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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

بازار طال و سکه 98/10/3 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,582,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,569,0004,539,000جدید

2,359,0002,349,000نیم سکه

1,460,0001,440,000ربع سکه

910,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,023,2002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18468,200464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24624,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

مجیری خبر داد:

احداث شهرک صنایع دستی در اصفهان
  مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشــاورزی شــهرداری اصفهان گفت: از احداث شهرک صنایع 
دستی در این شهر خبر داد و گفت: در حال حاضر پیگیری های 
الزم برای دریافت مصوبات کمیسیون ماده پنج در این زمینه 

در حال انجام است.
محمد مجیری اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، 

محل احداث شهرک صنایع دستی اصفهان ابتدای جاده باغ رضوان 
رو به روی باغ بین المللی گل و گیاه ارغوان جانمایی شده است. ...

شایعات فضای مجازی دست در 
دست اخبار دنیای واقعی داد تا 
آنچه که به گوش مردم می رسد 
اخبار ترسناک از ویروسی باشد 
که در شهر و استان و به تبع آن 

در کشور در حال جوالن است.
پزشکان و متخصصان در همان 
زمان تاکید کردند که با راه های پیشــگیری و 
رعایت بهداشــت، امکان ابتال به این بیماری 
کاهش می یابد. معاون فنی مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان در این باره گفت: آنفلوآنزا تا 
کنون بخش قابل توجهی از افراد را درگیر کرده 
و نه تنها در استان بلکه در کل کشور این بیماری 
شــایع می شــود و با رعایت بهداشت فردی و 
اطالع رسانی اولیه به مردم می توان از عوارض 
بیماری کاست. مصطفی رضایی افزود: اغلب 
فوت شــدگان یا بیماری زمینه ای داشتند و یا 

سالمند بودند و خوشبختانه به این تعداد آماری 
اضافه نشده است. معاون فنی مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه عمده مبتالیان 
به آنفلوآنزا گروه جوانان به باال هستند، گفت: 
تعداد کودکانی که مبتال به این ویروس شدند 

محدود بوده است.
وی تصریح کرد:  همه ساله در فصل پاییز بروز 
بیماری های واگیر از جمله آنفلوآنزا را داریم که 
شــیوع آن از پاییز تا زمستان طول می کشد و 

معموال بخشی از جامعه را درگیر می کند.

در میانه های آذرمــاه، آماری که از مرگ و میر 
ناشی از ابتال به این بیماری منتشر شد عدد 15 
بود. یعنی از زمان شیوع بیماری در پاییز امسال 
15 نفر در استان بر اثر ابتال به این ویروس جان 

خود را از دست دادند.
البته رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
درباره ابتال به آنفلوآنزا بیان کــرد: کمتر از 5 
درصد بیمارانی که مبتال به آنفلوآنزا می شوند 
نیاز به درمان جدی دارند و بیش از 95 درصد 
با مراقبت در منزل و اســتراحت و درمان غیر 

دارویی به بهبودی می رسند.
حاال با گذشت بیش از 2 هفته از اعالم آخرین 
آمار مرگ و میر ناشــی از ابتال به آنفلوآنزا تب 
صحبت درباره این بیماری در شــهر و استان 
کاهش یافته اســت. تعداد مبتالیــان به این 
بیماری کاسته شده هرچند هنوز هم رد پای 

آن در شهر دیده می شود.

ردپای آنفلوآنزا در اصفهان کمرنگ شد؛

 ویروسی که از تب و تاب افتاد

 از زمان شیوع 
بیماری در پاییز 

امسال 15 نفر در 
استان بر اثر ابتال به 

این ویروس جان خود 
را از دست دادند

پس از دوره یکی دو ماهه از افزایش آمار ابتال به بیماری آنفلوآنزا، حاال تب این بیماری در استان اصفهان کاسته شده است.
خبرش از آبان ماه در شهر پیچید اما ردپایش را در مهرماه نیز می شد مشاهده کرد. با آغاز سال تحصیلی و فصل پاییز، موج سرماخوردگی در 
استان و شهر افزایش یافت. این بار صحبت از یک سرماخوردگی ساده نبود، بلکه متخصصان از ویروسی به نام H1N1 یا همان آنفلوآنزایی 

که می شناسیم صحبت می کردند.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان عنوان کرد:

۱۷ میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری در اصفهان
       مهمترین پروژه های استان در حوزه بزرگراهی و آزادراهی پروژه کنارگذرآزاد راه شرق اصفهان است

 

7

 نیاز مبرم کشور
 به کارمند!

اگر بیــکاری ســیل عظیمی از 
جوانان ایرانی را در یک کفه ترازو 
بگذاریم و نیــروی کاری که در 
بیمارستان ها، آموزش پرورش، 
جهاد کشــاورزی و دیگر ادارات 
دولتی و غیر دولتی احتیاج است 
را در کفه دیگر ترازو قرار دهیم، 
شاید کفه دوم ســنگین تر هم 
بشود اما اینکه چرا بین این دو کفه 
ترازو ارتباطی برقرار نمی شــود 
برای کاهش معضل بیکاری جای 

سوال دارد.
سال هاســت در بخــش های 
مختلف بهداشت و درمان کشور 
با کمبود نیرو مواجه هستیم،هر 
چند ساالنه تعداد زیادی از این 
نیروها بازنشســته می شوند اما 
متاسفانه به بکارگیری و جذب 
نیروهای جایگزین توجه نشده 
است. این امر باعث بروز مشکالت 
عدیده ای در بخش درمان خواهد 
شد . به طور مثال کمبود پرستار 
در بیمارستان ها باعث می شود 
که پرستاران نتوانند از بیمار به 
خوبی مراقبــت کنند به همین 
دلیل از همراه بیمار می خواهند 
برای مراقب بیشتر در بیمارستان 

بماند چرا که ...

نائب رییس اتحادیه مسکن: 

رکود بازار مسکن طی 25 
سال اخیر بی سابقه است

بازار مسکن ایران تغییر فاز داده است و شرایط 
تازه ای را تجربه می کند، این نکته ای است که 

فعاالن بازار بدان اذعان دارند.  
آخرین بررسی ها نشــان می دهد اهنگ رشد 
قیمت هــا در بازار مســکن نه تنهــا با کندی 
روبروســت بلکه در برخی مناطــق قیمت ها 
کاهشــی قابل توجه را نیز تجربه کرده است، با 
این حال هنــوز حجم معامالت گــواه رکودی 

سنگین در این بازار است.
حســام عقبایــی، نائــب رییــس اتحادیه 
مشــاوران امالک در پاســخ به ســئوالی در 
خصوص وضعیت بازار مسکن در آستانه کم 
تحرک ترین فصل بازار یعنی زمستان گفت: 

در نیمه اول سال بازار مسکن با ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
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2 ادامه در صفحه 

2

گزارش

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان استان اصفهان مطرح کرد

اصفهان پرچالش ترین استان کشور در نرخ تشکیل سرمایه

رئیس اتاق بازرگانی 
اســتان  اصفهان 
اصفهان را در نرخ 
تشکیل سرمایه، پرچالش ترین استان 
کشور دانست و گفت: این امر به دالیلی 
چون مهاجرپذیری زیاد و صنعتی بودن 

استان حادث شده است.

مسعود گلشیرازی، در هشتاد و سومین جلسه 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: امروز به دلیل 
اهمیت تعامل سازنده میان صنعت و دانشگاه 
و به مناســبت هفته پژوهش، امضای تفاهم 
نامه میان سه دانشگاه و سه شرکت صنعتی 

در دستور کار قرار گرفت.
وی تنها راه برون رفت از مشکالت پیش روی 
صنعت را، برقراری جریان دانش در واحدهای 

اقتصادی و صنایع دانست.
به گزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانی 
اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 
به اینکه ســرمایه گذاری در اصفهان متولی 
واحدی ندارد، خواستار برنامه ریزی مناسب 
در این زمینه و مشــخص شدن سهم بخش 
های دولتی و خصوصی در ســرمایه گذاری 

برای سال آینده شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه با همت مدیران 
دستگاه های اجرایی، روند اصفهان از شیب 
منفی در شــاخص های کسب و کار در سال 
جاری خارج شده است، افزود: با وجود این، 
الزم اســت این روند در بدنه اجرایی استان 
حفظ شــود تا بــه روحیه بخشــی در بدنه 

اقتصادی استان منجر شود.
دبیر شــورای گفتگــوی دولــت و بخش 
خصوصی استان همچنین برنامه ریزی دقیق 
و جزء به جزء برای چاره اندیشی در خصوص 
راهکارهای متناســب ســازی میزان تولید 
و صادرات اســتان را از مهمتریــن اقدامات 
دستگاه های اجرایی  و مشخص کردن برنامه 

سال آتی در این زمینه اعالم کرد.
گلشیرازی استان اصفهان را در نرخ تشکیل 
سرمایه، پرچالش ترین استان کشور دانست 
و تصریح کرد: این امر به دالیلی چون مهاجر 
پذیری زیاد و صنعتی بودن اســتان حادث 

شده است.
رئیس اتــاق بازرگانی اصفهــان بر ضرورت 

مدیریت چالــش های اجتماعــی از طریق 
سرمایه گذاری تاکید کرد و خواستار احصای 
پروژه های مناسب سرمایه گذاری برای سال 
آینده، درنظر گرفتن زمین، صدور مجوز بدون 
نام در دستگاه های مختلف استان و همچنین 
در نهایت، آماده سازی طرح فرایند فراخوان 
سرمایه گذاران شــد. وی در ادامه خواستار 
ایجاد فرمول مبدل در حوزه سرمایه گذاری 
شد و تصریح کرد: با این اقدام می توان نرخ 
تشکیل ســرمایه در اصفهان را ارتقا بخشید 
و باید گفت که تنها راه رفع معضل اشــتغال 

استان، افزایش نرخ سرمایه گذاری است.

  راه رشــد اشــتغال افزایــش نرخ 
سرمایه گذاری است

استاندار اصفهان نیز در این جلسه گفت: به 
منظور برقراری تعامل هدفمند میان صنعت 
و دانشگاه و تسریع و تعمیم یکپارچگی میان 
علم، صنعت، تجارت و تولید اتفاق بســیار 

ارزشمندی است.
عباس رضایی تاکید کرد: با تدوین برنامه های 
کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از پتانسیل 
های علمی موجود در دانشــگاه ها، بسیاری 
از مشکالت از جمله آلودگی هوا حل شدنی 
است. وی از سفر قریب الوقوع وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به اصفهان خبر داد و خواستار 
تشکیل کمیته ای برای احصا و جمع بندی 

مباحث مربوطه شد.
استاندار اصفهان افزود: بر اساس گزارش های 
ارائه شده، وضعیت استان اصفهان در حوزه 
های مختلف در سال جاری رو به بهبود است و 
این امر حاصل همراهی و هماهنگی دستگاه 

های مختلف اجرایی استان است.
رئیــس شــورای گفتگوی دولــت و بخش 
خصوصی استان اصفهان همچنین خواستار 
تشکیل کمیته ای توسط مدیران اجرایی به 
منظور رفع مشکالت سرمایه گذاران استان و  
تشکیل پنجره واحد مجازی در این خصوص 
شــد و افزود: جایگاه ایران و اصفهان باید در 
حوزه سرمایه گذاری ارتقاء یابد و در همین 
راستا روند جذب سرمایه گذاری خارجی نیز 

باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

 تصویب محاسبه سود بانکی و ربح مرکب
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 

اســالمی نیز از تصویب نحوه محاسبه سود 
بانکی و ربح مرکب در مجمع تشخیص خبر 
داد و تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، افراد 
حقوقی با بدهــی بانکی پایین تــر از 5۰۰ 
میلیون و افراد حقیقی با بدهی پایین تر از 2 
میلیارد تومان که با روش سود مرکب محاسبه 
می شد، تا پایان ســال جاری فرصت دارند 
درخواست تجدید نظر خود را به بانک ارایه 
دهند و بانک ها نیز موظف هســتند تا پایان 
شهریور ماه سال آینده وجوه اضافی دریافت 

شده را برگشت دهند.
حمیدرضا فوالدگر، همچنین از بخشــنامه 
شورای پول و اعتبار مبنی بر یکسان سازی 
نحوه محاسبه سود تمامی بانک ها بر اساس 

سود ساده خبر داد. 

 استان اصفهان در رتبه 11 تملک دارایی
رئیــس ســازمان مدیریت و برنامــه ریزی 
اســتان اصفهان نیز در این جلســه با بیان 
اینکه در حوزه چشــم انداز 2۰ ساله کشور 
ترکیه در جایگاه اول قرار گرفتــه و ایران با 
2۳ کشــور دیگر این حوزه هم گروه است، 
افزود: قرار اســت ســال 1۴۰۴ جایگاه اول 
 علمی و اقتصادی این کشورها به ایران تعلق 

گیرد.
نعمت اهلل اکبری، عربســتان و ایــران را به 
ترتیب در جایگاه دوم و سوم این چشم انداز 
دانست و تصریح کرد: این در حالی است که 
امارات بهترین عملکرد را در تمامی شاخص 
های فضای کســب و کار  در گزارش 2۰2۰ 

بانک جهانی داشته است.
وی در ادامه رتبه اســتان اصفهان در تملک 
دارایی را 11 اعالم و تصریح کرد: این در حالی 
است که استان خوزســتان دارای رتبه اول، 
سیستان و بلوچستان رتبه دوم و تهران دارای 

رتبه 1۴ در این شاخص هستند. 
اکبری افــزود: به این ترتیب، ســهم تملک 
دارایی اســتان های بزرگ زیاد نیست؛ ولی 
با احتساب ســهم تملک ملی و ویژه، آمارها 

متفاوت خواهد شد.
وی افزود: اســتان اصفهان در کسب مالیات 
با اختالف قابل مالحظه با تهران دارای رتبه 
دوم بوده؛ اما در شاخص های اعتبارات هزینه 
ای، توازن، ۳ درصد نفت و تملک دارایی، رتبه 

استان از 15 بیشتر است.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

شناسه: 709744
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ادامه از صفحه یک:
... کمبود پرستار در بیمارستان ها 
کامال مشهود است.  عالوه بر این 
طی سال های اخیر اقداماتی مانند 
احداث بیمارستان و مراکز درمانی، 
توســعه بخش های بیمارستانی، 
گســترش واحدهای بهداشتی 
و درمانی در ســطح روســتاها و 
گســترش خانه های بهداشت در 
حوزه بهداشت و درمان کشور انجام 
شد اما متاسفانه این حوزه همچنان 
با کمبود نیروی انسانی روبرو بوده 
و نیروی انسانی الزم جذب نشد و 
سازمان امور اداری و استخدامی 
جلوی بکارگیری نیــرو را گرفته 

است.
در آموزش و پرورش نیز اوضاع بهتر 
از بخش بهداشت نیست. هر سال 
مهرماه که از راه می رسد موضوع 
کمبود معلم هم از سوی مسئوالن 
آموزش و پرورش و هم از ســوی 
خانواده ها مطرح می شود. از یک سو 
خانواده ها از کالس های شلوغ و پر 
سروصدا گالیه دارند و از سوی دیگر 
مسئوالن آموزش و پرورش اعالم 
می کنند که به خاطر کمبود نیرو 
چاره ای جز تشــکیل کالس های 
پر جمعیت ندارند این کمبود نیرو 
البته به گفته آنها به علت باال رفتن 
آمار بازنشستگی معلمان در مقابل 
کاهش استخدام نیرو شکل گرفته 
اســت. آمارهای وزارت آموزش 
و پرورش می گوید برای امســال 
۱۰۸ هزار معلم کمبود داشــتند 
که این کمبــود را البته با گرفتن 
معلم خرید خدمات، به کارگیری 
معلمان بازنشسته و حق التدریس 
آزاد جبران کرده انــد. با این حال 
موضوع کمبود معلــم، به چالش 
جدی وزارت آمــوزش و پرورش 
تبدیل شده اســت. آمارها نشان 
می دهد که از مجموع ۹۳۰ هزار 
معلم رســمی آموزش و پرورش 
تا ســال ۹۹ نزدیک به ۳۲۰ هزار 
معلم و تا ســال ۱۴۰۴ نزدیک به 
۳۳۰ هزار معلم بازنشسته خواهند 
شد. عالوه بر این به گفته مسئوالن 
آموزشی کمبود معلم در استان های 
خوزســتان، خراســان رضوی، 
اصفهان، سیستان و بلوچستان، 
مرکزی، تهران و شهرستان های 

استان تهران جدی تر است.
جهاد کشــاورزی هم سالهاست 
اعالم کرده کــه با کم بــود نیرو 
مواجه است ولی اجازه استخدام 
جدید به این ســازمان داده نشده 
تا باالخره طی این هفته مجلسیان 
مجبور شــدند طرحی را تصویب 
کنند تا طی ۳ ماه آینده تعدادی 
کارشناس کشــاورزی در بخش 
 بیمه و بانک کشاورزی استخدام

 شوند.
نیروی انتظامی هم با کم بود نیروی 
5۰هزار نفری رو به رو است که با 
این میزان از کم بود نیرو وضعیت 

امنیت متزلزل خواهد بود.
دادگســتری، قوه قضاییه ، هالل 
احمر، تامین اجتماعی و .... بیشتر 
ادارات در ســال های گذشــته 
چندین بار اعالم کرده اند که با کم 
بود نیرو مواجه هســتند. معموالً 
بیکاری یکی از معیارهای ارزیابی 
سالمت اقتصاد اســت.  بیکاری 
یکی از شــاخص های اقتصادی 
مهم و کلیدی است. این شاخص 
نشــانگر توانایی )یا عدم توانایی( 
افراد در پیدا کردن شغل و میزان 
 مشارکت در تولید کل یک اقتصاد 

است. 
مســلما این عــدم مشــارکت 
 افــراد جــوان و تحصیــل کرده 
شاخص های رشد اقتصادی را در 
کشور به شــدت نزول می دهد و 
مقصر اصلی این جریان عدم اتکا 
به جوانان کشور است که با وجود 
نیاز مبرم به آنها  هم چنان  در پی 

جستن کار هستند.

