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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

رنا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/10/5 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,608,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,589,0004,539,000جدید

2,369,0002,349,000نیم سکه

1,460,0001,440,000ربع سکه

910,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,038,2002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18470,500464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24627,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

برندسازی در غیاب خارجی ها
مدیر بازاریابی و فروش یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی 
گفت: تحریم ها با وجود سخت تر کردن اوضاع برای تولید، 

مزایایی برای صنعتگران داخلی داشته که مهم ترین آنها 
کار کردن روی برندسازی در غیاب خارجی هاست.

»محمدرضــا حســومیان« افــزود:  الزم اســت در 
شــرایط کنونی تولیدکنندگان داخلــی بتوانند اعتماد 
مصرف کنندگان ایرانی را جلب کنند. وی دشواری تامین 
مواد اولیه، قطعات و تجهیزات را از جمله محدودیت های 

تحریم ها برشمرد و گفت:...

وی با بیان اینکه این انبارها 
در گشت مشترک بازرسان 
مدیریت بازرســی و نظارت 
اصناف اســتان بــه همراه 
عوامل دایره مبارزه با مفاسد 
اقتصادی پلیــس آگاهی و 
بازرسان اداره صنعت معدن 
و تجارت در اطراف اصفهان کشــف شد 
خاطرنشان کرد: کاالهای کشف شده در 
این انبارها بــه ارزش ۳۰۰ میلیون ریال، 
توقیف و با دســتور مقــام قضائی جهت 

رسیدگی به پرونده پلمب شد.   
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان 
اصفهــان افــزود: کاالهــای موجود در 
انبارهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت 
نشده باشد به عنوان قاچاق ضبط می شود.

راه اندازی سامانه جامع انبارها براساس 
بند ث ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در ســوم دی ماه ۱۳۹۲ در مجلس 

شورای اسالمی تصویب شد.
محمدی فشارکی ثبت نشدن انبار بخش 

خصوصی و دولتی در سامانه جامع انبارها 
را مصداق احتکار کاال عنوان کرد و گفت: با 
کسانی که انبار خود را ثبت نکرده باشند، 

برخورد قانونی می شود.
وی افزود: در راســتای قانــون مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز و با هدف شناســه دار 
کردن کاال، باید تمامی انبارها و اطالعات 

آنها در سامانه جامع انبار ثبت شوند.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان 
اصفهان تصریــح کرد: با افــرادی که در 
انبارهای ثبت نشده کاال نگهداری کنند 
برخورد و کاالها نیز به عنوان کاالی قاچاق 
ضبط خواهد شد و اطالعات بهره بردار و 
مالک انبار و همچنین مشــخصات کاال، 

نوع و میزان کاالهــای ورودی و خروجی 
باید در سامانه جامع ثبت اطالعات انبارها 
بــه آدرس www.nwms.ir  ثبت و 

اعالم شود.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان 
اصفهان گفت: ۳۴۵ بازرس به شکل ثابت 
و افتخاری کار نظارت و کنترل بر اصناف 

و بازار استان را برعهده دارند.
نزدیک ۲۵۰ هزار واحد صنفی در استان 

اصفهان فعالیت دارند.
سامانه جامع انبارها، یک سامانه عملیاتی 
اســت که اطالعات مکانی، مقدار، نوع و 
مالکیت کاال را مشــخص نموده و نسبت 
به شناسایی و نظارت بر موجودی انبارها 
به صورت سیســتمی و هوشــمند عمل 

می کند.
هوشمندسازی فرآیند ذخیره سازی کاال، 
آگاهی از نوع و میزان ورودی و خروجی 
کاال از انبار، ثبت مشــخصات مالک کاال، 
شناســایی مبادی و مقاصد حمل بار از 

اهداف سامانه جامع انبارهاست.

۶ انبار کاالی احتکار شده در اصفهان کشف شد

در راستای قانون 
مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز و با هدف 
شناسه دار کردن 
کاال، باید تمامی 

انبارها و اطالعات آنها 
در سامانه جامع انبار 

ثبت شوند

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: در نتیجه رصد اطالعاتی بازرسان اصناف و بازرسی گشت های مشترک اصناف، صنعت 
معدن و تجارت و پلیس آگاهی در چند روز گذشته ۶ انبار کاالهای احتکار شده غیر مجاز در اطراف اصفهان کشف و پلمب شد.

جواد محمدی فشارکی افزود: کاالی احتکار شده غیر مجاز شامل انواع لوازم و کاالهای بهداشتی ساختمان از جمله انواع لوله واتصاالت 
ساختمانی، پکیچ و رادیاتور است که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود.

ایرنا
گـــزارش
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در آیین بازگشایی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و دومین نمایشگاه مداکس مطرح شد

اصفهان، میزبان 30 درصد از صنعت نساجی ایران
       صنعت نساجی آلودگی زیست محیطی که سایر صنایع امروزه در شهر آلودگی ایجاد می کنند را ندارد و اشتغال فراوانی ایجاد می کند
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طرح مناطق آزاد 
صندوق تازه رای

در حالی دولت به ریسمان های 
پوسیده ای چنگ زده است برای 
تامین کسری بودجه سال آینده 
که به راحتی و بــا اندکی اعمال 
قانون برای همه می تواند به راحتی 
این کسری بودجه را تامین کند. 
بر اساس محاســباتی که از دل 
آمارهای دولتی بیرون می آید، 
حداقل ۵۰ هــزار میلیارد تومان 
معافیت مالیاتی و حداقل هم ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در 
اقتصاد ایران است که با وصول آن 
میزان زیادی از کســری بودجه 

سال آینده تامین خواهد شد.
مناطــق آزاد در ایــران از دادن 
مالیات معاف هســتند . این در 
 حالی اســت که ســال گذشته 
کنش ها و واکنش های زیادی بر 
سر معافیت مالیاتی این مناطق 
شده است. از یک سو مسئوالن 
حرف از شفافیت و کمک به تولید 
کنند داخلــی می زنند و عقیده 
دارند  مالیات بــر ارزش افزوده 
با دو هدف »افزایــش درآمد« و 
»شفافیت« در کشور ما تصویب 
شده ،  حال در این میان اگر یکی از 
حلقه ها از مالیات بر ارزش افزوده 

معاف شود ...

گلشیرازی تاکید کرد:

 ضرورت حمایت بیشتر
 از بازارهای مالی اصفهان

  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان 
گفت: برای اجرای اولویت ها و برطرف شــدن 
نیازهای سرمایه گذاری اصفهان مانند شهرک 
گلخانــه ای، مــوزه فــرش و صنایع دســتی، 
هولدینگ های سرمایه گذاری و شهرک پوشاک 
باید بازارهای مالی به طور مشخص در اصفهان 

فراصنعتی مورد توجه قرار گیرد.
 مســعود گلشــیرازی در همایــش  روش ها و 
ابزارهای تامین مالی شــرکت ها  که در محل 
اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: در استان 
اصفهان حــدود ۸۰۰ واحد صنعتــی که جزو 
واحدهای متوسط و بزرگ محسوب می شوند 
وجــود دارد در حالی که تاالر بــورس اصفهان 

دارای ۵۷ شرکت است، ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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گزارش

بودجه عمرانی اصفهان از برخی استان ها بسیار کمتر است
هماهنگی  معاون 
امــور عمرانــی 
اســتاندار اصفهان گفت: بودجه استان 
اصفهان با وجود مساحت و ظرفیت باال از 
بودجه عمرانی برخی از استان های کشور 

کمتر است.

حجت اهلل غالمی در گردهمایی اســتانداران 
ادوار اصفهان و اســتانداران اصفهانی کشور 
اظهار داشت: خوشبختانه طرح آمایش استان 
برای اصفهان تهیه شــده که به عنوان ســند 
باالدســتی فعالیت های ما را جهت می دهد. 
در ۲ سال گذشــته مطالعات گسترده ای در 
زمینه برنامه ریزی توســعه استان انجام شده 
که طبق آن استان اصفهان به ۷ منطقه تقسیم 

شده است.
وی افزود: استان اصفهان ۲۴ شهرستان، ۱۰۸ 
شهر و نزدیک به ۱۴۰۵ روستا دارد که در قالب 
این ۷ منطقه برای توسعه آنها برنامه ریزی شده 
و ۴ محور اساســی برای توسعه استان در نظر 

گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
ادامــه داد: ۴۸۰ میلیارد تومــان از اعتبارات 
شرکت فوالدمبارکه به پروژه سد و تونل سوم 

کوهرنگ اختصاص یافت و به این ترتیب خود 
را از بودجه سنواتی جدا کردیم.

وی با بیان اینکه بخشی از آبی که از استان خارج 
می شود باید به استان برگردد، گفت: در همین 
راستا مطالعات طرح انتقال آب خلیج فارس از 
یک سال پیش آغاز شد و قرار است با اجرای این 
پروژه بخشی از آبی که از استان خارج می شود 

جبران شود.
غالمی تصریح کرد: اســتان اصفهان کریدور 
شمال به جنوب کشور محسوب می شود. درباره 
قطار سریع السیر، این پروژه را محدود به استان 
اصفهان نمی دانیم بلکه آن را به عنوان انتقال 
تکنولوژی به کشــور می شناسیم. همچنین 
توسعه فرودگاه اصفهان به میزان ۴۰۰ هکتار و 
ایجاد یک خط هوایی را در دستور کار داریم. از 
طرف دیگر برای ۳ منطقه لجستیکی بار مجوز 

گرفتیم و در کل کشور ۱۷ منطقه وجود دارد.
وی با انتقاد از کمتر بودن بودجه عمرانی استان 
اصفهان نسبت به شماری از استان های کشور 
خاطرنشان کرد: در بودجه سال های ۹۸ و ۹۹، 
بودجه عمرانی استان اصفهان با این مساحت و 
ظرفیت باال معادل استان گیالن و کردستان 
است و بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان 
و خوزســتان ۲ برابر بودجه استان اصفهان و 

بودجه اســتان مازندران ۱۵ درصد بیشتر از 
بودجه استان اصفهان است. همچنین بودجه 
عمرانی آذربایجان غربی و خراسان رضوی ۳۰ 
درصد و بودجه فارس و کرمان ۵۰ درصد بیشتر 

از بودجه عمرانی استان اصفهان است.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
اصفهان نیز در این نشســت اظهار داشت: به 
منظور تکریم ارباب رجــوع و تالش برای رفع 
مشکالت فعاالن اقتصادی و پیگیری مشکالت، 
اقدام به طراحی جلسات نقد و بررسی عملکرد 

دستگاه های اجرایی را طراحی کردیم.
سیدحســن قاضی عســگر افزود: حضور در 
شهرک های صنعتی استان از ابتدای امسال، 
برگزاری کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید 
با حضور اســتاندار، برگزاری کلینیک فعاالن 
اقتصادی، توســعه دولت الکترونیک و اصالح 
فرآیندها از جمله اقدامــات صورت گرفته در 

استانداری اصفهان بوده است.
وی با بیان اینکه نرخ مشــارکت اقتصادی در 
اســتان از ۴۲.۱ به ۴۴.۲ درصد افزایش یافته 
است، ادامه داد: خوشبختانه نرخ بیکاری استان 
اصفهان در یک ســال گذشته کاهش داشته 
اســت و امیدوارم نرخ بیــکاری اصفهان تک 

رقمی شود.

تسنیم
گــــــزارش

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 
شرایط متقاضیان حقوقى:  ارائه مدارك ذیل به همراه فرم مربوطه جهت ارزیابى در کمیته فنى بازرگانى الزم مى باشد. 

1) تصویر صفحه  اول اساسنامه شرکت، آگهى تاسیس شرکت تصویر و آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت 
2) تصویر پروانه ساخت از مراجع ذیصالح مرتبط در غیر این صورت سایر مدارك بررسى نخواهد شد. 

3) ارائه مستندات مبنى بر ساخت چیلر هوا خنک توسط متقاضى در کشور و مستندات و کاتالوگ هاى دستگاه پیشنهادى شامل: مشخصات کامل تخصصى، فنى و کلیه 
متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت هاى دستگاه 

4) ارائه چهار مورد گواهى حسن انجام کار (تحویل قطعى) طى 5 سال گذشته و تایید کارفرماى مربوطه از عملکرد و خدمات پس از فروش 
5) اعالم کتبى تعداد کل چیلر هوا خنک ساخته و راه اندازى و در حال بهره بردارى که توسط متقاضى انجام گردیده است 

7) اعالم کتبى مدت زمان گارانتى حداقل 12 ماه پس از راه اندازى  6) اعالم کتبى زمان تحویل  دستگاه موضوع مناقصه   
8) معرفى نمایندگى رسمى و معتبر در سطح شهر اصفهان مستقر و در حال فعالیت مى باشد. 

9) اعالم کتبى زمان خدمات پس از فروش از زمان راه اندازى که توسط شرکت سازنده و یا شرکت نمایندگى یا تولید کننده ارائه خواهدشد. 
10) متقاضیانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید رضایت مندى مدیریت امور فنى دانشگاه را در زمینه دستگاه هاى فروخته شده و خدمات پس از 

فروش شرکت را ارائه نمایند. 
11) ارائه پیشنهاد فنى دقیق و کامل شرکت جهت بررسى و ارزیابى در کمیته فنى و بازرگانى دانشگاه 

12) گواهى بازدید یکى از اعضاى هیئت مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 325,000,000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس http://www.setadiran.ir  از روز چهارشنبه 

مورخ 1398/10/4 تا روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 تا ساعت 19 مى باشد.

براساس مصوبه شماره 5/788 مورخ 98/07/24 شوراى اسالمى شهر فالورجان این شهردارى در نظر دارد مدیریت 
فرهنگسراى غدیر واقع در فالورجان، خیابان آزادگان، جنب ساختمان آتش نشانى را طبق شرایط زیر براساس قیمت 

کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت یکسال واگذار نماید. 
- قیمت پایه اجاره فرهنگسراى غدیر براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 12,000,000 ریال (دوازده میلیون ریال) مى باشد که باالترین 

مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود. 
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/10/23 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. 
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.  روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

شهردارى فالورجان

نوبت اول

شناسه: 711876شناسه: 711830

آگهـى مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید یک دستگاه چیلر هوا خنک به ظرفیت 
واقعى 80  تن تبرید جهت بیمارستان عیسى بن مریم (ع) و انجام کلیه تعهدات 

آگهـى مزایـده

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
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سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir



ادامه از صفحه یک:
...منجر به عدم شفافیت در این 
راستا می شود. معافیت مناطق 
آزاد از مالیات بــر ارزش افزوده 
شفافیت را خدشه دار می کند 
و به فرار مالیاتی و سواستفاده از 
موقعیت مناطق برای سودجویی 

منجر می شود. 
اما  مســئولین این مناطق در 
مقابل این نظرات واکنش های 
ســریع و بعضــا تندی نشــان 
دادند و اعتقاد داشــتند  اعمال 
مالیات در مناطــق آزاد باعث 
کاهش ســرمایه گذاری در این 
مناطق می شود. آنها همچنین 
به ایــن کــه بایــد در جریان 
حذف معافیت هــای مالیاتی به 
مســائل بین المللــی هم توجه 
داشت اشــاره داشته و معترض 
بودند کــه  چرا به ایــن توجه 
نمی شــود که در کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس و یا سایر 
کشــورهای همجوار ما ،چگونه 
برای جذب سرمایه گذار اقدام 
می کنند و هر گونه تشــویقی 
اعمــال کــرده و محدودیــت 
ایجــاد نمی کنند،)طبق قانون، 
مناطق آزاد و ویــژه از معافیت 
۲۰ ساله برخوردار هستند و در 
کشورهای همجوار معافیت های 
مالیاتی  ۵۰ ساله و حتی مادام 
العمــر وجــود دارد( چــرا که 
اساســا نگاه به مالیــات نگاهی 
صرفا درآمدی بــرای دولت ها 
نیســت، بلکه به مالیات به یک 
ابزار تشویقی و زیر ساختی نگاه 
می کنند و آن را مســیری برای 
تسهیل فرایند سرمایه گذاری در 

مناطقی خاص می دانند. 
باالخره این تنش ها باعث شــد 
مجلسیان کوتاه بیایند و قانون 
معافیت مالیاتی را برای مناطق 
آزاد همچنــان مســتدام اعالم 

کنند. 
اما در ایــن میان تعــدادی از 
مجلســیان کــه امیــد آوردن 
رای در دوره بعــدی مجلس را 
در خود روشــن نگه داشته اند 
سعی کردند از این قانون نهایت 

استفاده را بکنند.
در حالــی که مســاحت فعلی 
مناطق آزاد در ایــران 1۲ برابر 
میانگین جهانی است ،مجلس 
در واپســین ماه های پایانی کار 
خود با تاسیس 111 منطقه  ویژه 

و آزاد موافقت کرد .
 111 منطقه ای کــه با اندکی 
بررســی مشــخص می شــود 
 انچنان هم کارشناسانه انتخاب 
نشــده اند اما به دلیل مزایایی 
چون معافیت مالیاتــی در آن 
منطقــه همــه دوســت دارند 
منطقه تحت فعالیت کاریشان  
جــز مناطق آزاد اعالم شــود و 
بــرای رای آوردن نماینده ای 
که چنیــن شــرایطی را برای 
آینده آن منطقه متصور اســت 
و شــعار تالش برای تحقق آن 
 را می دهد از هیچ تالشی دریغ

 نمی کنند.
تصویب 111 منطقه ویژه و آزاد 
به نوعــی برگ برنــده ای برای 
شــعارها و وعده های انتخاباتی 
 نماینــدگان مذکــور خواهــد

 بود.
با پیشروی چنین اوضاعی کل 
ایران را بایــد منطقه آزاد اعالم 
کنند و چنین امری غیر ممکن 
است و به طور حتم تعداد زیادی 
از مناطقی که اعالم شده در دوره 
بعدی مجلس مــورد تایید قرار 

نخواهد گرفت.
 پس به زعم آزاد شــدن منطقه  
مورد نظرتان به نماینده ای رای 
ندهید و ســعی کنید به افرادی 
که شــعار های واقــع گرایانه 

می دهند بیشتر اعتماد کنید.

