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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ف
شری

د 
حم

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/10/9 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,596,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,594,0004,007,000جدید

2,379,0002,060,000نیم سکه

1,470,0001,247,000ربع سکه

920,000859,000سکه گرمى

یک مثقال 
2,030,0001,764,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18469,100407,700 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24625,200543,600 عیار

دوشنبه| 9 دى 1398| 30 دسامبر 2019 | 3 جمادى االول 1441 | سال دوم| شماره 404|  صفحه اول

روزنامه اقتصادى استان اصفهان

70 هزار میلیارد پنهان در ارز 4200 تومانى!  

نه راه پس داریم، نه راه پیش!
22 ماه از آمدن نرخ پرحاشیه 4200 تومان در بازار ارزى و 

تجارى ایران مى گذرد و باوجود همه مخالفت ها در 
این زمینه، دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه 

اینکه با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره اى جز ادامه 
این مسیر ندارد. نرخى که پشت تامین 10.5 میلیارد 

دالر براى کاالى اساسى در سال آینده رانت حدود 70 
هزار میلیارد تومانى دارد و تضمین 100 درصدى هم براى 

پیشگیرى از آن وجود ندارد. ...
7

شهردار اصفهان خبر داد 

خریدارى 35 اتوبوس 18 مترى براى شهر
     صنایع باید سیستم کنترل آلودگى داشته باشند و نصب فیلتراسیون هم امرى جدى است
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همین امروز جلوى 
ورشکستگى مان را 

بگیریم

براى تعریف ورشکستگى تعابیر 
زیــادى وجــود دارد و هر کس 
به زعم خود ورشکســتگى را به 
حالتى خاص مصداق مى دهد.  
تعریف کلى کلمه ورشکســتى 
در تجارت  یعنى یــک تاجر از 
پرداخت تعهدات خود عاجز شود. 
البته ممکن است تاجر امالك و 
مستغالت زیادى داشته باشد و 
به دلیل در رهن بودن این امالك 
نتواند تعهدات خود را انجام داده 
و به موجب آن ورشکسته تلقى 
مى شود .  اما برخى از تجار بزرگ، 
پا را فراتر از این تعریف گذاشته و 
سود آور نبودن فعالیتشان طى 
یک یا چنــد دوره متوالى را به 
ورشکســتگى  اطالق مى کنند 
و انتظــار دارند طبــق قوانین 
ورشکستگى با آنها برخورد شود 
در حالى که با فــروش امالك و 
مستغالتشان مى توانند به صورت 
یکجا تمامى بدهى ها را پرداخت 
کنند. اما در هر دو صورت تاجر 
در آینده شــغلى خــود دچار 
تنش هاى بسیارى خواهد شد به 

همین دلیل برخى از...

خبرهاى خوش براى 
پرستاران

معاون پرستارى وزیر بهداشــت در آستانه روز 
پرستار از پرداخت بخشى از معوقات پرستاران، 
انجام فرایند جذب 5000 نیروى جدید پرستارى 
و قول وزیر براى جــذب 4500 نیروى جدید تا 

اسفند ماه خبر داد.
دکتر مریم حضرتى گفت:  در روز پنج شنبه هفته 
جارى و همزمان با میــالد حضرت زینب (س) 
مراسم جشــن بزرگ روز پرستار نیز با همکارى 
معاونت پرستارى وزارت بهداشت و سازمان نظام 
پرستارى مانند دو سال گذشته برگزار مى شود. 
در جشن روز پرستار همه گروههاى پرستارى از 
جمله پرستاران دانشگاه ها و مراکزدرمانى دولتى، 
نظامى، تامین اجتماعى، خیریه ها و شرکت نفت، 
روساى دانشکده هاى پرستارى، هیات  مدیره هاى 

نظام پرستارى و... و. شرکت مى کنند....

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

 تومان در بازار ارزى و  تومان در بازار ارزى و  تومان در بازار ارزى و  تومان در بازار ارزى و 

اینکه با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره اى جز ادامه اینکه با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره اى جز ادامه 
 میلیارد  میلیارد 
7070

 درصدى هم براى  درصدى هم براى  درصدى هم براى  درصدى هم براى  درصدى هم براى 
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گزارش

رییس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى شهر اصفهان خبر داد
شهردارى در راه اندازى دفاتر تسهیلگرى و توسعه محلى در کنار وزارت کشور

رییس کمیســیون اجتماعى و محیط زیست 
شــوراى اســالمى شــهر اصفهان گفــت: با 
توجه به شــرایطى که در نه منطقه حاشــیه 
نشین کالن شــهر اصفهان وجود دارد و براى 
جلوگیرى از موازى کارى دستگاه ها و ادارات 
متولى پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى، 
جلســاتى در کمیســیون اجتماعى شوراى اسالمى شــهر اصفهان 
برگزار شــد و شــهردارى اصفهان تصمیــم بر آن گرفت کــه در راه 
اندازى دفتر تســهیلگرى و توســعه محلى به کمک وزارت کشــور

 بیاید.
کوروش محمدى اظهار کرد: راه اندازى دفاتر تســهیلگرى و توسعه 
محلى از دو سال قبل توســط وزارت کشور آغاز شــده و به مرور در 

استان ها توسعه پیدا کرده است.
وى بیــان کرد: هدف از تأســیس ایــن دفاتر محقق کــردن عدالت 
اجتماعى، ارتقاى ســطح زندگى، دانش شــهروندى و رفع معضالت 
مناطق حاشیه اى و کم برخوردار در کالن شهرها است چون احساس 
تعلق مردم در این مناطق به دلیل نبود امکانات و رسیدگى مسوولین، 
به امور شهر و شهروندى بســیار پایین و احتمال بروز آسیب ها در آن 

بسیار زیاد است.
وى با بیان اینکه این طرح موفق ترین طرح اجتماعى وزارت کشــور 
است، افزود: طرح دفاتر تســهیلگرى و توســعه محلى به همه ابعاد 
اجتماعى و نیازهاى مناطق حاشــیه نشین پرداخته و به همین دلیل 

موفق است.
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: وزارت کشور این طرح را ابتدا 
به صورت پایلوت در بعضى استان ها آغاز کرد و بعد از موفقیت تصمیم 

بر آن شد در دیگر استان ها هم این دفاتر راه اندازى شود.
محمدى ادامه داد: اصل مأموریت تأسیس و راه اندازى دفاتر به عهده 
دفاتر اموراجتماعى در اســتاندارى ها است و شــهردارى ماموریتى 
در این رابطه ندارد اما با توجه به شــرایطى که در نه منطقه حاشــیه 
نشین کالن شهر اصفهان وجود دارد و براى جلوگیرى از موازى کارى 
دستگاه ها و ادارات متولى پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى، جلساتى 

در کمیسیون اجتماعى شوراى اسالمى شــهر اصفهان برگزار شد و 
شهردارى اصفهان تصمیم بر آن گرفت که در این طرح مشارکت کند.

رییس کمیســیون اجتماعى و محیط زیست شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان با بیان اینکه شهردارى اصفهان تنها شهردارى در کشور است 
که در این طرح همکارى مى کند، تصریح کرد: کمیســیون اجتماعى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان و معاونت اجتماعى سازمان فرهنگى 
اجتماعى شهردارى اصفهان به عنوان ناظر در کنار دفتر امور اجتماعى 
استاندارى در این دفاتر قرار مى گیرد چون با بودجه اى که وزارت کشور 
در اختیار استاندارى قرار داده بود تنها توانستند چهار دفتر در مناطق 
حاشیه اى اصفهان تأسیس کنند در صورتیکه نیاز همه مناطق به این 

دفاتر بود.
محمدى ادامه داد: شهردارى و شوراى اسالمى شهر اصفهان قرار است 
در چارچوب تفاهم نامه همکارى که با اســتاندارى اصفهان و معاونت 
سازمان اجتماعى وزارت کشور منعقد مى کنند، چهار دفتر تسهلیگرى 
و توسعه محلى در دیگر مناطق حاشیه اى شهر اصفهان تحت نظارت 
وزارت کشور راه اندازى کند تا در مشارکت طرح هاى اجتماعى الگویى 

براى دیگر شهردارى هاى کشور باشند.
وى با بیان اینکه این دفاتر توسط سازمان هاى مردم نهاد اداره مى شود، 
افزود: این سازمان هاى مردم نهاد توسط تیم انتخاب شده وزارت کشور 

و مجرى طرح، مصاحبه تخصصى و انتخاب شدند.
رییس انجمن آسیب شناســى اجتماعى کشــور تصریح کرد: دفتر 
تسهیلگرى و توسعه محلى عالوه بر مســائل روانشناسى و مددکارى 
به موضوعات اقتصادى، شهرســازى و حقوقى با رویکرد جمع آورى 
اطالعات مهم مى پردازد و نتیجه ایــن اطالعات به عنوان مدل برنامه 
ریزى براى اقدامات مهم شــهرى و مدیریت اجتماعى استان در این 

مناطق مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
محمدى گفت: مشــکالت مناطق حاشــیه اى 30 تا 40 ساله اى در 
مناطق حاشیه اى شهر اصفهان وجود دارد، یک شبه برطرف نمى شود. 
با پیش بینى کارشناسان وزارت کشــور این دفاتر 10 تا 15 سال در 
این مناطق فعالیت مى کنند تا بتوانند از شکل گیرى عوارض و موارد 

جدید پیشگیرى کنند.

مریم یادگارى
گـــزارش

ISFAHAN
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مجتبى نظیرى  - شهردار نیاسر 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شناسه: 713907

شناسه: 714512 

آگهى مناقصه نگهدار ى فضاى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 
مرحله اول- نوبت اول 

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در نظر دارد انجام حجم خدمات مربوط به نگهدارى فضاى سبز خود را از طریق برگزارى 
مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1398/10/14 با مراجعه به امور قراردادهاى 
شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان به آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتى اصفهان، شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، 
ساختمان شیخ بهایى نسبت به دریافت اسناد مربوطه اقدام و اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت ادارى 98/10/24 به دبیرخانه 

شهرك تحویل داده و رسید تحویل دریافت نمایند. 
* جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره 33871205 داخلى 1209 تماس حاصل فرمایید. 

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نسبت به خرید لوله و اتصاالت مورد نیاز جهت اجراى آبیارى قطره اى بوستان 
مالیات نیاسر در مجاورت خروجى بلوار خلیج فارس نیاسر با اعتبارى بالغ بر 4,000,000,000 ریال از محل اعتبارات شهردارى، 
از طریق افراد و شرکت هاى داراى صالحیت و استاندارد، زیر نظر دستگاه نظارت اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 

انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمان ها) مراجعه نمایند. 
*ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید .

