPMF, enjoying the support of the sources of 
emulation, won’t let this happen.”
Al-Nujaba’s spokesman, pointing to the attempts made by 
Americans for opening up a gap between the IPMF and Iraqi 
citizens, stated, “The awareness of the Iraqi people and their 
solidarity with Resistance groups, together with the support 
of the religious sources of emulation, have prevented from the 
aggression against this popular organization.”
Then, ash-Shimmari warned against the US mercenaries taking 
advantage of the Iraqi popular protests, and added, “Having 
organized some attacks against the commanders and officers 
of the Resistance groups, they sought to provoke the IPMF and 
protesters against each other, and eventually, the IPMF members 
would be introduced as suppressors and demonstrations would 
be turned into violent protests.”
Finally, once again repeating the positions of al-Nujaba, he 
pointed out, “We defend the legitimate demands of the Iraqi 
nation, and we will never adopt any position against people. 

Reforms 
should be logically and moderately 

undertaken, and the sources of emulation, having provided 
several transparent guidelines in this regard, are the best 
examples of moderation.”

News

Malaysian PM 
lauds Iran for 
resisting against 
sanctions
Malaysian Prime 
Minister Mahathir 
Mohammad praised the 
resistance of the Islamic 
Republic of Iran in face of 
sanctions.
Addressing the closing 
ceremony of the Kuala 
Lumpur Summit 2019, 
he praised Iran and Qatar 
for being independent 
and capable of standing 
on their own feet 
despite being subjected 
to sanctions and 
embargoes.
"It is important for me 
to point out that Iran in 
particular, despite the 
years of sanctions, has 
been able to continue to 
progress and develop 
and it proudly stands as 
a nation with the fourth-
highest number of 
engineers in the world,” 
the Star Online quoted 
him as saying.
"It was pointed out that 
if Muslim countries 
are independent and 
capable of standing on 
their own feet, we will 
not be subjected to 
such treatments," said 
Mahathir.
"Qatar too has been 
subjected to embargoes 
and like Iran, it has 
managed to rise above 
it and progressed 
impressively.
"However, such 
sanctions and 
embargoes are not going 
to be exclusively for Iran 
and Qatar.
"With the world 
witnessing nations 
making unilateral 
decisions to impose 
such punitive measures, 
Malaysia and other 
nations must always 
bear in mind that it can 
be imposed on any of us.
"That is the more reason 
for us to be self-reliant 
and work towards that 
with other Muslims 
nations to ensure that if 
and when such measures 
are imposed upon us, we 
are capable of facing it," 
explained the Prime 
Minister.
Some 450 delegates 
comprising leaders, 
intellectuals, politicians 
and non-governmental 
organisations from 
56 countries have 
attended the four-day 
summit, amid criticism 
from the Organisation 
of Islamic Conference 
(OIC) for undermining 
the Saudi-based global 
body representing 
Muslim nations and 
organisations.

Iran
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Iran condemns Pompeo’s propaganda show
Iranian Foreign Ministry spokesman, Seyyed Abbas Mousavi has condemned US 
Secretary of State Mike Pompeo’s recent propaganda show against Iran, saying 
such insulting remarks will get Americans nowhere.
In a statement, Mousavi said Pompeo has come to the State Department from the 
leadership of an infernal, deceitful, pro-regime change, and torturer organization 
(CIA).“Having brought his infernal thoughts to the civilized field of diplomacy (State 
Department), Pompeo is not on a par with any foreign minister in the world, and has no 
position in this field,” the Iranian spokesman said.“Foreign ministers are usually harbingers of 
peace, reconciliation, dialogue, and respect, but Mr. Pompeo is a mouthpiece of bullying, deceit, 
humiliation, and insult with a language of anger, aggressiveness, ignorance, and extremism,” he added.

Iranian Deputy 
Foreign Minister 
Abbas Araghchi 
said on Saturday 
that the Iranian and 
Japanese officials 
are determined 
to continue close 
consultations on 
various issues 
ranging from 
bilateral, regional, 
international issues, 
Iran's nuclear deal 
and the US sanctions.
Elaborating on the 
outcomes of Iranian 
President Hassan 
Rouhani's trip to 
Tokyo, Araghchi said 
the visit was made in 
response to that of 
the Japanese Prime 
Minister Abe Shinzo 
to Iran.
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Here is the full text of the interview:
Reports indicate that Saudi Arabia 
has softened its tone towards Yemeni 
forces, is this the result of their defeats 
on the ground or pressure from other 
countries?
Tactical defeats on the ground 
combined with logistical infighting 
and political confusion have 
temporarily relaxed the Saudi 
war on Yemen while the aggressor 
regroups its forces.  The Saudi-UAE 
designed pincer movement was to 
divide Yemen and allow forces from 
both the south and the north to bring 
the Yemeni people to submission.  
While establishing the so-called 
Southern Transitional Council (STC) 
in the south in April of 2017, the KSA 
continued its attacks on Yemen from 
the north, which they have done since 
the commencement of this war in 
March of 2015.  The pincer movement 
was not working but, rather, impeding 
their war on the Yemeni peoples led 
by the Houthi liberation movement.  
Thus, recently, on November 5, 
2019, the STC signed an agreement 
in Riyadh to merge with the Saudi-
installed president, Abed Rabbo 
Mansour Hadi.
With the reunification of the pro-
Riyadh forces in addition to the 
continuing US buildup of its 
military forces in the Persian Gulf 
and surrounding region, as well as 

the upcoming November 2020 US 
presidential campaign, one should 
expect to see renewed major attacks 
by the Saudi vassal regime forces 
of Hadi in the new year, albeit the 
Saudi forces will continue their 
indiscriminate aerial bombardment 
of Yemen in addition to their arbitrary 
detentions, torture, and selected 
disappearances of Yemenis in the 
meantime.
Despite reports of behind-the-scenes 
negotiations and prospects of peace, 
Saudi Arabia is still launching attacks 
at the war-torn country. How do you 
assess these developments?
The aggressors, the Kingdom of Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates, 
suffered notable attacks on May 12, 
2019 when explosives on four ships 
anchored off the Fujairah coast in the 
Gulf of Oman blew holes into their 
hulls.  While the US blamed Iran for 
these explosions, no evidence as 
yet has conclusively revealed the 
source of the explosions.  However, 
on September 14, 2019, two pre-
dawn drone attacks knocked out 
more than half of the KSA’s oil output 
at its state-owned facilities at Abqaiq 
and at Khurais.  KSA’s global oil 
output amounts to approximately 
five percent of global supply or about 
5.7 million barrels per day, so this 
was quite a wake-up call to the Saudi 
Kingdom and its imperial allies, the 
US and the UK, as it demonstrated 
the vulnerability of Saudi oil facilities 
to Yemeni liberation rebel attacks.  
Despite the Yemeni liberation 
movement claiming responsibility 
for these attacks, US Secretary of 
State Mike Pompeo instead blamed 
Iran, which Iran denied.  Having 
demonstrated the weakness of Saudi 
defenses around its oil facilities, the 