اقتصاد استان
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بروکراسی اداری یکی از مهمترین موانع رونق تولید برای صنعتگران
 نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس گفت: بروکراسی اداری یکی از مهمترین موانع رونق 

تولید برای صنعتگران منطقه کاشان و آران و بیدگل است.
سیدجواد ساداتی نژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه منطقه کاشان و آران و بیدگل به واسطه 
سرمایه گذاری تولیدگران و صنعتگران یکی از مناطق صنعتی مهم در کشور است، اظهار داشت: 

تولیدگران مجاهدان جبهه صنعت و اقتصاد کشور هستند و مدیران و مسئولین باید تمام تالش خود 
را برای رفع مشکالت آنها انجام دهند. وی با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا و استکبار جهانی بر علیه 

مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ابراز داشت: صنعتگران و تولیدکنندگان منطقه کاشان سربازان 
خط مقدم مبارزه با تحریم های آمریکا هستند که با رونق تولید و عدم تعطیلی خطوط تولید خود این مهم را به اثبات 

رسانده اند. نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی بروکراسی اداری را یکی از مهمترین موانع رونق تولید برای 
صنعتگران و تولیدکنندگان منطقه دانست و تصریح کرد: یکی از بهترین راهکارهای حذف بروکراسی طوالنی و خسته کننده برای 
صنعتگران منطقه کاشان و آران و بیدگل تفویض اختیارات به اداره صمت کاشان از طرف سازمان صمت اصفهان بود که این مهم مدتی 

متوقف شده بود ولی با پیگیری و تالش های انجام شده خوشبختانه مجدداً تفویض اختیار به اداره صمت کاشان انجام شده است.

پرداخت۱۳۰میلیون تومان کمک هزینه ازدواج به زوج های مددجوی اردستانی
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( اردستان گفت: بیش از 1۳۰ میلیون تومان در قالب کمک هزینه تهیه 

جهیزیه و هدیه ازدواج به مددجویان کمیته امداد اردستان پرداخت شد.
ابوالقاسم صادقی اظهار داشت: تعداد شش سری جهیزیه به مبلغ 1۲۰ میلیون تومان توسط خیران تهیه و 

تحویل مددجویان کمیته امداد شهرستان اردستان شده است.
وی با تقدیر از کمک خیران در تهیه جهیزیه برای نوعروسان افزود: مشارکت مردم و خیران در تأمین جهیزیه، 

موجب ترویج فرهنگ ازدواج در بین جوانان و کمک به نیازمندان می شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اردستان گفت: با توجه به اینکه پرداخت کمک هزینه ازدواج به زوج های جوان 

نیازمند تحت حمایت کمیته امداد از سرفصل های مهم خدمتی این نهاد در حوزه حمایت های اجتماعی است توانسته ایم 
در ســال ۹۸ مبلغ 1۳۰ میلیون تومان در قالب کمک هزینه تهیه جهیزیه و هدیه ازدواج به ۲۶ نوعروس و مددجوی تحت حمایت 

پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه نقش کمک خیران می تواند در پیشبرد کارهای فرهنگی در کمیته امداد مؤثر باشد ابراز داشت: تعداد ۲۰۰ نفر در سال گذشته 

از طریق کمیته امداد اردستان به مشهد مقدس اعزام و ضمن برخورداری از زیارت در کالسهای فرهنگی و آموزشی شرکت داشته اند.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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خـــبــــر

گلشیرازی تاکید کرد:

ضرورت حمایت بیشتر از بازارهای مالی اصفهان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان گفت: برای   
اجرای اولویت ها و برطرف شدن نیازهای سرمایه گذاری 

اصفهان مانند شــهرک گلخانــه ای، موزه فرش و صنایع دســتی، 
هولدینگ های سرمایه گذاری و شهرک پوشاک باید بازارهای مالی به 

طور مشخص در اصفهان فراصنعتی مورد توجه قرار گیرد.

 مسعود گلشیرازی در همایش  روش ها و ابزارهای تامین مالی شرکت ها  که در محل 
اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: در استان اصفهان حدود ۸۰۰ واحد صنعتی که 
جزو واحدهای متوسط و بزرگ محسوب می شوند وجود دارد در حالی که تاالر بورس 
اصفهان دارای ۵۷ شرکت است، این تعداد در مقایسه با ۸۰۰ شرکتی که پتانسیل 
حضور در بورس را دارند تعداد بسیاری نیست. وی افزود: اصفهان 1۳ درصد از کل 
ارزش بازار بورس را در اختیار دارد و این آمار نیز به جهت حضور شرکت هایی مانند 
فوالد مبارکه است، اقتصاد استان هنوز بهره کافی از این حوزه نبرده است. رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع و بازرگانی اصفهان، تصریح کرد: در سال 1۳۸۴ با تصویب قانون بازار 
اوراق بهادار عمال دور دوم این بازار شکل گرفت و ایجاد سازوکارها به سمت نهادهای 
مالی، بازار جدیدی را شکل داد. گلشیرازی ادامه داد: پس از سال 1۳۹۴ به نوعی نسل 
جدید این بازار و تعریف ابزارهای نوین تامین مالی سامان مطلوب تری گرفته است؛ 
با این وجود به استان اصفهان که اقتصادی صنعتی دارد، باید توجه بیشتری شود. وی اضافه 

کرد: باید در این حوزه به نسل جوان و فعال صنعتی  کشور آموزش داده شود؛ به نظر می رسد 
که باید به عنوان یکی از دستاوردهای این سفر موضوع آموزش به عنوان یک بنیاد نهادین 
مورد توجه قرار گیرد که سه حوزه  شرکت های تامین سرمایه ،  شرکت های سبد گردان  و  
شرکت های مشاور سرمایه گذاری  را شامل می شود و باید سازوکاری عملیاتی برای این مسئله 
به وجود بیاید. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  اصفهان با اشــاره به سه نسل اتاق های 
بازرگانی در دنیا و این موضوع که معموال اتاق بازرگانی به عنوان یک اتاق البی گر برای مباحث 
مربوط به تجارت شناخته می شود، گفت: اتاق بازرگانی اصفهان در این دوره به طور مشخص 
موضوع توجه به زیرساختارهای توسعه ای را در دستور کار خود قرار داده است؛ همچنین با 
توجه به اینکه در اصفهان تنها دو شرکت مدیریت صادرات و با رتبه دو کشوری وجود دارد، 
ســرمایه گذاری در این حوزه یکی از مهم ترین اولویت های اتاق بازرگانی اصفهان محسوب 
می شود. گلشیرازی اضافه کرد: زیرساخت ها و نهادهای خدماتی مرتبط به ویژه SPX )مرکز 
مبادالت پیمانکاری فرعی( به جهت صنایع مادری که در اصفهان وجود دارد نیز باید ایجاد 
شود، همچنین باید ارتباط صنعت و دانشگاه قوی تر شود؛ امروز به موجب تفاهم نامه ای که 
میان دانشگاه های برتر استان و اتاق بازرگانی اصفهان منعقد شده ، ۳۰ درصد از منابع به صورت 
مستقیم به منظور تسهیل این روند اختصاص یافته است و مقرر شده تا ۲۰ هزار پایان نامه که 

بی هدف تهیه می شد به شش گروه صنعتی معطوف شود. ایمنا
خـــبــــر

24 درصد از صنایع 
استان نساجی هستند و 
53 هزار اشتغال رسمی 

ثبت شده در سازمان 
صمت داریم و تعداد 6 

هزار واحد بافندگی با 24 
هزار شاغل داریم 

محسن ترحمی در آیین 
بازگشایی ســیزدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی 
صنعت نساجی و دومین 
نمایشگاه مداکس اضافه 
کرد: صنعت نســاجی و 
پوشــاک در دنیا بیش از 
۹۰۰ میلیارد دالر گــردش مالی دارد که 
ســهم این صنعت در کشــور برغم همه 

ظرفیت های موجود سهم ناچیزی است.
معاون مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و 
پوشــاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بیان کرد: خوشبختانه صنایع نساجی در 
دهه اخیر در حوزه تامین مــواد اولیه به 
ویژه حوزه مصنوعی رشــد چشمگیری 

داشته است.
وی با اظهار تاسف از اینکه با وجود اینکه 
ما در این صنعت رشــد داشته ایم، اما در 
تامین مواد اولیه طبیعی که عمده ترین 
آن پنبه اســت با چالش مواجه هستیم، 
تصریح کرد:پیش بینی های وزارت جهاد 
کشاورزی و آنچه که در سال زراعی جاری 
رخ داده حاکی از رشد ۲۵ درصدی تولید 

پنبه در کشور است.
معاون مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و 
پوشــاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
افزود: در حوزه ریســندگی و نخ بیش از 
۸۵ درصد از نیاز فعلی را می توان از محل 
تولیدات داخلی پوشش دهیم که بخش 

کوچکی از آن نیازمند واردات است.
ترحمی ادامه داد: اولویت نساجان در حوزه 
تامین مواد اولیه پنبــه، باید پنبه داخلی 
باشد، زیرا وابستگی بلند مدت ما به تامین 

پنبه که ماده اولیه مهم و حیاتی است.
وی با اعالم اینکه بیش از یک سال است که 
واردات پوشاک به کشور ممنوع شده است، 
تاکید کرد: در چهار مال بزرگ شهر تهران 
نزدیک به شش هزار مترمربع ویترین و 
فضا برای عرضه فــروش برندهای ایرانی 
که جایگزین برندهای پوشــاک خارجی 

شدند، داریم. 
وی ادامه داد: با توجه به توانمندی بخش 
خصوصی و طرح های توسعه آتی با شرایط 
مصرف فعلی، نیازمندی به نخ وارداتی روز 

به روز کمتر می شود.
ترحمی گفت: با مشــکالتی که به دفتر 
صنایع نساجی و پوشاک ارسال شد سعی 
کردیم با انجمن هماهنگی صنایع نساجی 
ایران و اصفهان و تولید و صادرات پوشاک 
به راهکاری دست یابیم که شرایط واردات 

را متعادل تر کرده و به راهکاری منطقی 
برای مدیریت واردات برسیم.

وی افزود: این جایگزینی فرصت مناسبی 
است به شــرط آنکه فعاالن این حوزه با 
عرضه کاالی با کیفیت ایرانی برند را بین 

اذهان جامعه جا بیاندازند.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: صنعت نســاجی آلودگی زیست 
محیطی که سایر صنایع امروزه در شهر 
آلودگی ایجاد می کنند را ندارد و اشتغال 

فراوانی ایجاد می کند.
علی یارمحمدیان اظهار کرد: نمایشگاه 
نساجی یکی از قدیمی ترین نمایشگاه های 
استان است که ۲۶ ســال قدمت دارد و 
همزمان با دومین نمایشگاه مداکس برگزار 

می  شود.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
نساجی یکی از صنایعی است که اصفهان 
را به سمت صنعتی برد و مزیت های بسیار 
خوبی این صنعت داشته ولی بی مهری ها 

باعث شد که این صنعت از رونق بیافتد.
وی عنوان کرد: این صنعت آلودگی زیست 
محیطی که سایر صنایع امروزه در شهر 
آلودگی ایجاد می کنند را ندارد و اشتغال 
فراوانی ایجاد می کنــد و روزی اصفهان، 
منچستر شــرق شناخته می شــده و به 
همین دالیل برگزاری نمایشگاه نساجی 
از اهمیت خاصی برخوردار است و شرکت 
نمایشگاه این وظیفه را بر خود می داند که 

این نمایشگاه را هرسال بهتر برگزار کند.
یارمحمدیان افزود: با همه مشــکالت و 
تحریم هایی که وجود دارد این نمایشگاه 
برگزار شد همانند ۴۰ نمایشگاهی که در 
سال جاری برگزار شد؛ هدف این نمایشگاه 
نیز ارتقا و رونق صنعت نساجی در اصفهان 

است.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان ادامه داد: زمان 
برگزاری این نمایشگاه ۴ روز است و ۵۸ 

مشارکت کننده در آن هستند که آخرین 
دست آوردهای خود را عرضه می کنند.

وی با بیان اینکــه از اصفهان، آذربایجان 
غربی، تهران و یزد در نمایشــگاه صنعت 
نساجی حضور دارند، گفت: عالوه بر این 
استان ها نمایندگانی هم از کشور ترکیه در 

این نمایشگاه حضور دارند.
یارمحمدیان مطرح کرد: در کنار نمایشگاه 
نساجی، نمایشــگاه مد، لباس و کفش 
نیز برگزار می شــود و امیدواریم با افتتاح 
پروژه بزرگ نمایشــگاه این نمایشگاه را 
بهتر داشته باشیم؛ همچنین ۶۳ شرکت 
در نمایشگاه مداکس ار اصفهان، گیالن 
و تهران حضور دارند و امیدواریم این دو 
نمایشگاه رونق اقتصادی را برای ای صنایع 

به ارمغان بیاورد.
رئیــس هیــأت مدیره انجمــن صنفی 
کارفرمایی نساجی استان اصفهان نیز با 
اشاره به اینکه صنعت نساجی در اصفهان 
صنعتی بومی تلقی می شود و به همین 
خاطر تصمیم بر این شد که میز کشوری 

نساجی در این استان ایجاد شود.
حبیب اله شــاه  کرمی افزود: در اســتان 
اصفهان ۹ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی وجود 
دارد که از این تعــداد ۲ هزار و ۳۰۰واحد 

نساجی است.
وی با اعالم اینکه مجموعا 11۷ هزار نفر 
دراین شغل در اصفهان اشتغالزایی شده 
اند بیان داشت:۲۴ درصد از صنایع استان 
نساجی هستند و ۵۳ هزار اشتغال رسمی 
ثبت شده در سازمان صمت داریم و تعداد 
۶ هزار واحد بافندگی با ۲۴ هزار شــاغل 

داریم .
رئیــس هیــأت مدیره انجمــن صنفی 
کارفرمایی نساجی استان اصفهان افزود: 
باتوجه به بومی بودن نساجی در اصفهان 
تصمیم بر این شد که میز کشوری نساجی 
در این استان ایجاد شود و با کار کارشناسی 
که انجام گرفت، در جلسه ای که وزیر به 
اصفهان آمد این میز به اصفهان داده شد و 
این باعث افتخار است که صنعت نساجی 

به جایی که اختصاص دارد رسیده است.
وی ادامه داد: مجموعه  نساجی ۲۵ درصد 
از اشــتغال اســتان را به خود اختصاص 
می دهد و ۷۵ درصد از فرش ماشــینی 
کشور، ۶۰ درصد پارچه  چاپی ،۵۰ درصد 
الیاف، ۶۰ درصد نخ پنبه ای، و ۹۰ درصد 
روسری و باند و گاز کشــور از این طریق 

تولید می شود.
رئیــس هیــأت مدیره انجمــن صنفی 
کارفرمایی نساجی استان اصفهان افزود: 
با جلساتی که با استانداردی داشتیم ایجاد 
شــهرک دوخت تصویب شد و جانمایی 
آن انجام شــده و باتوجه بــه اینکه اکثر 
دوزندگان بانوان هســتند، جایی تعبیه 
شــده که بتوانند به راحتی بــه آن تردد 
داشته باشند که با احداث آن 1۲۰ هزار 

اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی عنوان کرد: همچنین در جلســه ای 
که با وزیر برگزار شد مقرر شد مواد اولیه 
پتروشیمی را با قیمت مصوب در اختیار 
صنایع نساجی قرار گیرد؛ بعد از کاهش 
سطح کشت پنبه مشکالتی مواجه بودیم 
و از وزیر کشاورزی درخواست دادیم که به 
کشاورزان یارانه بدهند تا رغبت به کاشت 

این محصول داشته باشند.
شاه کرمی با اشاره به اینکه پنبه یک کاالی 
استراتژیک است، گفت:یکی از مشتریان 
اصلی صادرات پوشاک ترکیه، کشور ایران 
است و ما باید برای حفظ اشتغال در این 

حوزه برنامه ریزی کنیم.
شاه کرمی ادامه داد: صنعت نساجی استان 
در حال رونق اســت و بــازار ۳۰ میلیارد 
دالری ایران یــک بازار جذاب اســت و 
مصرف پوشاک ما از آمریکا تنها ۵ درصد 

کمتر است.
وی از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خواســت در مد لباس کار جــدی انجام 
دهد و تصریح کرد: باید ذائقه مشتری را 
تامین یا تغییر دهیم و شهرک پوشاک قرار 
است ساالنه ۴ و نیم میلیون دالر صادرات 

داشته باشد.