نوبت اول

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد 
(ریال)

مبلغ تضمین
(ریال )

عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، ویدئومترى (CCTV) در مدار بهره 98-4-229/3
3,424,041,212171,202,000جارى بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه خمینى شهر (با ارزیابى کیفى)

عملیات مدیریت بهره بردارى ، خدمات مشترکین و خدمات عمومى منطقه بوئین 98-4-243/2
4,036,567,831201,828,000جارى و میاندشت

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/10/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/10/22

دریافت اسناد: ساِیت اِینترنِتی
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات                   WWW.abfaesfahan.ir     شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031             (داخلی 384  )
نام روزنامه:  اخبار اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول:   98/10/9

بازار کار در اخبار اصفهان
براى چــاپ آگهى هاى اســتخدامى 
و جویاى کار خود مى توانید با شــماره  

32274500 تماس حاصل فرمایید  
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ادامه از صفحه یک:
...    تجار با وجود ورشکســتگى، 
اعالم نمى کنند تا شاید درآینده 
فرجى شود که متاسفانه این کا 
نیز باعث افزایش بدهى هایشان 
خواهد شــد و عرصه برایشــان 

تنگ تر مى شود.
هر چنــد ورشکســتگى براى 
بسیارى از تجار پایان راه نیست 
اما دوران متزلزل و پر استرسى را 
براى آنها رقم خواهد زد. در سال 
گذشته تغییرات اقتصادى فراوانى 
در کشور رخ داد که باعث تغییر و 
تحوالت فراوانى در فضاى کارى 
شد. بعضى از مشــاغل با گرانى 
دالر و افزایش صادرات توانستند 
درآمد هاى کالنى به دست آورند 
و برخى دیگر به دلیل تحریم ها و 
نابه سامانى معیشت مردم دچار 
کاهش چشم گیر تقاضا شدند تا 
جایى که بسیارى از آنها مجبور 
شدند اعالم ورشکستگى کنند و 
یا  وسعت مشاغل خود را کاهش 
دهند که به این واســطه تعداد 
زیادى از کارگران قرار دادى بیکار 

شدند.
مسلما افزایش نرخ ارز به کاهش 
تقاضاى داخلى منجر مى شــود 
یعنى فــروش داخلــى  کاهش 
مى یابد. در ســالى که گذشت 
با افزایــش نــرخ ارز بیــش از

 30 درصــد تقاضــا از کلیــه 
محصوالت و خدمــات کاهش 
یافته است.در حالى که کاالهاى 
تولید داخل کاهش 70 درصدى 
فروش داشته اند ، اگر قیمت کاال 
مزیت صادراتى داشــته اســت، 
کاالهایى کــه در داخل فروش 
نرفته صادر شده است اما در مورد 
کاالهایى که قیمت کاال باالتر از 
بازار جهانى است ، تولید کنندگان 
براى فــروش دچار مشــکالت 
فراوانى شده اند که این امر موجب 
حذف فعاالن بــازار به خصوص 
فعاالن خرد شده است. زیرا در 90 
درصد موارد تولید کنندگان خرد 
در ایران قادر بــه رقابت با تولید 
کنندگان کالن نیستند لذا با این 
نرخ ارز، تولیــد کنندگان خرد یا 
تعطیل شدند یا در حال تعطیل 

شدن هستند .
با این اوصاف تجار و فعاالن بازار 
چه اقداماتى بایــد انجام دهند؟ 
نحوه تولید، کاالى تولیدى، نحوه 
فروش و خدمــات پس از فروش 
از ابعاد مهم کسب و کار هستند 
که باید به آنها دقت شود. باید به 
این امر توجه داشــته باشیم که 
در شرایط بحرانى مردم به خرید 
کاالهاى ضرورى مانند خوراك، 
پوشاك و درمان بیشتر اهمیت 
مى دهند تا کاالهاى لوکس مانند 
فرش و یا مبل پس در محصول 
تولیدى باید دقت بیشــتر کرد 
ضمن اینکه افزایش کیفیت در 
کنار قیمت مناسب تر نسبت به 
رقبا مى تواند مزیت رقابتى خوبى 
باشد. اما این روزها شیوه فروش 
نیز بسیار مهم اســت زیرا  سیل 
تغییرات این بار به فروش رسیده 
و همه  ما اطــالع داریم که دیگر 
با روش هاى قدیمى نمى توانیم 
انتظار موفقیت داشته باشیم  در 
نتیجه با اعمال تغییرات مناسب 
مى توانیم از خطر ورشکســتگى 
نجات پیدا کرد. اما فروش آخرین 
نقطه فعالیت یک تاجر نیســت. 
تجارى موفق هستند که در این 
بازار بتوانند مشترى وفادار پیدا 
کنند و ایــن امر تنها در ســایه 
افزایش کیفیــت و خدمات پس 
از فروش اتفاق خواهــد افتاد. با 
توجه به مطالب مذکور با اندکى 
تغییــرات مى توانیــم از خطر 
ورشکســتگى دور شــویم  و به 

اهدافمان نزدیک تر.

اقتصاد استان
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بومى سازى دستگاه اندازه گیرى دماى مذاب در مجتمع فوالد سبا
اخبار اصفهان : براى اولین بار در کشور دستگاه اندازه گیرى دماى مذاب در ریختــه گرى به 
دست توانمنـد متخصصان واحد برق و اتوماسیون ریخته گرى مجتمع فوالد سبا با کمتر از یک 
بیستم قیمت دستگاه مشابه خارجى، بومیسازى شد و با موفقیت مورد بهره بردارى قرار گرفت.

 محمد عسکرى کارشناس برق و اتوماســیون ریخته گرى مجتمع فوالد سبا و طراح و مجرى 
این پروژه ضمن اعالم این خبر گفت: با تحریم دستگاه اندازه گیرى دما (مولتى لب) و کارت هاى 

جانبى آن، اندازه گیرى دما در ریخته گرى مداوم با مشکالت عدیده اى مواجه شده بود و ازآنجاکه 
رسیدن به دماى مطلوب در ریخته گرى از اهمیت خاصى برخوردار است، بر آن شدیم تا این دستگاه را 

بومى سازى کنیم. وى با تأکید بر اینکه اطالع مستمر از دماى دقیق مذاب تاندیش در ریخته گرى تختال نازك 
از اهمیت زیادى برخوردار است، افزود: بسیارى از تصمیم گیرى ها ازجمله شروع یا ادامه  سکوئنس، تنظیم سرعت و برخى دیگر 
از پارامترهاى ریخته گرى، متناسب با دماى ذوب انجام مى شود. کارشنـاس برق و اتوماسیون ریخته گرى مجتمع فوالد سبا 
اظهار داشت: با بهره بردارى موفقیت آمیز از دستگاه بومى سازى شده، خرابى النس هاى دماگیر و مصرف پِراب هاى دما به میزان 

قابل مالحظه اى کاهش یافته است که این امر صرفه جویى اقتصادى چشم گیرى را در پى دارد. 

تکمیل زنجیره تولید در کل گروه فوالد مبارکه
اخبار اصفهان: حمید رضاعظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان که به همراه جمعى از 
معاونان خود و فرمــاندار شهرستــــــــان از شرکــــــت فــــــوالد سفیددشت چهار 
محال و بختیارى بازدید میکرد، بر کامل شــدن زنجیره تولید در تمامى بخشهاى گروه فوالد 
مبارکه بهویژه در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیارى تأکید کرد. وى با تأکید بر 

اهمیت تولید مولد و نقش آن در اشتغالزایى و چرخه اقتصادى کشور تصریح کرد: منفک شدن از 
اقتصاد متکى به نفت هر روز بیشتر از پیش احساس میشود؛ ازاینرو فوالد مبارکه بهمنظور اجراى 

کامل چرخه فوالد در گروه خود و بهویژه در این شــرکت آمادگى کامل دارد و انتظار میرود دولت و 
مسئوالن محترم استان چهارمحال و بختیارى نیز این شرکت را در این زمینه یارى کنند؛ چراکه این استان 

قابلیت چرخه کامل زنجیره فوالد را دارد. در جریان این بازدید مدیرعامل شــرکت فوالد سفیددشت نیز ضمن ارائه 
گزارشى از روند تولید این شرکت گفت: شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیارى، شامل فاز احیا (تبدیل گندله آهن 
به آهن اسفنجى) و فوالدسازى (تبدیل آهن اسفنجى به اسلب) با ظرفیت تولید ساالنه 800 هزار تن تا یک میلیون تن، در 35 

کیلومترى شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیارى است.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

نرخ تورم خانوارهاى شهرى اصفهان از متوسط کشورى پایین تر است

بررسى آمار و گزارش هاى مربوط به تورم 12 ماهه منتهى  
به آذر ماه 1398 نشان مى دهد که این نرخ براى خانوارهاى 

شهرى استان اصفهان نسبت به متوسط کشورى پایین تر است.

درصد تغییرشاخص قیمت کل کاالها وخدمات مصرفى خانوارهاى کشور بنا به آمار 
منتشر شده در درگاه ملى آمار کشور  نشان مى دهد این شاخص نسبت به ماه مشابه 
سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براى خانوارهاى کشور 8.27 درصد و براى خانوارهاى 
ساکن استان اصفهان 6.26  درصد محاسبه شده  که این میزان  2.01 درصد کمتر از 
میانگین کشورى  و از بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور که مربوط به استان ایالم 

با (9,33 درصد) است 3.07 درصد کمتر است.
در این گزارش نرخ تورم 12ماهه منتهى به آذر ماه 1398 نیز براى خانوارهاى کشور 
به عدد 40 درصد و در استان اصفهان به 36.8 رسید که نشان از تورم کمتر در استان 
در مقایسه با میانگین کشورى است. در این شــاخص نیز نرخ تورم 12ماهه استان 
اصفهان11.8 درصد کمتر از بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه که مربوط به استان ایالم 

(48.6 درصد)  کمتر است.
عدد شاخص کل براى خانوارهاى شهرى در آذر ماه 1398 (100=1395 ) به 192.6  
براى شهروندان اصفهانى به 183.8 رسید که نسبت به ماه قبل در کشور 3.0 درصد افزایش و 

در اصفهان 3.1 درصد را  نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهاى شهرى 
مربوط به استان آذربایجان غربى با 6.2 درصد افزایش که نرخ تورم شهر اصفهان نسبت به آن  3.1 
از آن کمتر است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 
براى خانوارهاى شهرى کشور 27.6 درصد و براى شهروندان استان اصفهان 25.9 درصد است. 
در این شاخص نیز اصفهان با 1.7 درصد از بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاى شهرى 

کشور که مربوط به استان ایالم (33.0 درصد) است وضعیت نسبتا بهتر دارد.
بررسى جدول تورم نقطه به نقطه کاالها و خدمات مصرفى خانوارهاى استان هاى کشور در 9 ماه 
نخست سال جارى نشان مى دهد که بیشترین تفاوت نرخ تورم در میان کاالها و خدمات مصرفى 

براى استان اصفهان نسبت به متوسط کشورى مربوط به گروه دخانیات است.
نرخ تورم این گروه کاالیى در 12 ماه منتهى به آذر ســال 98 در کشور 6.0 درصد  و  در استان 
اصفهان به 15.5 درصد رسیده است. به اعتقاد کارشناسان دلیل باالتر بودن نرخ تورم دخانیات، 
ورود حجم عظیمى از آن به شکل قاچاق به کشور است. پس از دخانیات بیشترین تفاوت نرخ 
تورم در 12 ماه منتهى به آذر سال 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل در کشور مربوط به گروه 
هاى هتل و رستوران است به طوریکه نرخ تورم این دسته در سطح کشور 35.3 درصد و در استان 

اصفهان 41.5 درصد مى باشد. 12بررسى آمار و گزارش هاى مربوط به تورم 12بررسى آمار و گزارش هاى مربوط به تورم 12 ماهه منتهى 
1398به آذر ماه 1398به آذر ماه 1398 نشان مى دهد که این نرخ براى خانوارهاى 

شهرى استان اصفهان نسبت به متوسط کشورى پایین تر است.

درصد تغییرشاخص قیمت کل کاالها وخدمات مصرفى خانوارهاى کشور بنا به آمار 
منتشر شده در درگاه ملى آمار کشور  نشان مى دهد این شاخص نسبت به ماه مشابه 

سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براى خانوارهاى کشور 
ساکن استان اصفهان 

میانگین کشورى  و از بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور که مربوط به استان ایالم 
با (9,33 درصد) است 
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براى شهروندان اصفهانى به  12بررسى آمار و گزارش هاى مربوط به تورم 12بررسى آمار و گزارش هاى مربوط به تورم 12 ماهه منتهى بررسى آمار و گزارش هاى مربوط به تورم 

درصد تغییرشاخص قیمت کل کاالها وخدمات مصرفى خانوارهاى کشور بنا به آمار 
منتشر شده در درگاه ملى آمار کشور  نشان مى دهد این شاخص نسبت به ماه مشابه 

سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براى خانوارهاى کشور 
ساکن استان اصفهان 
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ایرنا
خـــبــــر

شهردار اصفهان خبر داد 

خریدارى 35 اتوبوس 18 مترى براى شهر

شــهردار اصفهان از افزایش تالش هاى مدیریت شهرى 
براى توسعه ناوگان حمل و نقل عمومى شهر اصفهان از 
جمله رایزنى با نهاد ریاست جمهورى خبر داد و گفت: از 
دیگر فعالیت هاى ما نوسازى و بازسازى ناوگان بوده که در 
همین راستا 35 اتوبوس 18 مترى براى تردد در خطوط

 بى آر تى اصفهان خریدارى شده است.