Saudi Crown Prince and de facto ruler 
Mohammed bin Salman has had to 
restrain his onslaught on Yemen until 
he and the KSA’s imperial sponsors 
can devise a strategy to deal with 
these developments.
Five years into this devastating 
war, reports indicate a deep and 
concerning human crisis in Yemen. 
Millions of civilians are on the brink 
of famine and the UN has even 
described the situation as the worst 
humanitarian crisis in the world. 
However, the Saudi-led coalition 
is still imposing a blockade which 
hampers humanitarian aids. Why is 
the world remaining almost silent to 
what is going on in Yemen?
In February of 2019, the United 
Nations declared the war in Yemen 
to be the world’s worst humanitarian 
crisis as nearly 80% of the population 
or nearly 24 of a total population 
of 28 million people lack food, 
medicine, and security protection.  
Faced with widespread starvation, 
largely due to the Saudi blockade of 
the Yemeni port city of Hudaydah, a 
blockade buttressed by US support, 
has resulted in the worst outbreak of 
cholera in recorded history, millions 
of Yemeni children being deprived 
of schooling, healthcare, and safety, 
and an international crisis that could 
trigger a world conflagration.  The 
imperial powers of the USA and 
the UK operate on a hierarchical 
basis reflecting one’s power and 
wealth, meaning the ruling classes 
of these regimes retain power only 
so long as they subjugate others, 
particularly countries that supply 
raw materials, natural resources, 
and other commodities deemed 
essential.  As well, these countries are 
able to get away with international 

crimes, crimes against humanity, 
or, simply, theft, bribery, murder, 
and genocide so long as they keep 
their actions hidden or obscured 
from their own populations.  Thus, 
in the United States, for example, 
few people know anything about the 
Kingdom of Saudi Arabia or that they 
are one of the USA’s closest allies.  
Much less know even that the country 
of Yemen exists.  With control of the 
mass media, the country can choose 
what information it will present 
to its populace, how to portray the 
information, and, as well, direct the 
populace how to feel about a certain 
situation, people, country, war, etc. 
at specified times.  Because the US is 
allied with the monarchical kingdom 
of Saudi Arabia, it will, since it cares 
not if the kingdom systematically 
engages in criminal activity, gloss 
over or ignore any faults or crimes—
like the assassination of journalist 
Jamal Khashoggi or the war in Yemen 
or its ill-treatment of its female 
population, etc.—committed by the 
KSA.  In return, the Saudi royal family, 
which depends upon its imperial 
protectors to stay in power and 
alive, will gladly sell the kingdom’s 
resources at a discount to the US, the 
UK, and assorted allies while acting as 
an appendage of the western imperial 
war machine.  Consequently, only 
specialists and interested observers 
are able to avail themselves of the 
truth of what is going on in Yemen, 
though they, too, are subjected to the 
imperial guardians and gatekeepers.
How do you see the future of Yemen’s 
politics after a probable peace is 
established?
The United States and the United 
Kingdom are, internally, not so united 
these days.  Though the leaders 

of both countries share collective 
interests, both countries’ ruling elites 
are waging war on their domestic 
populations.  Britain is divided 
severely over whether to remain 
apart from or a part of the European 
continent, though the British 
capitalist class will strongly push 
through their country’s exit from the 
European Union.  The United States 
is facing an impeachment trial of its 
president.  Both countries are faced 
with severe economic difficulties 
which are not being highlighted 
by both countries’ media.  And, of 
course, both countries are at war 
in the Middle East and elsewhere 
in the world, attempting to retain 
their imperial realms of control.  The 
war in Yemen is a war being waged 
by one of their primary vassals, 
Saudi Arabia, in order to retain 
hegemonic control in the region.  
Given the current correlation of 
forces both in the Middle East region 
as well as internationally, I do not 
believe this conflict will resolve 
itself with a temporary peace or a 
cessation of violence by the warring 
protagonists.  Instead, this conflict 
is a presage or indication that the 
immediate conflicting combatants 
are only proxies of larger entities that 
have irreconcilable demands and 
interests. As such, the immediate war 
in Yemen will either continue on as 
is indefinitely so long as a balance is 
maintained amongst the contending 
great powers.  However, while this 
stalemate is being played out, the 
structure, organization, character, 
and distribution of the various forces 
on the ground in Yemen may ebb 
and flow depending on a number of 
subjective determinations which are 
undertaken.

‘Tactical defeats’ plus ‘political confusion’ behind Saudis’ transient tone change 
in Yemen: expert

Cavell says what has temporarily relaxed the Saudi war on 
Yemen is defeats of the coalition on the ground combined with 
political confusion among the coalition’s leaders.  Professor 
of political science Colin S. science at Bluefield State College in 
Bluefield, West Virginia, talked about the latest developments 
in Yemen.

For instance, 
a European 
company, 
under the 
pressure of 
US sanctions, 
has stopped 
exporting 
special 
bandages 
for patients 
suffering 
from EB, a 
rare genetic 
condition 
resulting in 
easy blistering 
of the skin.



واریز سود سهام عدالت از اوائل اسفند ماه
 رئیس سازمان خصوصی ســازی کشور گفت: سود سهام عدالت ســال ۱۳۹۷ از اوائل اسفند ماه سال جاری 
محاسبه و به حساب مشموالن واریز خواهد شد.  علیرضا صالح افزود: سهام شرکت هایی که برای مشموالن 
سهام عدالت اختصاص یافته سود ساالنه فعالیت این شرکت ها دریافت و هر ساله به حساب مشموالن سهام 

عدالت واریز می شود.
وی اظهارداشت: طبق معمول مجامع ساالنه شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت تا پایان تیر ماه تشکیل و در 

ضمن هشت ماه فرصت دارند سود عملکرد خود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: بطورکلی تا اواسط بهمن ماه سال جاری مشخص می شود چه میزان سود از 

سوی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت به حساب این سازمان واریز خواهد شد.
وی افزود: این سازمان نیز بر مبنای میزان سود دریافت شده نسبت به تخصیص و واریز سود به مشموالن سهام عدالت با اولویت اقشار کم 

درآمد و آسیب پذیر جامعه از اوائل اسفند ماه سال جاری اقدام خواهد کرد. صالح ادامه داد: طرح ملی توزیع سهام عدالت در راستای تحقق عدالت 
اجتماعی و در مسیر حرکت به سمت اجرای فرآیند توسعه سالم اقتصادی، تقویت واگذاری ها به منظور ارتقای سطح زندگی مردم، گسترش مالکیت 

خصوصی و توانمند سازی بخش خصوصی واقعی در کشور به مرحله اجرا درآمده است.