در آیین بازگشایی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و دومین نمایشگاه مداکس مطرح شد

اصفهان، میزبان ۳۰ درصد از صنعت نساجی ایران

معاون مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشاک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در کشور هفت 
هزار و ۹00 واحد نساجی در کشور وجود دارد که 2 هزار و 
300  واحد آن در اصفهان است و شامل 30 درصد از تعداد 
کل را تشکیل می دهد بیان کرد: این آمار فارغ از تعداد 

واحدهای بافندگی کوچک محاسبه شده است.

    صنعت نساجی آلودگی زیست محیطی که سایر صنایع امروزه در شهر آلودگی ایجاد می کنند را ندارد و اشتغال فراوانی ایجاد می کند

دریا قدرتی پور
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  1۶۷- خیابان آمادگاه به لحاظ ترافیک در بدترین شــرایط ممکن به 
سر می برد و متاســفانه مدیران شــهری نیز فکری برای رفع این معضل 

نمی کنند.
  1۶۸- آلودگی هوا در حال حاضر مهم تریــن دغدغه مردم وبحث روز 
در اصفهانه، اما تمام تالش دســتگاه های مربوطه در اصفهان به تعطیلی 
مدارس ختم می شود، وضعیت سالمتی ما پدر ومادرا که مجبوریم در این 
هوای آلوده سر کار بریم ودر شهر تردد کنیم، برا کسی مهم نیست؟ چرا 
مسئولین در خصوص بر خورد با واحد های صنعتی آالینده وکار خانجات 

اقدام جدی وموثر نمی کنند.
  1۶۹- به تازگی تعدادی از سنگ های قدیمی پل خواجو با رنگ نقره ای 
پوشانده شده که چهره بسیار زشتی به این نما داده است، لطفا بررسی کنید 

که این موضوع شاهکار کدام ارگان یا سازمان است.
 1۷۰-  در حال حاضر وضعیت اشــتغال به گونه ای شده که حتی وکال 
هم اقدام به انتشار شماره تلفن هایشان می کنند و زیر آن می نویسند حق 

الوکاله آخر کار، آیا این کار درسته؟؟
  1۷1- با توجه بــه این که انتخابات مجلــس رو در پیش داریم از تمام 
کاندیداها در خواســت داریم تمام تالش خود را به کار گیرندتا تبلیغات 
کاغذی کمتری چاپ کنند، چون این کار به شکل جدی به محیط زیست 

لطمه وارد می کند.
  1۷۲ -پارک دوبله مقابل مدارس یا مهد کودک ها در ساعات تعطیلی 
دانش آموزان توسط والدین آنها ترافیک زیادی ایجاد می کند، آیا پلیس 
راهنمایی رانندگی نباید در این زمینه دقت ونظارت بیشتری داشته باشد.

صدای شما

۳۰۰۰48۳۰2۰

۳22745۰۰

مهر
خـــبــــر

مدیرکل سازمان صمت استان اصفهان:

تفویض اختیارات مجددا به اداره صمت 
کاشان واگذار شد

مدیرکل ســازمان صمت اصفهان گفت: با 
پیگیری های انجام شــده تفویض اختیارات 

مجددا به اداره صمت کاشان صورت گرفت.

ایرج موفق در جمع خبرنگاران کاشانی با بیان اینکه کاشان دارای توانمندی و 
ظرفیت های کم نظیر در بخش صنعت است، اظهار داشت: با کمک اداره صمت، 
اتاق بازرگانی و نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس تمام سعی و تالش 
خود را برای رفع مشکالت صنعتگران و تولیدکنندگان کاشان انجام می دهیم.

وی با اشاره به ابالغ تسهیالت رونق تولید به سازمان صمت اصفهان ابراز داشت: 
این تسهیالت با نرخ سود 1۸ درصد اعطا می شود.

مدیر کل سازمان صمت استان اصفهان با اشاره به تسهیالت تبصره 1۸ افزود: 
نرخ سود این تسهیالت در مناطق محروم 1۲ و در سایر مناطق 1۴ درصد است.

وی از تفویض مجدد اختیارات به اداره صمت کاشان خبر داد و تصریح کرد: با 
پیگیری های انجام شده این مهم انجام شده است اما در برخی از حوزه ها نیاز به 

بررسی بیشتری است.
موفق با اشاره به برخی از مشکالت برای صدور مجوزهای الزم به صنعتگران 
خاطرنشان کرد: برخی از این مجوزها باید از تهران اخذ شود به همین دلیل 
ممکن اســت زمان بر باشد ولی مجوزهایی که قرار اســت از سازمان صمت 
اصفهان صادر شود در صورت عدم مشکل قانونی در کوتاه ترین زمان ممکن 

صادر می شود.
وی موفق کمبود نیروی در سطح استان را یکی دیگر از مشکالت سازمان صمت 
اصفهان دانست و بیان داشت: در تمامی سطح استان اصفهان فقط 1۲۰ بازرس 

وجود دارد که برای یک استان صنعتی این تعداد بازرس کافی نیست.

گـــزارش
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مصطفی دارایــی نژاد با 
اشــاره به اینکــه دولت 
ذخیره سازی میوه شب 
عید را آغاز کرده اســت، 
گفت: امســال نیازی به 
حضــور دولــت در بازار 
میوه نیست و ما با این کار 
مخالفیم چراکه تولید مرکبات و سیب 
درختی در ســالجاری تقریباً دو برابر 
شده و زمانی که در بازار بحث عرضه 
و تقاضا مطرح باشــد نه قیمت ها باال 

می رود و نه کنترل دشوار است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: 
امسال عرضه پرتقال بســیار فراوان 
است که وانت ها ســه کیلوگرم از این 
محصــول را ١٠ هزارتومــان عرضه 
می کننــد و در میدان مرکــزی نیز 
قیمت آن در هرکیلوگرم بین ٢ تا ٣ 

هزارتومان است.
وی با بیان اینکه امســال دولت باید 
فکری برای صادرات این محصوالت 

کند، افــزود: بــا توجه بــه فراوانی 
عرضه، نگران هســتیم که شب عید 
نیز قیمت هــا خیلی پایین باشــد و 

کشاورزان دچار زیان شوند.
دارایــی نــژاد در بخش دیگــری از 
ســخنان خود با اشــاره بــه اینکه 
اتحادیه بارفروشــان بــرای صادرات 
محصوالت میوه و صیفی برنامه ریزی 
می کند، اضافه کــرد: در حال حاضر 
به کشــورهای پاکستان، گرجستان، 
ترکمنستان و افغانســتان صادرات 
داریــم همچنین به کشــور قطر نیز 
محصوالتی مانند فلفــل و بادمجان 
صادر و تــاش می کنیــم بازارهای 

صادراتی را توسعه بخشیم.
رئیس اتحادیه بارفروشان همچنین با 
اشاره به کاهش قیمت گوجه فرنگی 
طی هفته های اخیر گفت: متأسفانه 
گوجه هایی که تا یــک هفته قبل در 
بازار عرضه می شد از کیفیت مناسبی 
برخوردار نبودند چراکه کشاورزان به 
دلیل جلوگیری از ســرمازدگی این 
گوجه ها را کال چیــده بودند و بعد از 
چیده شــدن فرایند رنگ آوری آنها 

انجام شده بود.
دارایی نژاد با بیان اینکه در یک هفته 

اخیر گوجه بوشــهر در حال برداشت 
و عرضه به بازار اســت، افــزود: این 

گوجه ها کیفیت مناسبی دارند.
وی ادامــه داد: هــم اکنــون قیمت 

هرکیلوگــرم گوجه فرنگــی بوته ای 
٣ تا ٥ هزارتومــان، گلخانه با کیفیت 
متوســط ٢ تا ٣ هزارتومان و گلخانه 

باکیفیت ٧ تا ٨ هزارتومان است.

به گفته دارایی نژاد روز گذشته ٥٠٠ 
تن گوجه فرنگی وارد میدان مرکزی 
شــده بود که ١٠٠ تن از آن به دلیل 

فراوانی عرضه خریداری نشد.

وی ادامه داد: قیمــت گوجه بوته ای 
باکیفیــت از ٩ هزارتومــان بــه ٥ 
هزارتومان کاهش یافته و حدود ٤٠ 

درصد افت کرده است.

آغاز ذخیره سازی میوه شب عید
رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش ٤ هزارتومانی قیمت گوجه 
فرنگی خبر داد و گفت: دولت ذخیره سازی میوه شب عید را 

آغاز کرده و انتظار داریم برای صادرات نیز برنامه ریزی کند.

مهر

گزارش

ISFAHAN
N E W S

تورم خوراکی ها 55.7 درصد است
تورم ١٢ ماهه خوراکی ها و آشامیدنی ها که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار دارند، در آذرماه امسال ٥٥.٧ درصد بوده است.

 شاخص کل تورم برای خانوارها در آذرماه ٩٨ نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص قیمت کاال و خدمات تفکیک شده هر استان منتشر شده که مشخص است در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشــور مربوط به اســتان آذربایجان غربی با ٦.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ١.٢ درصد 

افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ٢٧.٨ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایام ٣٣.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان  ٢٣.١ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشــور به عدد ٤٠.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان ایام ٤٨.٦ درصد و کمترین آن مربوط به استان  قم ٣٥.٢ درصد است.

با توجه به نقش و اهمیت خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد مصرفی خانوار تورم ١٢ ماهه این بخش برای کل کشور ٥٥.٧ درصد است. 
کمترین تورم خوراکی ها با ٤٥.٤ درصد برای استان زنجان و باالترین رقم مربوط به استان بوشهر با ٦٦ درصد است.

همچنین نرخ تورم ١٢ ماهه شاخص کاالهای غیرخوراکی و خدمات در کل کشور ٣٣.٤ درصد گزارش شد.

چرا گوشت ارزان نشد!؟
رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی با بیان اینکه دام سبکی که ٢٨ درصد ارزان شده، دام گله است نه دام سوا شده، گفت: دامی 
که سوا می شود و به دست قصاب می رسد یا برای تهران آورده می شود، به مراتب قیمت متفاوت تری دارد، به همین دلیل کاهش قیمتی 
در گوشت تحویلی به مردم نداشته ایم.علی اصغر ملکی در پاسخ به اینکه اخیرا مدیرعامل اتحادیه دامداران اعام کرد که نسبت به ابتدای 
سال، قیمت دام سبک ٢٨ درصد ارزان شده اما قیمت گوشت تحویلی به مردم کاهشی نداشته است، علت این موضوع چیست!؟ اظهار 
کرد: دامی که گفته شده ٢٨ درصد ارزانتر از دست دامدار خریداری می شود مربوط به قیمت دام گله است، اما دامی که قصاب خریداری 
می کند، دام سوا شده بوده و قیمت آن ارزان نشده است.وی اضافه کرد: دامداران و عشایر وقتی می خواهند دامی را بفروشند به صورت 
گله این کار صورت می گیرد. در گله بز، میش و گوسفند سنگین نیز وجود دارد. اما دامی که سوا می شود و به دست قصاب می رسد یا برای 
تهران آورده می شــود، به مراتب قیمت متفاوت تری دارد.رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی در ادامه گفت: در حال حاضر 
گوشت حدود ٨٠ هزار تومان توسط مغازه دار خریداری می شود و با توجه به نوع آن یعنی چرب، ممتاز یا فانتزی با قیمت های متفاوت تری 
به دست مصرف کننده می رسد. به عبارت دیگر مغازه دار گوشت گوسفند شیشک یکدست را بین ٧٩ تا ٨١ هزار تومان می خرد و با  ١٠ 

درصد سود عرضه می کند.به گفته وی، گوشت شقه بدون دنبه درب مغازه ها حدود ٩٠ هزار تومان به فروش می رسد.

 هم اکنون قیمت 
هرکیلوگرم گوجه 

فرنگی بوته ای 3 تا ٥ 
هزارتومان، گلخانه 

با کیفیت متوسط 
٢ تا 3 هزارتومان و 

گلخانه باکیفیت ٧ تا 
٨ هزارتومان است.

گزارش

عضو 
انجمن صنایع لبنی گفت: بــا وجود افزایش 

هزینه های تولید مانند قیمت شــیر خام، حمل و  نقل و مواد بسته بندی اما 
صنایع لبنی نرخ محصوالت خود را افزایش نداده اند و تحت فشار قرار دارند. 
این در حالی است که باید این فشار میان زنجیره های مختلف تولید تقسیم 

شود.
 

محمد حسینی عضو انجمن صنایع لبنی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: قیمت مواد بسته بندی و شیر خام در سال جاری 
افزایش قابل ماحظه ای داشته اما تولید کنندگان برای همراهی با مردم قیمت 

محصوالت خود را افزایش نداده اند و اکنون تحت فشار قرار دارند. 
وی افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم امکان افزایش نرخ فرآورده های 
لبنی نیز وجود ندارد و صنایع لبنی این شــرایط را درک و تحمل می کنند اما 
باید شرایطی ایجاد شود که این فشــار میان بخش های مختلف زنجیره های 

تولید، تقسیم شود.
وی تصریح کرد: به دلیل وجود تحریم ها و تورم  موجود در جامعه با مشــکلی 
ملی مواجه هســتیم و به این مشــکل باید به صورت  ملی  پرداخته شود اما 
در حال حاضر تمام مشــکات به صــورت یکجانبــه روی دوش تولیدکننده 

فرآورده های لبنی قرار گرفته است.

سرانه مصرف شیر در حال سقوط است
حسینی با بیان اینکه هیچ نهادی خود را مسئول فرهنگ سازی برای مصرف 
لبنیات مسئول نمی داند اظهار داشــت:  در  دهه های ٦٠  و  ٧٠  صدا و سیما 
برای مصرف شیر و لبنیات فرهنگ سازی انجام می داد اما در حال حاضر خود 

را در این ارتباط مسئول نمی داند و فرهنگ سازی ندارد.
وی با بیان اینکه شیب سرانه مصرف شــیر در ایران به شدت در حال کاهش 
است گفت: سرانه مصرف شــیر در ایران کمتر از  ٨٠ کیلوگرم در سال است 
که معادل یک لیوان ٢٥٠ میلی لیتری در روز می شــود. این  ســرانه شامل 

محصوالتی  کم ارزش تر مانند پنیر پیتزا نیز می شود.
حسینی اظهار داشت: ســرانه ٨٠ کیلوگرمی شــیر در ایران در از کشورهای 
پیشرفته و حتی متوسط جهانی نیز بسیار  پایین تر  است  به طوری که متوسط 
مصرف جهانی این محصول ١٩٠ کیلگرم در سال و در کشورهای پیشرفته نیز 

حدود ٣٠٠ کیلوگرم در سال  سرانه دارند.
وی گفت: شیر با توجه به پروتئینی مفید و قیمت ارزان تری که دارد می توانند 
جایگزینی برای مصرف گوشت های قرمز و سفید باشد، این امر به داشتن جامعه 

سالم تر در کشور کمک می کند.
حمل و نقل لبنیات و شیر با ماشین های بنزین سوز

 عضو انجمن صنایع لبنی با اشــاره به اینکه برای حمل و نقل محصوالت خود 
از خودروهای بنزین سوز  استفاده می شود  اظهار داشت: اعمال این افزایش 
هزینه هادر نهایت منجر به افزایش هزینه های تولید می شود که نرخ دقیق آن 

در انجمن صنایع لبنی در حال محاسبه است.
وی تاکید کرد: محصوالت پتروشــیمی را خود دولت و شرکت های خصوصی 
عرضه می کنند و می توانند انعطاف بیشتری با تولیدکننده  داشته باشند تا در 

نهایت شیر به قیمت کمتری به دست مصرف کننده نهایی برسد. 
حسینی در واکنش به اینکه مگر شــرکت های پتروشیمی نرخ مصوبی برای 
عرضه محصوالت خود به واحدهای تولید ندارند اظهار داشت:  این محصوالت 
نرخ مصوب دارند اما تولید کنندگان در مواردی نمی توانند این محصوالت را به 
نرخ مصوب تامین کنند؛ صنایع با توجه به عجله ای که برای عرضه محصوالت 
خود در بازار دارند مجبور هســتند که نیاز خود به مواد پتروشیمی را از بازار 

آزاد نیز تأمین کنند.
عضو انجمن صنایع لبنی گفت: شیر خام نیز با وجود اینکه دارای قیمت مصوب 
٢٣٩٠ تومان است اما در مقام عمل شــیر خام به قیمت های ٢٦٦٠ تومان تا 

٢٧٠٠ تومان به دست صنایع لبنی می رسد.