مریم محسنى
گـــزارش
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     صنایع باید سیستم کنترل آلودگى داشته باشند و نصب فیلتراسیون هم امرى جدى است

قــدرت اله نــوروزى در 
برنامه «شــهر پرسشگر، 
شهردار پاسخگو» اظهار 
داشــت: هفته آینده آغاز 
سال نو میالدى است و این 
هفته را به همه ارامنه که 
در شهر اصفهان زندگى 
مى کنند تبریک مى گویم. ارامنه اصفهان 
سالهاست زندگى مسالمت آمیز و همراه 
با سازش، صفا و صلح دارند که نشانه اى از 
زیست مسالمت آمیز ادیان مختلف در 
شهر اصفهان و یکى از ویژگى هاى مردم 

این شهر است.
وى ادامــه داد: در محلــه جلفا ســال 
گذشته برنامه هاى خوبى اجرا کردیم و 
امسال هم زیباسازى متناسب با سال نو 
میالدى انجام شده و در حال انجام است. 
شهروندان مسیحى هم باید مانند دیگر 
همشهریان از امکانات شهرى استفاده 
کنند که در این برنامه ها فرصت خوبى 
براى همه همشهریان به ویژه مسیحیان 

فراهم مى شود.
شهردار اصفهان با اشــاره به پنجم دى 
ماه، روز ایمنى در برابــر زلزله و کاهش 
اثرات آن، ادامه داد: در مجموعه مدیریت 
شــهرى بحث تاب آورى مطرح است به 
گونه اى که تاب آورى نشانه اى از ظرفیت 
و قابلیت هایى است که در مواقع بحران و 
حوادث شهر را فوراً به حالت عادى برمى 
گرداند و شهر بر مسائل پیش آمده غلبه 
مى کند تا زندگى مردم به حالت عادى 

بازگردد.
وى افــزود: در برنامه اصفهان 1405 که 
در شهردارى اصفهان تهیه مى شود، تاب 
آورى یکى از محورهاى مهم اســت. اگر 
بخواهیم شهرى تاب آورى در مقابل همه 
حوادث داشته باشیم باید همه شهروندان 
حس تعلق خاطر به شــهر خود داشته 
باشند و البته در این زمینه شهروندان هم 
باید آموزش هاى الزم را ببینند تا شهر تاب 
آور باشد و آرامش براى مردم تأمین شود.

نوروزى تصریح کرد: هفته جارى زیر پل 
هوایى خیابان میر ریــزش کرده بود که 
البته اشکاالتى در انعکاس خبر آن وجود 
داشــت اما دلیل این حادثه، فرسودگى 
لوله هاى فاضالب و در نهایت فرونشست 
زمین عنوان شد. شهردارى هم اقدامات 

الزم را براى ترمیم این بخش انجام داد.
وى با اشــاره به اینکه باید امکانات الزم 

براى رفع چنین مشکالتى فراهم باشد، 
افزود: فرسودگى شــبکه زمینه چنین 
رخدادهایى را فراهم کرده است. شرکت 
آبفا در یکى دو سال اخیر در حال بازسازى 
شبکه فرسوده است. ما باید اقداماتى انجام 
داده، ساخت و سازها را کنترل کنیم و در 
برخى نقاط شــهر که ارتفاع و بارگذارى 
صورت گرفته نباید ادامه پیدا کند تا تاب 
آورى کاهش یابد. شهردار اصفهان افزود: 
با بسیج همگانى نباید اجازه دهیم، شهر به 

سویى برود تا جان انسانى به خطر بیفتد.
وى با اشاره به اینکه نقشه خطرپذیرى 
شــهر اصفهان باید تهیه شــود، اظهار 
کرد: قرارداد پژوهشــى در زمینه زلزله 
خیزى با دانشــگاه اصفهان و همچنین 
در خصــوص پهنه هاى پتانســیل دار 
فرونشست با دانشــگاه هنر منعقد شده 
اســت، این نقشــه ها به ما مى گوید در 
کجاى شهر باید ساخت و ساز انجام شود 
و نقاط توســعه پذیر را براى ما مشخص 
مى کند. همچنین در این چارچوب مسیر 
استحکام بخشى به سازه هاى عمومى و 

مسکونى فراهم مى شود.

    تشکیل کمیته اضطرار آلودگى هوا 
در شهردارى اصفهان

نوروزى ادامه داد: این هفته شــهر دچار 
آلودگى زیــادى بود از همیــن رو امروز 
کمیته اضطرار آلودگى هوا را در شهردارى 
اصفهان ترتیب داده شد. هرچند کنترل 
آلودگى هوا بحث هر روزه ماست و دنبال 
غلبه بر این مشکل هستیم. موضوع تاب 
آورى در این جا هم همین است که بر این 

شرایط غلبه کنیم.
وى بیان کرد: تعطیلــى مدارس اولین و 
تنها راه کنترل آلودگى نیســت و فقط 
یک راه براى جلوگیرى از آسیب دیدگى 
دانش آموزان است. هرچند شهرك هاى 
صنعتى، ســازمان محیط زیست و همه 
باید به تکالیف قانونى عمل کنند تا شهر را 

از این معضل نجات دهیم.

شهردار اصفهان با بیان چندین توصیه بر 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومى تاکید 
کرد و گفت: ســال گذشته، 50 اتوبوس 
نو خریــدارى و 50 اتوبوس بازســازى 
کردیــم و 40 عدد دیگر هــم به ناوگان 
اضافه مى شود. همچنین قراردادى امضا 
کردیم تا 100 دستگاه اتوبوس دیگر را 

بازسازى کنیم.
وى ادامــه داد: در همین راســتا 200 
میلیارد تومان براى خریــد اتوبوس نو 
تخصیص دادیم اما بــه دلیل تحریم ها 
خرید سخت شده است. در همین زمینه 
35 اتوبوس 18 مترى براى بى آر تى و 20 
اتوبوس 12 مترى خریدارى شده است و 
20 اتوبوس گازسوز را مجدداً به چرخه 

بازگرداندیم.
نوروزى تصریح کرد: در کنار این وسایل، 
مترو هم 100 هزار نفــر را روزانه جابجا 
مى کند و تا 150 هــزار نفر هم ظرفیت 

دارد.
شهردار اصفهان بر بهبود کیفیت سوخت 
براى کاهش آالینده ها اشاره کرد و افزود: 
راه حل مقابله با این مشــکل، مشارکت 
همگانى در همه عرصه ها است. شهردارى 
اصفهان سال گذشته در همین خصوص، 
معاینه فنى را از خودروهاى خود شروع 
کرد و به دســتگاه هاى دیگر هم اعالم 
کردیم، امکانات هم براى این کار فراهم 
است. همچنین باید صنایع هم سیستم 
کنترل آلودگى داشــته باشند و نصب 

فیلتراسیون هم امرى جدى است.

    پالك خانه هاى شــهر اصفهان 
یکدست مى شود

وى در پاســخ به درخواست شهروندى 
در خصوص نصب پالك پستى یکدست 
براى خانه ها در محدوده خانه اصفهان، 
اظهار کرد: نصب پالك هاى همه معابر 
و کوچه ها وظیفه شهردارى است. نصب 
پالك پستى اقدام مشــترکى است که 
شهردارى و هم اداره پست باید انجام شود. 

سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان هم 
پیگیر این موضوع است و نیاز به بودجه 
ســنگین حدود 30 میلیارد تومان دارد 
و در تالشیم این اعتبار در بودجه پیش 

بینى شود.
نــوروزى در مورد عقب نشــینى ها در 
محله بانومهدى و پُزوه که مورد ســؤال 
یکى از ســاکنان منطقه 15 بود، اظهار 
کرد: منطقه 15 محله هاى متعددى دارد 
و با توجه به الحاق خوراســگان به شهر 
اصفهان در سال هاى اخیر، طبیعى است 
مردم توقع بیشترى دارند و این مطالبه ها 
حرف درستى اســت. در این خصوص 
باید با در نظر گرفتــن حقوق عمومى، 
حق شهروندان ساکن در کوچه ها لحاظ 
شود. شهردار منطقه 15 باید از محله بانو 
مهدى بازدید کــرده و اگر تضییع حقى 
شده پیگیرى کند و تا هفته آینده گزارش 

کار را به بنده بدهد.
وى ادامه داد: ماموران گشــت و کنترل 
ساختمان در همه مراحل در حال کنترل 
هستند اما نیاز به همکارى بیشتر مردم 
وجود دارد. به عنوان مثال شــهروندانى 
که قصد بازسازى خانه خود را دارند و این 
بازسازى نیاز به تعمیرات اساسى دارد، 

حتماً باید پروانه تعمیر اخذ کنند.
شــهردار اصفهان ادامــه داد: ماموران 
گشت شــهردارى این موارد را کنترل 
مى کنند و اگر مــوردى از دید ماموران، 
مخفى بماند در کمیســیون ماده 100 
رسیدگى مى شود. وى در توضیح به انتقاد 
یکى از شهروندان در خصوص نوسازى 
اتوبوس هاى شهرى ادامه داد: مطمئن 
باشید گوش ما شنواى صداى مردم است 
و برخى از همین درخواســت ها ما را در 
راســتاى بهبود وضعیت قرار داده است. 
ما در یکى دو سال گذشته در حمل و نقل 
عمومى و تاکسیرانى به خاطر شرایطى که 
صورت گرفته تالش ها را دوچندان کردیم 
و در همین راستا رایزنى هایى با نهادهاى 

مختلف در این زمینه داشتیم.

 تعطیلى مدارس اولین و 
تنها راه کنترل آلودگى 

نیست و فقط یک راه 
براى جلوگیرى از آسیب 

دیدگى دانش آموزان است

مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  179- تعداد کمى از فروشــگاه ها در اصفهان هستن که اجناس رو با 
سود کمى مى فروشن، تا جایى که در بسیار موارد قیمت کاالها از قیمت 
درج شده روى آنها بسیار کمتر است، مثال فروشگاه عدالت (صباغ ) از 
این دست فروشگاه هاست.اى کاش گران فروش ها کمى از مدیران این 

مراکز یاد مى گرفتن.
  180- یکى از مشکالت فرهنگى که متاســفانه همه مان درگیرش 
هستیم اینه که در تمام موارد متخصص هستیم وبراى هر موضوعى خود 
را صاحب نظر مى دانیم بیاین با خودمون عهد ببندیم تو موردى که ازش 

سر رشته نداریم اظهار نظر نکنیم.
  181- اگر مى خواهیدنقش موثرى در میان مردم داشــته باشــید،  
سعى کنید به درد دلشان گوش کنید ودغدغه هاى آنان را بنویسید واز 

مسئولین بخواهید در مورد آنها توضیح دهند.
  182-اگر بتوانید قیمت اجناس را در روزنامــه« اخبار اصفهان» به 

صورت روزانه درج کنید براى مردم بسیار مفید است.
  183-این روزها وضع اقتصادى واوضاع مردم طورى شده که همه به 
فکر راه چاره ودرمان هستند وبراى این وآن نسخه مى پیچن که چه باید 
کرد، به نظر من گاهى اوقات تنها باید کارى نکرد وبپرسیم که چه نکنیم 

شاید این طورى سریع تر وبهتر به نتیجه برسیم.
  184- چرا شهردارى تالش براى رفع آلودگى رو  از خودش شروع نمى 
کنه وفقط از مردم مى خواد که به فکر رفع آلودگى باشن.به عنوان مثال 
ناوگان حمل ونقل خیلى مى تونه در این امر سهیم باشه، به این شکل 
که به رانندگان اتوبوس دستور بده زمانى که در ایستگاه ها هستن وقصد 
دارند سر ساعت مشخصى حرکت کنند اتوبوس رو روشن نگه ندارند، 
این کار خیلى تاثیر داره در کاهش آلودگى. به خصوص که بســیارى از

 اتوبوس هاى شهر اصفهان قدیمى ودود زا هستند.