الزام اپراتورها در استفاده از رمز یکبارمصرف برای فروش سیم کارت
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری از الزام اپراتورها برای احراز هویت خریداران سیم کارت 

با روش رمز یکبار مصرف )One Time Password( خبر داد.
پیمان قره داغی گفت: به استناد پروانه اعطاشده به اپراتورها هر مشترکی باید در زمان اشتراک به طور درست 
شناسائی شود. در حال حاضر اپراتورها ملزم هستند در هنگام خرید یا فعال سازی سیم کارت با روش ارسال 

رمز یک بار مصرف )OTP( برای احراز هویت درست مشترکان اقدام کنند.
وی افــزود: در این روش در هنگام خرید ســیم کارت، یک کد یک بــار مصرف به انتخاب مشــترک، یکی از 

سیم کارت های دیگری که به نام وی در شبکه اپراتورها ثبت شده، ارسال می شود و ادامه فرایند خرید و فعال سازی 
سیم کارت جدید با وارد کردن کد یک بار مصرف ارسال شده امکان پذیر است.

قره داغی درباره نحوه احراز هویت کاربرانی که برای اولین بار سیم کارت می خرند گفت: اگر کاربر سیم کارتی از قبل نداشته باشد بایستی برای خرید 
سیم کارت به یکی از دفاتر فروش منتخب اپراتورها مراجعه کند. مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده درباره ضرورت ارائه کد یک بار مصرف 
یا مراجعه به دفاتر فروش منتخب برای خرید سیم کارت گفت: با اجرای این روش، احراز هویت کاربران به طور دقیق تر انجام شده و از فعال سازی 

سیم کارت برای افراد با سوءاستفاده از مدارک شناسائی آنان جلوگیری می شود.

فرارو
گــزارش
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در این مدت زمانیکه 
ثبت سفارش انجام 
می گرفت، ظرف دو 
روز مجوزهای الزم 
صادر می شد و ارز 

مورد نیاز تخصیص 
می گرفت، اما در چند 

هفته اخیر این روند 
با کندی مواجه شده 
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بیت کوین؛
 احتمال سقوط بیشتر 

است یا صعود؟
استراتژیست ارشد کاال در بلومبرگ 
اینتلیجنس گفت قیمت بیت کوین 
در ۲۰۲۰ احتماالً به ۱۰ هزار دالر 

بیشتر نزدیک باشد تا ۵ هزار دالر.
 رفتار بیت کویــن در ماه های آخر 
۲۰۱۹ بســیار متغیر بوده است و 
انتظار بی ثباتی بیشتری برای سال 
آینده می رود. ولی به نظر مایک مک 
گلون، استراتژیســت ارشد کاال در 
بلومبرگ اینتلیجنس، کل این روند 
خوشــبینانه هنوز هم در طوالنی 
مدت اعتبار دارد. قیمت بیت کوین 
احتمــاالً به ۱۰ هزار دالر بیشــتر 

نزدیک باشد تا ۵ هزار دالر.
 رفتار بیت کویــن در دهه دوم آن، 
احتماال بــا ثبات تــر خواهد بود و 
فرایندهای خوش بینانه کافی برای 
باال بردن آن وجود دارد. قیمت ۱۰ 
هزار دالر برای بیت کوین چندان 
هم غیر معمول نیســت چون این 
سکه دوره هایی از ثبات قابل توجه 

را به دست آورده است.
 حدود قیمت ۱۰۰۰۰ دالر تا حدی 
ناامید کننده است چون بیت کوین 
انتظارات را برای تکرار اوج  قیمت 
خود باال برده است واحتماالً قیمتی 
بیش از این خواهد داشــت. پیش 
بینی های خــوش بینانه تر قیمت 
بیت کوین را ۲۰ هزار دالر می دانند 
ولی مطمئن نیستند که این اتفاق 
در ۲۰۲۰ بیفتد.  پس از ســقوط 
قیمت بیت کوین در سه ماهه پایانی 
۲۰۱۹، پیش بینی قیمت این ارز 
مجازی محتاطانه تــر صورت می 
گیرد. ولی این ارز مجازی نشــان 
داد که می تواند جلوی این سقوط 
را بگیرد. با ایــن وجود هنوز انتظار 
می رود قیمت آن در اوایل ۲۰۲۰ 
کاهش یابد.  بیــت کوین در پایان 
۲۰۲۰، صد درصد افزایش قیمت 
خواهد داشت. بازگشت قیمت بیت 
کوین به ۷۱۸۷.۰۶ دالر بخشی از 
ثبات آن را بازگرداند. این سکه نشان 
داده که می تواند بازگردد و تاجران 
کافی برای عوض کــردن جریان 
کاهش را در اختیــار دارد.  انتظار 
می رود در ۲۰۲۰ ماینرها همچنان 
ســرمایه گذاری کنند و مدل های 

جدید استخراج را به کار بگیرند. 

بلومبرگ
خـــبـــر
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 هرچه به شب عید نزدیک 
می شویم، تقاضا برای خرید 
موبایل بیشتر می شود، این 
در حالیست که قیمت ها 
نیز این روزها با توجه به نرخ 
دالر باال و پائین می شــود، 
در این رابطه اگر به میزان 
کافی کاال در این بازار وجود نداشته باشد، با 
توجه به افزایش تقاضایی که در ایام پایانی 
سال به وجود می آید، این احتمال شدیدا 
می رود که نرخ ها در بــازار موبایل دوباره 

صعودی شود.

    ثبت سفارش تلفن همراه با کندی 
انجام می شود

حســین غــروی رام رئیــس انجمــن 
واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی 
در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تا قبل 
از اجــرای طرح رجیســتری بیش از ۹۵ 
درصد گوشی های موجود در بازار به صورت 
قاچاق وارد کشور می شــد، گفت:، اما در 
دو سال گذشــته با انجام این طرح مقوله 
واردات تلفن همراه شفاف شد، به طوریکه 

االن بنده می توانم بگویم موبایل به غیر از 
محصوالت پتروشیمی تنها کاالیی است 
که تمام زنجیره واردات آن قابل رهگیری 
است و شما می توانید به صورت کامل تمام 

مراحل را رصد و مانیتور کنید.
وی افزود: در حال حاضر همکاری خوبی 
بین دولت و واردکنندگان در مورد طرح 
رجیستری و واردات تلفن همراه در جریان 
است، این در حالیست که در مورد موبایل 
دولت این کاال را در دســته اقالم اساسی 
قرار داده، چرا که االن در دست همه مردم 
یک گوشــی تلفن همراه وجود دارد، به 
طوریکه امروز ضریب نفود این وسیله به 
بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است، بنابراین 
 دولت در مــورد واردات موبایل همکاری 