اقتصاد استان
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کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار قاچاق در اصفهان
 فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف یک میلیون و ۱۲ هزار نخ سیگار قاچاق، ۳۸۰ پاکت 

تنباکو و ۳۶ قوطی گاز فندک قاچاق خبر داد.
 سرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار داشت: ماموران گشت کالنتری ۲۸ اصفهان حین گشت 

زنی در حوزه استحفاظی به یک سواری پژو ۴۰5 مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افــزود: پــس از هماهنگی های الزم از خودرو بازرســی شــد که یک میلیــون و ۱۲ هزار 

 نخ ســیگار، ۳۸۰ پاکت تنباکــو و ۳۶ قوطی گاز فنــدک خارجی فاقد مدارک گمرکی کشــف 
شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان بیان داشت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای 
اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان در پایان تاکید کرد: هــر گونه فعالیت در زمینه کاالی قاچــاق باعث رکود اقتصادی و 
 تورم در کشــور می شــود که از عموم مردم تقاضا می شــود اخبار مربوطه را از طریق تماس با ســامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع

 دهند.

»رهام« جایگزین پراید می شود
رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان گفت: شرکت سایپا درنظر دارد خودرو جدید رهام را جایگزین پراید 

کند و همچنین ظرفیت تولید تیبا برای جایگزینی پراید افزایش خواهد یافت.
ابراهیم احمدی در خصوص توقف تولید پراید و پژو ۴۰5 در سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: دو شرکت ایران خودرو 

و سایپا، خودروهای جایگزین پراید و پژو ۴۰5 را مشخص کرده اند.
وی افزود: سایپا در نظر دارد خودرو جدید »رهام« را جایگزین پراید کند، همچنین ظرفیت تولید تیبا برای 

جایگزینی پراید افزایش خواهد یافت.
رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان با تاکید بر اینکه در تولید قطعات خودروهای جایگزین پراید مشکلی نداریم، 

افزود: قراردادهای تولید قطعات با خودروسازان منعقد شده و نمونه های این قطعات به شرکت های خودروساز جهت بررسی ارسال 
شده است.

وی تاکید کرد: البته در مسیر تولید قطعات خودروها چالش هایی وجود دارد، اما قطعه سازان و خودروسازان به دنبال رفع مشکل برای تولید 
هستند. احمدی تصریح کرد: البته تولید خودرو رهام نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است و شرکت سایپا به دنبال دریافت تسهیالت مناسب 

برای تولید این محصول است.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

مجیری خبر داد:

احداث شهرک صنایع دستی در اصفهان

مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشــاغل شهری و   
فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان گفت: از 

احداث شهرک صنایع دستی در این شهر خبر داد و گفت: در حال حاضر 
پیگیری های الزم برای دریافت مصوبات کمیسیون ماده پنج در این 

زمینه در حال انجام است.

محمد مجیری اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده، محل احداث 
شهرک صنایع دستی اصفهان ابتدای جاده باغ رضوان رو به روی باغ بین المللی گل 

و گیاه ارغوان جانمایی شده است.
وی ادامه داد: برخی تولیدکنندگان صنایع دستی در حاشیه میدان امام)ره( و بازار 
اصفهان، فعالیت های پُرخطری از جمله ایجاد آلودگی های صوتی و زیست محیطی 
در مجاورت بافت تاریخی شهر دارند که برای نجات دادن هسته مرکزی شهر از 
خطرات زیست محیطی و نیز آتش سوزی و ایجاد فضای توریستی و گردشگری 

احداث شهرک صنایع دستی اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه برای احداث شــهرک صنایع دستی حدود ۶۷ هکتار زمین 
در نظر گرفته شده اســت، افزود: حدود ۴۷ هکتار از این عرصه برای ایجاد فضای سبز و 

جنگل کاری و ۲۰ هکتار برای بخش کارگاه های صنایع دستی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: شهرک صنایع دستی و هنر شهر اصفهان به صورت یک محل توریستی احداث 
می شود که در بخش اول گالری ها، نمایشگاه ها و فروشگاه های عرضه تولیدات و در الیه دوم 
واحدهای تولیدی مستقر می شود به صورتی که گردشگران از نزدیک با واحد صنفی ارتباط 

برقرار کرده و فرآیند تولید صنایع دستی را از نزدیک شاهد باشند.
مجیری خاطرنشان کرد: در مقابل عرصه در نظر گرفته شده برای احداث شهرک صنایع 
دستی اصفهان یک فضای گردشگری وجود دارد که همراه با ۴۷ هکتار عرصه فضای سبز 

شهرک می تواند فضای مناسبی را برای شهروندان و گردشگران ایجاد کند.
وی با بیان اینکه مسئوالن اتحادیه صنایع دستی شهر اصفهان درخواستی مبنی بر توجه 
به ایجاد برخی زیرساخت ها در این شهرک را ارائه کرده اند، اظهار کرد: اکنون پیگیری های 
الزم برای دریافت مصوبات کمیسیون ماده پنج برای احداث شهرک صنایع دستی در حال 

انجام است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
گفت: شرایط تشویقی برای واگذاری واحدها به تولیدکنندگان صنایع دستی در نظر گرفته 

شده تا در صورت تصویب شورای شهر اجرایی شود. ایمنا
خـــبــــر

آزادراه اصفهان- شیراز 
نیز از محدوده اصفهان 

تا ایزدخواست در 
حوزه اصفهان به طول 
۱۱۶کیلومتر است که 

با برآورد ۸۱00 میلیارد 
ریال، مجوز هیئت 

وزیران را اخذ کرده و در 
حال مطالعه است

علیرضــا قاری قــرآن با 
بیــان اینکــه مهمترین 
پروژه های استان در حوزه 
بزرگراهــی و آزادراهــی 
پــروژه کنارگــذرآزاد راه 
شرق اصفهان است، اظهار 
کرد: ایــن آزادراه به طول 
۹۳کیلومتر بــا اعتباری بالــغ بر ۶۷۰۰ 
میلیارد ریال در حال احداث اســت که 
بخش اول آن به طــول ۶۳کیلومتر و در 
۲ فاز با مشــارکت صندوق بازنشستگی 
در ســال ۹5 شــروع و دارای پیشرفت 
بیش از ۸۰  درصد اســت و بــه زودی به 
بهره بــرداری خواهد رســید. وی افزود: 
بخش دوم این طرح به طول ۳۰ کیلومتر 
با مشارکت سازمان همیاری شهرداری ها 
و با اخــذ مجوز هیئت وزیــران در آینده 
نزدیک آغاز خواهد شــد. مدیرکل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان با باین اینکه 
پروژه دیگر آزادراه غرب اصفهان به طول 
۱۱۸ کیلومتر است که بخش دوم آن در 
سال ۹۶ به بهره برداری رسید، گفت: بخش 
پایانی آن به طول ۲۸ کیلومتر همزمان با 
مراسم بهره برداری، عملیات مطالعاتی آن 
شروع شده و پس از انجام مطالعات اولیه 
مسیر، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: آزادراه اصفهان – شیراز نیز از 
محدوده اصفهان تا ایزدخواست در حوزه 
اصفهان به طول ۱۱۶کیلومتر است که با 
برآورد ۸۱۰۰ میلیارد ریال، مجوز هیئت 
وزیران را اخذ کرده و در حال مطالعه است.

وی ادامــه داد: تونل خوانســار به بویین 
میاندشت پروژه ای است که در شهرستان 
خوانســار و به طول ۱۲۰۰ متر بوده که 
حفاری آن کامل انجام شده است و راه های 
دسترسی و بحث الینینگ آن در دستور 
کار است. این پروژه با هدف کاهش زمان 
سفر و کاهش شــیب طولی بسیار زیاد و 
حذف پیچ خطرناک مسیر، احداث شده 
که با اتمام آن مسیر غرب به شرق و مسیر 
بویین میاندشت – خوانسار – گلپایگان – 

خمین میسر خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت راه 
و شهرســازی، مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان افزود: قطار سریع السیر 
اصفهان – قم – تهــران به عنوان یک ابر 
پروژه در کشور و استان اصفهان به طول 
۴۱۰ کیلومتــر و با ســرعت طرح ۳۰۰ 
کیلومتر بر ساعت و با ۴ ایستگاه اصلی و با 
هدف کاهش زمان سفر، کاهش آلودگی و 

حفظ محیط زیست، افزایش ایمنی تردد و 
افزایش توسعه گردشگری و توسعه پایدار 
در حال اجراست که در حال حاضر ۱۳.۷ 
میلیارد یوان به این پروژه اختصاص یافته 

و اجرای این پروژه در حال پیگیری است.
وی با اشــاره به طرح آمایش اســتان در 
اجرای پروژه هــای آزادراهی اظهار کرد:  
با توجه به طرح آمایش اســتان و هدف 
گذاری انجام شده، ارتباط مرکز استان با 
۲۴ شهرستان و همچنین ارتباط مرکز 
استان با ۹ استان مجاور به صورت ۲ بانده 

در اولویت قرار دارند.
وی افزود: از جمله مهمترین این پروژه ها 
محور نائین – انارک- خور - طبس، محور 
دامنه - خوانســار –گلپایگان – خمین، 
محور داران – الیگــودرز، محور بادرود- 
کاشــان، محور مبارکه – شهرضا، محور 
مبارکه – بروجن، تکمیل باند دوم اصفهان 
- چادگان، اصفهان – اردستان، خمینی 
شهر – جهادآباد، کاشان – برزک، تکمیل 
کمربندی جنوب غرب، سفید دشت به 
ورنامخواست و ... با هدف افزایش ایمنی و 
جلوگیری از تصادفات رخ به رخ در قالب 
۶۰ قــرارداد و با اعتبــاری بالغ بر ۲۷۰۰ 

میلیارد ریال در دست اجرا است.
وی به اقدامــات انجام شــده در بخش 
عمرانی این اداره کل اشــاره داشــت و 
گفت: در بخش عمرانی بیمارستان ۱۶۰ 
تخت خوابی خمینی شــهر، بیمارستان 
۹۶ تخت خوابی کلیشــاد و سودرجان، 
بیمارســتان ۳۲ تخت خوابــی چادگان 
و بیمارســتان ۲۴ تخت خوابی دهاقان 
احداث و تحویل دستگاه بهره برداری شده 
و بیمارستان ۲۱۶ تخت خوابی نجف آباد 
نیز در حال احداث است. وی ادامه داد:  در 
این حوزه تکمیل ساختمان فرمانداری های 
اصفهان، چادگان، آران و بیدگل، اردستان 
و احداث ساختمان مدیریت بحران استان، 
بخشــداری کویرات و چنارود، تکمیل 
ســاختمان محیط زیســت گلپایگان، 
تکمیل ساختمان ندامتگاه کاشان، احداث 
و تکمیل مرکز بهداشتی، درمانی رهنان با 

پیشرفت فیزیکی میانگین ۷۰ درصد از 
جمله ساختمان های دولتی است که در 

این بخش در دست اجراست.

  پروژه های فرودگاه اصفهان
رئیس شورای هماهنگی راه وشهرسازی 
استان به پروژه های فعال و در حال اجرای 
فرودگاه اصفهان اشــاره کــرد و گفت: 
تکمیل پروژه توســعه پارکینگ هواپیما 
از ۱۰ موقعیت پارک به تعداد ۲۳ موقعیت 
به مســاحت ۷۴ هزار مترمربع، تکمیل 
پروژه توسعه ترمینال پروازهای خارجی 
از ۶ هزار مترمربع بــه ۱5 هزار متر مربع، 
تکمیل پروژه احداث موتورخانه ترمینال 
خارجی فرودگاه اصفهان، بهره برداری از 
تصفیه خانه فاضالب فرودگاه و بهره برداری 
از ســاختمان cip در مجاورت ترمینال 
داخلی از جمله پروژه های مهم و تاثیرگذار 

در حوزه هوایی در اصفهان است.

  پروژه های ریلی استان اصفهان
قاری قرآن، مدیر کل راه راه و شهرسازی و 
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی 
استان با توجه به هدف برنامه ششم توسعه 
در خصوص انتقال بار و مسافر از جاده به 
ریل و اهمیت این موضوع در کشور گفت: 
راه آهن  اصفهان بــا ۶۱5 کیلومتر خط 
اصلی، ۲۲۱ کیلومترخط فرعی و مانوری 
و ۹۹ کیلومتر خــط صنعتی و تجاری در 
مجموع شــامل ۹۳5 کیلومترخط ریلی 
می باشــد که با بهره برداری از خط دوم 
زرین شــهر – بافق بــه ۱۲۰۰ کیلومتر 
افزایش خواهد یافت و با اتمام این پروژه 
ظرفیت حمل بار در این ناحیه تا ۴ برابر 

قابل افزایش خواهد بود.
وی ادامــه داد: راه آهن اصفهان به عنوان 
یکی از شاخص های حمل و نقل ریلی در 
کشور همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده و روزانه بخش عظیمی از بار و مسافر 
در ایــن اداره کل از طریق خطوط ریلی 
جابه جا می شوند که امر سبب شده این 
اداره کل راه آهن اصفهان در شاخص های 

حمل بار اعم از تخلیه، تناژ و تن کیلومتر 
رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دهد، 
همچنین با جابجایی روزانه بیش از ۲۰۰۰ 
نفر مســافر به صورت ورودی و خروجی 
سهم ۸ درصدی جابجایی مسافران استان 

را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در حوزه قطار حومه ای نیز ۱۶۳ 
کیلومتر قطار حومه ای در استان شامل 
پروژه قطار شهری اصفهان – بهارستان، 
قطار حومه ای بهارســتان، فوالدشهر – 
مجلســی و قطارحومه ای اصفهان نجف 
آباد و اصفهان شــاهین شهر مصوب و در 

حال اجرا است.

  وضعیت سرمایه گذاری پروژه های 
استان

قاری قرآن به وضعیت ســرمایه گذاری 
پروژه های استان اشاره کرد و اظهار کرد: 
تکمیل آزاد راه شــرق اصفهان، احداث 
سیستم ریلی شــهرهای جدید و حومه 
اصفهان، احداث آزاد راه اصفهان – شیراز، 
احداث خط راه آهن اصفهــان – اهواز، 
احداث راه آهن اصفهان – اراک، تبدیل 
بزرگراه نائین – اردستان – بادرود به آزاد 
راه، تبدیل بزرگراه اصفهان – دلیجان به 
آزاد راه، تکمیــل آزادراه کنارگذر غرب 
اصفهان، هتل بین المللی زیتون، احداث 
مجموعــه صنعتی جنوب بهارســتان، 
مجموعــه گردشــگری انتخاب شــهر 
جدید بهارستان، مرکز خرید و تفریحی 
گردشــگری بهارســتان، پروژه هتل و 
رســتوران آزادی، پــروژه هتل تفریحی 
گردشگری پرنیان، مجموعه بیمارستان 
شهید بهشتی، ایستگاه متروی سپاهان 
شــهر، ایســتگاه مترو ســیتی سنتر، 
ایســتگاه مترو بهارســتان، قطار حومه 
اصفهان – نجف آباد، قطار حومه اصفهان 
– شاهین شهر و شــهرک گردشگری و 
توریستی فوالدشهر از جمله فرصت های 
سرمایه گذاری استان محسوب می شوند 
که به حدود ۱۷ میلیارد دالر اعتبار جهت 

سرمایه گذاری نیاز دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان عنوان کرد:

۱۷ میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری در اصفهان
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با اشاره به 
دریافت مجوز ساخت ۱۱۶ کیلومتر از آزادراه اصفهان-
شــیراز، گفت:  فعالیت ها و برنامه های مجموعه ادارات 
زیرمجموعه وزارت راه وشهرســازی در استان اصفهان 
و فرصت های ســرمایه گذاری در آن به ۱۷ میلیارد دالر 

اعتبار نیاز دارند.