هزینه های تولید صنایع لبنی افزایش یافته ولی به خاطر مردم گران نکردیم

بازار کار

تعدادی نیروی خانم و آقا
کار در کافی شاپ

شیفت صبح و عصر
همراه: 091٢٨٨٤131٧

 تلفن: 3٧٧6٧٤٤٤

شرکت آهن آتا واقع در اصفهان جهت 
تکمیل  خانواده کاری خود همراه و 

همگام می پذیرد:
کارشناس فروش

 جنسیت خانم/ آقا
  با حداقل ٢ سال سابقه در حوزه 

آهن آالت
 حداکثر سن 3٥ سال

متقاضیان واجد شرایط می توانند 
رزومه خود را به آدرس ایمیل درج 

شده ارسال نمایند.
Ahanata.trading@gmail.com

مترجم زبان عربی آقا ساکن اصفهان با 
مدرک  لیسانس به باال به صورت تمام 

وقت جهت همکاری نیازمندیم.
با بیمه

متقاضیان واجد شرایط می توانند 
با شماره درج شده تماس حاصل 

فرمایند.
 تلفن: 0913169٥٧٥٥

یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر 
خود در استان اصفهان از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناسی عمران-آب یا عمران آشنا 
به نرم افزارهای طراحی شبکه و خطوط 

آب و فاضالب 
controlsazanfa@chmail.ir 

شیرینی سرای ماهنوش واقع در 
سپاهان شهر اصفهان جهت تکمیل 

 کادر خود به فروشنده خانم  
نیازمند است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با 
شماره های درج شده تماس حاصل 

فرمایند.
 تلفن: 0913٨6٨966٨, 36٥01336

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از ورشکسته غالمرضا فهیه ئی در نظر دارد عرصه 
و اعیان یک قطعه باغ واقع در اصفهان، روستای کبوتر آباد، بخش براآن جنوبی با مشخصات زیر را از طریق مزایده به 

فروش برساند: 
* مشخصات ملک: 

1- عرصه باغ به مساحت حدود 1944 متر مربع به استناد مبایعه نامه عادی 
2- عرصه باغ مذکور از اراضی اوقافی می باشد. 

3- باغ دارای یک حلقه چاه به قطر 90 سانتی متر که فاقد مجوز حفر و پروانه بهره برداری می باشد.
4- باغ دارای ساختمان دو ضلع شمال غربی به مساحت 100 متر مربع 

5- باغ دارای دیوار کشی با مصالح بلوک سیمانی و جدول بندی در فضای باغ می باشد. 
قیمت پایه مزایده: عرصه و اعیان و مستحدثات جمعًا به مبلغ 5.550.000.000 ریال )پنج میلیارد و پانصد و پنجاه 

میلیون ریال( 
زمان و مکان مزایده: روز دوشنبه مورخ 1398/11/7 ساعت 11

به آدرس: اصفهان، چهار باغ باال، ابتدای خیابان نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 
شرایط مزایده:

1- فروش نقدی و اقساطی می باشد. )اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.(
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 
2171290210008 واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه 

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

پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی 
خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده 

او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن: 031-36611086

 امیریان - مستشار قضائی و رییس  اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

آگهـی مزایـده

سه پیشنهاد برای جلوگیری از ضرر مرغداران
 رییس انجمن صنایع طیور ایران اعام کرد: برای جلوگیری از استمرار ضرر مرغداران و 
ادامه روند تولید، رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ، اصاح قیمت ستاد تنظیم بازار 
برای مصرف کنندگان و افزایش نرخ خرید پشتیبانی امور دام کشور به وزارتخانه های 

جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت پیشنهاد شده است.
»غامعلی فارغی« افزود: به طور حتم ادامه ضرر تولیدکنندگان می تواند کاهش تولید 

را در ماه های آینده در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: اکنون قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده به طور متوسط در کشور هشت هزار و 

٥٠٠ تومان خریداری می شود که کمتر از نرخ تمام شده تولید است.
به گفته فارغی، اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میدان بهمن ١٠ هزار و ٥٠٠ 
تومان است.وی علت کاهش قیمت مرغ زنده را مازاد تولید، کاهش تفاضا و ممنوعیت 
صادرات عنوان کرد و گفت: قیمت واقعی گوشت مرغ برای مصرف کنندگان ١٤ هزار و 
٥٠٠ تا ١٥ هزار تومان است و این قیمت باید با سود ١٠ درصد برای مرغداران در نظر 

باید گرفته شود.
رییس انجمن صنایع طیور ایران اضافه کرد: این درحالیست که قیمت گوشت مرغ برای 

مصرف کنندگان توسط ستاد تنظیم بازار برای هر کیلوگرم  ١٣ هزار تومان تعیین شده 
است.فارغی با بیان به اینکه در حال حاضر وضعیت گوشت مرغ از نظر کمی بسیار خوب 
است، افزود: در حالی که ماهانه بیش از ١٢٠ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شود 

اما قیمت مرغ پایین است.
وی با اشاره به اینکه ساالنه ١٠ درصد مازاد تولید گوشت مرغ و جوجه یک روزه داریم، 
ادامه داد: ماهانه با ١٠ میلیون قطعه جوجه یــک روزه و ١٥ تا ٢٠ هزارتن مازاد تولید 

روبرو هستیم.
فارغی اظهار داشــت: اگر صادرات رفع ممنوعیت نشود، صنعت مرغداری کشور با یک 

رکود مواجه خواهد بود.
وی با بیان اینکه در مهرماه امسال به شکل محدود صادرات انجام شد، افزود: در مهرماه 
سال جاری، در یک مرحله صادرات رفع ممنوعیت شد که ٣.٥ میلیون قطعه جوجه یک 
روزه و تخم مرغ صادر شد و پس از آن به طور مجدد ممنوعیت اعمال شد البته اندکی 

هم گوشت مرغ صادر شد که آماری از آن در دست نیست. 
مرغ شب عید تامین است

رییس انجمن صنایع طیور ایران با بیان اینکه گوشــت مرغ مورد نیاز شب عید تامین 

است، گفت: اکنون برای  بهمن ماه ١٤٠ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شود که به 
٢٢٠ هزار تن گوشت مرغ تبدیل می شود، در حالی که سال گذشته ١٢٣ میلیون قطعه 

جوجه ریزی انجام شده بود.
به گفته وی، حتی برای دی ماه امسال نیز ١٣٠ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته 

اما کشش بازار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
فارغی ادامه داد: با توجه به افزایش حجم جوجه ریزی، کاهش قدرت خرید مردم نسبت 
به سال گذشــته و همچنین افزایش قیمت نرخ نهاده های تولید به نظر می رسد این 

صنعت بزودی با مشکل مواجه شود.
وی اظهارداشت: با توجه به گرید بندی کیفیت گوشت مرغ توسط سازمان دامپزشکی 
کشور نیز باید کف تا سقف قیمت مشخص شــود تا امکان رقابت در بازار وجود داشته 

باشد.
رییس انجمن صنایع طیور گفت: با وجود طیف آلودگی در برخی استان های کشور، ما 
شاهد بروز و شیوع بیماری در سطح واحدهای طیور صنعتی کشور نیستیم  و مشکلی 
در این خصوص وجود ندارد و این در حالی است که شدت سرما در شیوع بیماری های 

طیور تاثیر گذار است.
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Deputy Head of Iran Trade 
Development Organization 
Farhad Nouri said on Thursday 
that Iran has imported and 
exported goods worth 60 billion 
dollars since the beginning 
of the current Iranian year 
(stared on March 21 2019) 
despite economic sanctions 
and maximum pressure.
He made the remarks in his 
speech to a ceremony honoring 
top exporters in Gilan province.
Nouri said that China, Iraq, 
UAE, Afghanistan and Turkey 

are major destinations for the 
Iranian exports while Turkey, 
UAE and Germany are biggest 
Iranian trade in terms of 
imports.
Some 75 percent of Iranian 
exports in 15 groups of goods 
are made to only five countries, 
he said, adding that efforts are 
made to diversify export of 
goods and the target markets.
Currently, exports play a crucial 
role for the economic lifeline 
providing currency needs of the 
country, he said.

Air 
pollution: 
$2.6B worth 
of damages 
for Tehran
According to 
statistics, air 
pollution has 
caused some $2.6 
billion worth 
of damages to 
Tehran during the 
current Iranian 
year (began 
March 21,2019), 
a member of 
Iran's Association 
of Used Cars 
Recycling Yadollah 
Mortazavi told 
ILNA.
" C o n s i d e r i n g 
critical situation 
with air pollution 
in the country, 
we've suggested a 
plan for removing 
old vehicles from 
the streets," 
Mortazavi said.
He added that 
the plan was 
submitted to 
the Ministry of 
Roads and Urban 
D e v e l o p m e n t 
of Iran for 
consideration.
"If the current 
s i t u a t i o n 
continues, the 
number of old 
vehicles will reach 
8 million by 2025, 
and that would be 
an environmental 
threat to citizens," 
he said.
Mortazavi said 
that by local law, 
for every four 
new cars, one old 
vehicle should 
be scrapped, but 
the automakers 
have lobbied to 
have this law 
abandoned.
"So, we're 
witnessing air 
pollution all over 
cities due to lack 
of proper action," 
he said.
"Air pollution has 
spread to suburbs 
and farms," he said, 
adding that main 
elements that 
cause air pollution 
include heavy 
vehicles, as well as 
motorbikes, and 
also factories.
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Iran's imports, exports stand at 60$ 
billion in nine months

“Some 80% of 
the 10 million 
tons of freight are 
transited annually 
via roads and the 
remaining 20% by 
railroad,” Eslami 

was quoted as saying by the 
news portal of the ministry.
The minister noted that 
since 2013 when Hassan 
Rouhani first took office 
as Iran's president, 
some 4,000 kilometers 
of highways and 220 
kilometers of freeways 
have been constructed 
across the country, 
according to Financial 
Tribune.
“We will have built around 
2,000 kilometers of 
asphalt roads connecting 
our rural areas by the end 
of the current Iranian 
year [March 19, 2020]. 
Plans are to construct 

3,000 kilometers of rural 
asphalt roads next year. 
Some 1,100 kilometers of 
railroads will be laid by the 
end of the second term of 
President Rouhani [August 
2021],” the minister was 
quoted as saying by IRNA.
“This year we succeeded 
in gaining permanent 
membership in the 
Council for Rail Transport 
of the Commonwealth of 
Independent States, which 
will boost transits through 

the country in the near 
future," he added.
Iran became a permanent 
member of CIS Council for 
Rail Transport during the 
council’s 70th meeting 
in the Finnish capital, 
Helsinki, on May 14-15.
Russia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Moldova, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, 
Georgia, Latvia, Finland, 
Lithuania, Estonia, 
Azerbaijan, Ukraine and 

Iran are now permanent 
members of the CIC council.
According to deputy 
roads minister and the 
head of Construction 
and Development 
of Transportation 
Infrastructure Company of 
Iran, Kheirollah Khademi, 
Iran’s railroad network 
extends over 13,945 
kilometers while more 
than 3,000 kilometers 
of railroads are under 
construction.

SP Phase 14 gas production 
rises
The natural gas extraction operation from the 
third platform of Phase 14 of South Pars Gas Field, 
in the Persian Gulf, started on Wednesday night.
According to Mohammad Mahdi Tavassolipoor, 
operator of South Pars Phase 14 development 
project, the new offshore platform of Phase 14 will 
operate at full capacity in coming days.
In May, local technicians installed the last flare 
stack of the offshore platforms in Phase 14.
In April 2017, the South Pars Phases 17, 18, 19, 
20 and 21 were inaugurated by President Hassan 
Rouhani.
South Pars field is the world's largest gas field, 
shared between Iran and Qatar, covering an area 
of 3,700 square kilometers of Iran's territorial 
waters in the Persian Gulf.
The giant reservoir is being developed in 24 
phases.

NIDC drills 88 wells in 9 
months
The National Iranian Drilling Company (NIDC) 
has successfully completed drilling operations on 
88 oil and gas wells over the first 9 months of the 
current calendar year, which began on March 21.
According to the NIDC deputy director for drilling 
operations, the wells included an exploration well 
as well as 26 development wells, 7 appraisal wells 
and 54 workover projects.
Mohammad Ale-Khamis said during the period, 
119,438 meters were drilled by NIDC rigs in 
onshore and offshore projects.
Furthermore, he said, 64 wells were ordered by 
the National Iranian South Oil Company (NISOC) 
and 12 others were drilled in the offshore fields 
operated by the Iranian Offshore Oil Company 
(IOOC).
Moreover, 2 wells were drilled in the fields 
operated by the Central Oil Fields Company, 3 
were ordered by the Petroleum Engineering and 
Development Company (PEDEC), and 6 others 
were spudded as projects. Finally, a well was 
drilled in the areas operated by the exploration 
department of the National Iranian Oil Company 
(NIOC). 
NIDC enjoy 72 offshore and onshore drilling rigs 
and since March, has operated 26 of them for 
drilling wells, 3 rigs for drilling appraisal wells, 4 
rigs for exploration projects, and 25 other rigs for 
workover projects, Ale-Khamis said.

Foreign investment in 
Maku FTZ up by 70-fold 
since 2013
An official with Maku Free Zone Organization said 
on Thursday that foreign investment in the zone 
has increased by 70 percent since 2013.
Arash Yousefzadeh told IRNA that the rate of 
foreign investment was 1.4 million dollars in Maku 
in 2013, but it hit 110 million dollars at the end of 
the past nine months to December 21.
Referring to 16-percent increase in foreign 
investment over the past nine months, he added 
that the figure at the end of the period stood at 
8.815 billion rials.
Some 102 industrial units are operating in the 
zone, up from 38 at the end of 2013, he said noting 
that employment has increased three-fold.
Maku Free Trade and Industrial Zone is Iran’s 
largest and the world’s second largest free trade 
zone that opened in 2011.
It has 140 kilometers of common border with 
Azerbaijan Republic and 130 kilometers with 
Turkey.

Iran’s nominal cargo transit capacity stands at 50 
million tons per year, which is fivefold higher than 
the actual volume of transit, according to Minister 
of Roads and Urban Development Mohammad 
Eslami.