کرده است.
غروی رام با اشــاره به اینکه تــا یک ماه 
گذشــته روند تخصیص ارز برای واردت 
موبایل به خوبی انجام می شــد، گفت: در 
این مدت زمانیکه ثبت ســفارش انجام 
می گرفت، ظــرف دو روز مجوزهای الزم 
صادر می شــد و ارز مورد نیاز تخصیص 
می گرفــت، اما در چند هفتــه اخیر این 
روند با کندی مواجه شده و این تائید ثبت 
سفارش ها تا ۲ هفته زمان می برد، از سویی 
برخی از شــرکت ها نیز مدعی هستند، 
همین زمان برای آن ها بین ۳۰ تا ۴۰ روز 

طول می کشد.
    آخرین وضعیت تخصیص ارز برای 

واردات تلفن همراه
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت 

و لوازم جانبی با اشاره اینکه بانک مرکزی 
در حل تغییراتی در نحــوه تخصیص ارز 
است، بیان داشت با توجه به اینک کشور در 
شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها قرار دارد 
طبیعتا بحث کمبود ارز وجود دارد و بانک 
مرکزی طی این مدت نیــز به روش های 
پارتیزانی ارز را در اختیار واردکنندگان قرار 
می داد، اما االن نیز بانک مرکزی مشکلی 
بابت تامین ارز ندارد، اما نحوه تخصیص با 
تغییراتی روبرو است، که این امر واردات را با 

کندی مواجه ساخته است.
وی اضافه کرد: واردکندگان هم می توانند 
از ارز نیمایی و هم ارز آزاد یا همان حاصل 
از صادرات برای واردات استفاده کنند، اما 
ترجیح ما این است که با توجه به شفافیت 
ارز نیمایی از آن اســتفاده کنیم، هر چند 
که فاصله بین ارز آزاد با نیمایی نهایتا ۲۰۰ 

تومان است که زیاد قابل مالحظه نیست.
غروی رام با تاکید بر اینکــه ماهانه برای 
واردات تلفــن همراه بیــن ۱۵۰ تا ۱۷۰ 
میلیون دالر نیاز اســت، گفت: این مبلغ 
برای واردات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در 
ماه الزم است و اگر این مبلغ ارز تخصیص 
داده نشود از سوی بانک مرکزی، واردات 

موبایل با کاهش جدی روبرو می شود.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و 
لوازم جانبی افزود: در صورت عدم واردات 
به میزان کافی و وجود کمبود در بازار، به 
طور قیمت ها با افزایش روبرو می شود، چرا 
که موجودی کاال در بازار مشخص است و 

با توجه به میزان فروش موبایل در بازار، به 
نظر می رسد بانک مرکزی باید اقدامات الزم 
را برای تخصیص ارز به منظور واردات تلفن 
همراه در نظر بگیرد، در غیر این صورت این 

کاال با افزایش قیمت همراه خواهد شد.

    نیاز ماهیانه بازار موبایل
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های 
مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران 
با اشاره به اینکه به طور ماهیانه بین یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار دستگاه تلفن همراه نیاز بازار است، 
گفت: این نیاز به طور سنتی چندین سال 
است که به همین میزان وجود دارد و هر 
زمانی که واردات با مشــکل مواجه شده 
در مقابل آن نیز در بــازار با کمبود روبرو 

شده ایم.
وی افزود: در چند هفته گذشته نیز بانک 

مرکزی تخصیص ارز برای واردات موبایل 
را با کندی مواجه کرده و ثبت سفارش به 
درستی انجام نمی شود، در صورتیکه این 
روند ادامه پیدا کرد به دلیل اینکه به ایام 
پایانی سال نزدیک می شویم، اگر کمبودی 
در بازار به وجود بیاید، به طور قطع در شب 
عید با کمبود جنس روبرو خواهیم شد و به 
تبع آن نیز قیمت ها دوباره سیر صعودی به 

خود خواهند گرفت.
محبی ادامه داد: با توجه به اینکه در ایام 
پایانی سال خرید گوشی با افزایش روبرو 
می شود، بانک مرکزی نیز جا دارد مساعد 
الزم را برای تخصیص ارز به منظور تائید 
ثبت سفارش ها انجام دهد، این در حالیست 
که از ابتدای سال تاکنون روند تخصیص ارز 
برای واردات تلفــن همراه به خوبی انجام 
می شد، اما به دلیل محدودیت های ارزی 
که وجود دارد، در چندین هفته گذشته 

این امر با اختالل همراه بوده است.
رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی و 
ارتباطی و لوازم جانبی تهران با اشــاره به 
نوســانات نرخ دالر طی دو سال گذشته، 
بیان داشــت: با توجه به افزایش نرخ دالر 
از یک ســود و کاهش قدرت خرید مردم 
از ســوی دیگر، تقاضا برای خرید موبایل 
نسبت به گذشــته با کاهش همراه بوده 

است.
وی اضافه کرد:، امــا در وضعیتی که نرخ 
دالر دارای ثبات شد، هم وارد کنندگان، 
هم فروشــندگان و هم مردم می توانند 
برنامه ریزی بهتری برای انجام فعالیت های 
خود داشته باشند و اینطوری نیز بازار جان 
می گیرد، اما اگر نرخ دالر دائما دارای نوسان 
باشد، به تبع قدرت تصمیم گیری از همه 
سلب می شــود و در چنین شرایطی بازار 

شرایط خوبی را تجربه نخواهد کرد.

بازار پر تالطم موبایل

گوشی تلفن همراه گران می شود؟
با توجه به محدودیت های ارزی که کشور با آن روبرو است، 
بر اساس اعالم فعاالن بازار موبایل، چند هفته ای می شود که 
روند تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه با کندی مواجه 
شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، این امکان وجود دارد 

قیمت ها در بازار با افزایش روبرو شود.