    مهمترین پروژه های استان در حوزه بزرگراهی و آزادراهی پروژه کنارگذرآزاد راه شرق اصفهان است

ایسنا
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

   ۱5۶- من به عنوان یک شهروند برا کاهش آلودگی هوای اصفهان یک 
پیشنهاد دارم.بهتره که اتوبوس هایی که از شهرهای اطراف اصفهان مسافر 
میارند وارد هسته مرکزی شهر نشــوند، مثال اتوبوس های خمینی شهر 
به جای اینکه مســافران رو تا دروازه دولت بیارند، ایستگاه آخرشون اول 
دروازه تهران باشه، یا مسافران شاهین شــهر ایستگاه آخرشون ترمینال 
کاوه باشه، این طوری حجم ترددها در اصفهان به صورت چشمگیر کاهش 

پیدا می کنه.
   ۱5۷- چرا برای تعطیلی مدارس به علت آلودگی کامال از قبل تعطیلی 
را اعالم نمی کنند تا الاقل خانواده ای که پدرومادر در اون شاغلند بتونند 
برنامه ریزی کنند، مگه هوا شناســی از قبل وضعیت آالینده ها رو اعالم 

نمی کنه؟
   ۱5۸- واقعا پاکبانان از جمله کسانی هســتد که بیشترین خدمت رو 
به مردم می کنند.اگه این عزیزان و خدمات شبانه روزی شون نبود محل 
ســکونت وزندگی همه ما پر اززباله و بیماری بود. شهرداری باید از اینها 

خیلی حمایت کنه.
   ۱5۹- ما درخیابان رباط دوم ساکن هستیم، وضعیت آنتن دهی خطوط 
تلفن همراه اینجا افتضاحه با وجودی که در این خیابان یک اداره مخابرات 
هست ولی ما همیشه با این موضوع مشکل داریم خواهشا رسیدگی کنید.

   ۱۶۰- در زمان دکتر جمالی نژاد اصفهان نماد شهر دوستدار دوچرخه 
اعالم شد اما این فرهنگ سازی بعد از وی به حال خودش رها شد،درحالیکه 
با وجود این آلودگی بی سابقه استفاده از دوچرخه خیلی می تونه به رفع 

مشکل کمک کنه.
   ۱۶۱- در حال حاضــر بعضی از داروها به خصــوص داروهای مربوط 
به بیماری های صعب العالج کمیاب شــده ودانشگاه علوم پزشکی ودیگر 

مسئوالن مربوطه در این زمینه اطالع رسانی ضعیفی دارند.

صدای شما

3000483020

322۷4500

اخبار اصفهان
خـــبــــر

مدیر آب و فاضالب روستایی اردستان: 
 از 90 تخلفات انشعابات غیر مجاز

 جلوگیری شده است
مدیر آبفار اردستان گفت: شرکت آب و فاضالب 
روستایی در سال جاری بیش از 900 میلیارد ریال 
برای اجرای طرح و تعویض شبکه در روستاهای 

اردستان هزینه کرده است.
رضا دهقانی اظهار کرد: سیاســت شرکت آبفار این اســت که پروژه های آب و 

فاضالب روستایی را با همکاری دهیاری و بخشداری آن روستا انجام دهد.
وی با بیان اینکه در بیش از ۹۰ درصد روســتاهای شهرستان عملیات تعویض 
شبکه انجام شده است، گفت: حدود ۱۰۸ روستا در حوزه خدمات آبفار اردستان 
قرار دارد که فقط عملیات تعویض شبکه در ۳ روستا پرجمعیت شهرستان باقی 
مانده است. دهقانی با بیان اینکه قدمت شبکه آبرسانی روستای اردستان بیش از 
۳5 سال است، گفت: با تعویض شبکه های روستایی در ۳۷ روستا حدود ۲۸ درصد 
از پرت آب جلوگیری شده است. در حال حاضر پرت آب در آبفار اردستان حدود 

۲5 درصد است و تا حد استاندارد که ۱۷ درصد است فاصله داریم.
وی با اشاره به مزیت های تعویض شــبکه های آبرسانی روستایی، اضافه کرد: با 
تعویض هایی که برای شبکه های آبرسانی انجام شــده از ۹۰ درصد از تخلفات 
انشعابات غیرمجاز جلوگیری شده و  حدود ۷۰ درصد حوادث آبفار کاهش پیدا 
کرده است. مدیر آبفار با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب روستایی اردستان به 
بیش از ۱۱۶5۰ مشــترک خدمات می دهد، تصریح کرد: این شرکت بالغ بر ۳ 

میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان از مشترکان طلب دارد.

گـــزارش
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 در آخرین روزهای ســال 
میالدی، طال در آســتانه 
ثبــت بهتریــن عملکرد 
خود در دهه جــاری قرار 
گرفته اســت. قیمت طال 
در حالی در روز دوشنبه به 
۱۴۸۳ دالر رسید و حجم 
معامالت آن در آســتانه کریســمس 
کاهــش قابــل توجهــی داشــت که 
کارشناســان عوامل مختلفی را برای 
ثبت رکورد افزایشــی فلز زرد در سال 

جاری برشمرده اند.
افزایــش نااطمینانی هــا در اقتصــاد 
جهانی که هســته مرکزی آن را جنگ 
طوالنی مدت تعرفه ای بیــن آمریکا و 
چین تشکیل می دهد، در کنار کاهش 
نرخ بهره توســط بانک های مرکزی و 
ترس ناشــی از رکود جهانی اقتصاد در 
آینده نزدیک از جمله عواملی هستند 
که به افزایــش ارزش فلــز زرد کمک 

کردند.
افزایش قبل از تعطیالت

قیمت طــال در روز دوشــنبه با ۳۷/ ۰ 
درصد افزایش به ۱۴۸۳ دالر رســید و 
در معامالت اولیه خود به باالترین حد 
از ۱۲ ســپتامبر رســید. در ساعاتی از 
روز ۱۲ ســپتامبر قیمت طال به ۱۴۸۶ 
دالر رســیده بود و در معامــالت اولیه 
روز دوشنبه قیمت طال به نزدیکی این 

سقف ۱۰ روزه رسید.
جان شارما، اقتصاددان در بانک مرکزی 
اســترالیا در مورد وضعیت طال در آغاز 
ســال نو میالدی عقیده دارد: »با اینکه 
بهبودهــای ظاهری در مســاله جنگ 
تجاری بین آمریکا و چین ایجاد شــده 

است، اما همچنان هیچ معامله جامعی 
بین طرفین شــکل نگرفته است. مورد 
دیگر نیز که بر قیمت طــال تاثیر گذار 
است چشم انداز سیاســت های فدرال 
رزرو اســت. تقریبا همــه می دانند که 
مسووالن فدرال رزرو قصد افزایش نرخ 
بهره در آینده ای نزدیک را ندارد و این 
موضوع طال را بــرای آینده میان مدت 

ارزشمند نگه می دارد.«
طال که به عنوان یک ســرمایه گذاری 
امــن در زمــان اوج گیــری تنش ها و 
نااطمینانی های سیاســی و اقتصادی 
محسوب می شــود، در آســتانه ثبت 
بهترین عملکرد خود از سال ۲۰۱۰ قرار 

گرفته است.
در حقیقــت موتور محرکــی که باعث 
شده اســت که طال در سال جاری این 
رکورد را ثبت کند، کاهــش نرخ بهره 
توســط بانک های مرکزی کلیدی در 
دنیا بــه اضافه ۱۷ ماه تنــش تجاری و 
تعرفه ای بین دو قطب بــزرگ اقتصاد 
دنیا و تاثیرات آن بر اقتصاد جهان بوده 
است. ترس ناشی از رکود جهانی نیز به 

این افزایش ارزش کمک کرده است.
تحلیلگران معتقدند، دالر تضعیف شده، 
حجم پایین مبادالت به دلیل تعطیالت 
کریســمس و همچنین نااطمینانی ها 
درباره فاز اول معامله تجاری بین چین 
و آمریکا فعال و در کوتاه مدت به عنوان 
حامی ارزش فلز زرد عمل خواهند کرد.

از جمله شــواهدی که نشان می دهد، 
تمایل برای خرید طال بیشــتر شــده 
است عبارت است از ذخیره  بزرگ ترین 
صنــدوق قابــل معامله در بــورس با 
 ،SPDR Gold Trust پشتوانه طال، یعنی
که در روز جمعه منتشر شد. این داده ها 
نشــان می دهد ذخیره این صندوق با 
۳/ ۰درصــد افزایش بــه ۹۳/ ۸۸۵ تن 

رسیده است.
بی اطمینانــی بازار به ســیگنال های 

جنگ تعرفه ای
به نظــر می آید تنش بلنــد مدت بین 
آمریکا و چین و به طول انجامیدن بیش 

از حد این تنش سبب شــده است که 
عکس العمل های بازار به سیگنال هایی 
که از مقامات دو کشور دریافت می کند، 

بسیار محتاطانه باشد.
در حقیقــت بازارها خود را با شــرایط 
بالتکلیفی وفق داده اند تا سیگنال بسیار 
موثقی از مذاکرات تجاری دریافت کنند. 
به عنوان مثال با اینکه در روز شنبه هفته 
جاری دونالد ترامــپ رئیس جمهوری 
آمریکا اعالم کرد که واشنگتن و پکن، 
به زودی آنچــه که به عنــوان فاز اول 
معامله تجاری شناخته می شود را امضا 
می کنند، اما بازارها منتظــر ماندند تا 
جزئیات بیشــتری درباره مذاکرات و 

پیشرفت آن دریافت کنند.
ترامــپ و نمایندگان تجــاری چین و 
آمریکا اکنون پیام های مشابهی به بازار 
مخابره می کنند، زیرا مــردم و بازارها 
دیگر پیام های قبلی را نادیده می گیرند.

در حقیقــت دیگر پیام هــای تکراری 

گذشــته در مورد جنگ تجــاری، آن 
چیزی نیســت که بازار و فعاالن آن به 
دنبالش هستند. در حقیقت آن چیزی 
که از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت 
و اکنون تمام تمرکز بــر آن قرار گرفته 
است، این موضوع است که در چه زمانی 
و کجا قرارداد به سرانجام می رسد، و این 
قرارداد شامل چه بندها و تبصره هایی 

است.
خطر وقوع رکود از ســر اقتصاد 

آمریکا گذشت؟
نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه 

سوم بیش از سه ماهه دوم بوده است.
بــه گــزارش »ایِبنا« گــزارش وزارت 
بازرگانی آمریکا نشان می دهد که رشد 
نهایی سه ماهه سوم اقتصادی آمریکا ۱/ 
۲ درصد اندازه گیری شده که این رقم 
۱/ ۰ درصد بیشتر از نرخ رشد اقتصادی 
سه ماهه دوم سال بوده است. بر اساس 
این گزارش، میزان مخارج کسب و کارها 

و سرمایه گذاری های تجاری در مقایسه 
با قبل افزایــش پیدا کرده اســت. اما 
رشد درآمدها ۳/ ۰ درصد کمتر از رقم 
اندازه گیری شــده در برآورد اولیه بوده 

است.
انتظار می رود رشد اقتصادی آمریکا در 
سه ماه پایانی امسال نیز در محدوده ۲ 
درصدی باقی بماند، با این حال با توجه 
به قرار گرفتن نرخ بیکاری در پایین ترین 
سطح نیم قرن اخیر و قرار گرفتن نرخ 
بهره در سطح مناســب انتظار نمی رود 
که خطر وقوع رکــود در اقتصاد آمریکا 

وجود داشته باشد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا 
که برای پیروزی مجــدد در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال آینده روی 
مســائل اقتصادی حســاب می کند، 
عملکرد اقتصادی این کشور در دوران 
ریاست جمهوری خود را برترین عملکرد 
اقتصادی در طول تاریخ خوانده است. 

اقتصاد آمریکا یازدهمین سال متوالی 
رشد مثبت را نشــان داده است که در 

طول تاریخ بی سابقه است.
وضعیت اونس طــال در هفته پیش رو 
با توجه بــه اندیکاتورهــای تکنیکال، 
میانگین های متحرک کوتاه و بلندمدت 
همچنیــن از طریق دیــدگاه بنیادین 
پیچیدگی خاصی دارد که بیشــتر به 

عوامل بنیادین مربوط است.
با توجه بــه اندیکاتورهــای تکنیکال، 
اونس با احتمال زیادی در هفته پیش 
رو نزولی خواهد بود؛ اما با اســتناد به 
میانگین های متحرک باالی ۵۰ روزه و 
پایین تر از ۲۰ روزه، هفته آینده اونس 
روند صعودی خواهد داشت. در نهایت 
براســاس تحلیل های بنیادیــن، اگر 
اخباری منجر به نااطمینانی در بازارها 
شــود، آنگاه وضعیت طال مبهم خواهد 
بود و احتماال معامالت هفته نوســانی 

آغاز خواهد شد.

سال صعود، سال طال 
طال که به عنوان یک ســرمایه گذاری امن در زمان اوج گیری 
تنش ها و نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی محسوب می شود، 
در آستانه ثبت بهترین عملکرد خود از سال ۲0۱0 قرار گرفته 

است.

دنیای اقتصاد

گزارش

ISFAHAN
N E W S

مالزی نیز خواهان رهایی از دالر شد
 ماهاتیر محمد بار دیگر بر تعهد کشورهای اسالمی به توسعه یک ارز مشترک تاکید کرد.

 ماهاتیر محمد که اخیرا میزبان رهبران کشورهای اسالمی بود، در یک کنفرانس خبری در شهر کواالالمپور به بررسی جزئیات و دستاوردهای 
این اجالس پرداخت. ماهاتیر محمد که یکی از طرفداران سرسخت کاهش وابستگی به دالر و افزایش استفاده از طال و ارزهای با پشتوانه طال 
در تجارت است، بر ضرورت تقویت روابط تجاری و بانکی کشورهای اســالمی تاکید کرد.آن طور که نشریه مالژین ریزرو گزارش داده است، 
نخست وزیر مالزی در این کنفرانس خبری با بیان این که ایجاد یک ارز مشترک بین کشورهای اسالمی مساله ای کامال جدی است افزود: به 
شدت به دنبال این هستیم که بتوانیم مکانیسم مناسب را عملیاتی کنیم.محمد در بخش دیگری از سخنان خود، دالر را ارزی بی ثبات خواند 
و پیشنهاد داد که طال جایگزین دالر شود: طال برای همه کشــورها دارای ارزش مشخصی است و اگر از طال به عنوان استاندارد پایه استفاده 

کنیم، ارزهای جهانی دارای ارزش مشخصی خواهند شد. فکر می کنم جهان باید به سمتی برود که تنها از یک ارز در تجارت استفاده کند.
پیش از ماهاتیر محمد، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز خواهان رهایی از سلطه دالر بر 
کشورهای اسالمی شده بودند. با این حال موضع ضد دالری محدود به کشورهای اسالمی نیســت و دیگر کشورها از جمله روسیه، چین و 

ونزوئال نیز به دنبال کاهش وابستگی خود به دالر هستند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کاالهای اساسی مربوط به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز است
سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به منابع ارزی دولت حاصل از صادرات نفت خام و گاز است که در تعامالت مالی دولت 
و بانک مرکزی برای تأمین کاالهای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان کاالهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می یابد

 این سازمان اعالم کرد: در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ با توجه به فروض در نظر گرفته شده برای میزان صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز، مجموع 
درآمد ارزی کشور از موارد یاد شده، معادل ۲۲,۲۵ میلیارد دالر خواهد بود که ۱۴.۵ درصد آن یعنی معادل ۳.۲ میلیارد دالر سهم شرکت ملی نفت 
ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، ۴۹.۵ درصد ســهم دولت یعنی معادل ۱۱ میلیارد دالر و ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون 
برنامه ششم توسعه یعنی معادل ۸ میلیارد دالر است و طی اجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری برای استفاده از ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت 

تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی، در بخش واگذاری دارایی های مالی پیش بینی های الزم صورت گرفته است.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: منابع و مصارف ارزی شرکت های دولتی با نرخ ارز نیمایی هم براساس واقعیت مورد عمل توسط خود 
شرکت های دولتی انجام خواهد شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به منابع ارزی دولت حاصل از صادرات نفت خام و گاز است که در تعامالت مالی دولت 
و بانک مرکزی برای تأمین کاالهای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان کاالهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می یابد 

و این مکانیسم برای معامالت ارزی شرکت های دولتی در اصل، قابلیت اجرایی ندارد.

طال که به عنوان 
یک سرمایه گذاری 

امن در زمان 
اوج گیری تنش ها 
و نااطمینانی های 

سیاسی و اقتصادی 
محسوب می شود، در 

آستانه ثبت بهترین 
عملکرد خود از سال 

۲0۱0 قرار گرفته 
است.