به میزبانى دانشگاه آزاد اسالمى خوراسگان برگزارمى شود
چهارمین جشنواره نشریات دانشجویى

«یکى از عرصه هاى مهــم فعالیت هاى فرهنگى و 
اجتماعى در دانشــگاه ها، تدوین و تهیه نشریات 
دانشجویى اســت». معاون فرهنگى دانشجویى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان در نشست خبرى با اصحاب رسانه ضمن 
اشاره به این نکته از برگزارى چهارمین جشنواره نشریات دانشجویى دانشگاه 
آزاد اسالمى در اسفندماه خبر داد و گفت: یکى از عرصه هاى مهم فعالیت هاى 
فرهنگى و اجتماعى در دانشگاه ها، تدوین و تهیه نشریات دانشجویى است و 
این فعالیت، سابقه تاریخى شاخصى پس از پیروزى انقالب اسالمى داشته و 
تشویق مقامات کشور به ویژه مقام معظم رهبرى در این حوزه، موجب رشد 
دانشگاه ها در بخش نشریات شده است. ابراهیم کالنترى افزود: تعدادى زیادى 
از نشریات دانشجویى در حوزه هاى تخصصى علمى، پژوهشى و عمومى در 
حال فعالیت در کشور هستند و بر اساس قانون، نشریات دانشگاهى براى آغاز 
فعالیت و انتشار نیازى به اخذ مجوز از سوى وزارت ارشاد ندارند، اما نمى توانند 
در گیشه هاى عمومى منتشر شــوند و به رغم این توزیع محدود، مخاطبان 
این نشریات به شدت پیگیر نسخه هاى جدید آنها و استفاده از مطالب علمى، 
پژوهشى نشریات هستند و بى شک باید نوشته دانشجویان در راستاى اهداف 

اجتماعى سازى با جهت و هدف خاصى در نشریات دانشجویى منتشر شود.
وى ادامه داد: محور ویژه جشــنواره چهارم نشــریات دانشجویى دانشگاه 
آزاد اسالمى کشور، گام چهارم انقالب اسالمى است و محورهاى دیگر این 

جشنواره رشدعلمى، مبارزه با فساد، اقتصاد مقاومتى و علم پژوهى است.
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در مراکــز اســتان ها و 
شهرهای کوچک نیز این 
نوع وام به ترتیب به ۱۲۰ 
میلیــون و ۱۰۰ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرده 

است.
زوج هــا در صورتی که با 
هم برای خرید اوراق اقدام کنند، این 
تســهیالت در تهران و دو دسته شهر 
دیگر به ترتیب به میزان ۲۴۰ میلیون، 
۲۰۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان به 

آنها پرداخت می شود.
 بررســی ها درباره نحوه تاثیرگذاری 
وام های جدید بر رفتار متقاضیان خرید 
مسکن نشان می دهد چهار تغییر در 
معادالت بازار در پیش است که اولین 
آنهــا به قــدرت پوشــش وام مربوط 

می شود.
بیشترین پوشش قیمت خرید ملک با 
وام، در شهرهای کوچک رقم می خورد 
که میانگیــن آن ۷۷ مترمربع برآورد 

می شود.
این تسهیالت می تواند رشد محسوس 
در معامــالت مســکن شــهرهای 
کم جمعیــت و تحــرک خفیــف در 
شهرهای بزرگ ایجاد کند. روز گذشته 
اعالم شــد خرید آپارتمان در تهران 
طی آذر ماه ۱۴۶ درصد نسبت به آبان 
رشد کرد که پرواز معامالتی به حساب 

می آید.
سقف تسهیالت خرید مسکن از محل 
اوراق برای تمام مناطق شهری کشور 
افزایش یافت. با تصویب شورای پول و 
اعتبار، سقف وام انفرادی اوراق مسکن 
در تهران از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان، 
در شــهرهای بزرگ با جمعیت ۲۰۰ 
هزار نفر به باال از ۵۰ بــه ۸۰ میلیون 
و در سایر مناطق شــهری )شهرهای 
کوچک( از ۴۰ بــه ۶۰ میلیون تومان 

افزایش یافته است.
در جلســه شــورای پــول و اعتبــار 
همچنیــن وام جعاله تعمیــرات که 
به عنوان مکمــل وام خرید توســط 
متقاضیــان خرید مســکن دریافت 

می شــود نیز با افزایــش دوبرابری از 
۲۰ به ۴۰ میلیــون تومان تغییر کرد. 
به این ترتیب سقف وام اوراق نسبت به 
آنچه تا پیش از این پرداخت می شد، 

۶/ ۱ برابر شد.
آخرین بار سقف وام اوراق چهار سال 
قبل در مهرماه ۹۴ افزایش یافته بود.  
به دنبال شارژ وام مسکن، چهار تغییر 
در ماجــرای اخذ این تســهیالت رخ 

داده است.
در وهلــه اول میزان ســقف وام قابل 
دریافت در تهران با ۴۰ میلیون تومان 
افزایش در حالت انفــرادی، عمال ۶۵ 
درصد افزایش یافــت و به این ترتیب 
قدرت خرید متقاضیان این نوع از وام، 

به همین اندازه تقویت شد.
تغییر دوم در میــزان دامنه اختالف 
طبقاتی وام ها رخ داده اســت. پیش 
از این فاصلــه وام های اوراق در ســه 
طبقه شهری شامل تهران، شهرهای 
بزرگ و شهرهای کوچک ۱۰ میلیون 
تومان بود و به ایــن ترتیب در هر یک 
از این شــهرها در حالت انفرادی، وام 
قابل پرداخت به ترتیب ۶۰، ۵۰ و ۴۰ 

میلیون تومان بود.
این در حالی اســت که اکنــون این 
اختــالف تحــت تاثیر رشــد قیمت 
در شــهرهای بزرگ بــه ۲۰ میلیون 
تومان افزایش یافته اســت. در نتیجه 
ســقف های جدید اکنون بــه ترتیب 
۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.
ســومین تغییر محســوس در نتیجه 
مصوبه اخیر جلسه شورای پول و اعتبار 
درباره ســقف وام اوراق این است که 
پرچمدار بیشــترین رقم وام مسکن 
دیگر صندوق پس انداز مســکن یکم 

نیست.
پیش از ایــن وام پرداختــی در این 
صنــدوق در حالت زوجین با ســقف 
۱۶۰ میلیون تومان، باالترین ســقف 
وام مســکن رایج در شبکه بانکی بود، 
در حالی که اکنون بــا توجه به اینکه 
تسهیالت زوجین اوراق معادل دو برابر 
سقف های انفرادی تعیین شده، سقف 
این وام به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده 

و از صندوق یکم پیشی گرفته است.
تغییر چهارم پس از شــارژ وام اوراق 
و جعاله نیز ناظر بر اقســاط این نوع از 
وام هاست. قسط حدود یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومانــی وام انفرادی اوراق 
مسکن به انضمام جعاله ۲۰ میلیونی 
در تهران، اکنون با افزایش ســقف هر 

دو وام و در مجموع رقم قابل پرداخت 
۱۴۰میلیون تومانی، بــه ۲میلیون و 

۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین قسط این تسهیالت در حالت 
زوجین به انضمام جعاله )۲۴۰میلیون 
تومان( در تهران اکنــون ۴ میلیون و 

۳۳۰هزار تومان است.
در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از 
۲۰۰ هزار نفر میزان اقساط تسهیالت 
۱۲۰میلیــون تومانــی انفــرادی با 
احتساب جعاله، ۲میلیون و ۳۳۰ هزار 

تومان است.
همچنین برای زوجینــی که در این 
شهرها ســقف وام اوراق و جعاله را به 
مبلــغ ۲۰۰ میلیون تومــان دریافت 
کنند، میزان قســط ۳ میلیون و ۶۶۰ 

هزار تومان خواهد بود.
میزان اقســاط وام انفــرادی اوراق به 
انضمام جعاله در شهرهای کوچک نیز 
که با سقف ۱۰۰ میلیون تومانی قابل 
پرداخت اســت، ۲ میلیون و در حالت 
زوجین با سقف ۱۶۰ میلیون تومانی، 

۳ میلیون تومان است.
تصویب افزایش ســقف وام اوراق در 
کنار چهار تغییری کــه ایجاد کرده، 
چهار تغییــر و تحــول را پیش روی 
معادالت بازار معامالت بازار مســکن 

قرار می دهد.
تغییر اول مربــوط به مدل رایج خرید 
مســکن توســط خانه اولی هاســت. 
خانه اولی هایــی کــه از وام اوراق 

برای خرید خانه اســتفاده می کنند، 
پیــش از این عموما خانــه خریداری 
شــده را بالفاصله پس از خرید برای 
مدت حداقل یک تا دو ســال به رهن 
می ســپارند و به اجاره نشــینی ادامه 

می دهند.
اما با توجه به اینکه قســط وام اوراق 
زوجین به انضمام جعالــه به بیش از 
۴میلیون تومــان افزایش یافته، اغلب 
دیگر اســتطاعت پرداخــت همزمان 
اجاره و قســط خانه خریداری شده را 
ندارند و در نتیجه ناگزیر خواهند بود 
در خانه خریداری شده سکونت کنند.

تغییر دوم در میزان قدرت پوشــش 
وام بر اســاس متراژ اســت که قدری 
تقویت می شود. اگر فرض کنیم تمام 
تسهیالت گیرندگان عالوه بر وام اوراق، 
جعاله نیز دریافــت می کنند، میزان 
پوشــش این وام در تهران با احتساب 
میانگین قیمت مسکن حدود ۵/ ۱۲ 
میلیــون تومانی در حالــت انفرادی 
۱۱مترمربع و در حالــت زوجین ۲۰ 

مترمربع خواهد بود.
در شــهرهای بزرگ نیز بــا توجه به 
میانگیــن ۲ میلیــون تومانی قیمت 
مسکن، پوشش متراژی وام در حالت 
انفــرادی ۶۰مترمربــع و در حالــت 

زوجین ۱۰۰ مترمربع خواهد بود.
همچنین میزان پوشش وام پرداختی 
در شهرهای کوچک در حالت انفرادی 
۷۷ و در حالت زوجین ۱۲۰مترمربع 

اســت. به این ترتیــب حداقل قدرت 
خریــد وام مربوط به حالــت انفرادی 
شــهر تهران و حداقل قسط مربوط به 
حالت انفرادی شهرهای کوچک است.

البته برای اســتفاده از هر ۵۰۰ هزار 
تومان از این تسهیالت، متقاضی باید 
اوراقی را خریــداری کند که بهای آن 
در فرابورس، اکنون حــدود ۴۰ هزار 

تومان است.
به این ترتیب مثــال در حالت انفرادی 
در پایتخت، هزینــه خرید حدود یک 
مترمربع از قدرت خریــد وام جدید، 
صرف خرید اوراق خواهد شد. سومین 
تغییر ناظــر بر اقبــال متفــاوت به 

متراژهای مختلف آپارتمان است.
از آنجا که قدرت خرید تســهیالت در 
تهران همچنان اندک اســت، خرید 
خانه های حدود ۵۰ مترمربعی با این 
وام ها رونق بیشتری خواهد گرفت، اما 
در شهرهای بزرگ خرید آپارتمان های 
بیش از ۱۰۰ مترمربع نیز میسر بوده و 

با اقبال روبه رو خواهد شد.
امــا چهارمین تغییر مرتبــط با اقبال 
به متراژ در شــهرهای کوچک است. 
در این شــهرها میزان اقساط پایین 
و قــدرت خرید باالی وام هــای قابل 
پرداخت با توجه بــه میانگین قیمت 
یک میلیون و ۳۰۰هزار تومانی مسکن 
در این شهرها، سبب خواهد شد خرید 
خانه های بزرگ تر از ۱۲۰ مترمربع با 

این وام رونق بگیرد.