Iran's Cargo Transit Capacity Fivefold 
Higher Than Actual Transfer
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“This year we 
succeeded 
in gaining 
permanent 
membership 
in the Council 
for Rail 
Transport of the 
Commonwealth 
of Independent 
States, which will 
boost transits 
through the 
country in the 
near future," 
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National Union of 
saffaron farmers 
Cooperatives getting 
started; Deputy 
Minister
So far, about 25 Saffron farmers cooperatives 
in 6 provinces of the country have been 
established as an agricultural organization.
According to PAT, Hossein Shirzad, chairman 
and CEO of the Central Organization of 
Rural Cooperatives of Iran, said "The most 
important role these organizations can play 
in empowering saffron farmers is to follow 
the demands of farmers from the public 
sector and other sectors . And in dealing with 
other economic sectors of the country, they 
can address the problems, obstacles and 
challenges facing saffron farmers."
Shirzad added "In this context, in order to 
defend the rights and interests of saffron 
producers, supporting the supply and 
production chain and the value of the 
saffron industry is essential to establish a 
national union. This organization can be 

especially effective in marketing, balancing 
and regulating the saffron market. "
According to the Deputy Minister of 
Agriculture, the Union of Saffron  farmers 
Co-operatives is an organization with an 
economic and social approach that can, 
within the framework of its laws and 
regulations, regulate saffron farmers' 
cooperatives to achieve their legitimate 
interests in accordance with the principles 
of cooperative law. Approved by the year 
1971 .Shirzad continued that On the other 
hand, the Union can collaborate and interact 
with government and non-governmental 
sectors such as training and transferring the 
up to date scientific information  to saffron 
farmers, pursuing easy access of farmers 
to agricultural inputs, striving for better 
marketing of saffron crops, Liaising with 
the government and influencing saffron 
policymaking and ultimately Strengthening 
economic and welfare vigor of saffron 
farmers.
In another part of his remarks, Dr. Shirzad 
added "According to the experiences of other 
national unions in the field of agriculture 
and the countryside, the National Union of 

Saffron Farmers' Co-operatives in Saffron 
Marketing certainly has a higher degree of 
interaction and coordination and bargaining 
power than individual Saffron farmers and 
Even co-operatives. And it can help saffron 
growers to sell their products at a more 
suitable price."
Shirzad pointed out that in recent years the 
Rural Cooperative Organization has made 
a  non-guaranteed  purchase of saffron 
from farmers that eliminates dealers and 
intermediaries from the saffron market and 
said "In general, the purpose of the Rural 
Cooperative in non-guaranteed  purchase of  
agricultural products is to balance, regulate 
the market and prevent severe fluctuations 
in agricultural prices and its gradual supply."
In conclusion, shirzad said that National 
Union and Saffron Co-operative Companies 
can contribute to balancing and regulating 
the saffron market with Rural Cooperative 
Organization and can apply saffron farming  
policies and Technical issues, production 
and operation of this strategic product 
play an important role in specialized 
departments, including the Department of 
Horticulture.



Iran, Russia, China start 
joint maritime maneuver
Iran, Russia and China commenced a four-day 
joint maritime drill in the Indian Ocean and the 
Sea of Oman area on Friday.
The maneuver, codenamed "Marine Security 
Belt," is aimed at promoting the security of 
international trade in the strategic regions, as 
well as sharing experience in maritime rescue 
operations.
The joint drill, which is the first of such 
cooperation with Iran since the 1979 victory of 
Iran’s Islamic Revolution, comes amid US efforts 
to woo countries into a maritime coalition for 
patrols in the Persian Gulf, which have received a 
lukewarm welcome from its allies.
Yesterday, Chinese Defense Ministry spokesman 
Wu Qian announced that Beijing's Xining guided-
missile destroyer would take part in the drills. 
Three Russian vessels are also taking part in the 
drills, according to reports.

Iraqi official rejects 
Israeli army chief's 
seditious claims on chaos, 
Iran role
An Iraqi official has dismissed recent claims 
made by the Israeli military chief against the Arab 
country’s government and neighboring Iran, 
saying such “incorrect” claims are actually meant 
to divide the two nations.
 Speaking on Wednesday, Israeli Army Chief of 
Staff Lieutenant General Aviv Kochavi claimed 
the Quds Force of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) is smuggling advanced weapons in 
“ungoverned” Iraq, adding that this is something 
Tel Aviv “can’t allow” to go on.
In response, Hassan al-Kaabi, the head of the Badr 
Organization’s parliamentary bloc, said Iraq has a 
government backed by its people, security forces, 
army, police and the Popular Mobilization Forces 
or Hashd al-Sha’abi.
Kochavi’s stance on the Iraqi government is 
“incorrect and politically motivated,” said Kaabi, 
adding that the regime is bent on “creating 
sedition and finding an excuse to infiltrate into 
the Iraqi territory.”
Israel is said to be an instigator of the current 
unrest gripping Iraq, where street anti-
government protests have taken a violent turn, 
with some participants vandalizing public 
property and opening fire on demonstrators.
Additionally, Israel has several times conducted 
airstrikes on Iraq targeting positions held by 
Hashd al-Sha’abi, as umbrella paramilitary group 
that has actively cooperated with the national 
army in sweeping counter-terrorism operations.
On the contrary, Iran has helped Iraqi Armed 
Forces reverse Daesh’s gains and ultimately 
liberate their entire homeland from the Takfiri 
terrorist group. The aid was provided on 
Baghdad’s request.

President Rouhani: World Mulling 
over Ditching US Dollar

 Speaking 
at a cabinet 
m e e t i n g 
t h i s 
m o r n i n g , 
President 
R o u h a n i 

referred to his 
meetings with world 
leaders that took 
place on the sidelines 
of the Kuala Lumpur 
Summit 2019 last 
week and said, “In 
a four-way forum, 
participated by Iran, 
Malaysia, Turkey and 
Qatar, we realized 
that other countries 
are also experiencing 
difficulties in their 
interactions with the 
US.”
The leader of one 
of the participating 
states, President 
Rouhani recounted, 
talked about the 
weapons his country 
had purchased 
from the US and 
the problems they 
were now facing 
in procuring spare 
parts, because the 
Americans were 
demanding several 
times the actual price 
of those weapons 
for maintenance 
services.
The Iranian chief 
executive also noted 
that there was 
consensus among 
several participants 
in the Kuala Lumpur 
Summit on the need 
for ditching the 
dollar.
“ C r y p to c u r re n c y 
and exchanges of 
national currencies 

and gold were among 
the issues raised at 
the summit, and the 
four aforementioned 
countries agreed 
to find ways” to 
promote those 
m e c h a n i s m s , 
Rouhani said.
The problems 
currently facing the 
Iranian nation are 
more or less similar 
to those the other 
states are grappling 
with, he pointed out, 
stressing that all 
countries, including 
those that took part 
in the Kuala Lumpur 
Summit, blame the 
US for the pressure 
campaign on the 
Iranian nation.
“Nobody has 
doubts about the 
fact that the Islamic 
Republic of Iran has 
completely fulfilled 
its commitments and 
taken steps within 
the framework of 
regional and global 
peace, stability and 
security,” Rouhani 
said, adding that “It 
is the opposite side 
that has violated its 
obligations.”
He was referring 
to Tehran’s 
commitments under 
a nuclear deal it 
signed in 2015 with 
the P5+1 group of 
states — comprising 
the United States, the 
UK, France, Russia, 
and China plus 
Germany.
In May 2018, the 
US unilaterally 
withdrew from the 

deal that had been 
endorsed by the UN 
Security Council 
Resolution 2231.
Since then, the 
a d m i n i s t r a t i o n 
of President 
Donald Trump 
has unleashed the 
“toughest ever” 
sanctions against 
Tehran, notably 
targeting its key oil 
exports.
Washington’s JCPOA 
exit and subsequent 
re-imposition of 
sanctions against 
Tehran have left the 
future of the historic 
agreement in limbo.
Elsewhere in his 
remarks, Rouhani 
expressed Iran’s 
readiness to hold 
talks with the P5+1 
countries if they 
show their resolve 
to fulfill their 
commitments and 
attempt to make 
up for their past 
mistakes.
Both Iran and Japan, 
he emphasized, have 
put forth proposals 
in that regard.
In September, 
Governor of the 
Central Bank of Iran 
(CBI) Abdolnasser 
Hemmati said that 
many countries 

in the world are 
establishing trade 
relations based on 
local currencies 
thanks to the US 
unilateral sanctions 
against some 
counties, adding that 
Iran is following suit 
to circumvent SWIFT 
limitations.
Speaking on the 
sidelines of a 
cabinet meeting, 
Hemmati said that 
the US’ sanctions 
regime has helped 
remove dollar from 
trade transactions 
between various 
countries.
According to Fars 
News Agency, 
he added that 
Tehran is making 
efforts to further 
strengthen trade 
transactions via 
national currencies, 
and render SWIFT 
– the Society 
for Worldwide 
Interbank Financial 
Telecommunication 
– practically useless.
“Our recent talks 
with officials from 
Turkey and Russia 
centered around 
ditching dollar 
and bypassing 
SWIFT in our trade 
transactions,” he 

said.
“Accordingly, we 
are moving toward 
using alternative 
payment systems 
and conducting our 
business through 
national currencies,” 
he added.
Noting that at the 
moment, a major 
part of Iran’s 
transactions with 
Russia, Turkey and 
Iraq is done via the 
use of national 
currencies, the CBI 
governor said “we 
made a proposal to 
the Russian side for 
using an alternative 
payment system 
with the Eurasian 
Economic Union 
(EAEU) member 
states now that Iran 
is a member, too, 
and the Russian 
president welcomed 
the proposal.”
“New conditions 
will be formed in the 
banking transactions 
of regional 
countries,” Hemmati 
promised.
SWIFT suspended 
access for several 
Iranian-based banks 
in November in the 
wake of US sanctions 
against the Islamic 
Republic.

Iranian President Hassan Rouhani said on 
Wednesday that several world leaders have told him 
that their countries are suffering from Washington’s 
unfair use of dollar against them, adding that 
gradually the world will find a way to dump US dollar 
in international transactions.
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Supreme Leader Calls for Adherence 
to Jesus Christ Teachings
Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei in a message on the occasion of Christmas underlined 
the need for adherence to the Jesus Christ's teachings which call 
for standing against tyranny. “Following the Jesus Christ requires 
adherence to righteousness and abhorrence of anti-righteous powers, 
and it is hoped that Christians and Muslims in every part of the world 
will adhere to this great lesson from Jesus (pbuh) in their lives and 
deeds,” read a post released on Ayatollah Khamenei’s Twitter account 
on Christmas Eve.“The honor Muslims attribute to Jesus Christ (pbuh) 
is no less than his position and merit in the eyes of the Christian 

believers in Christianity,” he added.
“Today, many who claim to follow Jesus Christ take a different path 
than that of him. The guidance of Jesus, the son of Mary (peace be 
upon our Prophet and her) is guidance towards worshiping God and 
confronting the Pharaohs and tyrants,” another tweet said.
In a relevant development, Iranian President Hassan Rouhani also 
extended congratulations to the Pope of the Roman Catholic Church, 
Pope Francis, on the advent of Christmas which marks the birth 
anniversary of Jesus Christ.“I am delighted to offer my sincerest 
congratulations to Your Holiness on the birthday of Jesus Christ, the 
Prophet of peace and kindness and messenger of freedom, as well 
as the start of year 2020,” read the opening of President Rouhani's 
congratulatory message to Pope Francis.

According to Fars News Agency, Jesus, son 
of Mary, is the messenger of monotheism 
and kindness, the symbol of patience 
and tolerance, and the preacher of 
dignity and freedom, he added.
“I hope that in this holy day that 
the world has seen Jesus’ face and 
the divine will has been manifested 
in the holy existence of His Holiness, 
the followers of monotheism and truth, and 
pure-minded followers of His Holiness and all divine religions move 
towards establishing peace and justice,” the Iranian president made 
a New Year resolution.

Hemmati said 
that the US’ 
sanctions regime 
has helped 
remove dollar 
from trade 
transactions 
between various 
countries.
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Trump Is Isolating the US and 
Here Is How
The United States’ annual defense budget, the National Defense 
Authorization Act (NDAA) came in at $738 billion for 2020, up 
from last year a sweet $22 billion.
This year the NDAA came with a few extra stocking-stuffers 
for the warmongers and profiteers. It bequeathed the world 
an upgraded possibility of nuclear war and guaranteed the 
universe a future of bellicosity beyond the confines of the 
planet.It also accelerates the growing nuclear arms race 
with Russia. It fully funds almost every element of the Trump 
administration’s trillion-dollar plan to replace the entire 
US nuclear arsenal with new, more deadly weapons. Most 
immediately, it will allow the Trump administration to quickly 
deploy the new W76-2 nuclear warhead – a lower yield weapon 
specifically intended to be more useable in a nuclear conflict. 

Weapons such as this one make nuclear war more likely and do 
nothing to enhance our security.
Nor is that all. Trump's NDAA also fired bullets at a slew 
of countries including not only Iran, Russia and China but 
also traditional allies such as Germany and Turkey. Apart 
from negative rhetoric on issues related to China's Taiwan, 
Hong Kong and Xinjiang, the act lists Syria, Turkey, and 
most controversially, the Nord Stream 2 pipeline, as targets 
of sanctions.Originally designed to transport natural gas 
directly from Russia to Germany, the pipeline is seen by Berlin 
as essential for its energy security. US punitive measures 
on companies involved in the project will undeniably exert 
tremendously negative effects on ties between the two allies. 
Immediately after the NDAA's passage, German Finance 
Minister Olaf Scholz lashed out at it as "serious interference 
in Germany and Europe's internal affairs and our own 
sovereignty."

Washington justified sanctions on the Nord Stream 2 pipeline 
as protection of Ukraine's interests and prevention of Russia's 
"undue leverage over Europe." Admittedly, the pipeline, if 
bypassing Ukraine, would mean huge financial losses for the 
country. But the Moscow-Kiev agreement clinched this month 
has ensured Ukraine's transit status in the project. "Hard 
to understand" is how Ulrike Demmer, a spokesperson for 
German Chancellor Angela Merkel, responded to Washington's 
Ukraine concerns.
Given this, the bogus fear of Germany becoming a "captive" of 
Russia sounds more like the real motive for the sanctions. In 
the era of global integration, systematic differences should be 
no longer a determinant in a country's foreign policy. However, 
American politicians are still obstinate in Cold War zealotry and 
its hostility against the socialist camp. From their perspective, 
a Western country's friendly ties with Iran, China or Russia are 
a result of its succumbing to economic interests.

News

Nearly dozen 
Yemeni oil 
tankers 
detained in 
Saudi Arabia’s 
Jizan port: Oil 
firm
A Yemeni 
government-owned 
oil and natural gas 
exploration and 
production company 
says nearly a dozen 
ships carrying 
energy derivatives 
destined for the 
c o n f l i c t - p l a g u e d 
Arab country remain 
in the hands of the 
Saudi-led coalition 
despite the fact the 
vessels possess the 
required permits 
from relevant 
international bodies.
RNA - An unnamed 
official at the 
Yemen Oil and Gas 
Corporation (YOGC) 
said on Thursday 
that eleven tankers 
have been marooned 
at the port of Jizan 
in southwestern 
Saudi Arabia, adding 
that the alliance 
is preventing 
the vessels from 
offloading their 
consignments at 
the strategic al-
Hudaydah port in 
western Yemen in 
a bid to tighten the 
screws on ordinary 
Yemenis and increase 
their sufferings.
Back on December 
12, YOGC spokesman 
Amin al-Shabati told 
Arabic-language al-
Masirah television 
network that the 
Saudi-led coalition 
is not allowing more 
than a dozen ships to 
unload critical fuel 
and food supplies at 
the Red Sea port of 
Hudaydah.
A l - S h a b a t i 
highlighted that 
at least 13 vessels, 
carrying basic goods, 
were waiting for 
several weeks to gain 
access to the strategic 
port.
The vessels were 
being seized despite 
the fact that they 
had undergone 
inspection by the 
United Nations and 
obtained the relevant 
papers, he added.
Al-Shabati further 
explained that eight 
of the seized ships 
were carrying energy 
derivatives, while the 
five others contained 
food destined for the 
impoverished Arab 
country.
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Iran, Russia should cooperate to repel 
US' economic terrorism
"Iran and Russia should cooperate on repelling Washington's 
'economic terrorism' since the United States has hit both 
countries with sanctions," new Iranian Ambassador to 
Moscow Kazem Jalali has said.
"It is necessary for us to strengthen political relations, to expand 
bilateral, regional and international cooperation, to fight against 
terrorism together, and also to resist economic terrorism of the 
US, which has imposed sanctions both on our country and on Russia," Jalali said in an 
interview with the Sputnik.