گزارش

 
جدیدترین پیش بینی تحلیل گران نشان می دهد قیمت بیت 
کوین در اوایل هفته آینده به ۸ هزار دالر می رسد، در حالی که 
پیش بینی های مشابه در هفته گذشته کاهش قیمت آن را در آغاز 

۲0۲0 نشان می داد.
به گزارش ایندیپندنت، قیمت بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته 
افزایش یافته است که نشان دهنده روند معمول سال های اخیر در 

افزایش قیمت قبل از تعطیالت بزرگ است.
 قیمت این ارز مجازی برای اولین بار از آغاز دسامبر به باالتر از ۷۵۰۰ 

دالر رسید و ۷ میلیارد دالر به ظرفیت کل بازار آن اضافه کرد.
 هنوز تا اوج ۱۳ هزار دالر تابســتان  و رکــورد ۲۰ هزار دالر ۲۰۱۷ 
فاصله زیادی باقی است ولی همین افزایش قیمت هم پیشرفت قابل 
توجهی نسبت به اوایل سال جاری میالدی است که بیت کوین زیر ۴ 

هزار دالر معامله می شد.
 افزایش قیمت مشابهی قبل از تعطیالت چهارم جوالی در سال جاری 
میالدی اتفاق افتاد. همچنین در تعطیالت روز کارگر در ماه سپتامبر 

و عید شکرگزاری در نوامبر هم شاهد افزایش قیمت بودیم.
SFOX، بزرگترین معامله کننده ارز مجازی اعالم کرد:» ما پیش بینی کرده بودیم که 
تعطیالت باعث افزایش قیمت بیت کوین می شود چون با گرد هم جمع شدن خانواده، 

تحقیقات در مورد بیت کوین و خرید آن افزایش می یابد«.
»  اطالعاتی که تا به امروز به دست آورده ایم نشان می دهد جستجو در گوگل برای 
بیت کوین قبل از تعطیالت به اوج می رسد نه بعد از آن.  عوامل ایجاد تمایل نسبت به 
بیت کوین در تعطیالت هر چه باشد، به نظر می رسد بیت کوین در حال حاضر نسبت 

به تعطیالت بزرگ آمریکا حساس است«.
 سایر ارزهای مجازی مثل اتریوم، ریپل و بیت کوین کش هم چنین افزایش قیمتی 
را تجربه کرده اند. به نظر می رســد این ارز های مجازی نسبت به بیت کوین تمایل 

بیشتری به نوسانات بزرگ قیمت داشته باشند.
 افزایش قیمت اخیر باعث شده برخی تحلیلگران ارز مجازی پیش بینی کنند قیمت 

بیت کوین در روزهای آینده بیش از این افزایش پیدا کند.
 جدیدترین پیش بینی تحلیل گران نشان می دهد قیمت بیت کوین در اوایل هفته 
آینده به ۸ هزار دالر می رســد، در حالی که پیش بینی های مشابه در هفته گذشته 

کاهش قیمت آن را در آغاز ۲۰۲۰ نشان می داد.

پیش بینی صعود قدرتمند برای بیت کوین

دالر تمایلی به صعود ندارد
با وجود فراهم بودن شرایط اولیه، شاخص دالر نتوانست تکان چندانی به خود بدهد.

 شــاخص های کالن اقتصادی از وضعیــت آمریکا در بخش های مختلف نظیر مســکن، 
رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نشــان می دهد که با وجود کاهش شــتاب رشد اقتصادی 
در بخش های مختلــف، وضعیت اقتصادی به صورت کلی در ســطح مطلوبی قرار دارد و 
این مساله همان طور که بسیاری از مدیران بانک مرکزی آمریکا نیز بدان اشاره کرده اند 
احتماال به این معنا خواهد بود که نرخ بهره در آینده نزدیک بیش از ســطح فعلی کاهش 

پیدا نخواهد کرد.
اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم امسال ۲.۱ درصد رشــد کرد تا طوالنی ترین دوره رشد 
متوالی مثبت اقتصاد آمریکا ادامه یابد. از سوی دیگر با تصویب طرح استیضاح در مجلس 
نمایندگان، اکنون دونالد ترامپ به سومین رئیس جمهور تاریخ این کشور تبدیل می شود 
که باید در سنا حضور یابد. بند نخست قطعنامه استیضاح با ۲۳۰ رای مثبت در برابر ۱۹۷ 
رای منفی و بند دوم با ۲۲۹ رای مثبت و ۱۹۸ رای منفی بــه تصویب نمایندگان کنگره 
رسید و در صورتی که دو سوم سناتورها نیز به استیضاح رای دهند، ترامپ عزل خواهد شد.

رای گیری در این خصوص احتماال در ماه ژانویه برگزار خواهد شد. کارشناسان اقتصادی 

بانک ملی نیوزلند در یادداشتی نوشتند: تقریبا غیرممکن است که سناتورهای جمهوری 
خواه با دست خود به عزل هم حزبی خود از ریاست جمهوری رای دهند.

شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، اتنها با 
۰.۰۳ درصد افزایش در مقایسه با روز قبل و در سطح ۹۷.۲۸۵ واحد بسته شد. نرخ برابری 

هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۱۷۸ دالر اعالم شد.
شاون اوزبورن، استراتژیست ارزی در بانک" اسکوشیا" گفت: دالر از هفته پیش نتوانسته 
است روند صعودی تند خود را از سر بگیرد و پیش بینی هم نمی کنم که دست کم در کوتاه 

مدت اتفاق خاصی برای شاخص دالر بیافتد.
از سوی دیگر به نظر می رسد که اروپا به جز برگزیت، اکنون باید نگران مساله دیگری باشد. 
رابرت الیت هایزر، وزیر بازرگانی آمریکا گفته اســت که شاید این کشور تعرفه بر واردات 
محصوالت اروپایی را افزایش دهد. در شرایطی که اقتصادهای اروپایی پیش از این نیز با 
بحران رشد اقتصادی مواجه شده و رشد اقتصادی کشورهای بزرگ مثل آلمان، انگلیس و 
ایتالیا در محدوده صفر درصد قرار گرفته است، یک جنگ تجاری آن هم در زمان برگزیت 

می تواند آخرین چیزی باشد که اروپایی خواستار آن هستند.
ادوارد مویا، تحلیل گر ارشد بازار در موسسه "اواندا" گفت: با توجه به احتمال باالی ثابت نگه 
داشتن نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو در سال آینده، وضعیت دالر به میزان زیادی 
به تصمیمات اروپا بستگی خواهد داشت و با کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و چین 

و افزایش تولیدات در آلمان و فرانسه، احتماال یورو سال خوبی را در پیش خواهد داشت.
در آخرین دور از معامالت، پوند با کاهش اندک ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل خود و به 
ازای ۱.۲۹۴۳ دالر مبادله شد. یورو اما ۰.۶۲ درصد صعود کرد و به ۱.۱۰۸۸ دالر رسید. 
همچنین هر دالر آمریکا به ۱.۳۱۵۴ دالر کانادا کاهش یافت. در برابر همتای سنگاپوری، 

هر دالر به ازای ۱.۳۵۶۱ دالر سنگاپور مبادله شد.
مینوری اوچیدا، استراتژیست ارزی در بانک میتسوبیشی گفت: در حال حاضر به دلیل فرا 
رسیدن تعطیالت سال نو میالدی حجم معامالت بسیار اندک است و معامله گران منتظر 

هستند تا مسیر آینده مشخص تر شود.
همچنین تحوالت انگلیس نشــان می دهد که احتماال موضع لندن در برابر بروکسل به 
دنبال پیروزی تاریخی محافظه کاران در انتخابات سخت تر خواهد شد و انگلیس خواهان 
گرفتن امتیازات بیش تری از اتحادیه اروپا در خصوص توافقات تجاری، بانکی و گمرکی 
خواهد شد. مجلس جدید انگلیس با اکثریت قاطع آرا به الیحه دولت برای ترک اتحادیه 
اروپا تا سی و یکم ژانویه ســال  آینده رای مثبت داد تا برگزیت یک گام بزرگ به سرانجام 

خود نزدیک شود.
در معامالت بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دالر با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۱۰۹.۳۷۱۳ 
ین رسید. در برابر همتای اســترالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۴۴۵۹ دالر مبادله شد. 

هم چنین نرخ برابری دالر معادل ۷.۰۱ یوان چین اعالم شد.

بازار کار

به تعدادی راننده پیک موتوری 
نیازمندیم.

پاره وقت وتمام وقت 
با کارکرد روزانه ۱50 به باال

با سهمیه بنزین
محدوده امام خمینی، خانه اصفهان

تلفن تماس
09۱379۱53۱0

 یک شرکت معتبر صنعتی با برند 
شناخته شده در صنعت فوالد ایران 
واقع در اصفهان از افراد واجد شرایط 

ذیل دعوت به همکاری می نماید:
عناوین شغلی

CNC تراشکار معمولی و
CNC فرزکار دستی و

فرزکار دروازه ای
CNC بورینگ کار دستی و
سنگ کار )سنگ محور(

طراح صنعتی
  دارای سابقه کار مرتبط

 متقاضیان گرامی پس از جذب و 
استخدام عالوه بر دریافت حقوق و 

مزایای عالی، مزایایی از قبیل پاداش 
بهره وری، شرایط پرداختی مناسب، 
بیمه درمان تکمیلی، سرویس ایاب و 

ذهاب و تعلق خواهد گرفت.
متقاضیان واجد شرایط می توانند با 
اطالعات درج شده در آگهی تماس 

حاصل فرمایند.
09۱3۸۱۱9۲۸۸ 

به دانشجو یا فارغ التحصیل حقوق 
خانم جهت شیفت عصر )۱6 الی ۲0(  

در اصفهان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط می توانند 
با شماره درج شده تماس حاصل 

فرمایند.
محدوده:جی

 تلفن:35۲7۲7۲0

تعدادی نیروی آقا 
جهت پخش نوشیدنی , محدوده 

خمینی شهر 
حقوق اداره کار+پورسانت +بیمه 

+پاداش 
09۱395۸6643

فروشنده خانم برای فروشگاه پوشاک 
زنانه  زیک زاک مرداویج

حداقل سن ۱9 و حداکثر 30
با حقوق و مزایای عالی

نیمه وقت
شیفت صبح ۱0:00 الی ۱6:30
شیفت عصر ۱6:30 الی ۲3:00

 تلفن:09039703۲3۱

به مونتاژکار برد الکترونیک با سابقه خانم 
جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط می توانند با 
شماره های درج شده تماس حاصل 

فرمایند.
34363۸۲۸ ,09336۸90556

به اپراتور خانم و آقا جهت پشتیبان 
سایت و تلفن در اصفهان نیازمندیم.

ساعت کاری: 9 الی ۱7
متقاضیان واجد شرایط می توانند 
با شماره درج شده تماس حاصل 

فرمایند.
 تلفن: 3۲6۸3574

منشی تلفنی خانم
 در محیطی کامال زنانه 

با حقوق عالی 
  محدوده دروازه تهران ، خ باهنر

تلفن تماس :
09۱3۲۱56۸06 
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Iranian economy minister 
says his country’s actions 
against money laundering 
have been widely effective.
Iran’s Economy Minister 
Farhad Dejpasand said on 
Monday that Iran’s actions 
against money laundering 
have been effective. 
However, he expressed doubt 
about speculations that the 
US misuse of the FATF system 
will further pressure Iran. 
Dejpasand mentioned that 
countries such as the US have 

been trying to use the FATF as 
a tool to pressure Iran. 
He made the remark in a 
meeting with European and 
Asian countries ambassadors 
to Iran. 
Iran's Deputy Foreign 
Minister Abbbas Araqchi too 
had already said that Iran's 
joining the FATF is an issue 
that the Expediency Council 
(EC) must ultimately decide 
about, and expressed the 
hope that this decision will 
be taken with utmost care.

Tehran calls 
for online link 
of Customs 
offices of Iran 
& Eurasian 
states
Chairman of Iran-
Armenia friendship 
group Ali-Reza Nazif 
on Tuesday called for 
setting up online link 
of Customs Offices of 
Iran with Eurasian 
Economic Union 
(EAEU) to regulate 
clearance of goods.
A g r e e m e n t s 
between Iran and 
the EAEU should 
be implemented 
to translate 
o p p o r t u n i t i e s 
to practical 
cooperation, Ali-
Reza Nazif said at 
a meeting on Aras 
Zone held in this 
n o r t h w e s t e r n 
Iranian border city 
of Aras.
About Aras Free 
Trade Zone in 
northwest of Iran, 
Nazif said that 
although it is the 
sole land route 
that connects the 
country to the EAEU 
through Armenia, 
it is unfortunately  
unknown to the 
Union member 
countries including 
Armenia.
Aras Free Trade 
Zone should well be 
introduced in order 
to establish effective 
cooperation between 
Iran and the EAEU, 
the official noted.
In related 
d e v e l o p m e n t , 
Armenian Prime 
Minister Nikol 
Pashinyan said on 
September 1st that 
his country is the 
sole member of the 
EAEU that enjoys 
land border with 
Iran, and this is a key 
factor in transit of 
Iran's commodities 
to Eurasia.
Aras Free Trade 
Zone with an area of 
51,000 hectares is 
border river between 
Iran, Azerbaijan and 
Armenia and has 
great industrial, 
agricultural and 
tourism capacities.
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Iran says has taken effective 
measures against money laundering

SCI had put 
the annual 
inflation rate for 
the preceding 
Iranian month 
that ended on 
Nov. 21 at 41.1%. 

The consumer inflation 
for the month under 
review (Nov. 22-Dec. 21) 
registered a year-on-
year increase of 27.8% 
compared with the 
similar month of last year.
The overall Consumer 
Price Index (using the 
Iranian year to March 
2017 as the base year) 
stood at 193.8 last month, 
indicating a 3.2% rise 

compared with the month 
before, Financial Tribune 
reported.
CPI registered a YOY 
increase of 27.6% for 
urban areas and 28.9% 
for rural areas compared 
with the similar month of 
last year. 
The overall CPI reached 
192.6 for urban 

households and 200.1 
for rural households, 
indicating a month-on-
month increase of 3% and 
4.2% for urban and rural 
areas, respectively.
SCI put urban and rural 
12-month inflation for 
the month under review 
at 39.3% and 43.8%. 
The highest monthly 

growth in the index 
among 12 groups in the 
basket of consumer goods 
and services purchased 
by households in the 
Iranian month ending 
Dec. 21 was recorded for 
“transportation” with 
14.7% and the lowest was 
posted for “education” 
with 0.1%. 

Iran, Armenia to boost coop. 
in education, employment 
sectors
Iran and Armenia have signed a memorandum of 
understanding (MoU) to boost cooperation on 
technical and vocational training as well as the labor 
and employment.
The MoU was signed on Monday by Iran's Minister of 
Cooperative, Labor and Social Welfare Mohammad 
Shariatmadari and Armenian Minister of Labor and 
Social Affairs Zaruhi Batoyan.
Shariatmadari said Iran has always been seeking ways 
to promote ties with its neighbors and all regional 
states.
The Iranian minister underlined the need to facilitate 
the implementation of the previous memoranda 
signed on labor and social affairs in 2011. 
Batoyan, for his part, referred to the many common 
areas of cooperation between the two countries, 
voicing his country’s willingness to benefit from Iran's 
experience in the fields of training vulnerable people, 
disabled, children and elderly and women.
The Armenian minister added that the joint projects 
will help both countries improve dynamism in their 
societies. 
He invited Shariatmadari to visit Armenia in 2020.

World Crafts Council to 
enlist wood carving in Iran's 
Malayer
 World Crafts Council-Asia Pacific Region President 
Ghada Hijjawi announced on Monday that the wood 
carving art in the Iranian city of Malayer is about to be 
enlisted in the world arts. 
World Crafts Council-Asia Pacific Region President 
Ghada Hijjawi added that she will include the wood 
carving in the Iranian city of Malayer in her report to 
be included in the global arts. 
World Crafts Council (WCC) -Asia Pacific Region 
Director Ghada Hijavi said on Monday that 10 Iranian 
cities have already joined the network of global 
creative cities and four more cities are to be added in 
the list by end of 2019.
The World Craft Council (WCC)  inspectors visited 
Malayer to examine the provincial handicrafts and 
woodcarving for registration.
Ghada Hijavi said on Monday that 30 cities in Asia 
Pacific Region are globalized and active in the field of 
handicrafts, including 10 cities in Iran.
The inspectors were warmly welcomed by the people, 
artists, and the officials of Malayer, western Iran.
WCC-Asia Pacific Region Director Ghada Hijavi, 
Vice President of South Pacific of the WCC Kevin 
Murray, and Vida Tohdi, the caretaker of Office for 
Development in Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Organization’s Handicrafts Department 
are currently on a visit to Malayer to work out 
their professional examination prerequisite for 
registration.
The group is to tour industrial towns, fairs, research 
and training centers to complete their inspection in 
the city of Malayer.