با توجه به اینکه این وام ها نباید بیش 
از ۸۰ درصد از ارزش ملک را پوشش 
دهد، طبعا زوجین به خرید خانه های 
بزرگ تــر از ۱۲۰ مترمربع که با مبلغ 
وام قابل خرید اســت، روی خواهند 

آورد.
نکته مهم این اســت که وام مذکور با 
توجه به اســتطاعت محدود زوجین 
متقاضی مصرفی مسکن در پرداخت 
اقســاط حداقل در تهران برای دهک 
متوسط رو به پایین درآمدی، مناسب 
نیســت.در عین حال اگرچــه طبقه 
باالی درآمدی اســتطاعت پرداخت 
این اقساط و سود ۵/ ۱۷ درصدی وام 
اوراق را دارد، اما رقم وام برای تقاضای 
مسکن این گروه نیز موثر نیست و آنها 
به دریافــت این نوع وام اقبال نشــان 

نخواهند داد. 
بنابرایــن مصرف کننــدگان وام های 
جدید اوراق همان طبقه متوســط و 
مصرفی هستند که می توانند با انتخاب 
خانه هــای کوچک تــر و قدیمی تر و 
سکونت در آن از بدو خرید، به نحوی 
اســتطاعت خود را بــا وام هماهنگ 

کنند.
برآینــد این چهــار تغییــر احتماال 
می تواند به تغییرات افزایشــی جزئی 
در معامــالت تهران منجر شــود، اما 
افزایش معامالت در شهرهای متوسط 
و کوچک به مراتب محسوس تر خواهد 

بود.

با افزایش سقف اوراق تسهیالت مسکن بازار چه تغییری خواهد کرد؟

سقف نوعی از تسهیالت مســکن بعد از ۴ سال تثبیت به رغم 
افزایش شدید قیمت  ملک، ســرانجام با تصویب شورای پول 
و اعتبار افزایش یافت. »وام ترکیبی« اوراق مسکن در تهران 
از ۸0 میلیون به ۱۴0 میلیون تومان افزایش پیدا کرده اســت 
که شامل ۱00 میلیون وام خرید و ۴0 میلیون تومان وام جعاله 

می شود.

رادا رمسکن

گزارش

ISFAHAN
N E W S

تسهیالت به شرط صنعتی سازی مسکن باعث افزایش قدرت خرید می شود
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و صنعتی سازی باید مکمل یکدیگر باشند، گفت: با این دو کار 
قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش می یابد.مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سوال که چگونه دولت می تواند قدرت خرید متقاضیان 
مسکن را افزایش دهد، گفت: اگر دولت قصد دارد قدرت خرید متقاضیان مسکن را باال ببرد، باید در کنار پرداخت تسهیالت مناسب مسکن 
به صنعتی سازی به گونه ای توجه کند که باعث شود تا ساخت و ساز از آن حالت سنتی سازی خارج شود.وی با اشاره به اینکه در بسیاری از 
کشورها با صنعتی سازی سرعت ساخت و ساز به شکل قابل توجهی افزایش یافته، بطوریکه یک واحد ۱۵ طبقه تنها در طول چند ماه به پایان 
می رسد، تاکید کرد: در سنتی سازی متقاضیان مسکن در انتظار تمام شدن واحدهای مسکونی منتظر نگه داشته می شوند. پس با صنعتی 
سازی این زمان انتظار کاهش می یابد و عرضه از تقاضای مسکن فاصله نمی گیرد.رئیس اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد:به هر حال در کنار 
باال بردن سرعت ساخت و ساز، دولت و مجلس باید توجه کنند که پرداخت تسهیالت ساخت مسکن با نرخ ۲۲ درصد و ۱۸ درصد چاره ساز 
نخواهد بود و اگر وام ۸۰ میلیون تومانی خرید با نرخ سود ۶ تا ۸ درصد هم پرداخت می شود، کارایی خود را از دست داده و حتی در کالن شهرها 
هم ۲۰ درصد یک واحد مسکونی را پوشش نمی دهد.خسروی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیالت مسکن در حال حاضر به گونه ای است که 
در کالن شهرها دیگر آن قابلیت را ندارد، گفت: دولت باید توجه کند که مسکن ملی را در این دولت به پایان برساند و مثل مسکن مهر که از 

دولت قبل به دولت یازدهم هدیه شد به دولت بعدی منتقل نشود.

زمان مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی اعالم شد
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم بیش از ۴۰ درصد از ثبت نام کنندگان مسکن ملی 
در مرحله نخست حذف شوند، گفت: نتیجه پایش نخســتین مرحله از ثبت نام متقاضیان تا نیمه بهمن ماه مشخص می شود و بعد از آن 
ظرفیت های جدید در استان های کشور اعالم خواهد شد. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازیگفت: نتیجه 
پایش نخستین مرحله از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی تا نیمه بهمن ماه مشخص می شــود و بعد از این مرحله ظرفیت های جدید در 
استان های کشور اعالم خواهد شد.وی خبر داد که از پایان مرحله اول ثبت نام متقاضیان مسکن ملی که ۳۰ آذرماه به پایان رسید شناسایی 
و ارزیابی ثبت نام کنندگان آغاز شده است و حتی بررسی فرم »ج« به عنوان مهمترین و اولین بند بررسی شرایط متقاضیان پایان یافته 
است.محمودزاده بیان کرد: از نیمه بهمن ماه نام نویسی مجدد مسکن ملی در استانهای کشور آغاز خواهد شد و کسانی که نتوانستد در 
مرحله اول در سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند آماده درج اطالعات خود باشند.معاون وزیر راه با بیان اینکه تعداد ثبت نام کنندگان در 
استان های مختلف نشان می دهد که در برخی استان ها نیاز به مسکن بیش از ظرفیت تعیین شده است، گفت: در مرحله اول مسکن ملی 
در ۳۱ استان و ۵۳۸ شهر ثبت نام داشتیم که در بسیاری از شهرها در همان ساعت های اولیه ظرفیت تکمیل شد.وی با اعالم اینکه پیش 
بینی می کنیم بیش از ۴۰ درصد از ثبت نام کنندگان در مرحله نخست به دلیل قرمز بودن فرم »ج «، حذف شوند، گفت: بر این اساس با 

ظرفیت های جدید ایجاد شده در مرحله دوم ثبت نام می توانیم واجدین شرایط بیشتری را برای ساخت مسکن در بر بگیریم.

صف تقاضا برای 
مشاغل کاذب در 
بین جوانان فارغ 

التحصیل به گونه ای 
افزایش یافته است 

که کمتر جوانی تمایل 
دارد از آن دل بکند. 

به اعتقاد کارشناسان 
اقتصادی یکی از 

دالیل محکم برای 
تمایل جوانان به 

سمت مشاغل کاذب 
از جمله بازاریابی 

راحتی و در  دسترس 
بودند است.

بازار کار

گزارش

 
یکی از دالیل اصلی رشد قیمت ها در بازار مســکن، فشار تقاضاست و بنا به گفته 
یک نماینده مجلس، تولید مسکن حدود نصف اهداف تعیین شده در برنامه ششم 

توسعه است.
 بازار مسکن هنوز درگیر تکانه افزایش نرخ ارز در ســال های ۹۶ و ۹۷ است و طبق 
آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت آپارتمان در شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ 
با رشد ۸۰۰ هزار تومانی ماهیانه به ۱۳ میلیون و۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع و 
معامالت نیز با افزایش ۱۳۷ درصدی ماهیانه به ۹۶۶۴ فقره رسیده است. کارشناسان 
عوامل  مختلفی از جمله تغییر قیمت بنزیــن، افزایش حدود هزار تومانی نرخ ارز در 
هفته های اخیر، نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و انباشت تقاضای موثر را از جمله 

دالیل رشد معامالت و قیمت عنوان می کنند.
دولت باید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد

از سوی دیگر کمبود عرضه با  توجه به تقاضای نسبی و تقاضای مطلق از دالیل اصلی 

جهش های ادواری در بازار مسکن عنوان می شود. آن طور که حسن  خسته بند، عضو 
کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در قانون 
برنامه ششم، دولت باید در ســال ۹۶ حدود ۸۸۰ هزار واحد مسکونی و در سال ۹۷ 
حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می کرد، اما متأسفانه دولت در سال ۹۶ حدود 

۴۷۲ هزار واحد و در سال ۹۷ حدود ۴۷۳ هزار واحد مسکونی تولید کرد.
در شهر  تهران نیز آمار گویای آن است که در هشــت ماهه نخست سال جاری ۴۲ 
هزار و ۲۷۱ واحد مسکونی با توجه به پروانه های صادره در حال ساخت بوده که ۱۷.۶ 
درصد کمتر از سال گذشته است. البته با توجه به ۴۰ هزار و ۵۸۳ فقره معامله مسکن 
که در هشت ماهه نخست سال جاری در شهر تهران انجام شده تولید تقریبا با تقاضا 
برابر است اما کارشناسان پیش بینی می کنند احتماال روند ساخت وساز در ماه های 

آینده کند خواهد شد.
با وجود آن که دولت در ماه های اخیر طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را در دستور 
کار قرار  داده، کارشناسان معتقدند آن چه که باعث ایجاد رونق ساخت و ساز می شود 
ترغیب بخش خصوصی اســت. بخش خصوصی به عنوان بازوی  اصلی همواره بیش 
از ۹۰ درصد تولید مسکن کشــور را بر عهده داشته و نقش  دولت بیش از ۱۰ درصد 

نبوده است.
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون انبوه ســازان می گوید: ما به عنوان بخش خصوصی 
از این که دولت سازوکاری برای تعادل بخشــی  به بازار مسکن تدوین کند و مسکن 
مناسب برای اقشار هدف بســازد اســتقبال می کنیم. ولی هر زمان دولت در حوزه 
مسکن مداخله کرده به طور ۱۰۰ درصد منتج به هدف نشده است. مصداق این  مساله 
طرح هایی است که در ادوار گذشــته مثل پروژه مسکن مهر، واگذاری زمین دولتی 

یا اجاره  به شرط تملیک انجام شده که متاسفانه به هدف مورد نظر نرسیده است.
بازار مسکن با توجه به مفاد بودجه ۹۹ رونق نمی گیرد

سیدکمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز درباره وضعیت بازار 

مسکن در ماه های آینده گفته است: در هفته های اخیر شاهد افزایش معامالت مسکن 
هســتیم. یکی از عوامل موثر در رونق بازار مسکن در شــرایط کنونی کاهش نسبی 
قیمت ها بوده، در غیر این صورت در سایر شــاخص ها تغییری موثر صورت نگرفته 
است. از این رو افزایش تســهیالت، افزایش عرضه، کاهش قیمت مصالح و تجهیزات 
ساختمانی می توانست در کاهش قیمت ها و رونق بازار تأثیرگذار باشد که تاکنون اقدام 

قابل قبولی در این عرصه انجام نشده است.
به گفته شهریاری، قطعا اگر در شاخص های کالن اقتصادی اتفاق خاصی رخ ندهد، 
به نظر نمی رسد با توجه به مفاد الیحه بودجه سال ۹۹ رونق خاصی در بازار مسکن 

رخ دهد.
مسکن نیمی از اقتصاد کشور را در بر می گیرد

هم چنین بیت اهلل ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که بخش مسکن نیمی 
از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد افزود: صنعت ساختمان، تمامی صنایع مرتبط را به 

حرکت درمی آورد که به ایجاد اشتغال و توزیع درآمد می انجامد.
وی درباره تاثیرگذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسکن گفت: طرح هایی مثل  مسکن 
ملی، مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن مهر و  این قبیل نام ها دهن پرکن است 
ولی عمال محلی از اعراب ندارد. از  ابتدای انقالب اسالمی تاکنون دولت کال ۷ درصد 
در حوزه مسکن سهیم بوده و هرگز نتوانسته از این رقم فراتر برود؛ حتی در زمانی که 

مسکن مهر در حال انجام بود.
ستاریان تاکید کرد: همه کشورهای توسعه یافته این طرح ها را اجرا می کنند. با وجود 
این که کشورهای اروپایی مشکل مسکن ندارند، دولت ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد در سال 
برای بخشی از دهک های پایینی که قدرت اجاره و خرید ندارند، می سازد و یارانه هایی 
را به این قشــر اختصاص می دهد. ولی در جامعه ما دهک های باالی میانی هم دچار 
مشکل مسکن هستند. هر موقع دولت توانست مشکل مسکن را در مقیاس کل حل 
کند آن  موقع می تواند این قبیل طرح های دولتی نیز به اقشار پایین اختصاص دهد.