بورس

پیش بینی صعود ادامه دار برای بورس
بازار سرمایه که در شش ماهه نخست سال با نوســان روبرو بود و در اواسط 
تابستان افت ناگهانی داشت، در ماه های اخیر روند رو به رشد خود را از سر گرفت 
و پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه حاکی از آن است که این روند نه تنها حباب 

نبوده بلکه تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

 نگاه اجمالی به وضعیت بورس در هفته های گذشته نشان می دهد روند رو به رشد در این 
بازار ادامه دار بوده و چراغ بورس سبز مانده است؛ به طوریکه این بازار در دو هفته اخیر دو بار 

رکورد شکست و شاخص تا بیش از ۳۴۶ هزار واحد نیز صعود کرد.
صعودی که فردین آقابزرگی - کارشناس بازار سرمایه - بر این باور است عوامل متعددی از 
جمله پیش بینی الیحه بودجه، اصالح قیمت بنزین و قانون مند بودن بازار سرمایه باعث آن 

شده و تا پایان سال جاری نیز ادامه دار خواهد بود.
 آقا بزرگی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه عوامل موثر بر فضای اقتصادی و در نهایت 

بازار سرمایه و بورس، تغییرات و اثرات سیاست های پولی و مالی هستند، گفت: در این میان 
پیش  بینی بودجه سال ۱۳۹۹ و همزمان با آن، اصالح قیمت بنزین و به تبع آن فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی در نهایت این فضا را پیش روی کارشناسان و تحلیل گران قرار می دهد 
که بار تورمی که در شش ماه ابتدایی سال ۹۸ وجود داشت، ممکن است با رشد بیشتر در 

شش ماهه دوم و سه ماهه پایانی سال ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به فضای اقتصادی کشور، گفت: تداوم کاهش فروش نفت و فراورده های نفتی، 
عدم وصول و ورود منابع حاصل از صادرات به داخل کشور که باعث کاهش گردش وجوه 
نفت در کل کشور می شود و چشم انداز تورمی که در الیحه بودجه سال ۹۹ هم دیده شده 
است باعث پیش بینی مذکور می شود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به نوسان 
بازار سرمایه در نیمه نخست سال و ریزش ناگهانی این بازار، عنوان کرد: به دلیل عالقه مندی 
برخی اشخاص حقوقی و حقیقی و شناسایی سود یا خارج کردن بخشی از منابع شان از بازار 
سرمایه در برخی مقاطع شش ماه نخست سال چربش عرضه بیش از تقاضا بود؛ بنابراین 

نمی توان این را تغییر روند پیش بینی کرد اما رشد شاخص و سطح عمومی قیمت ها نسبت 
به شش ماه اول سال سرعت کم تری گرفته است.

تاثیر الیحه بودجه بر رفتار تحلیل گران
آقا بزرگی درمورد الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: تثبیت یا افزایش فشارهای ناشی از 
مسائل سیاسی و تحریم، دولت را به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی مجبور کرده که بودجه 
را طوری پیش بینی کند که اتکای کمتری به نفت و فراورده های نفتی داشته باشد. به همین 
دلیل دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی ها و تامین مالی از طریق 
انتشار اوراق تغییر جهت داده است که این تغییر یک سیاست انبساطی است و از آنجاکه از 
لحاظ اقتصادی مشابهت زیادی با نشر یا چاپ پول و اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی 
دارد، سیاستی تورم زا است و این موضوع مقدمه ای می شود برای تحلیل گران و کارشناسان 

که سبد پرتفوی خود را درمورد نسبت نقدینگی به اوراق و دارایی های مالی تغییر دهند. 
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شرکتهاییکهازآلودگیهواپولدرمیآورند
 استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی گفت:۱۷۷ شرکت در قالب ۴ گروه شرکت دانش بنیان و استارت آپ در حوزه 

پاالیش و رصد کیفیت هوا فعالیت می کنند و از آلودگی هوا پول درمی آورند.
محمد تقی قانعیان، مدیر دفتر ارتباط با صنعت جامعه و مراکز علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 
در هشتمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در بخش ارائه ایده های جدید 

اظهار کرد: ۱۷۷ شرکت از آلودگی هوا پول درمی آورند. وی گفت: ۴ گروه شرکتی متشکل از ۱۷۷ شرکت در 
حوزه های مرتبط با پاالیش هوا فعالیت می کنند و فعالیت آن ها دانش بنیان و استارت آپی است.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت جامعه و مراکز علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با طرح ایده خود درباره اینکه 
دانشجویانی که درس می خوانند نمی دانند هر درس را برای چه می خوانند و از آنچه نتیجه ای خواهند گرفت، گفت: برای 

پاسخگویی به این سؤال سامانه ای طراحی کرده ایم که هر درس و هدف از مطالب آن و فرصت های شغلی مرتبط با محتوای آموزش داده شده برای 
دانشجویان و استاد مشخص شده است. قانعیان ادامه داد: در این سامانه دانشجویان متوجه می شوند که هر درسی که پاس می کنند چه شرکت هایی 
مرتبط با این حوزه فعال هستند و بازار کار برای آن در چیست. به گفته وی اگر این سامانه برای همه رشته های دانشگاهی ایجاد شود بسیاری از 

مشکالت ناشی از عدم آگاهی دانشجویان از فرصت های شغلی برطرف می شود.

گاهی اوقات ممکن است 
رئیس شما تشخیص 

ندهد که درخواست او 
تاثیر مخربی روی شما 

می گذارد ممکن است از 
اینکه با خواسته های خود 

 به مرور شما را فرسایش 
می دهد بی اطالع باشد

،،
نمناک 

یــادداشـت
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همه جا چیزهایی هستند 
که نمی توان آنها را با پول 
خرید مثل رضایــت افراد ؛ 
در کار کارمندان ســزاوار 
تقدیر بیشتر هستند برای 
ایجاد محل کاری که باعث 
خوشــحالی و انگیزه افراد 
شــود ، ارائه این مزایای مطرح شــده در 
نمناک برای تمام اعضــای تیم را در نظر 

بگیرید .

   از بین بردن استرس :
از بین بردن اســترس کارمنــدان در کار 
از عوامل مهمی اســت که باعث افزایش 
رضایت شغلی می شود چون استرس باعث 

اختالل در کار می شود.

   افزایش رضایت شغلی کارکنان با 
ساعت کاری مناسب :

زمانی بود که شــرکت ها فقط در ساعات 
ثابت فعالیت مــی کردند. ایــن روزها با 
پیشرفت در تکنولوژی ارتباطات و تغییرات 
در عادات عمومی کار، زمان چرخشــی 

خیلی احساس بیشتری ایجاد می کند.
حداقل برای تیم خالق طراحان و توسعه 
دهندگان، یک برنامه اجباری ممکن است 
سحر خیز و یا شب زنده دار باشند تا برنامه 
خود را تطبیق دهنــد در نتیجه عملکرد 

ضعیفی دارند.
حتــی مهم تــر اینکــه ، مشــتریان یا 
فروشــندگان در این زمان ممکن است 
در دسترس نباشند، که می تواند مانع از 
پیشرفت در زمانی شود که فرد باید یک 

روز کاری کامل را برای پاسخ صبر کند.
در عوض، به تیم خــود قدرت دهید تا در 
طول بالک ) پیوســته یا نا پیوسته ( کار 
کند ، زمانی که بهتریــن نتایج حقیقی 

آماده باشند.