FM Zarif meets with Iranian 
businesspersons in Oman
Iranian businessmen based in Oman met and held 
talks with Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif in Muscat on Monday.
At the meeting, the businesspersons and those active 
in trade discussed with Zarif the ways to boost the 
economic interactions between Iran and Oman.
Earlier in the day, Zarif met with his Omani 
counterpart Yousif bin Alawi. Their second round of 
talks will take place on Tuesday.
The consultations and meetings come as the two 
countries try to deepen their strategic relations.

The average goods and services Consumer Price 
Index in the -12month period ending Dec. 21, 
which marks the last day of the ninth Iranian 
month, increased by %40 compared with last 
year’s corresponding period, latest data released 
by the Statistical Center of Iran show.

Iran's Average Inflation Rate Dips to 
%40

news

SCI put urban and 
rural -12month 
inflation for the 
month under 
review at %39.3 
and %43.8. 
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 Iran, India agree to 
accelerate Chabahar 
project
I ndian Foreign Minister 
Subrahmanyam Jaishankar said at the 
end of his visit to Iran that he held talks 
with Iranian senior officials on ways 
too develop ties and that both sides 
agreed to accelerate implementation 
of Chabahar development project.
"Just concluded a very productive 
#IndiaIran Joint Commission Meeting 
with my co-chair FM @JZarif Reviewed 

the entire gamut of our cooperation," 
Jaishankar tweeted on Monday.
He added: "Agreed on accelerating our 
Chabahar project."
Thank FM of Iran @JZarif for his cordial 
w elcome and hospitality, he said 
noting: "A very good conversation on 
the regional and global picture. India 
and Iran will work together closely on 
their shared interests."
R eferring to his meeting with 
Secretary of the Supreme National 
Security Council of Iran Ali Shamkhani, 
he said: "Wide-ranging discussions 
on regional security and bilateral 

relations."
in a separate message he pointed to his 
meeting with with Iranian President 
H assan Rouhani, saying: "Thank 
President Dr.@HassanRouhani for so 
graciously receiving me today.
Jaishankar reiterated: "Apprised him of 
the outcomes of the Joint Commission 
and progress in our bilateral ties."
"Met Roads & Urban Development 
Minister, Mohammad Eslami to assess 
progress on connectivity projects, he 
said.
"Reaffirmed our shared determination 
to make speedier headway."

Iran Revives Rural 
Cooperation Fund: 
Deputy Minister
 Iranian Deputy Minister of Agriculture 
Jihad Hossein Shirzad said the country 
has revived rural cooperation fund 
a s part of efforts to empower local 
producers and farmers.
S hirzad, who is also the CEO of 
t he Central Organization of Rural 
Cooperative (CORC), said the revival 
o f Iranian Rural Cooperation Fund 

came after repeated requests made by 
farmers and small scale producers in 
Iranian villages across the country.
He noted that the fund will provide 
members with financial support and 
will remove the obstacles encountering 
them by offering low interest facilities 
for procuring raw materials.
Shirzad added that the Iranian Rural 
Cooperative Fund was formed based on 
an old cabinet decision.
He announced that at the moment the 
fund has 2070 legal members including 
2012 rural cooperative firms and covers 

4 millions producers of agricultural 
a nd 58 unions of rural cooperative 
firms and under an investment fund of 
152.315.100.000 rials.
H e added that the fund is working 
within specific framework and owns 
9 5 branches which are active in 
different Iranian provinces.Pointing 
to reforms done on the statute of the 
fund, Shirzad said reforms are aimed 
at providing financial support for the 
p roducers throughout the chain of 
production and trade of agricultural  
products.



New Russian Su-57 Stealth 
Fighter Crashes during Tests
 A Russian fifth-generation stealth fighter jet has crashed 
during tests in the country’s Far East, news agencies 
reported Tuesday.
The incident occurred days before Russia’s Aerospace 
Forces were due to receive their first serial-produced 
Sukhoi Su-57 fighter jet. Its developer Sukhoi plans to 
deliver a total of 67 fifth-generation Su-57s to the Russian 
Aerospace Forces by 2028.
“The Su-57 crashed during a test flight 111 kilometers 
from its home airfield,” Russia’s state-controlled United 
Aircraft Corporation (UAC) said as quoted by the state-run 
RIA Novosti news agency.
Its civilian pilot catapulted and survived the crash in the 
Khabarovsk region, Interfax cited an unnamed source as 
saying, The Moscow Times reported.
The Su-57 — also called the T-50 and PAK FA during 
development — has been billed as Russia’s answer to the 
US F-22 Raptor stealth fighter.
Russia has combat-tested the Sukhoi Su-57 in Syria and 
showcased it at military parades. The aircraft had been 
tested at least twice in Syria, Gen. Valery Gerasimov, the 
Chief of the General Staff of the Armed Forces, said last 
week.An unnamed Russian military official told RIA 
Novosti that pilot error or a technical malfunction are 
believed to have caused the Su-57 crash.

IRGC Arrests Armed Rioters 
in Iran’s Mahshahr
The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) said its 
forces have arrested the rioters who took arms in the 
recent unrest in Iran’s southwestern port city of Bandar 
Mahshahr and were involved in shooting at people and 
security forces.
In a statement on Monday, the IRGC office in Khuzestan 
Province said the main elements behind the shootings 
at ordinary people and police forces during last month’s 
unrest in Bandar Mahshahr have been arrested in 
accurate and smart operations and in coordination with 
the Judiciary.According to the statement, the peaceful 
protests that erupted in Mahshahr in the wake of an 
increase in the fuel price turned violent after rioters got 
involved.  The armed elements prevented the delivery 
of basic commodities to Bandar Mahshahr and even 
stopped the trucks carrying goods to different parts of 
Iran, the IRGC said, noting that the armed elements killed 
and wounded a number of security and police forces as 
well as civilians.Following a hike in the price of gasoline 
in November, a number of Iranian cities saw sporadic 
protests that turned violent in some cases. A number of 
banks and government buildings were set ablaze.
Meanwhile, US State Secretary Mike Pompeo voiced 
support for the rioters who took advantage of the protests 
in a number of Iranian cities.
In an address after the riots, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei warned that 
the sporadic protests and acts of vandalism in Iran would 
create insecurity.Describing insecurity as the worst 
calamity for a society, the Leader said “all evil centers in the 
world” have mobilized efforts in recent days to encourage 
unrest in Iran.

Transport strike in France mars 
Christmas

Now in its 20th 
day, the walkout 
has ruined 
Christmas travel 
plans for tens 
of thousands of 
ticket holders 
unable to reach 

loved ones in time 
for Christmas Day on 
Wednesday.
Workers at the 
national SNCF and 
Parisian RATP rail 
and public transport 
companies have 
downed tools 
to protest at the 
government's plan 
to meld France's 42 
pension schemes 
into a single points-
based one, which 

would see some public 
employees lose certain 
privileges.
There will be no 
surprises under the 
Christmas tree for 
those keen to travel 
on Tuesday, with 
up to 40 percent of 
high-speed rail and 
express regional trains 
canceled, along with 
up to 20 percent of 
other trains.
The SNCF has also 
announced that on 
Tuesday evening, 
trains between Paris 
and its suburbs will be 
halted. Some lines will 
reopen Wednesday 
morning, others only 
on Thursday.

Laurent Brun of the 
hard-line CGT union, 
said strikers have 
a "set of plans to 
celebrate Christmas" 
together while 
maintaining action all 
week-long.
Talks between the 
government and 
unions last week 
failed to find middle 
ground, and strikers 
vowed there would be 

no holiday truce unless 
the pension overhaul 
plan was scrapped.
Trade unions and 
others involved in the 
strike will meet with 
the government on 
January 7 to discuss 
the pension reforms, 
Prime Minister 
Edouard Philippe's 
office said Monday. 
The talks are set to run 
through the month of 

January.
On Saturday and 
Sunday, the last 
weekend before 
Christmas, the SCNF 
provided half the 
usual number of TGV 
high-speed trains, a 
third of regional TER 
services, a quarter of 
intercity trains, and 
one in five connecting 
Paris to its outer 
 suburbs.

Christmas Eve in France has been set to be marred by 
the nearly three-week standoff between French train 
drivers and the government over pension reforms.
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Saudi Arabia has no option but 
to normalize ties with Iran: 
Amir-Abdollahian
 Iranian Parliament speaker's special adviser on 
international affairs voiced his belief that Saudi Arabia has 
no other choice than returning to normal relations with 
Iran.
Hossein Amir-Abdollahian met with a visiting group of 
students and members from Japan’s Sasakawa Peace 
Foundation on Monday in Tehran.
During the meeting, when asked about the prospect of 

reconciliation between Iran and Saudi Arabia, he said “We 
have always welcomed constructive and good neighborly 
relations with Saudi Arabia and believe that Riyadh has no 
other way than to return to normal relations with Tehran.”
He went on to add, however, that “the current rulers of Saudi 
Arabia have prioritized the wrong way of war by overt and 
support of terrorists over a political solution, and in doing 
so, have undermined the security of the region. We hope 
to see the Riyadh rulers change their attitude towards the 
security and stability of the region.”
While discussing Israel’s destabilizing measures in the 
region, the Iranian parliamentary official said “The Islamic 
Republic of Iran has submitted a democratic solution to 

the United Nations that calls 
for a referendum among 
the genuine people of 
Palestine, including the 
Jews, Christians and 
Muslims.”
“Of course, the Zionists 
who have also played 
the genuine Jews living 
in occupied Palestinian 
lands, have shown that they 
only understand the language of 
resistance,” he added.

There will be no 
surprises under 
the Christmas 
tree for those 
keen to travel on 
Tuesday, with 
up to 40 percent 
of high-speed 
rail and express 
regional trains 
canceled, along 
with up to 20 
percent of other 
trains.
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Rouhani: US has to end maximum 
pressure on Iran
Iranian President Hassan Rouhani said on Monday that the United 
States should remove the maximum pressure on Iran before or 
after the US presidential campaigns.
The President made the remarks in a meeting with the Indian 
Minister of External Affairs Subrahmanyam Jaishankar in Tehran, 
adding the US has taken the advantage of the unilateral sanctions.
Referring to the deeply-rooted and brotherly relations between 
the two countries, he noted that both sides should further bolster 
mutual ties during the US mounting pressures and utilizing its 
unilateral moves.
He expressed the hope that the two countries to seize the 
opportunity and bolster their bilateral relation through their 
nations' firm determination. 
He referred to the Iran-India cooperation in Chabahar Port, 

calling for accelerating Chabahar-Zahedan Railway that will 
benefit the regional trade relations.
Maintaining regional security is of prime importance to both 
sides, Rouhani said adding Iran put forward the Hormuz Peace 
Initiative (HOPE) to preserve security as well as stability in the 
region.
He urged establishing bilateral as well as multilateral relations 
adding that Iran seeks to defuse the tension in order to maintain 
the lasting security in the Persian Gulf along with the Sea of Oman.
Indian Minister of External Affairs Subrahmanyam Jaishankar, 
for his part, termed the Iran-India Joint Economic Commission 
as essential move in resolving possible obstacles.
He also called for expansion of cooperation between the two 
sides' state run organizations as well as private sectors. 
Boosting both sides' banking ties could benefit economic 
cooperation while speeding up implementation of the joint 
projects in Iran.

News

IRGC Rejects 
Rumors 
about Top 
Commander’s 
Martyrdom
Spokesman for the 
Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
General Ramezan 
Sharif dismissed as 
a lie recent rumors 
that Commander of 
IRGC Aerospace Force 
Brigadier General 
Amir Ali Hajizadeh 
has been martyred 
in an Israeli missile 
attack on Syria.
“As has been 
repeatedly stated, the 
enemies of the Islamic 
Revolution and the 
Iranian nation pursue 
their empty dreams 
and evil ambitions 
in falsehood and 
rampant propaganda 
through spreading 
false and baseless 
news,” General Sharif 
said in a statement on 
Monday night.
“ C o m m a n d e r 
Hajizadeh is in full 
health and carrying 
out his missions,” 
the IRGC spokesman 
added.
He further said “the 
public opinion’s 
inattention” to such 
rumors proves that 
the enemies’ moves 
to spread lies have 
become “threadbare”. 
In a recent report, 
the Britain-based 
Syrian Observatory 
for Human Rights 
claimed that probably 
three people of 
Iranian nationality 
were killed in an 
Israeli missile attack 
on Sunday night 
that hit the suburb 
of Aqraba and the 
nearby Sayyida 
Zeinab neighborhood.
In recent years, 
Israel has carried out 
hundreds of airstrikes 
and missile attacks 
in Syria against the 
positions of pro-
Syrian forces.
Since the outbreak 
of war and foreign 
militancy in Syria 
in 2011, Iran has 
stood by the Syrian 
government and 
supported its people 
against terrorist 
groups, including 
Daesh (ISIS or ISIL).
Over the past years, 
the Syrian army has 
managed to liberate 
many of the areas 
occupied by terrorists 
and has begun the 
r e c o n s t r u c t i o n 
process.
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Iran says will not forget 
friends of hard times
Foreign Ministry spokesman Abbas 
Mousavi said on Tuesday that Iran will 
never forget the friends of hard times.
Mousavi said that Iran and Russia 
have record of friendship and they had 
ups and downs in their relations in 
different periods, especially in the past 
two centuries, the two countries have 
developed special relations, especially 
after the 1979 Islamic Revolution in Iran.
Mousavi said that Iran will not forget the 
friends of hard times.

"The ties have been built on proper 
grounds and we hope that they will serve 
the interests of both the people of Iran 
and Russia."He said that Tehran-Moscow 
relations had enemies and saboteurs, 
but, as two neighboring countries, "we 
have to stand by each other and we 
do."In the past several years, the leaders 
of the two countries have decided to 
pursue the historic ties to give them 
comprehensibility that led to bilateral, 
regional and international cooperation.
Iran and Russia have good cooperation 
and alignment in international 
community, he said, adding that on 

Syria, Iran and the Russian Federation 
are putting an end to the tensions and 
restoring stability and security to the 
country and the entire region as well.
"Russia has stood by Iran; despite the 
US and the West's pressures on Iran 
and despite the "Economic Terrorism" 
imposed on Iran, the Russian friends 
stood by Iran as much as possible.
That's why Iran has placed Russia and 
China, on one side in terms of abiding by 
the Joint Comprehensive Plan of Action, 
and the other signatories of the nuclear 
deal, including the UK and Germany, on 
the other.  

Yemen issue has no 
military solution: Iran’s 
Defense Minister
Iran’s Defense Minister stressed that 
the Yemeni people's resistance and 
endurance overturned the ideas and 
conceptions of the Riyadh rulers who 
relied on advanced weapons.
Iran’s Defense Minister, Brigadier 
General Amir Hatami made the remarks 

during a meeting with new Yemeni 
ambassador, Ibrahim Mohammed al-
Deilami.
Stressing that Yemeni people's struggle 
with al-Qaeda's mercenaries and Takfiri 
groups and Daesh (ISIS) and its regional 
supporters is praiseworthy, General 
Hatami said, “Without doubt, Yemeni 
people's resistance and endurance 
resulted in the failure of the ideas and 
conceptions of the Riyadh rulers who 
relied on their advanced weapons”.

Emphasizing that Yemen’s issue has no 
military solution, he insisted, “The issue 
will be resolved through consultations 
and dialogue between all political 
parties in the country. Yemen belongs 
to all Yemenis, and the Yemeni-Yemeni 
dialogue in a peaceful atmosphere 
with the participation of all parties, 
groups and political-social currents is 
the practical solution to the complex 
problems in this country”.



Official Dismisses Media Report on 
Death Toll in Iran Riots
 An Iranian security official rejected a Reuters report claiming 
that some 1,500 people have been killed in the recent unrest 
in Iran after an increase in the price of gasoline.
The head of the Information and Communications Secretariat 
of Iran’s Supreme National Security Council on Monday 
dismissed Reuters’ report, saying such claims were based on “false 
propaganda.”“Such types of news writing and making accusations are 
by no means a complicated task. These claims are leveled based on a set of premeditated 
psychological warfare and lack credibility,” Alireza Zarifian Yeganeh told Tasnim.