 Iran has extended a 
message of condolence to 
the Kazakh government 
and nation over a plane 
crash in Almaty that led 
to the death and injury of 
dozens of people.
In a statement on 
Friday, Iranian Foreign 
Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi 
voiced his deepest 
regret over the deadly 
incident and expressed 
commiserations with 
the government and 
nation of Kazakhstan, as 
well as the families of the 
victims.
At least 14 people 
have died after a plane 
carrying 95 passengers 
and five crew members 
crashed shortly after 
takeoff near the city of 
Almaty in Kazakhstan on 
Friday morning.
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In order to launch Persian Gulf War II, The 
New York Times resorted to anonymous 
sources to fabricate war sentiment. Had 
they relied on actual facts to prove Iraqi’s 
famously never found “weapons of mass 
destruction,” then Washington politicians 
would have never had the a mainstream 
media fig leaf to hide their naked lies. The 
instigating author, Judith Miller, was never 
punished —she merely switched from the 
(fake-) leftist New York Times to the (very 
real) neo-fascist Fox News and a steady 
position at a neoconservative think tank. 
In 2019, Iraq’s poverty, endemic corruption 
and debilitated physical and human capital 
is being falsely presented entirely as the 
result of Iranian machinations, as opposed 
to Persian Gulf War I, the interim decade 
of inhuman Western sanctions, Gulf War 
II and the subsequent era of American 
colonialism in Iraq. No high-class Western 
journalists will be punished for their 
warmongering — there will only be more 
revolving door hires. 
Iraq’s four decades of hell are what the 
West has planned for Iran, and Reuters 
has repeatedly shown that they are all too 
happy to provide the propaganda.
Reuters knows very little about Iran, but 
they know enough to be dangerous.
They know that the unprecedented, 
revolutionary and hugely popular 
addition of what I call a “Supreme 
Leader branch” to the Western/Liberal/
Bourgeois (Aristocratic) Democratic 
political structure (which replaced 
kingship with legislative, executive and 
judicial branches) has been spectacularly 
successful in preserving Iran’s obviously 
(Islamic) socialist-inspired revolution 
despite four decades of hot and cold war. 

Whether it is late founder of the Islamic 
Revolution Imam Khomeini, current 
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Khamenei or whoever comes next, a large 
majority of Iranians obviously find the 
presence of a constant, moral-minded, 
patriotic, politically-unifying figure legally 
lodged in the state structure as extremely 
socially necessary. Whether it is Imam 
Khomeini, Ayatollah Khamenei and 
whoever comes next — if history is any 
guide — the Iranian Leader also evokes 
genuine admiration to many across the 
Muslim world and even beyond.
That may explain why Reuters has been 
driven to denigrate Ayatollah Khamenei 
whenever possible, as part of their drive 
to topple the Iranian Islamic Revolution 
and restore capitalist-imperialist control 
of Iran.
In July I debunked their absurd, false, 
Iran-ignorant, and (of course) totally 
unobjective journalism which was on 
pathetic display in their 2013 article, 
‘Khamenei controls massive financial 
empire built on property seizures.’
Unfortunately, Reuters is at it again 
with their latest creation, published on 
December 23: Special Report: Iran’s 
leader ordered crackdown on unrest - 'Do 
whatever it takes to end it'. Before I go 
find some gloves — in order to properly 
handle their disgusting, death-provoking 
propaganda — let’s answer the question, 
“Why now?”
Their report came out just three days 
prior to a planned act of protest in Iran 
on December 26. Reuters has every 
interest hoping protests literally explode 
as much as possible in anti-imperialist, 
anti-neoliberal countries like Iran, so they 
did what they falsely claim was proper 
journalism: they relied solely on unnamed 
sources to multiply by a staggering five 
times even the highest death toll for the 
recent gas price hike protests; they relied 
solely on unnamed sources to claim 
that Ayatollah Khamenei demanded a 
monstrous crackdown. The goal is clear: 
spread false rumors to provoke more 

violence on December 26. With a few more 
of these, Reuters silently reasons, maybe 
they can finally destroy Iran’s defiant 
example to the world?
What was monstrous about the gas hike 
protest coverage in Western media is how it 
remained silent about the killings, drive-by 
shootings and horrifically self-interested 
treachery of a group which the West can 
never name: counter-revolutionaries. 
Indeed, it is the West’s goal to portray 
every death at the gas hike protests as 
having been methodically and diabolically 
planned by the Iranian government… even 
though every single Iranian is sadly, sadly 
aware of the thousands of innocents killed 
due to the decades-long presence of shah-
funded, Saudi-funded, Israeli-funded and 
Western-funded mercenaries, fascists 
and gangsters inside Iran. Iranians will 
debate how many were killed by counter-
revolutionaries, but they will never debate 
their existence. I described this reality in 
an article here.
But the phrase “counter-revolutionary” 
cannot be uttered in the West. However, 
these horrible groups are almost certainly 
the fig leaf of a “journalistic source” which 
Reuters is relying upon in their latest 
article.
First to claim 1,500? Not Amnesty, but the 
insane MKO cult kept alive by the West & 
Israel
Significantly, Reuters claim of 1,500 deaths 
was first promoted on December 15 on 
Twitter by Marjane Rajavi, leader of the 
terrorist cult the Mujahedin-e Khalq 
Organization, known as the MKO, or MEK, 
or PMOI.
It seems unthinkable to many Westerners, 
perhaps, but the MKO is even less popular 
in Iran than the reactionaries who want 
to restore the shah of Iran’s Saudi-backed 
son (monarchs collude together, of 
course). Quite easy to explain their lack of 
domestic popularity know: the MKO fought 
alongside Saddam Hussein against Iran. 
Then, in return for allowing them to stay 
in Iraq, Hussein had them massacre tens of 
thousands of Kurds in northern Iraq.

So we have only two real choices here:
Our first choice is that the MKO has 
infiltrated the Iranian Interior Ministry 
(the alleged source of Reuters’ anonymous 
sources).
That is, with all journalist rigor I can muster, 
totally, laugh-out-loud preposterous. Given 
the level of anti-MKO animosity in Iran, 
and especially within the government 
(whom MKO assassins keep bombing), 
this implies that the Interior Ministry’s 
background checks are so non-existent 
that the entire Iranian government is as 
serious as gang of children playing make-
believe in a treehouse. This is obviously 
not the case….
Our second choice is that Reuters’ 
anonymous sources are merely MKO 
dissidents who are fabricating lies and 
exaggerations.
Given the ludicrous alternative, this choice 
is so obviously correct it barely needs 
defending. Any reputable news agency 
would see right through their phony claim, 
and any reputable news agency would have 
never run such a story. Reuters only did 
because, like the MKO, they are devoted to 
the extremist project of destroying Iran’s 
popular government. The treehouse of 
loony children here is comprised of the 
MKO, Saudi monarchs, Zionist Mossad, 
MKO-pushers John Bolton & Rudy Giuliani 
and the dotard queen of England… and 
Reuters.
How Marjane Rajavi could ever be 
considered a source worthy of credibility 
defies the comprehension of every Iranian 
citizen, which is exactly why Reuters didn’t 
mention the MKO by name. If they had 
said their source was the MKO, they would 
have left themselves open to immediate 
criticism. So they called their “500% more” 
sources “anonymous”, which has become 
standard practice by leading Western 
media when they need to fabricate a war. 
But what does Reuters care about the well-
being of the Iranian people? Their editorial 
line has always shown that they are fine 
with publicizing incredibly inflammatory 
material based entirely on false sources. 

That must be fun….
What if I did the same with France? Would 
you believe it?
In order to best explain the content of 
the Reuters’ article, allow me to give the 
French parallel, as I am PressTV’s longtime 
correspondent in France.
PressTV has spoken with three anonymous 
sources in France’s Interior Ministry. About 
60 people have been killed during their 
56 weeks of Yellow Vest protests, and 
only 12  people, as claimed by Amnesty 
International and the United States (both 
of whom are known to have a clear anti-
French bias).
The figures provided to PressTV, said two 
of the French officials who provided them, 
are based on information gathered from 
security forces, morgues, hospitals and 
coroner’s offices. Apparently, not  one of all 
of these people will go on record.
The administration of Emmanuel Macron 
did not respond to PressTV’s request 
for a comment, perhaps because we will 
provide no proof to back up our wild claims. 
PressTV rejects the characterization by 
France’s Interior Ministry that our article 
is “fake news” and that our figures are 
“speculative.”
At a meeting at his fortified compound of 
Élysée Palace in central Paris, described to 
PressTV by three sources close to his inner 
circle, the 42-year-old leader, who has final 
say over all state matters in the country, 
raised his voice and expressed criticism of 
the handling of the unrest.
“The Fifth Republic is in danger. Do 
whatever it takes to end it. You have my 
order,” the leader known as “President 
Jupiter” and “Liberal Strongman” told the 
group, one of the sources said.
Macron said he would hold the assembled 
officials responsible for the consequences 
of the protests if they didn’t immediately 
stop them. PressTV assumes this was a 
reference to the Paris police chief, whom 
Prime Minister Edouard Philippe said in 
March was sacked because, “Inappropriate 
orders were given to reduce the use of LBD 
[rubber bullets].”

Analysis:Reuters ‘1,500’ Iran protest deaths reflects their bloodlust, not reality

It’s certainly not worth the paper it is printed on — any allegedly 
ground-breaking story which relies solely on anonymous sources.
There was a time in Western journalism when this was the 
accepted moral standard; there was a time when Western readers 
were smart enough to demand it.
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پرداخت سنوات کارگران علی الحساب شد
مطابق رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب شدن سنوات ها، از این پس پرداخت سنوات ها 
در پایان هر سال به صورت علی الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق 
سنوات را به کارگر پرداخت کند. چندهفته گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب 
شدن سنوات هایی که در پایان سال پرداخت می شوند ، رای صادر کرد.  در متن این رأی آمده است:بر اساس 

رای مورخ 19 آذرماه 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، در قراردادهای مدت موقت )قراردادهای یکساله( 
نیز ) مانند قرارداد های دائم ( پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد، علی الحساب تلقی شده و می 

بایستی در زمان قطع همکاری با کارگر ، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت گردد.  علی خدایی، نماینده کارگران در 
شورای عالی کاربا اشاره اینکه رأی دیوان عدالت اداری به مثابه قانون است گفت: سنوات باید هنگام قطع همکاری پرداخت شود، 

برای کارگران رسمی پایان کار هنگام بازنشستگی است، اگر در وسط کار کارفرمایی سنوات را پرداخت کرد،انگار به صورت علی الحساب 
پرداخت کرده است. در گذشته این برای کارگران قراردادی محاسبه نمی شد.  خدایی بیان کرد: با رأی جدید دیوان، اگر در کارگاهی کارفرما سال 
به سال با کارگران خود قرار داد منعقد می کند و پایان هر سال سنوات را پرداخت می کند، اگر بعد از به طور مثال 10سال بخواهد ازمجموعه قطع 

همکاری کند کارفرما موظف است ، عالوه بر سنوات سال دهم، ما به تفاوت 10سال گذشته را نیز پرداخت کند.

دولت به بانک ها یارانه تسهیالتی بپردازد
دولت اگر می خواهد بانک ها نقش بسزایی رونق تولید ایفا کنند باید یارانه تسهیالتی به بانک ها بپردازد و با این 

یارانه سود پایین تسهیالت را جبران کند.
غالمرضا کیامهر، کارشناس اقتصادی درباره نقش بانک ها در رونق تولید اظهار کرد: در کشورهایی که اقتصاد 
آن ها دولتی نیست بازار سرمایه تامین کننده منابع برای سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی است و بانک ها 

نقش دوم را در تامین سرمایه ایفا می کنند.
وی افزود: در کشورما، چون 80 درصد تصدی گری اقتصادی در دست دولت است وضعیت ما برعکس است و بازار 

پول و موسسات بانکی باید بار سنگین توسعه اقتصادی را به دوش بکشند.
کیامهر با بیان اینکه رونق تولید بستگی به کمیت و کیفیت همکاری بانک ها دارد، گفت: بانک ها باید با پرداخت تسهیالت به 

کارآفرینان زمینه را برای رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور تامین کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کشور ما همه نگاه ها در راستای رونق تولید و اشتغالزایی به جای بازار سرمایه به بانک ها دوخته شده است و باید 
دید بانک ها از توان مالی الزم برای ایفای چنین نقشی برخوردار هستند یا خیر. وی تاکید کرد: بانک ها وظیفه دارند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال 

مولد و رونق تولید برای سرمایه گذاری های تولیدی ایفا کنند وتسهیالت با نرخ سود مناسب را برای آن ها تامین کنند.

ایمنا
گــزارش
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گزارش های میدانی 
حاکی از آن است 

که از هر هشت فرد 
دارای کارت اعتباری، 

یک نفر در سه سال 
اخیر دچار فیشینگ 

و کالهبرداری های 
اینترنتی شده است

اقتصاد ایران
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 برندسازی
 در غیاب خارجی ها

مدیــر بازاریابــی و فــروش یک 
شــرکت تولیدکننده لوازم خانگی 
گفت: تحریم ها با وجود ســخت تر 
کردن اوضاع بــرای تولید، مزایایی 
بــرای صنعتگران داخلی داشــته 
که مهم ترین آنهــا کار کردن روی 
برندسازی در غیاب خارجی هاست.

»محمدرضــا حســومیان« افزود:  
الزم اســت در شــرایط کنونــی 
تولیدکننــدگان داخلــی بتوانند 
اعتماد مصرف کننــدگان ایرانی را 
جلب کنند. وی دشواری تامین مواد 
اولیه، قطعات و تجهیزات را از جمله 
محدودیت های تحریم ها برشمرد و 
گفت: همین دشواری ها سبب شد تا 
تولیدکنندگان برای تهیه این اقالم به 
سمت تامین کنندگان داخلی بروند.

حسومیان یادآور شد:  تولید برخی 
مواد اولیه نظیر ورق استیل که در 
صنایع خانگی بسیار پرکاربرد است، 
با توجه به میــزان مصرف داخلی و 
همچنین از آنجایی که چشم انداز 
صادراتــی مشــخصی نــدارد در 
کشورمان اقتصادی نیست، به همین 
دلیل آن را از کشورهای آسیای شرق 
دور یا اتحادیه اروپا تامین می کنیم 
و اکنون با وجود تحریم ها با صرف 
هزینه هــای بیشــتر همچنان به 

واردات آنها ادامه می دهیم.
این مدیر بازاریابی و فروش ادامه داد: 
تحریم ها، هزینه بهای تمام شــده 
قطعات وارداتی را از 1۵ تا چند صد 
درصد باال برده، همچنین دشواری 
نقل و انتقال پول و سختی برقراری 
ارتباط با تامین کننــدگان اروپایی 
که برای سال ها با این مجموعه کار 
می کردند، از دیگر مشکالت موجود 
است. وی در ادامه به شرایط تورمی 
کشور اشاره کرد که سبب کاهش 
توان خرید مردم و کوچک شــدن 
حجم بازار شده، اما گفت که شرکت 
متبوعش با بهبود بهره وری تولید، 
سعی کرده فشار افزایش هزینه ها 
را جبــران کند. حســومیان ادامه 
داد: تولید محصــوالت در کالس 
اقتصادی، بــا قطعــات باکیفیت 
ایرانی که هزینه تولیدی پایین تر از 
قطعات مشابه خارجی دارد، از دیگر 
راهکارهای اتخاذ شده این شرکت در 
شرایط تحریم و تورم اقتصادی بوده 
اســت. وی در پایان افزود: بسیاری 
تولیدکنندگان حتی پیش از آغاز دور 
تازه تحریم ها، یافتن تامین کنندگان 
داخلی برای قطعــات و تجهیزات 
مورد نیاز خود را آغــاز کردند و در 
این راه به توفیقاتی نیز دست یافتند.
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توســعه زیرســاخت ها و 
ظرفیت هــای بانکداری 
الکترونیک و شــیوه های 
گوناگون مبادالت مالی در 
فضاهای غیر حقیقی یکی 
از مهم ترین عوامل توسعه 
کسب و کارهای اینترنتی 
و اقتصاد دیجیتال در هر کشــور است و 
بسیاری از دولت ها سعی می کنند با در 
نظر گرفتن مقررات ســاده و راهکارهای 
اقتصادی-دیجیتالی کارشناســی شده، 
توسعه کسب و کارهایی که فعالیت آنها 

بر بستر وب استوار است، را تسهیل کنند.
افزایش میــزان امنیت مجازی و حقیقی 
کارت های اعتباری شبکه شتاب سیستم 
بانکــداری هر کشــوری، یکــی از این 
راهکارهاست که می تواند نقش به سزایی 
در ارتقا سطح امنیت مبادالت الکترونیک 
در فضای مجازی و افزایش تمایل مردم به 
استفاده از شبکه های اینترنتی تبادل اعتبار 
پولی و در نهایت توسعه کسب و کارهای 

اینترنتی پول محور داشته باشد.