   افزایش رضایت شغلی کارکنان با 

ارتباط گرم از راه دور :
مطالعه ای توسط دفتر آمار ملی سازمان 
ملل متحد صورت گرفت که نشــان داد 
بیش از 30 دقیقه در طول مســیر بودن ، 
تاثیر منفی بر شادی یک فرد و رفاه کلی 
دارد . تحقیقات قبلی از دانشــگاه زوریخ 
گزارش دادند کارگران نیاز به افزایش ۴0 
درصدی حقوق برای جبران زمانی که در 
مسیر هستند نسبت به افرادی که نزدیک 

اند دارند .
یافته ها شبیه این ها ممکن است کارگران 
را وادار به ارزیابی مجدد وضعیت زندگی 
فعلی یا وضعیت شغلی خود کنند. اگر به 
مردم این فرصت داده شود که در خانه کار 
کنند، این یک مشکل نخواهد بود. با بهره 
گیری از دورکاری در یک یا دو بار در ماه، 
کارمندان می توانند از آن ساعات با ارزش 
استفاده کنند بخوابند یا لذت بیشتری از 

وقت شخصی ببرند

   افزایش رضایت شغلی کارکنان 
با مهیا کردن فرصت های اجتماعی:

همراهی در محیط کار می تواند منجر به 
رضایت شغلی بیشــتر و تعهد به سازمان 
و انجام یک کار خوب شــود. مدیران باید 
کارمندان را پرورش دهند و به از بین بردن 
رفتارهای مضر و ناکارآمد تیم کمک کنند 
 و فرصت هایی برای اعضــای تیم به جز

 پروژه های کاری ایجاد کنند .
شــرایطی را برای اعضای تیــم تنظیم 
کنید تا در خارج از کار رسمی با یکدیگر 
مرتبط باشــند مثل مهمانی ها و گردش 
 های ورزشــی، با قرار دادن یک هفته در 

ماه .
حتی اعضای تیم از شانس این که دیگران 
را بهتر بشناسند ، تقدیر می کنند. به عالوه، 
روابط گرم باعث می شود مردم راحت تر با 

هم کار کنند.

   افزایش رضایت شغلی کارکنان با 
فضای کاری گرم و صمیمی:

دفتر محلی اســت کــه کارفرما با کمک 
کارکنان ایجاد می کند . مدیران ضوابط 
را تعیین می کنند اما آن ها می خواهند آن 
جا را خانه دوم خود قرار دهند. به فرهنگ 
افرادی که با فضا بــا نهایت عزت و احترام 
برخورد می کنند دقت کنید در حالی که 

آن جا را جالب و معتبر نگه می دارند.
محیط کاری خوب و مناسب برای افزایش 
رضایت شغلی کارکنان به این معنی است 

که کارکنان باید ارزش های اخالقی را در 
محیط گســترش دهند، اسباب بازی ها 
و ابزار باحال را به اشــتراک می گذارند تا 
محیط کار را به محیط گرم تر تبدیل کنند 
و همه را تشویق می کنند که همین کار را 

انجام دهند. 

   جذب نیرو و جایابی
 انگیزش کارمند از همان ابتــدا با ایجاد 
کردن هماهنگی بین شخص و کار افزایش 
می یابد. در صورتی که نیازهای محیط کار 
با نیازهای کارمند هماهنگ باشــند، هر 
دو بهره مند می شــوند. متأسفانه، گاهی 
افراد به دالیلی استخدام می شوند که به 
استعداد آنها در انجام دادن خوب کار ربطی 
ندارند. امــکان دارد که آنها به علت ظاهر 
جسمانی یا به خاطر ارتباط های شخصی با 

خانوادگی استخدام شوند.
 به طور کلی، کســب و کارهــا به دنبال 
کارکنانی هستند که با مشاغلی که در آنها 
قرار داده می شوند، کامال هماهنگ باشند. 
کارکنانی که از مشاغل خود راضی هستند 
کمتر احتمال دارد که غیبت یا کار خود را 

ترک کنند.
 روان شناسان صنعتی سازمانی برای تهیه 
کردن برنامه های گزینشی که به جایابی 
خوب کمک می کنند با شرکت ها همکاری 
می نمایند. آنها مهارت های خاص و ویژگی 
های شخصی الزم برای مشاغل بخصوص 
را ارزیابی می کنند و برای اینکه مشخص 
کنند که آیا داوطلبان از مهارت ها و ویژگی 
های ضروری برخوردارند یا نه، آزمون هایی 
را می ســازند و پروتکل های مصاحبه را 

تدارک می بینند.

 
   آموزش

 آموزش به افزایش بازدهی کمک می کند 
و مهارت هایی را در کارکنان پرورش می 
دهد که برای انجام دادن خوب کارشــان 
به آنها نیاز دارند. آموزش با مجهز کردن 
کارکنان به حل کردن مسایلی که با آنها 
روبرو خواهند شد، فشارهایی را که بر آنها 
وارد می شوند نیز کاهش می دهد توانایی 
حل کردن مشکالت چالش انگیز، احساس 

ارزشمندی کارمند را باال می برد.
 

    استفاده از انتقاد سازنده
 برای اینکه کارمندان پیشــرفت کنند، 
انتقاد ضروری است اما برای اینکه انتقاد 
مؤثر باشد، باید به صورت سازنده نه مخرب 
صورت گیرد. استفاده نامناسب از انتقاد، 
تعارض زیادی را ایجاد مــی کند. انتقاد 

نامناســب انگیزش و انتظــارات کارایی 
کارمندان را ضعیف می کند و به کاهش 
رضایت شغلی منجر می شود. انتقاد مفید 
باعث می شود که کارمندان احساس کنند 
به آنها کمک می شود تا کار خود را بهتر 

انجام دهند.
 

    ارزیابی عاری از تعصب عملکرد 
کارمندان

تعجب آور نیســت که کارمندان زمانی 
ثمربخش تر و مؤثرتر هستند که براساس 
ارزیابی دقیق عملکردشان راهنمایی شوند 
و تقویت دریافت کنند. در حالت ایده آل، 
ارزیابی عملکرد کارمندان صرفا بر نحوه ای 
که آنها کار خود را انجام می دهند استوار 
است. اما ســوگیری های شناختی نیز بر 

ارزیابی های کارمندان تأثیر می گذارند.
 برای مثال، سرپرســتان گرایش دارند بر 
کارمند و نه بر عملکرد وی تمرکز کنند. 
امکان دارد که سرپرستان برداشت هایی 
کلی از دوست داشتن یا دوست نداشتن 
کارمندان تشکیل دهند و ارزیابی خود بر 
این برداشت ها و نه بر کاری که انجام شده 
است استوار سازند. نظریه پردازان یادگیری 
توصیه می کنند که مــالک های ارزیابی 
کال عینی باشند. یعنی، بر رفتارهای قابل 

مشاهده استوار باشند.
 