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
met and held talks with 
Omani Minister of the Palace 
Office General Sultan bin 
Mohammed al Nua'mani 
on Tuesday in Muscat.The 
two sides conferred on the 
expansion of amicable 
relations between Iran and 
Oman.The Palace Office 
is one of the most powerful 
ministries in the Sultanate of 
Oman. It is a government body 
that has the most influence 
on national security and 
intelligence issues and the 
minister in charge has been 
the de facto national security 
advisor to the Sultan. The 
Palace Office also acts as a 
foreign liaison with a focus on 
all international intelligence 
and security matters.
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The gathering in the southwestern city of 
Chengdu was held with the clock ticking on a 
threatened “Christmas gift” from North Korean 
leader Kim Jong Un that would reignite global 
tensions over its nuclear program.
Kim has promised the unidentified “gift,” which 
analysts and American officials believe could 
be a provocative missile test, if the United States 
does not act make concessions in their nuclear 
talks by the end of the year.
At the opening ceremony with South Korea’s 
Moon Jae-in and Japans Shinzo Abe on Tuesday 
morning, Chinese Premier Li Keqiang said he 
hoped cooperation among their nations would 
“protect the region’s safety and stability.”
South Korean President Moon Jae-in said 
it was important they worked together at a 
“turbulent” time.
The gathering in Chengdu will feature the 
first one-on-one meeting between Moon and 
Japanese Prime Minister Shinzo Abe for 15 
months.
Ties between their two nations have hit rock 
bottom in recent months over trade issues 
and other disputes related to decades of bitter 
wrangling over Japan’s 1910-45 occupation of 
the Korean peninsula.
The United States has frequently urged its two 
allies to bury the hatchet, worried that their 
poor relations were complicating diplomacy 
in Asia — although it has held off on direct 
mediation.
China is appearing to fill that void with its 
Chengdu event.
“As the region’s major power, China hopes to 
show its diplomatic presence to the world 
by bringing the Japanese and South Korean 
leaders to the same table,” Haruko Satoh, 
professor and expert on Chinese politics at 
Osaka University, told AFP.

At separate lead-up meetings in Beijing on 
Monday with Chinese President Xi Jinping, 
Moon and Abe both spoke of China’s hefty 
diplomatic influence in the region.
Long-running efforts to contain North Korea’s 
nuclear program have been largely deadlocked 
since the collapse of a second summit between 
US President Donald Trump and Kim in Hanoi 
at the start of this year.
In an effort to pressure the United States, the 
North has conducted a series of short-range 
missile tests and threatened to go further with 
its “Christmas gift.”
If the North fired an intercontinental ballistic 
missile in defiance of UN sanctions, it would 
destroy Trump’s argument that he had 
succeeded in reducing risks from North Korea.
Former US national security adviser John 
Bolton, who was dismissed in September, 
on Monday criticized Trump’s strategy and 
warned the North posed an “imminent” threat.
“The risk to US forces & our allies is imminent 
& more effective policy is required before NK 
has the technology to threaten the American 
homeland,” tweeted Bolton.
If the North does carry through with a 
threatened provocation, the United States 
should admit its policy of engaging the North 
had failed, Bolton said in an interview with 
news site Axios.
The US should then work with allies to show 
that “when we say it’s unacceptable, we’re 
going to demonstrate we will not accept it,” he 
added.
Before leaving for China, Abe told reporters 
that links with Seoul remained “severe,” though 
the Chengdu meeting was important given the 
regional issues at stake.
“Considering the security environment in East 
Asia, I recognize that relations between Japan 
and South Korea as well as relations among 
Japan, the US and South Korea are important,” 
he said.
The relationship between Japan and South 
Korea is overshadowed by the 35 years 
of brutal colonization by the Japanese — 
including the use of sex slaves and forced labor 
— that is still bitterly resented today.

A Saudi court rejected the findings of a 
UN inquiry by ruling that the killing was 
not premeditated, but carried out “at the 
spur of the moment”. Saudi Deputy Public 
Prosecutor and spokesman Shalaan al-
Shalaan said the court dismissed charges 
against three of the 11 people tried, finding 
them not guilty.
A senior official of the Trump administration, 
which critics say has been too soft on Saudi 
Arabia over the killing of Khashoggi, called 
the verdicts “an important step” in holding 
those responsible accountable.
Another senior US official said Washington 
would go on pressing for full accountability. 
Khashoggi was a US resident and a critic of 
the kingdom’s de facto ruler Crown Prince 
Mohammed bin Salman, also known as MbS.
A source familiar with US intelligence 
assessments said key US government 
agencies rejected the validity of the court 
proceedings and CIA experts still believed 
the crown prince personally ordered, or at 
least approved of, the killing.
The source said the five men condemned to 
death were essentially foot soldiers in the 
killing, while two senior security officials 
acquitted played a more significant role.
A Saudi prosecutor said there was no 
evidence connecting one of those senior 
officials, Saud al-Qahtani, to the killing and 
the court dismissed charges against Ahmed 
al-Asiri, a former deputy intelligence chief.
Khashoggi was last seen at the Saudi 
consulate in Istanbul on Oct. 2, 2018, 
where he had gone to obtain documents 
for his impending wedding. His body was 
reportedly dismembered and removed from 
the building, and his remains have not been 
found.
The murder caused a global uproar, 

tarnishing the crown prince’s image. Some 
Western governments, as well as the CIA, 
said they believed he had ordered the killing.
Saudi officials say he had no role, though in 
September MbS indicated some personal 
accountability, saying “it happened under 
my watch”.

Agnes Callamard, the UN special rapporteur 
for extrajudicial summary or arbitrary 
executions, said the trial verdict was a 
“mockery” of justice. 

“The hit-men are guilty, sentenced to 
death. The masterminds not only walk 
free, they have barely been touched by the 
investigation and the trial,” she said on 
Twitter, Reuters reported.
Eleven Saudi suspects were put on trial in 
secretive proceedings in the capital Riyadh. 
None of their names was immediately 
released.
“The investigation showed that the killing 
was not premeditated ... The decision was 
taken at the spur of the moment,” Shalaan 
said, a position directly contradicting 
the findings of a United Nations-led 
investigation.
The UN-led inquiry reported in February 
that the evidence pointed to “a brutal 
and premeditated killing, planned and 
perpetrated” by Saudi officials.
The publisher of the Washington Post, a 
newspaper for which Khashoggi wrote a 
column, said the lack of transparency and 
the Saudi government’s refusal to cooperate 
with independent investigators suggested 
“a sham trial”.
“Those ultimately responsible, at the highest 
level of the Saudi government, continue to 
escape responsibility for the brutal murder 
of Jamal Khashoggi,” Fred Ryan said in a 
statement.
Human rights group Amnesty International 
said the verdict was a “whitewash” that 
failed to address the Saudi authorities’ 
involvement or the location of Khashoggi’s 
remains.

China Hosts Japan, South Korea with Eyes on 
Nuclear North

UN: Saudi Court’s Verdict on Khashoggi 
Murder ‘Mockery’ of Justice

China hosted the leaders of squabbling neighbors South Korea and 
Japan on Tuesday, flexing its diplomatic muscle with America’s two key 
military allies in Asia and seeking regional unity on how to deal with a 
belligerent North Korea.

 Saudi Arabia sentenced five people to death and three to jail 
over the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi, but a 
UN investigator accused it of making a “mockery” of justice 
by allowing the masterminds of last year’s killing to go free.

“The 
investigation 
showed that the 
killing was not 
premeditated 
... The decision 
was taken at 
the spur of 
the moment,” 
Shalaan said, a 
position directly 
contradicting 
the findings 
of a United 
Nations-led 
investigation.

“The risk to 
US forces & 
our allies is 
imminent & 
more effective 
policy is required 
before NK has 
the technology 
to threaten 
the American 
homeland,” 
tweeted Bolton.



لوازمخانگیفاقدشناسهکاالاز۱۵دیقاچاقمحسوبمیشود
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: تمامی تولیدکنندگان و تشکل های صنعتی لوازم 
خانگی تولید داخل تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند که برای ۸ گروه کاالیی خود فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام 

دهند و برای کاالهای خود شناسه دریافت کنند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس هاشمی با بیان این مطلب افزود: به تمامی تشکل های صنعتی 

و واحدهای تولیدی ابالغ شده است که تا ۱۵ دی ماه برای دریافت شناسه کاال برای محصوالت تولیدی خود اقدام 
کنند و در سطح بازار هم با هماهنگی و با اطالع رسانی که با اتحادیه فروشندگان و توزیع کنندگان لوازم خانگی انجام 

شده است، تا زمان نهایی تعیین شده باید برای کاالهای موجود خود شناسه کاال بگیرند.
او ادامه داد: این قدم نخست اســت و در قدم های بعدی تمامی اقالم لوازم خانگی را شامل خواهد شد و باید تولیدکنندگان و 

واردکنندگان اقدام به ثبت، اخذ و نصب شناسه کاال کنند.
هاشمی افزود: با توجه به هماهنگی هایی که با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام شده است و با اطالع رسانی که به واحدهای تولیدی و برای 
بخش های فروش و توزیع در سطح بازار انجام شده است، بعد از ۱۵ دی ماه اگر کاالیی دارای شناسه کاال نباشد در سطح بازار کاالی قاچاق تلقی 

خواهد شد.

وامقرضالحسنهراچهکسانیمیگیرند؟
برای اعطای تسهیالت قرض الحسنه بانک ها شرایطی در طرح بانکداری اسالمی که کلیات آن مورد تصویب 

نمایندگان مجلس قرار گرفته پیش بینی شده است.
بر اساس طرح جدید مجلس شورای اسالمی با عنوان بانکداری اسالمی ایران رابطه حقوقی سپرده گذار با 
بانک در سپرده قرض الحسنه، وکالت برای اعطای قرض الحسنه است و بانک موظف است در صورت تقاضای 

سپرده گذار و سپرده وی را فوراً پرداخت کند.
همچنین پرداخت تسهیالت قرض الحسنه صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، 

کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مسکن مددجویان تحت پوشش 
نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنان مجاز است.

البته در این طرح پیش بینی شده که بانک مرکزی می تواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.
از سوی دیگر بانک های قرض الحسنه نیز برای اعطای تسهیالت به مشتریان خود این محدودیت ها را نخواهند داشت.

سقف و شرایط اعطای تسهیالت قرض الحسنه در هر مورد و سهم هر یک از موارد مذکور در تبصره یک به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب کمیته 
مقررات گذاری و نظارت بانکی می رسد.

خبرآنالین
گــزارش
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بررسی ها نشان 
می دهد ۸۰ درصد 

از کسانی که در 
بازار مسکن حضور 

داشتند و دارند 
سرمایه گذاران 

و ۲۰ درصد 
مصرف کنندگان 

واقعی بودند از این رو 
با رشد شدید قیمت 
این ۲۰ درصد قدرت 

خرید ار از دست 
دادند

اقتصاد ایران
۰7
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ایران جزو ۱۰ کشور 
انتهایی لیست برابری 

جنسیتی
زنان برای دریافت دستمزد برابر با 
مردان باید مدتی را منتظر بمانند، 
تقریبا تا ســال ۲۲۷۷ یعنی ۲۵۷ 
ســال دیگر. طبق گزارش جهانی 
شکاف جنسیتی که توسط مجمع 
جهانی اقتصــاد تهیه می شــود، 
کشورهای ایســلند، نروژ، فنالند، 
سوئد و نیکاراگوئه کمترین شکاف 

جنسیتی را دارند.
این گزارش با در نظر گرفتن چهار 
معیار اقتصاد، سیاست، آموزش و 
بهداشت تهیه شــده است. مجمع 
جهانی اقتصاد سال گذشته اعالم 
کرده بود که زنان ۲۰۲ سال دیگر به 
برابری دستمزد با مردان می رسند 
اما این سازمان در جدیدترین برآورد 
خود تحقق برابری دســتمزد بین 
زنان و مردان را تا ۲۵۷ سال دیگر 

تخمین زده  است.
اما در بخش توانمندسازی سیاسی 
در سطح جهان، شکاف جنسیتی 
کاهش یافته اســت و پیش بینی 
می شود تا ۹۵ سال دیگر این شکاف 
جنسیتی به طور کامل پر شود. در 
حوزه آموزشــی این شکاف کمتر 
است به طوریکه ۱۲ سال زمان برای 
برطرف شدن این شکاف زمان نیاز 
اســت.  در مجموع مجمع جهانی 
اقتصاد پیش بینی کرده اســت تا 
۹۹.۵ سال دیگر شکاف جنسیتی 
می توانــد از بین بــرود. طبق این 
گزارش، ســهم زنان در پست های 
وزارتی تنها ۲۱ درصد است و زنان 
تنها ۲۵ درصد کرسی های پارلمان 

را در دنیا در اختیار دارند.
ایسلند برای یازدهمین سال پیاپی 
به عنوان بهترین کشور در برابری 
جنسیتی رتبه بندی شده است. از 
سوی دیگر سوریه، پاکستان، عراق 
و یمن در این فهرست، پایین ترین 
رتبه ها را دارند. ایاالت متحده آمریکا 
نسبت به سال گذشــته در حوزه 
برابری جنســیتی دو رتبه سقوط 
کرد و به رتبه ۵۳ در این فهرســت 

رسید.

  ایران در چه جایگاهی قرار 
دارد؟

از ســوی دیگر ایران نیز جزو ۱۰ 
کشور انتهایی این فهرست است و 
در میان ۱۵۳ کشور در رتبه ۱۴۸ 
قرار گرفته است. ایران در بین ۱۹ 
کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا 

رتبه شانزدهم را دارد.
امارات متحده عربــی نیز در بین 
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
رتبه دوم را در اختیار دارد با این حال 

رتبه جهانی این کشور ۱۲۰ است.
در حالی ایــران در آخرین گزارش 
شکاف جنسیتی در رتبه ۱۴۸ قرار 
گرفته که این کشــور در نخستین 
ارزیابی مجمع جهانــی اقتصاد در 
سال ۲۰۰۶ رتبه ۱۰۸ را در اختیار 
داشــت. طبق جدیدترین گزارش 
این مجمع، ایران در بخش فرصت ها 
و مشارکت اقتصادی رتبه ۱۴۷ را در 

اختیار دارد.

ایمنا
خـــبـــر
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عقبایــی،  حســام   
نائــب رییــس اتحادیه 
مشــاوران امــالک در 
پاســخ به ســئوالی در 
خصــوص وضعیت بازار 
مسکن در آســتانه کم 
فصــل  تحرک تریــن 
بازار یعنی زمســتان گفــت: در نیمه 
اول سال بازار مســکن با رکود تورمی 
روبرو بود، به این معنا که هر چند حجم 
معامالت بسیار اندک بود اما قیمت ها 
همچنان با افزایش روبرو می شــد اما 
در پاییز ســال جاری ورق برگشــت 
و قیمت ها ریزشی آشــکار را تجربه 
می کنند بــه این معنا کــه در برخی 
مناطق تا ۳۰ درصد و در برخی مناطق 
تا ۴۰ درصــد قیمت هــا پایین آمده 
 اما همچنان حجــم معامالت اندک 

است.

 سرمایه گذاری بازار مسکن؛ شاید 
وقتی دیگر

 وی گفت: این ریزش قیمت با کاهش 
تفاوتی جدی دارد، قیمت مسکن در 
سال گذشته افزایشی ۴ برابر نرخ تورم 
را تجربه کرد، در نتیجه بســیاری از 
خریداران واقعی و متقاضیان مسکن از 
این بازار خارج شدند و سرمایه گذاران 

بودند که افزایش قیمت را رقم زدند.
 وی در توضیــح این مطلــب افزود: 
بررسی ها نشــان می دهد ۸۰ درصد 
از کســانی که در بازار مسکن حضور 
داشتند و دارند سرمایه گذاران و ۲۰ 
درصد مصرف کنندگان واقعی بودند 
از این رو با رشد شدید قیمت این ۲۰ 
درصد قدرت خرید ار از دست دادند و 
به تدریج از بازار خارج شدند و شرایط 
به گونه ای پیش رفت که بازار با عدم 
حضور ســرمایه گذاران  اشباع شدن 
در این حوزه تعدیل را از سر گرفت و 

کاهش قیمت ها رقم خورد.
 وی گفــت: بــه این ترتیــب ریزش 
قیمت ها تحت تاثیر افزایش عرضه و 
توازن میان عرضــه و تقاضا رخ نداده 
است و رکود ناشــی از کاهش شدید 
قدرت خرید مردم است.  وی با تاکید 
بر اینکه رکود حاکم بر بازار مسکن در 
سال جاری طی ۲۵ سال اخیر بی سابقه 
بوده اســت، ادامه داد: بازار مسکن در 
حال حاضــر وارد فاز رکود غیرتورمی 

شــده و پیش بینی این است که این 
وضعیت تا نیمه اول سال ۱۳۹۹ دوام 

بیاورد.

  ریزش قیمت ها ادامه دارد
وی در پاسخ به ســئوالی در خصوص 
اینکه ریــزش قیمت ها در بــازار آیا 
ادامــه دار خواهد بود یــا خیر گفت: 
بررســی ها نشــان می دهــد ریزش 
قیمت ها تا نیمه اول سال آینده ادامه 
یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش 
۱۵ درصدی قیمت ها جا دارد. همان 
طور که گفتــم قیمت هــا در برخی 
مناطق تا ۴۰ درصد هم کاهش یافته 

و این احتمال هست که بین ۱۰ تا ۱۵ 
درصد دیگر نیز کاهش یابند.