تولید فعلی مسکن معادل نصف نیاز بازار است

تعدادی نیروی جوان خانم و اقا 
سالنداری در کافی شاپ
 محدوده سه راه سیمین
 تلفن: 09305630۴97

نیازمند به یک ادمین پیچ 
اینستاگرام  برای راه اندازی 

وفروش اینترنتی اجناس مغازه 
)شال وروسری(

حقوق ومزایا:۱.200.000
 تلفن: 09۱3۱025۱۸2

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در 
شهرک صنعتی جی جهت تکمیل 
کادر خود در استان اصفهان از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری 

می نماید.
 سرپرست تولید )مدیریت تولید(

جنسیت:آقا
رشته تحصیلی : مهندس مکانیک

 09۱3۴7۱۸۱23 

مرکز آموزشی و کارآفرینی 
خوارزمی جهت تکمیل کادر 

خود در استان اصفهان از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
مشاور ثبت نام
جنسیت:خانم 
 ساکن اصفهان

)Whats app( 0905۴692600 

شرکت لبنیات صباح در استان 
اصفهان جهت سمت  ذیل استخدام  

می نماید:
سرپرست شعبه 
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 دارای ۴ الی 6 سال سابقه کاری مرتبط 

و مدیریتی
 مسلط به فرآیندهای فروش

فروشنده حضوری
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شرکت ظریف پلیمر واقع در شهرک 
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 حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
  آشنایی کامل با فرآیند کنترل کیفی 

آماری و روشهای نمونه برداری روز
فقط از ساکنین شهرضا
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 متقاضیان واجد شرایط میتوانند 
جهت تکمیل فرم استخدام روی 
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خودداری نمائید.(
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یک شرکت معتبر لوازم آرایشی واقع 
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 تلفن: 09۱33290039

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام



SudokuNO 390   Solution: NO 389

China’s Commerce Ministry 
has “proactively dealt with” 
trade frictions with the United 
States this year, it said on 
Sunday after an annual work 
conference.
The ministry has implemented 
the decisions of the central 
government and “resolutely 
safeguarded the interests of 
the country and the people”, 
it said in a statement on its 
website.
The United States and China 
cooled their trade war this 

month, announcing a “Phase 
one” agreement that would 
reduce some U.S. tariffs 
in exchange for what U.S. 
officials said would be a big 
jump in Chinese purchases of 
American farm products and 
other goods.
China’s commerce ministry 
has said it is in close touch with 
the United States on signing 
the trade deal, and both 
sides are still going through 
necessary procedures before 
the signing.

UAE to host Asia, 
Middle East’s 
bitumen, road 
construction 
conference
 On the 8th to 9th of 
January, the largest 
gathering of the Asia and 
Middle East’s bitumen 
and road construction 
is going to take place 
by Rex Fuels’ AME 
Conference 2020 in UAE.
More than 200 bitumen 
market players and 
suppliers will attend this 
two-day conference, in 
order to network, share 
experiences and meet 
potential business 
partners to grow their 
businesses.
This international 
conference covers 
many subjects related 
to bitumen including 
the growing concerns 
about the supply-
demand mismatch, 
recycling bitumen 
and modifying it for 
safe and long lasting 
roads, and IMO 2020 
marine fuel sulphur 
limits. This gathering 
aimed to stimulate the 
bitumen market and 
engage all the actors to 
resolve issues by taking 
appropriate actions.
As rapidly growing 
countries in Asia are 
developing their Road 
networks, Bridges and 
public Infrastructure 
to meet their growing 
market demands, the 
bitumen and the road 
construction industry 
is going to grow at the 
highest rate. There 
are, however, growing 
concerns about the 
s u p p l y - d e m a n d 
mismatch and capability 
to fulfil these demands.
In order to answer the 
challenge of creating 
sustainable roads, 
part of the conference 
will be allocated to the 
debate and comparison 
being made between 
Bitumen Roads (Flexible 
pavements) and 
Cement Roads (Rigid 
pavements). While most 
markets see Bitumen as 
environment-friendly, 
sustainable and an 
economically-viable 
product, few countries 
continue to prefer Rigid 
pavements.
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China commerce ministry says it has 
proactively dealt with U.S. trade frictions

Data released by 
the Central Bank 
of Iran's Office for 
Payment Systems, 
shows that the 
state-owned Bank 
Melli Iran added 

8,1250 ATMs, higher than 
other lenders. Bank Saderat 
Iran was next with 5,153 
machines, and Bank Mellat 
third with 4,952 ATMs. 
The data also showed that 
Tehran Province, the most 
populated province in the 
country, had 13,320 ATM 
devices. 
There are more than 
22,000 bank branches in 
Iran, about half of which 
are not needed. Financial 
experts and policy pundits 
believe lenders should start 
downsizing and close the 
extra branches, and instead 
focus on improving and 
expanding online services, 
according to Financial 
Tribune.
In recent months bank 
branches have been closing 
down, especially in districts 
where real estate prices 

and rents are expensive 
and where there is 
overconcentration of banks 
and lending institutions.  
ATMs are the most 
popular and trusted 
banking technology in 
the country of80 million. 
A considerable number 
of bank customers still 
rely on ATMs for banking 
services rather than other 
applications and online 
platforms. More than 
1.42 billion transactions 
were processed via the 
automated teller machines 
in the first three months 
of current fiscal year that 
started on March 21).
World Bank data shows 

that Iranian banks had 
87.69 ATM machines per 
100,000 people in 2018, 
which is much higher than 
the average in MENA region 
at 27.93 (2017) or in the 
world, which is around 
41.5.
ATM is in its third decade 
of existence in Iran. Bank 
Sepah, the first Iranian 
bank, was the first to 
introduce the machine in 
1992 by installing it in its 
central branch in central 
Tehran, issuing 100 debit 
cards for its managers to 
get cash from the ATM. 
Bankers have been urged 
to consider renovation 
of their network of ATM 

devices, rather than merely 
expanding it. Recent 
technology, like ATMR, 
Virtual Teller Machines and 
cashless ATMs are among 
proposed improvements 
that banks could consider. 
Using VTM, customers 
can be in touch with their 
banks conveniently and 
services requiring bank 
account numbers can also 
be handled. The cost for 
banks is also reduced as the 
VTM is a low-cost unit.
Certain features and 
services such as the ability 
to deposit money via ATMs 
can serve as forward steps, 
as it removes the need for 
referring to bank branches. 

Iran’s rail network to be 
connected to Afghanistan 
soon
Iran's Deputy Minister of Roads and Urban 
Development for Construction and Development 
of Railways, Ports and Airports said that Iran’s rail 
network will be connected to Afghanistan soon.
Abbas Khatibi made the remarks on Sat. and 
pointed to the quantitative increase of rail 
network towards neighboring countries and 
revealed the connection of railway network of the 
country to neighboring Afghanistan.
He also referred to the prioritized projects of the 
Ministry of Roads and Urban Development and 
added, “up to the present time, five rail projects 
have been put into operation in the country.”
Efforts are underway to put Bostanabad-
Khavaran Road in Tabriz, East Azarbaijan 
province, into operation before termination 
of the next year (to start March 21, 2020), he 
emphasized.
He went on to say that Khaf-Herat railway 
project, as long as 139 km, which connects the 
rail network of the country of Afghanistan, will 
come on stream by the end of the next Iranian year 
(to start March 21, 2020).
Connection of rail network of the country to 
neighboring countries is one of the main policies 
of the Ministry of Roads and Urban Development, 
the issue of which has been put atop agenda of the 
ministry, Khatibi added.
Elsewhere in his remarks, the deputy minister of 
roads pointed to Rasht-Astara Railway project 
and said, “effective and constructive talks have 
been made in this regard in line with completing 
construction operation of this giant project.”
He also revealed the development of rail lines 
of the country towards Eurasia and added, “in 
construction of railway projects, technical 
specifications are taken into consideration, so 
that the trains are transited and exited from the 
country in appropriate time.”

Oman eager to import from 
Iran instead of Lebanon, 
Syria
 Director General of Ports and Maritime 
Organization for Agreements and Market 
Development said Oman is interested in 
importing from Iran instead of Lebanon and Syria.
Referring to agreements in maritime and 
shipping transportation, Mohammad Ali Asl 
Saeedipour said reducing ports and customs 
tariffs to increase trade exchange volume is on 
the agenda.
He referred to promoting shipping companies' 
cooperation on transporting goods between 
Iran, Oman and third countries, facilitating 
cargo and passenger ships movements in ports, 
agreements on technical cooperation, including 
rescue, protecting the maritime environment, 
training courses, maritime security, exchanging 
information and experiences as main issues 
mentioned in the agreement.  
He noted that one of the main objectives is to 
transfer the Commonwealth of Independent 
States (CIS) products and to become a transit 
corridor in the region.
Oman has welcomed importing Iranian products 
like fruit, meat, saffron, and pistachio.
Referring to sea as one of the suitable paths for 
exchanging goods between Iran and Oman, 
he said decisions have been made to facilitate 
the customs procedure and tariffs, decreasing 
bureaucracy procedure and issues related to 
standardization.

The number of ATMs in Iran reached 58,442 
by the end of November, which shows banks 
installed more than 1,800 new devices in one 
year to meet increasing demand for services out 
of the branches.

Iranian Banks Install New ATMs

news

ATM is in its 
third decade of 
existence in Iran. 
Bank Sepah, the 
first Iranian bank, 
was the first to 
introduce the 
machine in 1992 
by installing it in 
its central branch 
in central Tehran, 
issuing 100 
debit cards for 
its managers to 
get cash from the 
ATM. 
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50% of Russo-Iran 
Trade in National 
Currencies
Commercial transactions in national 
currencies between Russia and Iran exceeded 
50% in 2019, Moscow's commercial 
representative in Tehran, Rustam Zhiganshin, 
said.
"While in 2018 payments in national 
currencies amounted to 40%, this figure has 
already exceeded 50% in 2019," Zhiganshin 
told Sputnik.
The official stressed that use of the ruble and 
rial is crucial for maintaining bilateral trade.
Zhiganshin underscored the considerable 
volume of two-way trade, saying that bilateral 
trade increased by 21% between January 
and October to reach $1.67 billion dollars, 
according to Financial Tribune.
Russia exports electrical machinery, steel, 
rail cars, wood, vegetable oil, corn, barley, 
lamb and other goods, and imports cheese, 

vegetables and fruits.
Evading Sanctions 
Zhiganshin said Russian companies are 
interested in collaborating with Iran despite 
the new US sanctions against Tehran.
"Russian companies remain interested in 
cooperation [with Iran] in such areas as the 
oil and gas industry, electricity generation, 
mining, the metallurgical industry, 
agriculture, public health, transportation 
and car construction," he said.
Tensions between Washington and Tehran 
continue to increase since May 2018, when 
Donald Trump abandoned the landmark 
Iran nuclear agreement, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and 
imposed tough penalties. 
According to Zhiganshin, the US restrictions 
affected some companies that have 
subsidiaries in Iran.
The American hostility has targeted a broad 
range of businesses in Iran, from the key 
oil industry to the auto sector, trade in gold 
and precious metals, shipping, and more 

importantly  banking. 
Despite the US sanctions, the Tehran 
government has maintained its trade with 
neighbors to the best of its ability. 
The governor Central Bank of Iran 
Abdolnasser Hemmati said earlier Tehran had 
totally scrapped US dollar in trade with Russia 
and some other trade partners are using their 
national currency instead. 
Iran and Russia have announced connectivity 
of their domestic financial messaging services 
to replace the SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication).  
In September, Russian presidential aide Yury 
Ushakov said both countries are connected 
through the Russian SPFS and Iran’s SEPAM.
“To protect bilateral trade and economic ties 
from sanctions of third states,  we are taking 
measures to expand direct settlements, use 
national currencies, and  establish interaction 
between the Russian financial messaging 
system and Iran's SEPAM, as an alternative to 
making payments through SWIFT", Ushakov 
said. 