    تعیین هدف
 تعیین کردن هدف های شغلی روشن به 
رضایت شغلی کمک می کند. کارمندان 
نیاز دارند بدانند که دقیقا چه انتظاری از 
آنها می رود. با این حال، در موارد متعددی، 
هدف های شغلی مبهم هستند یا به طور 

نامناسبی تعریف شده اند.
 امکان دارد که به کارمندان گفته شــده 
باشد که باید سخت کار کنند، یا در مورد 
کارشان جدی باشند، اما سخت کار کردن 
و جدی بودن خوب تعریف نشده باشند. 
این عدم آگاهی موجب اضطراب می شود و 
به عملکرد نامناسب کمک می کند. تعیین 
کردن هدف های عینی در ســطح باال اما 
دست یافتنی، کار را چالش انگیز می کند 
ولی استرس را در سطح قابل قبولی نگه 

می دارد.
 

   مزایای مالی
کارمندان نیاز دارند احساس کنند که به 
تالش های آنها با حقــوق و مزایایی که با 
عملکرد آنها متناسب باشند، پاداش داده 
می شــود. روحیه کارمندان مولد وقتی 
که احســاس کنند بیشــتر از کارمندان 
غیرمولد حقوق نمی گیرند، ضعیف می 
شود. وضعیت تضعیف روحیه دیگری که 
بسیاری از زنان با آن مواجه می شوند این 
است که به آنها برای کار یکسانی حقوق 

کمتری پرداخت می شود.
 

   برنامه های کاری
 این روزها شــرکت های بیشتری زمان 
انعطاف پذیر را آزمایش می کنند. یعنی 
به کارمنــدان اجازه می دهنــد تا برنامه 
های خود را برای برآورده کردن نیازهای 
شخصی خویش تغییر دهند. برای مثال، 
زمان انعطاف پذیر می تواند به کارمندان 
کمک کند تا با پدر ، مــادری کردن کنار 
بیایند و در نتیجه، روحیه آنها در محل کار 

تقویت می شود.

برای افزایش رضایت شغلی کارکنان تان بخوانید

وقتیهمهراضیاند

محیط کاری خوب و 
مناسب برای افزایش 

رضایت شغلی کارکنان 
به این معنی است که 

کارکنان باید ارزش های 
اخالقی را در محیط 

گسترش دهند

افزایش رضایت شغلی کارکنان بسیار قابل اهمیت است چرا که 
این کارکنان هستند که تیم کاری شما را می سازند و اگر از کار 
خود راضی نباشند پیامدهای بدی در انتظار گروه خواهد بود.

خشنودی و رضایت از شغل موضوعی است که تا حدود زیادی 
مربوط به برداشت های شخصی از شعل می شود و نمی توان 
بطور مطلق و مستقل درباره آن اظهار نظر کرد. کسی که از 

شغل خود رضایتی ندارد باید علت آن را پیداکرد.

استارت آپ

مرکز نوآوری بانک تجارت افتتاح شد؛ 

پا به پای فین تک ها و استارت آپ ها

مرکز نوآوری بانک تجارت با نام »پنجره نوآوری تجارت« 
در تاریخ ۲۷ آذر ۹8 با عنایت به تغییر مدل های کسب وکار 
بانک ها، خدمات، بازار و همچنین توجه به دیجیتالی شدن بانک ها در محل کارخانه 
نوآوری راه اندازی شد. این مرکز با همکاری بازوی اجرایی بانک تجارت ایجاد شده 
تا در فاز اول یک مرکز شتا دهنده حوزه فین تک به مساحت تقریبی ۶۵0 متر مربع 

احداث شود.

»هیبت اله ســمیع« معاون مدیرعامل بانک تجارت در افتتاحیه ایــن مرکز با اعالم اینکه 
این بانک حاصل ادغام دوازده بانک داخلی و خارجی است و بیش از ۴0سال در اکوسیستم 
اقتصادی کشور نقش آفرینی کرده، اعالم کرد که با حمایت از صنایع کارآفرینی مدرن قصد 

دارند تا نقش مهم خود را در این اکوسیستم ادامه دهند. به گفته سمیع 
بانک تجارت یک بازنگری در مدل کسب وکار خود داشته و با نگاهی به 
روند صنعت بانکداری در دنیا به این نتیجه رسیده که دیگر بانکداری به 

روش سنتی جوابگوی جامعه نخواهد بود:
»بانک ها باید با فین تک ها و استارت آپ ها مکاری کنند و خدمات جدیدی 
ارائه دهند. دیگر ارائه محصوالت یکسان کاربردی نیس و حاال به سمت 
محصول سفارشی برای مشتریان باید پیش رفت و راه حل موری جایگزین 

محصول محوری شده است.«
به گفته سمیع کار بانک ها فراتر از اعطای تسهیالت و عملیات مربوط به 
سپرده ها شده و بانک ها در دنیای امروزی باید تسهیلگر و رشد کسب وکارها 
را به همراه داشته باشند. او باور دارد که تامین راهکارهای ارزشمند در این 
حوزه مهمترین ماموریت بانک ها است. سمیع معتقد است که بازیگران 
جدید وارد فضای کسب وکار شدند که باید آنها را پذیرفت: »نتایج تحقیقات 
جهانی نشان می دهد در سال اخیر میالدی، ۶۴ درصد از مشتریان بانک ها 
حداقل از یک استارت آپ استفاده کرده اند و این موضوع نشان می دهد که 

باید سریع تر همه بانک ها خودشان را به روز رسانی کنند.«
سمیع اذعان دارد که یکی از مهم ترین استراتژی های جدید بانک تارت، توسعه کسب وکارهای 
مبتنی بر تحوالت بانکداری است که از سه راه بانکداری دیجیتال، ایجاد اتحادهای استراتژیک 
و حمایت از فین تک ها محقق خواهد شد. او تاکید می کند که رسیدن به بانکداری دیجیتال 
نیازمند تعامل با فین تک های کشور است و حاال آنها بخشــی از زیست بوم تحول بانک ها 

هستند.
معاون مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به تاسیس کمیته راهبری کسب وکارهای مبتنی بر 
فناوری های نوین در این بانک اذعان دارد که این کمیته بیش از ۴۸ جلسه برقرار کرده و به 

نتایج مطلوبی دست پیدا کرده؛ نتایجی که برخی از آنها چنین است:
»پروژه بانکداری دیجیتال، نقشه راهبردی بانکداری اجتماعی، پروژه تجارت نت، ورود به 

پروژه رمزارز ققنوس و ایجاد پنجره نوآوری تجارت تنها برخی از ماحصل این کارگروه است.«
سمیع با اشاره به همکاری با استارت آپ هایی همچون علی بابا، تخفیفان، ریحون،نوار و الوپیک 