 این فعــال صنفی در پاســخ به این 
ســئوال که وضعیت کنونی آیا برای 
خرید مسکن مناســب هست یا خیر 
گفت: ما با دو نوع تقاضا در بازار مسکن 
روبرو هســتیم، یکی تقاضا به منظور 
ســرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و 
کسب ســود و یکی تقاضای مصرفی. 
در مورد اول بایــد بگویم فعال پرونده 
کسب سود در بازار مسکن بسته است 
و ســرمایه گذاران دیگــر نمی توانند 
سودهای کالنی برداشت کنند اما در 
مورد تقاضای مسکن مصرفی، شرایط 

به گونه ای دیگر اســت و کسانی که 
قصد خرید مسکن به منظور استفاده 
شخصی را دارند، در این بازار می توانند 
با قیمت هایی مناسب تر خرید کنند 
خصوصا که به دلیل رکود فروشندگان 
واقعی تخفیف هایی را نیز در نظر می 

گیرند.

  سهم زمین در قیمت مسکن
 وی با تاکید بر اینکه متوســط قیمت 
مسکن بسیار باالســت، گفت: سهم 
زمین در قیمت مسکن بسیار باالست 
و بررسی ها نشان می دهد بین ۷۰ تا 
۹۰ درصد قیمت مســکن در تهران 

به زمین برمی گــردد و تنهــا ۱۰ تا 
۳۰ درصد قیمت مســکن به مصالح 
ســاختمانی و ... بازمی گردد از این رو 
با مدیریت دقیق برای عرضه زمین و 
ساخت مسکن می توان این وضعیت را 
تغییر داد. به گفته وی در صورت یکه 
تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن 
برقرار شود، بی تردید قیمت مسکن با 
کاهش عجیب و غریب روبرو می شود 
چرا که قیمت واقعی مسکن در صورت 
توازن عرضه و تقاضا می تواند به یک 
دهم قیمت فعلــی برســد از این رو 
الزم است برنامه دقیقی برای ساخت 

مسکن در کشور پیگیری شود.

نائب رییس اتحادیه مسکن: 

رکودبازارمسکنطی۲۵سالاخیربیسابقهاست
بازار مســکن ایران تغییر فاز داده است و شرایط تازه ای 
را تجربه می کند، این نکته ای است که فعاالن بازار بدان 

اذعان دارند.  
آخرین بررسی ها نشان می دهد اهنگ رشد قیمت ها در 
بازار مســکن نه تنها با کندی روبروست بلکه در برخی 
مناطق قیمت ها کاهشــی قابل توجه را نیز تجربه کرده 
است، با این حال هنوز حجم معامالت گواه رکودی سنگین 

در این بازار است.

بورس

پاییز بازار سرمایه در برخی از سهم ها

سه ماه فصل پاییز در معامالت بازار سرمایه در حالی به 
پایان رسید که شاهد رشد نماگر بورس و ورود نقدینگی 
در برخی از ســهم های بزرگ بودیم؛ برخالف چندماه 
گذشته که شاخص بورس تحت تاثیر سهم های کوچک بازار قرار گرفت در 
روزهای پایانی فصل پاییز ورق بازار سرمایه برگشت و دیگر خبری از اقبال بازار 

به سمت این سهم ها نبود.

مهدی ساسانی با اشاره به روند معامالت بورس در سه ماه فصل پاییز گفت: بازار سرمایه 
در شهریور ماه رشد خوبی را تجربه کرد و این روند صعودی باعث شد تا نقدینگی از سایر 

بازارها به سمت بورس ورود پیدا کند.
وی به روند اصالحی شاخص بورس در ماه مهر اشاره و بیان کرد:  با توجه به رشد موجود در 
بازار سرمایه، شاخص بورس نتوانست خود را به تورمی که در سایر بازارها رخ داد برساند.

 ساسانی با بیان اینکه سرمایه گذاران تورم موجود در کشور را افزایشی می دانستند به 
همین دلیل فروش سهام با هر قیمتی توجیه نداشــت، افزود: بعد از یک دوره اصالح، 
قیمت ها به میزانی رسید که جذابیت پیدا کرد؛ همین امر باعث شد تا دوباره از آبان ماه 
شاهد ورود نقدینگی به بازار و خرید سهم ها در قیمتی که از نظر سرمایه گذاران ارزنده 

بود شکل بگیرد.
ساسانی اظهار داشت: در آذر ماه این موضوع شــدت پیدا کرد و از ابتدای آذر یک روند 

صعودی بسیار خوبی را در بازار شاهد بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این روند کماکان ادامه دارد به طوری که اکنون محدوده 
ارزش معامالت به بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا چهار هزار میلیارد تومان در روز 

رسیده است و این عدد در میان اهالی بازار قابل قبول و ارزنده به نظر می رسد.

  استراحت بازار سرمایه در برخی از نمادها
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران با دو دید نظاره گر بازار هستند، گفت: نخست اینکه زمانی 
سرمایه گذاران تصمیم به فروش سهام خود می گیرند این نکته را مدنظر قرار می دهند 
که کدام بازار سودی بیش از بازار سرمایه را در اختیارشــان قرار می دهد، این موضوع 
باعث می شود تا در زمینه خروج از بازار تردید داشته باشند و جایی را بهتر از بازار سرمایه 

نشناسند.
ساسانی افزود: نکته دوم اینکه بسیاری از سهم هایی که رشد نکردند از نظر سرمایه گذاران 
نیاز به دست به دست شدن یا قیمت سازی دارند که این موضوع زمینه ایجاد برخی از 

دوگانگی ها در بازار را فراهم کرد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برخی از اهالی بازار معتقدند که روند صعودی بازار 
ادامه دار خواهد بود و برخی دیگر بر این باورند که  شاخص بورس نیاز به اصالح و استراحت 

دارد.
وی اظهار داشت: با توجه به رشد شتاب داری که در یک ماه گذشته در بازار شاهد بودیم 
برخی از نمادها شاید نیاز به مدتی اســتراحت داشته باشند اما این موضوع شامل همه 
بازار نمی شود و همچنان نمادهایی وجود دارند که رشــد چندانی نکردند و از ریسک 

سرمایه گذاری پایینی برخوردارند.
ساسانی افزود: سرمایه گذاران بهتر است تا در نمادهایی که ریسک سرمایه گذاری آنها 
افزایش یافته و رشد قیمتی باالیی را تجربه کردند اقدام به سرمایه گذاری نکنند و سرمایه 
در اختیار خود را وارد سهم هایی کنند که رشد قیمتی چندانی نداشتند و از آینده خوبی 

برخوردارند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: نمادهای موجود در حاشیه بازار که نیازمند نقدینگی 

کمتری بودند در فصل پاییز از اقبال بیشتری نسبت به دیگر نمادها برخوردار بودند.

  پیش بینی بازار در فصل زمستان 
ساسانی روند معامالت بازار در سه ماه پایانی ســال را مورد پیش بینی قرار داد و افزود: 
گزارش سه ماه سوم شرکت ها در دی ماه باید منتشر شود که در این زمان راه نمادها از 

یکدیگر جدا می شود.
 این کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه راه بازار در دو ماه آخر سال از یکدیگر 
جدا می شود، گفت: نمادهایی که گزارش بهتری را ارائه می دهند و از شرایط مطلوبی 
برخوردارند همچنان صعودی خواهند بود اما نمادهایی که تا اینجا رشد زیادی کردند و 
رشد آنها بر مبنای تحوالت اقتصادی نبوده شاید مقداری اصالح را تجربه کنند و فرصت 

را به بقیه نمادها خواهند داد.
وی گفت: در بین راه روزهای منفی خواهیم داشت و نمی توان گفت که بازار همیشه در 

مسیر صعود است اما کماکان بورس نسبت به دیگر بازارها بهتر خواهد بود.
 ساسانی گفت: هر سهمی با هر قیمتی خریدنی نیست و سهامداران باید  تالش کنند تا در 

قیمت های ارزنده اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کنند.

  بورس پناهگاه قانونی سرمایه های سرگردان
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه گفت: شــاخص از اواخر تابستان تا اواخر 
پاییز وارد یک روند انگیزشی به نسبت معقول و مستحکمی شد و توانست با گذر از مرز 
 ۳۵۰ هزار واحد خود را تثبیت کند که علت آن کوچ سرمایه ها به سمت سهام بنیادی

 بود.
وی اظهار داشت: در پاییز با اتفاقات خاص سیاسی همراه نبودیم فقط بحث انتظارات 
تورمی و رشد قیمت ارز مطرح بود که زمینه ورود سرمایه به بازار سرمایه که با ماهیت سپر 

تورمی همره است را فراهم کرد.
امیرباقری خاطرنشان کرد: سرمایه ها در بازار سرمایه می توانند خود را در برابر تورم ناشی 
از رشد نرخ ارز که اثر خود را به صورت اهرمی بر قیمت کاال و خدمات می گذارد پوشش 

دهند و بازدهی بیش از نرخ ارز را کسب کنند.
به گفته  این کارشناس بازار سرمایه، از جمله عواملی که باعث شد تا سرمایه های خارج 
شده از بانک ها وارد بازار طال و ارز نشوند بحث موانع قانونی ورود حجم سرمایه به آن بازارها 

و نیز بازارگردانی بانک مرکزی بر روی ارز بود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به لحاظ تکنیکی از توانایی کنترل بازار ارز برخوردار است، 
گفت: زمانی که صحبتی از طرف مسووالن بانک مرکزی مطرح شد شاهد اجرای همان 
صحبت ها در بازار بودیم، در حالی که در چند سال گذشته همچنین روالی را در بازار ارز 
شاهد نبودیم و خیلی از صحبت هایی که از طرف ریاست یا معاون بانک مرکزی مطرح 

می شد نتیجه عکس را در بازار می گذاشت.
امیر باقری اظهار داشت: ممانعت قانونی برای ورود حجم سرمایه به این بازار وجود دارد و 
اگر قرار باشد سرمایه ها در سپرده بانکی و بازار اوراق منجمد شود باعث عقب ماندگی از 

نرخ تورم و از دست دادن قدرت خرید خواهد شد.
 این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشــان کرد: بازار سرمایه به عنوان پناهگاه منطقی و 

قانونی برای مقصد سرمایه های سرگردانی شد که راهی جز ورود به بازار سرمایه ندارند.

ایرنا
تحلیل
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توسط یک استارت آپ آلمانی تاکسی پرنده لیلیوم به پرواز درآمد
استارت آپ آلمانی »لیلیوم« نخستین فاز از آزمایش تاکسی پرنده خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.

شرکت صنایع هوایی »لیلیوم«)Lilium( در تالش است آزمایش های جت تمام برقی خود را پیش ببرد. این 
تاکسی پرنده که نامش همان »لیلیوم« اســت، در جدیدترین آزمایش خود چند حرکت جدید در زوایای 

پیچیدن ها و تغییر جهت ها نشان داد.
این پرواز آزمایشی نشانگر برداشتن یک قدم دیگر توسط این شرکت با هدف داشتن یک سرویس تاکسی هوایی 

تجاری در سال ۲۰۲۵ است.
شرکت »لیلیوم« که از سال ۲۰۱۶ مشغول تالش در صحنه تاکسی های پرنده بوده است، پس از ۳ سال اکنون توانسته 

پرواز اصلی تاکسی پرنده خود را به انجام برساند. در ماه اکتبر نیز شاهد آن بودیم که با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت 
پرواز کرد و توانست برخاستن و فرود عمودی را نمایش دهد.

این پرواز آزمایشی نیز در ادامه همان سری از پروازهای آزمایشی در ماه اکتبر است و نشان می دهد این جت به طور عمودی از زمین برمی خیزد 
و طی یک مسافرت کوتاه در یک منطقه کوچک به سرعت ۶۵ کیلومتر در ساعت می رسد و با سرعت ۹۱ متر در دقیقه صعود می کند. همچنین 

چرخش هایی را با زاویه ۲۰ درجه و ۳۰ درجه انجام می دهد و در نهایت با یک فرود عمودی به زمین می نشیند.

به این جمله باور داشته 
باشید که هر فردی ممکن 
است اشتباه کند. درواقع 

حتی در بهترین حالت 
ممکن نیز افراد اشتباهاتی 
را مرتکب خواهند شد این 

امر حتی برای بهترین ها 
نیز صادق است

،،
اقتصاد آنالین

یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

درواقع تصــور عموم مردم 
این اســت که مدیران تازه 
کار عمال نمی توانند عملکرد 
خیلی خوبــی را در همان 
سال اول فعالیت خود داشته 
باشند، با این حال هیچ دلیل 
منطقی ای بــرای این امر 
وجود نداشــته و هر فردی مــی تواند در 
نخستین سال فعالیت خود نیز عملکرد 
فراتر از انتظاری را داشته باشد، با این حال 
عدم آگاهی از روش ها و اقداماتی که باید 
انجام گیرد، خود بزرگترین مانع موجود 
محسوب می شود. همین امر نیز به انگیزه 
نوشتن این مقاله تبدیل شده و در آن تالش 
کردم تا چکیده ای از بهترین تجربیات و 
راهکارهای خودم را در قالب توصیه هایی 
درآورم که در ادامه بــه معرفی پنج مورد 

منتخب آنها خواهم پرداخت.

  1-همه چیز را مورد آزمایش قرار 
دهید

مشکل بزرگ تقریبا تمامی کارآفرینان تازه 
کار این است که در تالش برای پیاده کردن 
مواردی هستند که به صورت کامال تئوری 
آموزش دیده اند. این امر در حالی است که 
حتی بهترین قوانین نیز در مناطق مختلف، 
به شکل های گوناگونی به اجرا گذاشته می 
شود. به همین خاطر ضروری است تا در 
تالش برای مورد آزمایش قرار دادن تمامی 

دانسته های خود باشــید. در این رابطه 
فراموش نکنید که برخــی از موارد حتی 
ممکن است عمال بی فایده باشد. به همین 
خاطر نباید از کنار گذاشــتن و جایگزین 
کردن برخی از دانسته های خود، واهمه 
ای را داشته باشید. فراموش نکنید که هیچ 
فردی از شما به عنوان فردی تازه کار، انتظار 
معجزه نداشته و نباید به تصمیمات لحظه 
ای، در تالش برای حرفه ای نشــان دادن 
خود باشید. درواقع تنها نتایج شما، معیار 

ارزشیابی خواهد بود.
به همین خاطر نباید با تفکرات و اقدامات 
نادرست آن را نابود سازید. فراموش نکنید 
 که از دوســتان و اعضای خانــواده خود، 
می توان به عنوان نمونه-های خود استفاده 
کرد. این امر ســرعت انجام آزمایش ها را 
به شــدت افزایش خواهد داد. در نهایت 
به خاطر داشته باشــید که در این رابطه 
خالقیت حرف اول را مــی زند. به همین 
خاطر نبایــد تحقیقــات و آزمایش ها را 
اقداماتی بیش از حد هزینه بر تلقی کنید. 
این اقدام شما باعث خواهد شد تا به تجربه 
ای دســت پیدا کنید که ســایرین برای 
رسیدن به آنها ممکن است چندین سال 

زمان را نیاز داشته باشند.

  2-از اقدامات جدیــد واهمه ای 
نداشته باشید

محافظه کار بودن، خصوصیت بسیاری از 
کارآفرین های تازه کار است. درواقع آنها 
در تالش برای حفظ وضع موجود بوده و 
ریسک تغییرات را نمی پذیرند، با این حال 
اگر خواهان درخشش در کار خود هستید، 
الزم است تا شــجاعت کافی برای پیاده 
کردن ایده های جدید را داشــته باشید. 
درواقع اگرچــه آزمایش کردن همه چیز 
مهم است، با این حال اگر قدرت اجرایی 
کردن نتایج را نداشته باشید، عمال اقدام 
شما بی نتیجه خواهد بود. به همین خاطر 
ضروری است تا از همان ابتدا تحمل صدای 

مخالف خود را داشته باشید.
برای مثال ممکن است با در دست گرفتن 

شرکتی که برای بیش از ۲۰ سال توسط 
 یک مدیر اداره می شــده اســت تحمل

 ایده های جدید شــما کامال سخت و با 
اعتراض هایی همراه باشد، با این حال اگر 
شجاعت ایستادگی و باور به توانایی های 
خود را نداشته باشید، بدون شک حضوری 
کوتاه مدت را تجربه خواهید کرد. فراموش 
نکنید که هیچ چیز بدتر از شروعی کوتاه 
مدت نخواهد بود. به همین خاطر ضروری 
است تا پس از اطمینان از درستی اقدامات 
خود، با قدرت آنها را به اجــرا درآورید، با 
این حال این امر به معنای خودرآی بودن 
نیست و الزم است تا مشورت های مفید از 
افراد دلسوز و حرفه ای را نیز جدی بگیرید. 
با این وجود هیچ گاه فراموش نکنید که در 
نهایت شما تصمیم گیرنده خواهید بود. 
درواقع برای رسیدن به نتایجی جدید، شما 
به تصمیمات و اقدامــات نوآورانه احتیاج 
خواهید داشت و در بازار به شدت رقابتی 
حال حاضر، حفظ وضع موجود تنها به از 

دست رفتن جایگاه فعلی منجر می شود.