Iran Navy Chief: US Must 
Leave Region
There is no place for American forces in the region 
anymore, Iranian Navy Commander Rear Admiral 
Hossein Khanzadi said.
“Today, the era of American free action in the region 
is over, and they (US forces) must leave the region 
gradually,” Rear Admiral Khanzadi told reporters on 
Sunday on the sidelines of a joint naval exercise of Iran, 
Russia and China, which is underway in the Sea of Oman 
and the northern parts of the Indian Ocean.
“We believe that regional security does not require the 
presence of those (foreign) countries, and that regional 
countries themselves can ensure security together,” he 
added.
The Iranian Navy commander also expressed hope that 
more regional states would join Iran in the efforts to 
ensure security.
“We believe that maritime security definitely needs 
collective action,” Khanzadi added.
He went on to say that friends of Iran and those favoring 
regional security have welcomed the joint naval 
drill, while the US and its proxies who seek to impose 
inappropriate security arrangements on the region 
would receive “significant messages” from the war 
game.
Iran, Russia and China are holding a four-day joint naval 
exercise, dubbed Marine Security Belt, in the Indian 
Ocean and the Gulf of Oman.
The war game comes amid US efforts to woo countries 
into a maritime coalition for patrols in the Persian Gulf, 
which have received lukewarm welcome from its allies.

Saudi-led coalition continues 
detainment of 10 Yemeni 
ships carrying fuel, food
 An official in the Yemeni oil company said on Saturday 
that the Saudi-led coalition continues to hold 10 Yemeni 
ships laden with fuel and flour.
Nine ships carry some 240,000 tons of fuel and one of 
them is carrying flour, he told the Arabic language al-
Masirah television network, adding that the detainment 
comes as all the ships have already obtained the 
required permits. He said that the aggression forces 
are preventing the ships from entering the key port of 
Hudaydah.
He pointed out that these ships have been in detention 
since the beginning of last November, and the first vessel 
has been held for 51 days.
He held the aggression forces and the United Nations 
responsible for the repeated violations of the Sweden 
agreement.
Saudi Arabia and a number of its regional allies launched 
a devastating campaign against Yemen in March 2015, 
with the goal of bringing the government of former 
president Abd Rabbuh Mansur Hadi back to power and 
crushing the Houthi Ansarullah movement.

Newly-appointed EU officials 
hold clashing views over 
JCPOA
EU Commission president says rescuing Iran nuclear 
deal, dubbed JCPOA, is getting harder, while EU foreign 
policy chief Josep Borrell has recently said the accord is 
still alive and highly beneficial for the bloc.
In an interview with Italy's La Republica newspaper 
on December 27, the new EU Commission Chief said 
rescuing the nuclear deal with Iran is getting harder 
and harder.
"It's harder and harder, in order to succeed it is 
necessary for Iran, too, to live up to the accord, 
something that is in growing danger," Ursula Von Der 
Leyen, who was appointed as new EU Commission Chief 
less than a month ago, was quoted by La Republica as 
saying.
This is while Josep Borrell, the new EU foreign policy 
chief, said in a recent interview with France 24 that Iran 
is moving within the framework of the JCPOA and has 
not violated the accord.
“The JCPOA is still alive and we make efforts to keep it 
alive,” he had said, adding that the 2015 nuclear deal 
has benefits for Europe and efforts must be made to 
preserve it.

Negotiation between Iran and U.S. is 
possible; Political Professor

M i k e 
Hollingsworth 
political science 
professor at 
University of 
South Alabama 
talked about 

recent tension in Middle 
East with ILNA news 
agency. He believes that 
there are many ways to 
reduce tension; some 
ways that tension could 
be reduced would be 
to examine the nuclear 
program and negotiate 
a reasonable treaty.  He 
added "There is always 
hope that something will 
change in the future and 
that the United States 
and Iran can reach an 
agreement that would 
allow Iran to reenter the 
world economy."
Q: The “Maximum 
Pressure” policy is 
designed to disrupt the 
Iranian economy. Will 
the US government 
abandon such a policy?
A: The most recent 
round of sanctions 
placed on Iran by the 
Trump administration 
have had a deleterious 
effect on several aspects 
of the economy and 
standard of living in 
Iran.  The reduction of 
exemptions for certain 
parties dealing with Iran 
was part of the strategy 
of applying “maximum 
pressure”.  Overall, the 
sanctions have not 
been good for Iran at all.  
These sanctions, while 
currently effective, 
will most likely not 
continue to cause as 
large deterioration in the 
economic activity of Iran, 
as the GDP is expected to 
stay stable over 2020.  A 
major unknown is what 
role Russia and China 
will play in this, and is the 
rural areas will continue 
to be disproportionately 
affected by these 
sanctions.
Trump is unlikely to 
abandon the current 
strategy on Iran, and Iran 
is relatively resistant to 
sanctions since they’ve 
been under them in 
one form or another 
for so long.  There is 
no compelling reason 
for the United States 
to change strategies.  
Pressure from Europe, 
who wants access to 
markets in Iran, is the 
only pressure the U.S. 

really faces regarding 
the sanctions, and this is 
not compelling enough 
to convince the current 
administration to change 
strategies at this time.
Q: What can be done to 
fix the Iranian economy?
A: The reduction of 
sanctions under the 
Obama administration 
led to economic growth 
in Iran.  Much of this 
has been eliminated 
since the imposition of 
the current sanctions.  
Iran does have the 
advantage of experience 
dealing with sanctions 
and leveraging illegal 
markets for goods such 
as oil.
To fix the economy, Iran 
would need to leverage 
connections with 
countries that are not 
concerned with abiding 
by the sanctions such as 
China and Russia.  Critical 
to any improvement in 
the economy is the 
maintenance of positive 
peace in terms of 
employment and cost of 
living considerations in 
the country. 
A second option 
for improving the 
economy would be 
for Iran to abandon its 
nuclear program, or 
at least negotiate and 
abide by a reasonable 
treaty. This holds some 
political danger for the 
government since they 
do not want to be seen as 
acquiescing to demands 
by the United States.
Q: Iran announces 
4th step to cut nuke 
commitments; so what 
will happen at the end?
A: Iran has indeed 
further reduced their 
commitments to the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA). 
Other than the 
sanctions that have 
already been placed 
on Iran by the United 
States, it is unlikely 
that any further action 
would be taken at this 
time.  The multilateral 
treaty is really just not 
that relevant anymore.  
Iran will continue its 
nuclear program and the 
sanctions will continue.  
Other factors would 
lead to further conflict, 
not the reduction of 
commitments to JCPOA.
Q: Sanctions hurt Iranian 
people. Are they fair? 

A: The sanctions are 
hurting the Iranian 
people, but members 
of the government 
are not suffering in 
the same way.  This is 
unfortunately all too 
common in these types 
of struggles.  While 
economic indicators will 
likely cease to continue 
to decline, this does not 
help the people of Iran in 
their current situation.  
Those in rural areas 
are disproportionately 
affected, but the average 
citizen of Iran is seeing 
a decline in their quality 
of life, increases in cost of 
living, and the reduction 
of employment 
opportunities within the 
country.
One could consider 
the current actions of 
various governmental 
actors as a type of 
conflict, although I would 
stop short of calling it a 
type of war.  This is not 
the only way to interpret 
it.  Some would consider 
the attempt at the 
destruction or limiting 
of another nation-state’s 
economy to be a form of 
warfare since it involves 
a type of violence 
against the people 
of the nation-state.  
Governments decide 
on a course of action 
and sometimes the 
suffering experienced 
by the population is 
considered reasonable 
to achieve a specific goal.  
In this case, Iran wants 
self-determination and 
a nuclear program.
Overall, it is not fair 
to the Iranian people.  
The average citizen did 
nothing to harm anyone 
or deserve to suffer 
under harsh sanctions.  
A better way to think of 
fairness is to examine the 
sanctions and see if their 
purpose was to hurt the 
citizenry. 
Q: what is the best way to 
reduce tension? Is there a 

possibility of direct talks 
between the presidents 
of the two countries?
A: There are many ways 
to reduce tension; the 
question is what can be 
done that is politically 
acceptable to the 
government of Iran.  
Some ways that tension 
could be reduced would 
be to examine the 
nuclear program and 
negotiate a reasonable 
treaty.
The JCPOA was not 
a good treaty from 
the standpoint of the 
United States or anyone 
but Iran.  The Obama 
administration was 
not known for good 
foreign policy decisions.  
That, however, is in the 
past.  Negotiation is 
possible.  The current 
U.S. administration 
is relatively open to 
negotiations with 
individuals as evidenced 
by Trump’s willingness 
to negotiate with North 
Korea and the Taliban.  
This is a very practical 
approach. There is 
always the possibility 
of negotiations with the 
current administration, 
although there would be 
less compromise.
Q: last month Iran has 
witnessed protests in 
Iran. Issuing statements 
by US administration 
does not mean 
interfering in the internal 
affairs of countries?
A: This short answer is 
yes. Supporting protests 
by the citizens of Iran is 
indirectly interfering in 
the internal affairs of the 
country.  There have been 
unprecedented protests 
in Iran as a result of the 
sanctions and the decline 
of Iran’s economy after 
a large improvement.  It 
is no surprise that the 
Trump administration 
supported the Iranian 
people, although this 
is not in opposition 
to the sanctions. The 

Trump administration 
most likely sees this 
as evidence that the 
sanctions are working. 
The sanctions are 
between governments.
There has been a 
great deal of media 
attention to interfering 
in internal affairs of 
various countries, with 
many U.S. statesmen 
complaining about 
countries such as China 
and especially Russia 
allegedly interfering 
with U.S. elections, the 
U.S. interfering with 
Ukraine’s internal affairs, 
or somebody interfering 
with something 
somewhere.  This goes 
on all of the time. Iran 
regularly interferes 
with the internal affairs 
of Iraq, Lebanon, and 
Yemen.  Countries mess 
with each other on a 
regular basis.  Countries 
take rational or at least 
semi-rational actions 
to further their own 
interests. 
Q: Does the U.S.-Iran 
relationship have a 
Future?
A: It’s hard to say what 
the future holds for the 
countries.  The U.S. is 
considering additional 
troop deployments 
to counter an alleged 
Iranian threat to the 
region.  There will 
hopefully be no armed 
conflict in the future. 
The Trump 
administration will 
likely not back down 
on sanctions.  These 
sanctions are harsher 
that previous rounds 
of sanctions so people 
in Iran will continue 
to suffer.  The Trump 
administration will 
continue to support 
countries such as Saudi 
Arabia to build up their 
military strength to 
counter Iran’s regional 
power.  Iraq will also be 
a source of contention as 
well as Yemen.  