    پروژه رمز پویا از کجا آغاز شد؟
»رمز پویا« نیز به عنوان یکی از پروژه های 
سیستم بانکداری کشــور، با هدف ارتقا 
سطح امنیت مبادالت پولی الکترونیک 
تدوین شــده و بانک مرکزی در ابتدای 
شهریور ماه سال جاری، نظام اجرایی آن 
با عنوان» الزامات رمزهای پویا در تراکنش 
های مبتنی بر کارت های بانکی« به شعب 
مدیریت بانک های کشور ابالغ کرد و بازه 
های زمانی خاصی را برای عملیاتی کردن 

این پروژه در نظر گرفت.
بر اســاس شــیوه نامه مذکور، به دلیل 
افزایش میزان خسارات ناشی از دسترسی 
غیرقانونی به کارت های اعتباری کاربران و 
جلوگیری از سرقت های زنجیره ای بیشتر 
)فیشینگ( در این حوزه، از ابتدای آذرماه 
سال 1398، مسئولیت جبران خسارت 
ناشی از هک شدن کارت های اعتباری یا 
کالهبرداری های اینترنتی بر بستر شبکه 
های بانکداری الکترونیک به عهده بانک 
یا موسسه مالی- اعتباری پذیرنده کارت 
اعتباری است و بانک های کشور می توانند 
برای جلوگیری از تحمیل خســارات این 
حمالت سایبری، امنیت فعالیت کاربران 
اینترنتی خود در شــبکه های مبادالت 
الکترونیک را از طریق اجرای پروژه »رمز 

پویا« بیشتر کنند.
همچنین در یکی دیگر از بندهای بخش 
نامه مذکور، به خرداد ماه سال 1399 به 
عنوان بازه زمانی آخرین مهلت استفاده 

از رمز پویا در شبکه بانکی اشاره شده و بر 
این اساس، فعالیت و تبادل مالی اینترنتی 
پس از این تاریخ از طریق رمز ایســتای 
بانکی غیرقابل امکان است و کاربران باید 
از رمز پویای کارت هــای اعتباری خود 
در تمام فعالیت های بانکی غیرحضوری 

استفاده کنند.

    از هر ۸ نفر، یک نفر دچار فیشینگ 
شده است

سردار سید کمال هادیانفر،رئیس پلیس 
تولید و تبادل اطالعات ناجا )فتا( نیز چندی 
پیش در گفتگو با برخی رسانه ها با بیان 
اینکه برداشت های غیرمجاز از حساب های 
بانکی در صدر جرایم سایبری کشور قرار 
گرفته اســت، گفته بود: برداشــت های 
غیر مجاز از حســاب بانکی افراد در سال 
9۶ نسبت به سال 9۵ بیش از ۶1 درصد 
افزایش داشته است و اهمیت اجرای پروژه 
رمز پویای بانکی زمانی که بدانیم بیش از 
۴00 میلیون کارت بانکی در کشور وجود 
دارد و به طور متوسط هر شهروند صاحب 
پنج کارت بانکی است، بیشتر می شود زیرا 
اغلب هموطنان رمز ثابتــی را برای همه 
کارت های بانکی خود در نظر می گیرند 
که می تواند محلی برای ســودجویان و 
کالهبرداران باشــد. هر چند آمار دقیقی 
از فعالیت شبکه های جعلی بانکی در دو 
سال گذشته و میزان خســارات ناشی از 
کالهبرداری های اینترنتی در کشور در 

دست نیست اما گزارش های میدانی حاکی 
از آن است که از هر هشت فرد دارای کارت 
اعتباری، یک نفر در سه سال اخیر دچار 
فیشــینگ و کالهبرداری های اینترنتی 
شــده و باتوجه به افزایش نــرخ تورم در 
بازارهای ایران، میزان خسارت این جرایم 
به کاربران شبکه بانکی هر سال افزایش 

چشمگیری را تجربه کرده است.

    رمزپویا به نظام پرداخت دیجیتال 
استارت آپ ها ضربه می زند

رضا سلمانی، کارشناس اقتصاد دیجیتال 
معتقد اســت فرهنگ اقتصادی حاکم بر 
جامعه، باعث شده تا استفاده از مبادالت 
الکترونیک بانکی در بین مردم ما به اندازه 

دیگر کشورها نباشد و افراد اقدامات سنتی 
را بر عملیــات الکترونیکی ترجیح دهند 
به طوری که بسیاری از کسب و کارهای 
سنتی که مشــاغل نوین و استارت آپ ها 
را رقیب خود می دانند با ایجاد شــایعه و 
بدبینی ها نسبت به بهره بردن از خدمات 
استارت آپ ها، ســعی می کنند از دایره 
رقابت مالی در نظام اقتصادی ایران حذف 
نشوند. وی اضافه می کند: بر اساس تعاریف 
شبکه های بانکداری جهانی از رمز پویای 
بانکی، ایــن رمز به عنــوان یک پیامک 
اینترنتی حاوی لینک یا کد مشخص در 
شتاب دهنده های سیستم بانکی جهان 
شناخته می شــود و پذیرش آن از سوی 
موسســات مالی و بانک های عضو شبکه 

شتاب بانکداری تنها برای یک بار میسر 
است و کاربران برای هربار استفاده از شبکه 
شتاب مجبور اند از این رمز استفاده کنند.

سلمانی می گوید: استفاده از این رمز که 
تاثیر به سزایی در افزایش امنیت تبادالت 
الکترونیک مالی دارد، یکــی از ضرورت 
های هر نظــام بانکداری اســت که می 
خواهد شــیوه ارتباطات اینترنتی خود را 
بر اساس اســتاندارد های جهانی اقتصاد 
دیجیتال تنظیم کند و از ایــن رو تعداد 
محدودی از بانک های ایرانی که فعالیت 
گســترده تری در سیستم های مبادالت 
مالی جهانی دارند از ســال های گذشته 
 اجرای رمز پویا را در دستور کار خود قرار

 داده بودند.

اما و اگرهای یک طرح؛

رمز پویا؛ تهدید یا فرصت؟!
اجرای طرح رمز پویا یا یکبار مصرف در حالی در واپسین 
روزهای سال ۹۸ اجرا می شود که بسیاری از کارشناسان 
نسبت به خســارات احتمالی اســتارت آپ ها با اجرای 
 این پروژه هشــدار داده و برخی از آنهــا نیز ظرفیت و
 زیرساخت های اپراتورهای تلفن همراه و بانک های کشور 

برای عملیاتی کردن این پروژه را ناکافی دانسته اند.

انرژی

آب و هوا را نمی توان به بنزین اضافه کرد
»آب و هــوا را نمی توان بــه بنزین اضافه کــرد«؛ این 
موضوعی است که مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به شایعات موجود درباره 

کم فروشی بنزین بیان کرد.

با گران شدن و سهمیه بندی بنزین، نگرانی هایی درباره کم فروشی و تقلب در بنزیِن توزیع  
شده در کشور به وجود آمده است. برخی از افزایش تعداد دفعات سوخت گیری و برخی دیگر 
از وجود آب و هوا در بنزین و کم فروشی جایگاه ها گالیه داشتند. مواردی از این کم فروشی 

توسط سازمان ملی استاندارد شناسایی و با آن برخورد شد.
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در یک نشست خبری از پلمپ نازل هایی که 
کم فروشی داشتند، خبر داد. بر این اساس در آذرماه، ۴9۷8 نازل بررسی شدند که 1۶3 مورد 
از آنها به دلیل کم فروشی توسط کارشناسان سازمان استاندارد و وزارت نفت پلمپ شدند. وی 
درباره آالیندگی بنزین تولید داخل گفت: مطابق آزمایش ها، تا کنون کیفیت بنزین تولیدی 

هیچ مشکلی نداشته و استانداردهای الزم را پاس می کند.
کرامت ویس کرمی، مدیر تأمین و توزیع شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
گفت وگو با ایرناپالس با رد امکان اضافه کردن آب و هوا به بنزین از نظر فنی توضیح داد: در 

تمام جایگاه ها، پمپی که بنزین یا گازوئیل را به سمت نازل ارسال می  کند، غرق در بنزین و 
شناور است و تقریباً ۲0 سانتی متر باالتر از کف مخزن قرار دارد. بنابراین امکان اینکه هوایی به 
سمت نازل ارسال شود از نظر فنی وجود ندارد. درباره آب هم باید گفت آب نمی تواند در مخزن 

قرار گیرد و توسط خودرو سوزانده شود.

    جایگاه ها ماهانه حداقل پنج بار بازرسی می شوند
ویس کرمی افزود: کارشناسان کنترل کیفی ماهانه حداقل پنج بار در تمام کشور به تمام 
جایگاه های عرضه سوخت، مراجعه می کنند و نمونه بنزین و گازوئیل مخازن و خروجی نازل ها 
را مورد نظارت کیفی قرار می دهند و این اطمینان را می دهیم که سوخت از بُعد کمی و کیفی، 

شدیداً تحت نظارت ما و سایر سازمان های نظارتی قرار دارد.
وی درباره کیفیت سوخت توزیع شده در کشور گفت: ما به تکلیفی که در بُعد توزیع و کیفیت 
سوخت به عهده داریم عمل می کنیم و کنترل مستمر شرکت پخش و سازمان های نظارتی 

بیرونی نیز انجام می شود.
وی ادامه داد: تکلیف قانونی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و وزارت نفت این است 
که سوخت توزیعی در کالن شهرهای مصوب و در شهرها و جاده های مواصالتی را مطابق با 
استاندارد یورو توزیع کند و بر این اساس، تمام بنزین و نفت گاز توزیعی مطابق با استاندارد 

یورو۴ است. این سوخت، شاخصه های زیســت محیطی را دارد و به صورت مستمر توسط 
شرکت پخش، سازمان ملی استاندارد و ســازمان حفاظت محیط زیست، مورد ارزیابی و 

سنجش قرار می گیرد.

    بنزین تولید داخل مطابق استاندارد است
ویس کرمی درباره نظارت بر سوخت تولیدی پاالیشگاه های داخلی گفت: پاالیشگاه، بنزین 
را تولید و شــرکت ملی پخش آن را ذخیره و توزیع می کند. کیفیت بنزین دقیقاً مطابق با 

استانداردی است که برای ما تعریف شده و تکلیف به توزیع آن داریم.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن تأیید کیفیت سوخت 
توزیعی گفت: نظارت مستمر شرکت پخش و از آن مهم تر، سازمان ملی استاندارد و سازمان 
حفاظت محیط زیست که از نظر قانونی ارزیابی و انطباق با استاندارد را انجام می دهند، توزیع 

بنزین و نفت گاز یورو۴ را تأیید می کند.
وی درباره این سازوکار نظارتی توضیح داد: شرکت پخش، ماهی یک بار تمامی نازل های عرضه 
بنزین و گازوئیل سطح کشور را به وسیله پیمانه های معیار و استاندارد و روش و دستورالعمل 
موجود، مورد آزمایش کّمی قرار می دهد و نازلی که سوخت را عرضه می کند به لحاظ کّمی 

مورد بررسی قرار می گیرد.

اقتصاد انالین
تحلیل
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فراخوان ارزیابی دانش بنیان ها و استارت آپ ها در صنعت نفت
رویداد شناسایی، ارزیابی و انتخاب شرکت های دانش بنیان و استارت آپ واجد شرایط برای همکاری و گسترش 

فضای کسب وکار در صنعت نفت برگزار می شود.
مطابق با سیاســت های کلی نظام و تمهیدات دولت خدمتگزار در حمایت از شــرکت های دانش بنیان، 
استارت آپ ها و کسب وکارهای نوآورانه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال »رونق تولید« 

نامگذاری شــده اســت، وزارت نفت در نظر دارد با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های فعال در حوزه صنعت نفت را از ۲۷ لغایت ۲۹ بهمن ماه 

۱۳۹۸ در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار کند.
شناسایی، ارزیابی و انتخاب شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های توانمند در حوزه صنعت  نفت به منظور بهره مندی از مزایا 

و حمایت های درون/ برون سازمانی پارک نوآوری و فناوری صنعت  نفت، برگزاری نشست های تخصصی برای اعالم نیازهای فناورانه شرکت های 
تابع/ مستقل صنعت نفت در حوزه های فناورانه تجهیزات و قطعات، مواد و محصول شیمیایی، نرم افزار و پلتفرم، خدمات و…، برگزاری نشست های 
B۲B )مهلت ثبت نام تا مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۸(، دیدار با مدیران و کارشناسان صنعت نفت، آشنایی با خدمات و حمایت های پارک نوآوری و فناوری 

صنعت نفت از مهم ترین اهداف این گردهمایی است.

بدون تردید بسیاری از
 شرکت ها دارای تیم مالی 

هستند. نکته مهم در این میان 
وضعیت خاص کسب و کارهای 

کوچک است. این کسب و کارها 
بودجه کافی برای راه اندازی یک 

بخش مجزا را ندارند. به همین 
خاطر باید به فکر ایده های دیگر 

باشند

،،
اقتصاد آنالین

یادداشــت
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در  کار  تجربــه  اگــر 
شرکت های بزرگ را داشته 
باشید، آنها همیشه پیش از 
اقدام برای اجرای طرحی 
تازه با بخش مالی مشورت 
می کنند. این امر به خاطر 
رعایــت آداب مدیریــت 
شرکت نیست، بلکه نیاز واقعی و ضروری 

هر کسب و کاری را بیان می کند.
بدون تردید اهمیت بخش مالی برای هر 
شرکتی قابل درک است. همین نکته در 
طول دو دهه اخیر اغلب کسب و کارها را 
ترغیب به استفاده از تکنیک های متنوع 
برای افزایش کارایی ایــن بخش کرده 
است. همه ما با توصیه های مختلف در 
زمینه بهبود کارایی بخش مالی مواجه 
شــده ایم. نکته مهم در مورد اغلب این 
توصیه ها ماهیت بیش از حد حرفه ای 
شــان اســت. به این ترتیب افراد عادی 
توانایی برقراری ارتباط با آن را نخواهند 
داشــت. هدف اصلی مــن در این مقاله 
بررســی راهکارهای افزایــش کارایی و 
اثربخشی تیم مالی شرکت با استفاده از 
شش گام ساده است. در ادامه هر کدام از 
تکنیک های موردنظر در بخشی مجزا و 
به صورت کامال ساده مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.

   1. کاهش فرآیندهای عادی
بســیاری از تعامالت در فضای سازمانی 
دارای کلیشــه ها و فرآیندهای پیچیده 
اند. این امر سرعت تبادل اطالعات میان 
بخش های مختلف را کاهش می دهد. 
اگر ما به دنبال افزایــش کارایی بخش 
مالی شرکت هستیم، باید تا جای ممکن 
از کلیشــه های موجود فاصله بگیریم. 
وقتی بخش های مختلف شرکت توانایی 
برقراری ارتباط سریع با یکدیگر را ندارند، 
امور حسابرسی دشوار خواهد شد. به هر 
حال حسابرسی هر شرکت نیازمند اطالع 
از میزان درآمــد و هزینه های جاری هر 

بخش است. در شرایط دشواری ارتباط 
و وجود ســاز و کارهای پچیــده امکان 
حسابرسی آسان نیز از میان خواهد رفت.

یکی از نکات مناســب بــرای افزایش 
کارایی بخش مالی و حسابرسی شرکت 
درخواســت ارائه صورتحســاب مالی از 
هر بخــش به صورت منظم اســت. بازه 
زمانی تحویل گزارش ها بسته به برنامه 
ما متفاوت خواهد بود. برخی از برندها هر 
دو هفته یکبار حساب های مالی شان را 
مدیریت می کنند. توصیــه من در این 
بخش مدیریت ماهانه حســاب هاست. 
این امر موجب ایجاد نظم بهینه در امور 
کسب و کار و همچنین فرصت مناسب 
برای هر بخش به منظور تهیه گزارشی 

کامل می شود.

   2. استفاده از نرم افزارهای دارای 
هوش مصنوعی

 Markets براساس پیش بینی موسسه
And Markets صنعــت مدیریت 
مالی و حســابداری شــرکت ها تا سال 
۲۰۲۳ ارزشی معادل ۳۰۰ میلیارد دالر 
پیدا خواهد کرد. بســیاری از شرکت ها 
برای مدیریت امور مالی شــان نیازمند 
اســتفاده از خدمات ســایر آژانس ها و 
حسابدارهای حرفه ای هستند. این امر 
فعالیت شرکت های حســابداری را به 
شدت توسعه می دهد. وقتی یک حوزه 
دارای منبع درآمد باالیی باشــد، حضور 
شــمار فزاینده ای از برندهــا در آن امر 
طبیعی خواهد بــود. اگر ما به فکر ایجاد 
ســاز و کاری برای مدیریــت امور مالی 
برندمان نباشیم، باید هزینه های نسبتا 
گزافی برای آن پرداخــت کنیم. راهکار 
مدنظر این بخش راه اندازی تیم مدیریت 

مالی در داخل شرکت است.
بدون تردید بسیاری از شرکت ها دارای 
تیم مالی هســتند. نکته مهــم در این 
میان وضعیت خاص کســب و کارهای 
کوچک است. این کسب و کارها بودجه 
کافی برای راه اندازی یک بخش مجزا را 
ندارند. به همین خاطر باید به فکر ایده 
های دیگر باشــند. توصیه من در اینجا 
استفاده از سیستم های هوشمند برای 
کمک به حسابدارها جهت مدیریت امور 
مالی شرکت اســت. خوشبختانه امروزه 
گزینه های بسیار زیادی برای استفاده در 
اختیار حسابدارها قرار دارد. برخی از این 
نرم افزارها با استفاده از هوش مصنوعی 
بســیاری از امور پیش پا افتاده و زمانبر 
را انجام می دهند. بــه این ترتیب فقط 
مدیریت به فرآیند حسابرســی برعهده 

حسابدار شــرکت خواهد بود. با کاهش 
هزینه ها امکان سرمایه گذاری بر روی 
بخش های دیگر و توســعه هرچه بهتر 

کسب و کار فراهم می شود.