  3-از اتفاقات تلخ به سرعت گذر کنید
به این جمله باور داشته باشید که هر فردی 
ممکن است اشتباه کند. درواقع حتی در 
بهترین حالت ممکن نیز افراد اشتباهاتی 

را مرتکب خواهند شد. این امر حتی برای 
بهترین ها نیز صادق است، با این حال برای 
کاهش تاثیر آنها ضروری است تا به سرعت 
از کنارشان گذر کنید. برای مثال ممکن 
است در زمینه تبلیغات، اقدام مدنظر شما 
با نتایج الزم همراه نبوده باشد. تحت این 
شرایط اگر سریعا آن را فراموش کرده و با 
توجه به درس های آن، اقدامی کامل تر را 
در پیش گیرید بدون شک دیگر شکست 
به دست آمده برای هیچ کس اهمیتی را 

نخواهد داشت. این امر بدون شک بهتر از 
زمانی خواهد بود که شما در تالش برای 
جلوگیری از وقوع اشــتباهات باشید. در 
نهایت فراموش نکنید که در هر عرصه ای 
از کسب وکار، الزم است تا به فناوری های 
جدید توجه داشته باشــید. در این رابطه 
فراموش نکنید که برندهایی نظیر فیس 
بوک و اوبر، ایده هایی ساده ای بودند که با 
استفاده از تکنولوژی روز، موفق به رسیدن 
به سطح جهانی شده و در باالترین جایگاه 
قرار گرفته اند. به همین خاطر عدم توجه 
به این امر ممکن است حتی بهترین ایده ها 

و کارآفرین ها را نیز ناکام بگذارد.

  4-به کیفیت اطرافیان خود توجه کنید
بدون شــک شــما از محیط اطراف خود 
تاثیراتی را پذیرا خواهیــد بود. به همین 
خاطر ضروری است تا به دنبال بهترین ها 
برای خود باشید. با نگاهی به افراد موفق نیز 
به این نکته پی خواهید برد که آنها با افرادی 
در طبقه خودشــان، رفت و آمد دارند. به 
همین خاطر اگر خواهان این امر هستید 
که کارآفرینی نمونه باشید، الزم است تا 
دوســتان خود را نیز از میان آنها انتخاب 
کنید. این امر به شکل معجزه آسایی بر روی 

عملکرد شما تاثیرات مثبتی را به همراه 
خواهد داشت. در نهایت این انتخاب نه تنها 
مشاوران خوبی را در کنار شما قرار خواهد 
داد، بلکه زمینه بسیاری از همکاری  ها را نیز 

فراهم خواهد کرد.

  5-صرفه جویی را به عادت رفتاری 
خود تبدیل کنید

بســیاری از کارآفرین ها در تالش برای 
بزرگ تر جلوه دادن برند خود هســتند. 
همین امر نیز باعث می شود تا هزینه های 
آنها روندی سرسام آور را داشته باشد. بدون 
شک تحت این شــرایط تعادل الزم میان 
درآمد و هزینه های شــما شکل نخواهد 
گرفت و مدیریت بودجه با مشکالتی جدی 
رو به رو می شود. با نگاهی به برندهای برتر 
جهان نیز پی به شروع ساده آنها خواهید 
برد. درواقع نقطه شروع شما ابدا مهم نبوده 
و این امر درست اشتباهی است که باعث 
می شود تا بسیاری از افراد مستعد در زمینه 
کارآفرینی، عمال در این حوزه فعالیتی را 
نداشته باشند. در نهایت فراموش نکنید که 
صرفه جویی به معنای عدم استفاده از منابع 
مالی نبوده و بیشتر به درست خرج کردن 

آن اطالق می-شود.

۵ توصیه به کارآفرین های تازه کار؛

تازه اول راهیم

محافظه کار بودن، 
خصوصیت بسیاری از 
کارآفرین های تازه کار 

است. درواقع آنها در 
تالش برای حفظ وضع 
موجود بوده و ریسک 

تغییرات را نمی پذیرند

درست به مانند هر اقدامی، نخســتین فعالیت در زمینه 
کارآفرینی همواره با سختی و استرس باالیی همراه است. 

همین امر نیز ریسک کار را به شدت افزایش می دهد.
به همین خاطر استفاده از تجربیات سایرین، اقدامی کامال 
هوشمندانه خواهد بود. درواقع من در نخستین سال فعالیت 
خود، با مشکالتی جدی مواجه بودم، با این حال با استفاده 
از راهکارهایی موفق شدم تا عملکردی درخشان را داشته 
 DoNotPay باشم. درواقع در همان سال برند خود با نام
را به جایگاهی رساندم که هیچ کس عمال شانسی را برای 

آن قائل نبود.

100 تیم در دومین 
استارت آپ ویکند 

دانشگاه آزاد شرکت 
کردند

 دبیر علمــی دومین اســتارت آپ 
ویکند دانشگاه آزاد اسالمی تهران 
مرکزی گفــت: از مجموع ۱۰۰ تیم 
استارت آپی که در این رویداد شرکت 
کردند ۹ گروه برگزیده و مورد تجلیل 

قرار گرفتند.
حیــدر امیــران دربــاره انتخاب 
برگزیــدگان دومین اســتارت آپ 
ویکنــد دانشــگاه آزاد واحد تهران 
مرکــزی اظهارداشــت: ایــن تیم 
استارت آپی در گروه های مختلف  ۲ 
تا ۱۰ نفره روی ایده های خود فعالیت 

کردند.
 دبیر علمــی دومین اســتارت آپ 
ویکند دانشگاه آزاد اسالمی تهران 
مرکزی یادآور شد: تقریبا ۴۰ درصد 
از شرکت کنندگان در این رویداد از 
دانشجویان این دانشگاه و مابقی از 

سایر دانشگاه های کشور بودند.
امیران اجرای برنامه اســتارت آپ 
ویکند را با هدف شناسایی استعدادها 
و توانایی های تیم های استارت آپی 

عنوان کرد.
دبیر علمی دومین استارت آپ ویکند 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی 
افزود: در واقع هدف این اســت که 
در دومیــن اســتارت آپ ویکنــد 
استعدادهای جوانان در حوزه های 
صنعــت، خدمــات و کشــاورزی 
شناســایی و به جامعه کارآفرینی 

معرفی شوند.
امیران با بیــان اینکــه در دومین 
برنامه اســتارت آپ ویکند تیم های 
شــرکت کننده به ســرمایه گذاران 
معرفــی می شــوند، یادآور شــد: 
گروه هــای اســتارت آپی ایده های 
خــود را در قالب یک اســتارت آپ 
ســازماندهی کردند که این ایده ها 

مورد تایید ارزیابان قرار گرفت.
وی به استقبال گســترده تیم های 
استارت آپی اشــاره کرد و گفت: در 
این رویداد از همکاری ۷۰ نفر ارزیاب 
بهره گرفته شد و آنها نیز این گروه ها 
را هدایت کردند. دبیر علمی دومین 
استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد واحد 
تهران مرکزی ادامه داد: در این برنامه 
تیم های اســتارت آپی ۴ خروجی و 
۴ محصول اصلی را به ارزیابان ارائه 
کردند، در این راستا گروه اول نیز یک 
محصول اولیه از کار خود را به گروه 
ارزیابان ارائه کردند. امیران گفت: در 
بخش دوم دومین استارت آپ ویکند 
دانشگاه آزاد تیم های شرکت کننده 
برای کار خود یک نقشه تجارت تهیه 
کردند، در بخش ســوم نیز ساختار 
امکان سنجی و در بخش چهارم مدل 
تجارت را به گروه ارزیابان ارائه کردند.

وی یادآور شــد: گروه ارزیابان تیم 
استارت آپی امسال بالغ بر ۴۰ نفر از 
اعضای هیــات علمی و متخصصان 
استارت آپی کشور تشکیل  شد که 
تیم هــای اســتارت آپی از دیدگاه 
مختلف فنی، اقتصادی و مالی مورد 
ارزیابی قرار گرفتند تا براســاس آن 

تیم های برتر شناسایی شوند.
امیران با بیان اینکه امسال داوری بر 
مبنای یک روش استاندارد ارزیابی 
شد، خاطرنشان کرد: یک چک لیست 
استانداردی تهیه شد که براساس آن 
تیم ارزیابان تیم های استارت آپی را 

مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: امید است در برنامه سوم 
که در سال ۱۳۹۹ برگزار می شود، 
تیم های استارت آپی در حوزه های 
مختلف بــه جامعه اکوسیســتم 
استارت آپی و سرمایه گذاری معرفی 

شوند.

ایرنا
گــزارش
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استارت آپ

در سی  و ششمین جلسه از سلسله نشست های نقد و اندیشه مطرح شد:؛ 

کارآفرینی آینده ایران را می سازد 

مهمانان سی  و ششمین جلسه از سلسله نشست های نقد 
و اندیشه، آینده کســب وکارها در فضای مجازی را روشن 
دانستند به شرط آنکه استارت آپ ها بر اساس نیاز واقعی جامعه و درک واقعیت ها 

راه اندازی شوند و درعین حال بیش ازپیش به فکر خلق ارزش باشند.

در سی  و ششمین جلسه نقد و اندیشه با موضوع »کارآفرینی در فضای مجازی جهش ها و 
چالش ها« و با حضور سعید محمدی مدیرعامل دی جی کاال، محمدرضا سبحان مدیرعامل 
باشگاه کارآفرینی تیوان و آیدین سالم زاده مدیرعامل شتاب دهنده سریر؛ در وزارت ارتباطات 

برگزار شد.

  کارآفرینی یک سبک زندگی است
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در ابتدای 
این جلسه سالم زاده با تأکید بر اینکه تعریف کارآفرینی با اشتغال زایی متفاوت است، گفت: 
بعضاً حتی بین مسؤوالن ما هم این اشتباه بروز می کند که اشغال زایی را معادل کارآفرینی 
می دانند. درصورتی که فارغ از تعارف کالسیک دانشگاهی، کارآفرینی در واقع انتخاب یک 
سبک خاصی از زندگی است که یک فرد آن را انتخاب می کند و خود را درگیر چالش ها می کند 
که خیلی ها شاید حاضر نباشند با آن مواجه شوند. این سبک زندگی درنهایت می تواند منجر 

به ارائه سرویس و خلق ارزش شود.

وی بابیان اینکه البتــه درصد کمی از مردم این نوع ســبک زندگی را 
برمی گزینند، گفت: دولت ها برای ترویج این نوع از ســبک زندگی سه 
رویکرد را دنبال می کنند. اول ایجاد انگیزه برای جوانان، بعد در اختیار 
گذاشتن ابزار و مهارت و درنهایت آن ها را در معرض فرصت قرار می دهند.

مدیرعامل شتاب دهنده سریر افزود: مسئله ای که در کشور وجود دارد 
این است که ممکن است انگیزه و ابزار به اندازه کافی در فضای کارآفرینی 
ما وجود داشته باشد اما آنچه وجود ندارد این است که جوانان در معرض 

فرصت ها قرار نمی گیرند.

  باید فرصت شکوفایی ایده های نو به همه داده شود
در ادامه سبحان بابیان اینکه باشگاه کارآفرینی تیوان بستری است برای 
شکوفا کردن ایده های نو در حوزه کسب وکار، گفت: اعتقاد ما بر این است که 
نمی توانیم منتظر بمانیم یک اتفاق خارق العاده رخ دهد و آن را کشف کنیم. 
معتقدیم که باید فرصت دهیم به هزاران تیم تا امکان بروز پیدا کنند، خیلی از 
آن ها شکست بخورند و درنهایت یک تیم تبدیل شود به آن اتفاق خارق العاده.

وی افزود: من همیشه می گویم در سیلیکون ولی تنها یک فیس بوک و آمازون وجود نداشت. 
هزاران شرکت مشابه و در حد و اندازه آن ها بودند اما دیگر فعالیت نمی کنند. تنها دلیلی که 
فیس بوک و آمازون رشد کردند این است که این فرصت برای بسیاری فراهم شد تا از میان 

آن ها این کسب وکارها بتوانند رشد کنند.
مدیرعامل باشگاه کارآفرینی تیوان ادامه داد: شاید یکی از نقاط ضعف ما در ایران این است که 
منتظریم تا فرصت ها به وجود بیاید. فکر می کنیم که فرصت ها یک کوه بزرگ الماس هستند 
که به راحتی دیده می شوند. درحالی که فرصت ها به عقیده من یک شن ریزه است در میان 

سایر شن ریزه ها که باید به سختی آن ها را پیدا کرد.

  دی جی کاال با درک نیاز واقعی جامعه شکل گرفت
در ادامه محمدی با تأکید بر اینکه پشت هر کارآفرینی و هر برندی یک جرقه و یا ایده ای نو و 
بدیع وجود دارد، گفت: این جرقه برای ما در دی جی کاال زمانی زده شد که مواجه شدیم با یک 
نیاز واقعی در جامعه. یک زمانی دیدیم بستری وجود دارد به نام اینترنت که به وسیله آن می شود 
به افراد برای تهیه کاالهایی که از پیچیدگی های خاصی برخوردارند کمک کرد. به هرحال همه 

افراد جامعه سواد کافی برای بررسی این پیچیدگی ها را ندارند.
وی افزود: بر همین اساس دی جی کاال شکل گرفت تا امکان معرفی و بررسی کاالهای پیچیده 
را به افراد بدهد تا خرید بهتری داشته باشــند. بر این اساس این پلت فرم با ترکیب دو مدل 

کسب وکار خرده فروشی و نقد و بررسی شکل گرفت.

مدیرعامل دی جی کاال ادامه داد: سال ۸۵ که ما دی جی کاال را راه انداختیم، خیلی ایده ای 
نداشتیم که شبیه آمازون و یا مدل های موفق امروزی دیگر همچون علی بابا در چین شویم؛ 

بنابراین آنچه ما را به سمت دی جی کاال برد درک نیاز واقعی جامعه بود.

  پول و سرمایه از اولویت های آخر شکل گیری استارت آپ است
در ادامه سالم زاده با تأکید بر اینکه درک نیاز واقعی جامعه برای راه اندازی یک کسب وکار موفق 
امری ضروری است، گفت: هر استارت آپی در مرحله شکل گیری باید به دنبال نیاز واقعی جامعه 
برود. صرفاً با رؤیاپردازی نمی توان دستاوردی را کسب کرد. بحث جدی در ابتدای شکل گیری 
هر استارت آپی از کجا شروع کردن است. آن شروع هم باید در پی حل مسئله جامعه باشد. 

زمانی که چنین ایده ای شکل گرفت آن وقت سرمایه گذار و خریدار آن هم پیدا می شود.
وی افزود: از سوی دیگر اســتارت آپ ها باید یک نکته را مدنظر داشته باشند که قرار نیست 
از همان ابتدا و شــروع کار به دنبال پول زیادی باشــند. چنین تفکری هم باعث ناامیدی و 

سرخوردگی می شود و هم باعث می شود که از اهداف توسعه ای دور بمانند.
مدیرعامل شتاب دهنده سریر بابیان اینکه آخرین مشکل برای استارت آپ ها پول است گفت: 
مهم ترین و اصلی ترین عامل شکل گیری یک استارت آپ و کسب وکار موفق تیم است. تیم 
درست می تواند تفکر درست را شکل بدهد و این تفکر درست هم تیم را در مسیر درست قرار 

می دهد؛ بنابراین پول و سرمایه در اولویت های آخر شکل گیری استارت آپ قرار دارند.
سالم زاده افزود: فکت های دانشگاهی هم این مسئله را تائید می کند که آخرین گزینه ای که 
کارآفرینان سراغ آن می روند بانک، وام و مشوق هایی مالی است؛ اما متأسفانه در حال حاضر 
بازیگرانی در اکوسیستم استارت آپی به دنبال تزریق این تفکر هستند که این گزینه نه گزینه 
آخر که گزینه اول است و همین امر باعث خراب شدن تیم ها می شود؛ تیم هایی که باید در ابتدا 
دنبال بسط و توسعه  ایده خود باشد به دنبال این می رود که چه اندازه پول را از چه کسی بگیرند.

  استارت آپ ها باید بدانند در مسیر راه اندازی با چه سختی هایی مواجه اند
در ادامه سبحان با تأکید بر اینکه در فرهنگ ما شکست خوردن بد است گفت: در این فرهنگ 
این گونه جاافتاده است که اگر کسی شکست خورد دفعات بعد هم حتماً شکست می خورد 
و دیگر نمی تواند موفق باشد. درحالی که بسیاری از کسب وکارهای موفق بر پایه تجربیات 

شکست های قبلی توانسته اند به موفقیت برسند.
وی افزود: خوب اســت که کســب وکارها روایت شکســت خوردن های خود را ارائه کنند 
تا جوانانی کــه وارد این عرصه می شــوند بدانند در مســیر راه اندازی یک اســتارت آپ و 
کسب وکار نوپا ممکن است با چه ســختی های مواجه شــوند. وقتی این آگاهی به وجود 
 آمد متناســب به آن برنامه ریــزی انجــام می گیرد و تحمل ســختی های راه آســان تر 

می شود.

ایرنا
گــــــزارش
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