تاکید دارد که این همکاری بین آنها و استارت آپ ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
در ادامه »حمید علی محمدی« مدیرعامل علی محمدی بازگان گستر آتی آسیا صرفه جویی 
در زمان، بهبود شراط بازار کار، کاهش ریسک، پیوند اطالعاتی و رسیدن به نیروی متخصص 
را از جمله مواردی معرفی کرد که یک مرکز نوآوری برای بانک به ارمغان می آورد. به گفته او 
بانک های معتبر بین المللی نیز در اقصی نقاط دنیا شعبات مختلفی از مرکز نوآوری احداث 

کرده اند و این یک روند جهانی است:
»استارت آپ ها در حال حاضر موج اول را رد کرده اند و حاال شناخته شده تر هستند. حمایت از 
آنها توجیه دارد و بر اساس گزارش دانشگاه ریچموند، بهترین مدل حمایت از کسب وکارهای 
نوپا برای بانک ها مدل ترکیبی است؛ یعنی ایجاد مرکز نوآوری شد، شتابد هنده و مرکز فناوری 

در کنار یکدیگر. امری که ما نیز آن را در برنامه خود داریم.«
به گفته  آنها با ایجاد مرکز فعلی در نظر دارند که ظرف شــش ماه آینده نزدیک به 30 تا ۴0 
استارت آپ را مورد حمایت قرار دهند و اگر بتوانند کارخانه قدیمی شوکوپارس که در نزدیکی 

کارخانه نوآوری قرار دارد را نیز یکی از بخش های زیرمجموعه فناورانه خود سازند.
»رضا کالنتری نژاد« مدیرعامل هم آوا در این نشست اعالم کرد که هم آوا از ترکیب و ادغام 
چندین تیم دیگر همچون شزان، نوآوا، آواگیمز و زاویه و... به وجود آمده و محصوالت متنوعی 
چون نوار، ریحون و هوما را به جامعه عرضه کرده است. به گفته کالنتری نژاد ۸۴ استارت آپ 
تحت حمایت این مجموعه به وجود آمده که البته نزدیک به 30 عدد از آنها در سال جاری بسته 
شده اند. کالنتری نژاد معتقد است که استارت آپ ها می توانند بازوی تکنولوژی شرکت های 

بزرگ و دولتی باشند. او تاریخچه ایجاد کارخانه نوآوری را نیز چنین تشریح کرد:
»در سال ۱3۹۶ متوجه شدیم که باید یک فضای مشترک برای استارت آپ ها ایجاد کنیم و 
کارخانه قدیمی الکترودسازی شرکت آما که هم اکنون با قدرت در مکان دیگری کار خودش 
را ادامه می دهد را به مدت پنج تا ده ســال کرایه کردیم و حاال چندین تیم در این مجموعه 

مشغول به کار هستند.«

دیجیاتو
گــــــزارش

تندیس یلدای 
کارآفرینان استارت آپی 

۹8 به اتاق بازرگانی 
تهران اهدا شد

مسعود خوانساری در چهارمین دوره 
برگزاری رویــداد یلدای کارآفرینی 
در وزارت کشــور، تندیــس یلدای 
۹۸ را بــه خاطر تالش اتــاق تهران 
در جهت توسعه اســتارت آپ های 
کشور دریافت کرد. رئیس اتاق تهران 
هم چنین از کتاب سال استارت آپی 

کشور رونمایی کرد.
در چهارمیــن رویــداد یلــدای 
کارآفرینان استارت آپی که در تاالر 
وزارت کشــور برگزار شد، تندیس 
یلدای ۹۸ به پاس تالش برای کمک 
به رشد اکوسیستم استارت آپی کشور 
به اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 

کشاورزی تهران اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، 
این تندیس به مســعود خوانساری 
اهدا شد و وی پس از دریافت آن در 
سخنان کوتاهی، بستر ایجاد شده در 
اتاق تهران را مناسب برای حضور و 
نقش آفرینی اســتارت آپ ها عنوان 
کرد و آینده اقتصاد کشور را متعلق 
به کسب وکارهای نو، دانش بنیان و 

استارت آپ ها دانست.
خوانســاری ســپس صاحبــان 
اســتارت آپ ها را به حضور فعال و 
عضویت در پارلمان بخش خصوصی 
پایتخت دعوت کرد و با یادآوری اینکه 
در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق 
تهران شش کرســی به نمایندگان 
کســب وکارهای حوزه فنــاوری و 
دانش بنیان اختصاص یافته، تصریح 
کرد که استارت آپ ها با عضویت در 
اتاق بازرگانی تهران، به روی سکویی 
گام خواهند گذاشت که این بخش 
را به افزایش ســهم بیشتر در تولید 
ناخالص داخلی کشور پرتاب خواهد 

کرد.
همچنین در این رویــداد تندیس 
یلــدای کارآفرین اســتارت آپی به 
پدرام سلطانی، نایب رییس سابق اتاق 
ایران و از اعضای چند دوره گذشته 
هیات نمایندگان اتــاق تهران اهدا 
شــد. اهدای این تندیــس به پاس 
تفکر نوآورانــه و رو بــه جلوی این 
فعال اقتصادی بخش  خصوصی در 
اکوسیستم استارت آپی کشور تعلق 

گرفت.
تندیــس ســوم رویــداد یلــدای 
کارآفرینان استارت آپی نیز به نازنین 
دانشور بنیان گذار تخفیفان به واسطه 
شجاعت و جسارت او برای ادغام دو 
مجموعه بزرگ استارت آپی تخفیفان 

و نت برگ تعلق گرفت.
همچنین میالد منشی پور، بنیان گذار 
تپسی به واسطه توسعه در کسب وکار 
این اســتارت آپ در بــازار رقابتی 
تاکسی های آنالین در کشور تندیس 
یلدای کارآفرین استارت آپی سال ۹۸ 

را دریافت کرد.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات نیز بــه دلیل 
هم فکری در اکوسیستم استارت آپی 
کشــور و کمک برای حل مشکالت 
کسب وکارهای این بخش تندیس 
یلدای کارآفرین استارت آپی سال ۹۸ 

را دریافت کرد.
در ایــن رویداد همچنیــن رییس 
اتاق تهــران از اولین کتاب ســال 
استارت آپ های ایران رونمایی کرد. 
این کتاب که اطالعات مربوط به ۲ 
هزار استارت آپ ایران را در خود جای 
داده،  قرار است تا بهمن ماه امسال در 

بازار کتاب کشور توزیع شود.
رویداد یلدای کارآفرینان استارت آپی 
توســط هفته نامــه شــنبه برگزار 

می شود.

پایگاه خبری اتاق تهران
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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