   3. وضع قواعد مدیریتی تازه
بدون شــک هیچ قاعده یگانه ای برای 
موفقیــت تمام شــرکت هــا در عرصه 
مدیریت امــور مالی وجود نــدارد. هر 
شرکت با توجه به وضعیت خاص اش باید 
استراتژی های مختلفی به کار گیرد. در 
این زمینه موسسه مک کینزی و شرکا 
توصیه های جالبی دارد. بر این اساس ما 
باید برای افزایش کارایی بخش مدیریت 
مالی شــرکت مــان قاعــده مدیریتی 
کاربردی وضــع کنیم. این امر شــامل 
اســتفاده از تجربه دیگران و همچنین 
اقناع کارمندان بخش امور مالی اســت. 
بسیاری از شرکت ها براساس الگوهای 
قدیمی مشغول به فعالیت هستند. حوزه 
مدیریت در طول سال های اخیر توسعه 

بسیار زیادی یافته است، بنابراین ما باید 
از دســتاوردهای این حوزه برای بهبود 
شرایط شــرکت اســتفاده کنیم. ایجاد 
قواعد مشــخص برای بخش امور مالی 
یکی از دستاوردهای تازه علم مدیریت 

محسوب می شود.
یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت 
بهینه شــرکت در حالت کلی توجه به 
سلیقه مشتریان و خواســته های شان 
اســت. این امر امــکان تعییــن قواعد 
مدیریتی بهینه برای بخش های مختلف 
را فراهم می ســازد. در مورد بخش امور 
مالی باید وضعیت برندمــان در کانون 
توجه قرار گیرد. در اینجا ســر و کار ما 
به طور مســتقیم با مشــتریان نیست، 
بلکه باید شرایط ویژه خودمان را لحاظ 
کنیم. تمام شرکت ها کم و بیش دارای 
مشکالت حسابداری هســتند. این امر 
نیاز به تعیین روندهای مدیریتی تازه را 
دوچندان خواهد کرد. ایجاد پیوند میان 
نیازهای شــرکت و حوزه مدیریت مالی 

یکی از گام های مهم در راستای موفقیت 
محسوب می شود.

   4. تقویت فرهنگ همکاری
تقویت همکاری میان کارمندان و بخش 
های مختلف شــرکت اهمیت بســیار 
زیادی دارد. شــرکت هایی که در تالش 
بــرای تقویت این فرهنگ هســتند، به 
طور میانگین پنج برابر بهتر از سایر رقبا 
اثربخشی دارند. معنای اثربخشی در اینجا 
بهره وری بیشــتر در ازای هزینه کمتر 
است. شاید در ابتدا عجیب به نظر برسد، 
اما همکاری میان کارمندان و بخش های 
مختلف کســب و کار چنــدان بدیهی 
نیست. بسیاری از شرکت ها مشکل عدم 
همکاری نزدیک کارمندان با یکدیگر یا 
بخش های مختلف را دارند. به این ترتیب 
بخش قابــل توجهی از شــرکت ها باید 
اقدام به تقویت فرهنگ همکاری میان 
کارمندان شــان کنند. این امر از طریق 
ایجاد موقعیت هــای گفت وگو و تبادل 
اطالعات خارج از چارچوب ســازمانی 
روی می دهد. شرکت های بزرگ همیشه 
زمان استراحت مشخصی برای کارمندان 
تعریف می کنند. این امر انگیزه کارمندان 
برای آشنایی هرچه بیشتر با یکدیگر را 

افزایش می دهد.
پرســش مهم درباره تقویــت فرهنگ 
همکاری مربوط به چگونگی ایجاد آن در 
وهله نخست است. بسیاری از شرکت ها 
در این مرحله با مشکالت بسیار زیادی 
مواجه هستند. توصیه من در این بخش 
تمرکز بر روی اهداف خــاص برندمان 
اســت. به عنوان مثال، اگر هدف اصلی 
ما افزایش فروش در ســال جاری است، 
باید آن را در قالب هدفــی جذاب برای 
کارمندان تعریف کنیم. وقتی یک شرکت 

دارای هدف باشد، کارمندان درباره آن 
صحبت خواهند کرد. همچنین اگر ما در 
زمینه جلب نظر آنها موفق عمل کنیم، 
امکان همــکاری بهینه آنهــا نیز فراهم 

می شود.

   5. ایجاد دوره های آموزشــی و 
مهارت افزایی

همه افراد در دنیای کسب و کار نیازمند 
افزایش مهارت شان هســتند. این امر 
درباره کارمندان به اندازه مدیران صحت 
دارد، بنابرایــن باید به دنبــال اجرای 
طرح های آموزشــی و مهارت افزایی در 
شرکت نیز باشیم. نکته مهم در این میان 
حضور تمام اعضای شــرکت در چنین 
دوره هایی اســت. اگر فقــط کارمندان 
در این دوره های حضور داشــته باشند، 
تصور ایجاد تمایز میان خودشان و بخش 
مدیریتی پیش می آیــد. ما نباید از نظر 
ســطح دانش یا نیاز به افزایش مهارت 
میان خــود و کارمندان فــرق بگذاریم. 
فقط در این صورت امکان توسعه دامنه 

فعالیت برندمان فراهم خواهد شد.
 مهم تریــن گام در راســتای برگزاری 
دوره های آموزشی و مهارت افزایی اطالع 
از ســطح مهارت و تخصص کارمندان 
و تیم مدیران اســت. بدون این آگاهی 
برگزاری دوره های آموزشی کارکردش 
مناسب را نخواهد داشــت. بدون تردید 
هر شــرکتی دارای نقص هــای زیادی 
است. شناخت نقص ها نقش مهمی در 
افزایــش کارایی برندهــا دارد، بنابراین 
گام نخست در اینجا شناخت حوزه های 
ناکارآمدی شــرکت اســت. پس از این 
باید اقدام به رفع آنها با همکاری آژانس 
 های تخصصــی و برگــزاری دوره های

 حرفه ای بود.

چگونه کارایی تیم مالی را افزایش دهیم؟

حساب رسی به حساب رس ها

بدون شک هیچ قاعده 
یگانه ای برای موفقیت 

تمام شرکت ها در 
عرصه مدیریت امور 

مالی وجود ندارد. 
هر شرکت با 

توجه به وضعیت 
خاص اش باید 

استراتژی های مختلفی 
به کار گیرد

پشت هر کسب و کار موفقی یک بخش مالی توانمند حضور 
دارد. وظیفه اصلی این بخش به طور سنتی محاسبه میزان 

درآمد و هزینه های شرکت است.
به این ترتیب ما همیشه براساس میزان بودجه در دسترس 
واقعی مان اقدام به فعالیت در دنیای کسب و کار خواهیم کرد. 
یکی از ایرادهای اصلی شرکت ها بی توجهی به آمارهای واقعی 
کسب و کارشان است. این امر موجب ورود آنها به حوزه های 
بازاریابی یا برندسازی پرهزینه و سپس ناتوانی در پرداخت 
هزینه ها می شود. بسیاری از ورشکستگی ها در پی همین 

امر به وجود می آید. 

فعال ایرانی حقوق مالکیت 
فکری در سوئیس:

 کاالهای ایرانی 
باید با برند جغرافیایی 

عرضه شود

فعال ایرانی حقوق مالکیت فکری در 
سوئیس بر لزوم برندینگ محصوالت 
ایرانی با مشخصه جغرافیایی از جمله 
برند فرش قم در بازار اروپا و سراسر 

جهان تاکید کرد.  
ساناز جوادی در ارتباط ویدیویی از 
سوئیس با اولین همایش تخصصی 
امنیت کســب و کار پیشگیری که 
در تاالر مرکزی شــهر در قم برگزار 
شد، گفت: با توجه به پروژه هایی که 
در سال آینده به زودی توسط دولت 
های مختلف از جمله دولت سوئیس 
و ارگان های مختلف ســازمان ملل 
برای حمایت از صنایع کشاورزی و 
دستی انجام می شود، سالی پرتکاپو 
برای صنایع ایرانی در عرصه حضور 
در جامعه جهانی خواهــد بود. وی 
افزود: در این زمینه باید فعالیت های 
مناســبی در زمینــه برندینــگ و 
حمایت از محصــوالت ایرانی را در 
قالب سیستم مالکیت فکری انجام 
دهیــم، تمرکز اقتصاد ایــران روی 
اقتصاد دانش بنیان است و به همین 
دلیل ارتقای سیستم مالکیت فکری 

دارای اهمیت فراوان است. 
کارشــناس حقوقی مالکیت فکری 
با ذکر ایــن مطلب که ســوئیس و 
اتحادیه اروپا برای افزایش تجارت با 
ایران در این سیستم دغدغه دارند، 
تصریح کرد: بازرگانان و شــرکت ها 
و استارت آپ های ایرانی برای توسعه 
بازار به خــارج از ایران این دغدغه را 
دارند که محصوالت و ایده های آنها 
در بازار خارج از کشور به خصوص در 

اروپا با چالش مواجه شود.
وی گفت: عــدم مدیریت و آموزش 
مشــکالت بســیاری برای سرمایه 
گذاران و ایده پــردازان ایجاد کرده 
است. کشورهای توسعه یافته ثبت 
این حقوق و ثبت آنهــا در بازارهای 
هدف را دنبال مــی کنند. بازرگانان 
ایرانــی به دلیــل عــدم برندینگ 

بازارهای خود را از دست می دهند.
جوادی با ذکر این مطلب که کاالهای 
ایرانی باید به نام مناطق ایرانی برند 
شوند، گفت: اگر این کار انجام شود 
این کاالها با شکل برندینگ بهتری 
به شکل متمایز در بازارهای جهانی 

به فروش می رسد.
وی تصریح کرد: این کاالها تحت نظام 
برندینگ باید با کیفیت اســتاندارد 
بازار هدف عرضه شــود. اگر چنین 
کاری انجام شــود اعتماد خریداران 
به کاالی ایرانی افزایش پیدا می کند. 
بســیاری از محصوالت ایرانی بدون 
اسم ایران و به خصوص به شکل فله و 
با قیمت بسیار پایین به ویژه در بخش 

کشاورزی عرضه می شود.
جوادی یادآورشد: امروزه کشورهایی 
چون ترکیه و عمان و عراق کاالهای 
فله ایرانی را با برند خود به بازارهای 
هدف عرضه می کنند؛ مثال فرش قم 
در اروپا شناخته شده است ولی وقتی 
بدون برند وارد این بازار می شــود 
کسی این کاال را نمی شناسد و طبعا 

با قیمت پایین تری آن را می خرد.
وی گفت: مدیریت مالکیت فکری 
که صرفا منحصر به ثبت نباشــد و 
اســتراتژی هــای اســتارت آپی و 
بازرگانی که به این ســمنت نرود با 
شکســت مواجه خواهد شد. نشان 
جغرافیایــی در عرصــه برندینگ 
اهمیت خاصی پیدا کرده اســت و 
ایران هم جزو کنوانسیون مالکیت 
فکری اســت که باید از این ظرفیت 

استفاده شود.

ایسنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

ادغام دو استارت آپ خدماتی برای رفع انحصار در کشور

مدیران دو مجموعه ریحون و چیلیوری در کنفرانس 
خبری به سواالت خبرنگاران حول موضوع ادغام دو 

مجموعه پاسخ دادند.

مدیران دو مجموعه ریحون و چیلیوری در کنفرانس خبری به سواالت خبرنگاران 
حول موضوع ادغام دو مجموعه پاسخ دادند.

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطالعات و ارتباطــات ایران، چیلیوری و ریحون 

به عنوان دو استارت آپ فعال در حوزه سفارش آنالین غذا در 
جلسه ای با اعالم خبر ادغامشان تاکید کردند که با این کار می 
خواهند جایگاه اول این بازار را که حاال در اختیار رقیبشان یعنی 

اسنپ فود است را پس بگیرند. 
در ابتدای این نشســت  خبری مدیــران دو مجموعه به روند 
شــکل گیری برندهای خود و رقابت شان برای گرفتن جایگاه 
دوم در بازار ســفارش آنالین غذا صحبت کردند و علت اصلی 
ادغام را شــکل گیری یک ســینرژی قوی بیــن دو مجموعه 
 بــرای گرفتن جایــگاه اول در ســفارش غــذای آنالین اعالم 

کردند. 
در ادامه علیرضا صادقیان مدیرعامل شــرکت کسب و کار نوین 
ایرانیان افزود: طی این ادغام برند ریحون به مرور حذف خواهد شد 
و کاربران آن به چیلیوری منتقل خواهند شد. همچنین وظیفه 
اصلی من از ایــن پس مدیر عاملی چیلیــوری خواهد بود و  فرد 
دیگری وظیفه مدیریت هلدینگ کسب و کارهای نوین ایرانیان 

را بر عهده خواهد گرفت.
در ادامه کنفرانس خبری بابک کبیری، مدیرعامل ریحون بیان کرد: ما در سال ۹۷ 
برای رشد بیشــتر به فکر همکاری با رقبایمان افتادیم و هنگامی که این ایده را با 
رقیب اصلی مان یعنی چیلیوری مطرح کردیم، متوجه شدیم که این تمایل از طرف 
مجموعه رقیبمان  هم وجود دارد و توانســتیم پس از گذشت نزدیک به یک سال 
این ادغام را رسماً به سرانجام برسانیم. طبق برنامه ریزی ها برند ریحون تا انتهای 
سال حذف خواهد شد و دو شرکت تحت عنوان برند مشترک چیلیوری ادامه کار 

خواهند داد.
از جمله نکات دیگری که در این نشست به آن اشاره شــد، بحث برنامه های آتی 
مجموعه چیلیوری در زمینه سفارش آنالین بود. علی رضا صادقیان با اشاره به بازار 
بســیار بزرگ کاالهای تند مصرف ، هدف گذاری این شرکت را ورود به این دسته 
از محصوالت دانســت و بیان کرد: حجم کاالهای سوپرمارکت ها ۲۰۰ برابر حجم 
بازار سفارش غذا است که کمتر از نیم درصد آن به صورت آنالین صورت می پذیرد.

همچنین اعالم شد عالوه بر کاالهای سوپرمارکتی، هدف گذاری این مجموعه ورود 
به دسته بندی های جدید از کاالهای تند مصرف همچون گل و گیاه، شیرینی جات، 

داروخانه ها، میوه و نانوایی ها خواهد بود.
در این نشست همچنین علی سمســاری لر، مدیرعامل جدید مجموعه سرآوا که 
سرمایه گذار اصلی ریحون به شــمار می رود، نیز حضور داشت. ایشان از شرایطی 
که دو مجموعه مجبور به هزینه کــردن برای رقابت با یکدیگــر بودند، یاد کرد و 
ابراز امیدواری کرد که این ادغام باعث رشد 6۰ درصدی مشتریان و 4۰۰ درصدی 

رستوران های طرف قرارداد شرکت چیلیوری شود.
محمودرضا خواجه نصیری مدیرعامل شــرکت تامین سرمایه تمدن یکی دیگر از 
اعضای این کنفرانس خبری بود. تامین ســرمایه تمدن از ســرمایه گذاران اصلی 
شرکت کسب و کارهای نوین ایرانیان به حساب می رود. ایشان نیز از ادغام این دو 
شرکت ابراز خرسندی کرد و بیان داشــت: امیدواریم این ادغام عالوه بر این که به 
رشد این دو شرکت کمک می کند، مسیر ادغام را برای شرکت های دیگر نیز روشن 
کند. متاسفانه در ایران برخالف بسیاری از کشورهای دیگر فرهنگ ادغام جا افتاده 
نیست و بسیاری ادغام را به معنای پذیرش شکست خود می بینند و نه راهی برای 

توسعه روز افزون.

اکوموتیو
گــــــزارش
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