The sanctions are hurting the Iranian people, but 
members of the government are not suffering in the 
same way, political science professor told ILNA.
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 Enemy has targeted Iran's 
economic advantages
The head of the Civil Defense Organizations Gholamreza Jalali 
said on Sunday that by waging the economic war, the enemy 
has targeted Iran's economic advantages.
Jalali made the remarks elaborating in the US "Economic 
Terrorism" against Iran.
He said that since US President Donald Trump took office, 
he took up three approaches against Iran: military war, 
economic war, and political war.
After the US advanced drone was shot down, they came to the 
understanding that they don’t have the power to face Iran 

militarily and that Iran is fully able to defend itself and make 
the US regret, Jalali said.
On June 20, the air force of the Islamic Revolution Guard 
Corps (IRGC) shot down an American spy drone, identified 
as RQ-4 Global Hawk that had violated Iranian airspace in the 
Kuh Mubarak region located at Hormuzgan province, south 
of the country.
Jalali said that when the US saw that it was defeated in the 
military front, they went for the cyber attack and economic 
war, but Iran's cyber defense was so strong that the enemy 
could not inflict major damage on infrastructures of the 
country.
He added that in the recent protests that took place in 

Iran after the gas price hike, four 
cyber warfare bases became active 
against Iran.
What let the enemy be able to 
play a role in the unrest were the 
foreign-based social media. When 
the Internet was cut with a little bit 
of hesitation, it became clear that the 
riots were led through social media, so 
one can say that there is a direct relation 
between security and social media, he said, adding that the 
main goal of the unrest was destroying the symbols and sense 
of security in the country.

To fix the 
economy, Iran 
would need 
to leverage 
connections with 
countries that are 
not concerned 
with abiding by 
the sanctions 
such as China and 
Russia.  Critical to 
any improvement 
in the economy is 
the maintenance 
of positive 
peace in terms 
of employment 
and cost of living 
considerations in 
the country. 
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Iran will 
not give in to 
media fuss 
around jailed 
Australian 
national: spox
 Iranian Foreign 
M i n i s t r y 
Spokesman Seyyed 
Abbas Mousavi 
shrugged off the 
media hype over the 
imprisonment of 
Australian woman 
Kylie Moore-Gilbert 
in Iran.
“She has been 
arrested on the 
charge of violating 
Iran’s national 
security, and the 
competent court 
has also issued the 
appropriate ruling 
by observing all 
relevant laws,” 
said Mousavi on 
Saturday night in 
response to media 
reports about the 
Australian national, 
Foreign Ministry 
website reported.
“Experience has 
shown that the 
Islamic Republic of 
Iran would not give 
in to the political and 
smear campaigns, 
and this Australian 
citizen (Moore-
Gilbert) is serving 
her sentence while 
enjoying all legal 
rights, like any 
other convict with a 
judicial verdict,” he 
added.
“Public opinion 
would not forget 
the Australian 
g o v e r n m e n t ’ s 
treatment of Ms. 
Negar Qods Kani, 
who was kept in 
custody without 
c o m m i t t i n g 
any crime and 
was treated in 
an inhuman 
manner for 28 
months. Among 
the examples of 
treatment of Ms. 
Qods Kani that were 
against the law 
and human rights 
were leaving her to 
have a delivery in 
prison, separating 
the infant from 
the mother, 
turning down the 
request for house 
arrest in lieu of 
i m p r i s o n m e n t , 
barring her from 
seeing her baby 
regularly, and 
finally violating 
the consular 
commitments by 
extraditing her to 
the US,” Mousavi 
noted.
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MP delineates Reformists’ priorities 
in upcoming elections
 Mostafa Kavakebian, the secretary-general of Mardomsalari 
party (Democracy Party), underlined the necessity of massive 
participation of people in the upcoming parliamentary 
elections as one of the principal views of the reformist 
movement.
“Massive turnout and constant participation of people in 
the elections have always been among the top priorities of the 
[Mardomsalari] party; we have never backed banning elections,” Kavakebian said on 
Sunday.

 The commander of the 
Iranian Army’s Air Force 
warned enemies against 
approaching Iran’s 
borders, saying the force 
is keeping a close watch 
over the country’s skies.
Brigadier General Aziz 
Nasirzadeh said on 
Sunday the Air Force 
stands ready to defend 
the country’s territories, 
stressing that there is 
no safe spot for foreign 
military aircraft within 
Iran’s aerial borders.
Noting that the Air Force 
has disappointed the 
enemies and has not let 
them to reach their goals 
in the past, he stressed 
that Iranian armed 
forces are always ready 
to protect the country 
against enemies’ 
threats.
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"First of all, I'm going to obey any 
subpoena that was sent to me," Biden said 
at a campaign event in Fairfield, Iowa, CNN 
reported.
The former vice president's comments 
come one day after he reiterated to the 
Des Moines Register's editorial board 
that he wouldn't comply with a subpoena 
followed by a series of attempts to clarify 
what he meant.
Biden originally told the newspaper he 
wouldn't comply "because it's all designed 
to deal with (President Donald) Trump 
doing what he's done his whole life -- 
trying to take the focus off him." Biden 
told the newspaper his testimony would 
enable the President to "get away" from 
the trial's focus.
"If I went, let's say I voluntarily, just said 
let me go make my case, what are you 
going to cover?" He asked, referring to 

the press. "You guys, instead of focusing 
on him, you're going to cover for three 
weeks anything I said. And he's going to 
get away."
Biden first sought to clarify the comments 
earlier Saturday in a string of tweets, 
saying that "in my 40 years in public life, I 
have always complied with a lawful order."
He added: "But I am just not going to 
pretend that there is any legal basis for 
Republican subpoenas for my testimony 
in the impeachment trial. That is the point 
I was making yesterday and I reiterate: 
this impeachment is about Trump's 
conduct, not mine."
"The subpoenas should go to witnesses 
with testimony to offer to Trump's 
shaking down the Ukraine government 
— they should go to the White House," 
Biden tweeted.
He then expanded on those tweets in 
comments to reporters in Tipton, Iowa, 
telling them he would "honor whatever 
the Congress in fact legitimately asked 
me to do" but stopped short of saying he 
would outright comply with a subpoena. 
When asked at that time if he would 
challenge a subpoena in court if he felt he 
didn't have relevant facts to bring to the 
investigation, Biden replied, "I don't think 
that's going to happen to begin with. Let's 
cross that bridge when it comes."

The ruling Workers’ Party meeting is a 
focus of keen attention as some observers 
predict North Korea might use the 
conference to announce it would abandon 
faltering diplomacy with the US and lift its 
moratorium on major weapons test.
The Korean Central News Agency 
reported that leader Kim Jong Un 
presided over a plenary meeting of the 
party's Central Committee convened 
in Pyongyang on Saturday. It called 
the gathering the “first-day session,” 
suggesting it would continue for at least 
another day, AP reported.
The meeting is intended to “overcome the 
manifold and harsh trials and difficulties 
and further accelerate the development 
of the revolution with transparent anti-
imperialist independent stand and firm 
will,” KCNA said.
The meeting will also discuss “important 
matters" in the party and national defense, 
KCNA said.
KCNA said Kim made a speech on overall 
state affairs and the work of the Central 

Committee, but gave no further details.
In April 2018, at the start of nuclear 
talks with the US, North Korea held 
the same Workers’ Party meeting and 
announced it would suspend nuclear and 
intercontinental ballistic missile tests and 
shift its national focus to developing the 
economy.
After his second summit with US 
President Donald Trump in February in 
Vietnam failed, Kim gave the US until the 
end of this year to offer new initiatives 
to salvage the nuclear negotiations. 
North Korea has recently warned that its 
resumption of tests of long-range missiles 
and nuclear devices depends on US action.
Restarting nuclear and ICBM tests would 
be a blow to Trump, who has boasted that 
North Korea's moratorium was a major 
foreign policy win. But that would also 
likely completely derail diplomacy with 
the US and further dim the prospect for 
North Korea to get badly needed sanctions 
relief to rebuild its troubled economy, 
some experts said.
North Korea is pushing to win major 
sanctions relief in return for limited 
denuclearization steps, but the US 
maintains sanctions will stay in place 
until North Korea takes significant steps 
toward ridding itself of nuclear weapons 
and technology.

Biden Says Would Obey Any Subpoena Sent to 
Him

North Korea Begins Key Meeting before Year-
End Deadline for US

US Democratic presidential candidate Joe Biden on 
Saturday said he would "obey any subpoena" that is 
sent to him -- his most forceful statement yet to clarify 
a previous remark that he wouldn't testify in a Senate 
impeachment trial.

North Korea has opened a high-profile political conference to 
discuss how to overcome “harsh trials and difficulties," state 
media reported Sunday, days before a year-end deadline set 
by Pyongyang for Washington to make concessions in nuclear 
negotiations.

The meeting 
will also discuss 
“important 
matters" in 
the party 
and national 
defense, KCNA 
said.

"The subpoenas 
should go to 
witnesses with 
testimony to 
offer to Trump's 
shaking down 
the Ukraine 
government 
— they should 
go to the White 
House," Biden 
tweeted.

Ex-diplomat: U.S. used 
Khashoggi case to pressure on 
Saudi Arabia
Former Iranian Ambassador to Lebanon Ahmad 
Dastmalchian told ILNA news agency that since Bin 
Salman played a role in the assassination of the Saudi 
news reporter Jamal Khashoggi, he was after turning the 
aforementioned case into a civil matter so that it would 
not receive international development.Speaking to ILNA’s 
news correspondent, he added “Ever since Khashoggi’s 
assassination, Saudi Arabia’s consulate in Istanbul has 
been subject to many reactions from his co-workers at The 
Washington Post and human rights activists, showing that the 

international reputation of the royal family is also riding on 
this case.”“Many documents stand as evidence that the prince 
of Saudi Arabia gave the order of Khashoggi’s assassination, 
but at the end of the day it is the recently disclosed information 
from the judicial system of Saudi Arabia that determines the 
fate of this case.”“America has used this case to pressure Saudi 
Arabia and demand for their military expenses,” the former 
Iranian ambassador to Jordan said.In regards to reasons for 
setting up the newest wave of reforms in Saudi Arabia at the 
same time as the publication of Khashoggi’s case verdicts 
states, Dastmalchian said that one event that has taken place 
recently is the disclosure of new reform plans for Saudi Arabia; 
this is so that the Saudis will have no intentions of exploiting 
the country’s current situation in favor of sovereignty or even 
the prosecution of Khashoggi’s case.  

Iran invites regional 
countries to join Iran, 
Russia, China joint military 
drill: Navy cmdr.
 Iranian Navy Commander Rear Admiral Hossein 
Khanzadi said that Iran invites all regional countries to 
join to the joint military exercise and regional coalition 
for the next rounds.Khanzadi made the remarks on the 
sidelines of the Iran, Russia, and China joint maritime 
drill, codenamed "Marine Security Belt”.
The various phases of the tactical exercises have been 
carried out in this maneuver successfully till now, he 

said.Iran believes that maritime security is an issue that 
needs to be worked on collectively by countries with 
maritime capacity, he added.Noting a new level of the 
development of relations and cooperation between the 
three countries of Iran, Russia, and China at their highest 
level is being displayed, Khanzadi said holding such 
military drills which are aimed at providing security in 
the region indicates that the participant countries have 
cooperated well in other aspects of politics, economics, 
and so on.Referring to close cooperation of these three 
Asian civilizational powers, Navy Commander noted 
that they set the bold lines for both the region and the 
world by showing their cooperation not in a separate 
movement but in a coalition.



سرکشى به حساب مردم به بهانه یارانه معیشتى جایز نیست
امام جمعه اصفهان سرکشى به حساب مردم را امرى نامشروع دانست و گفت: سرکشى به حساب مردم کار 

اشتباهى است، دولت باید آمار نیازمندان واقعى را داشته باشد تا حکومت بتواند از آنها حمایت کند.
به گزارش روابط عمومى دفتر نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، آیت اهللا سید یوسف طباطبایى 
نژاد در دیدار مدیرکل اداره کل ثبت احوال استان اصفهان و جمعى از مدیران این اداره اظهار داشت: قرآن کریم 

فرهنگى که در زمان جاهلیت وجود داشت که فرزندان را به خاطر فقر مى کشتند، نادرست مى داند و مى فرماید 
«کودکان را به دلیل ترس از فقر نکشید چراکه ما ابتدا آن ها را روزى مى دهیم سپس شما را».

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه مدیران مى توانند بر اساس آمار صحیح، تصمیم گیرى کنند، تصریح 
کرد: اگر آمار دقیقى از فقرا و افراد ثروتمند وجود داشت نیاز به پرداخت یارانه به همه مردم نبود؛ بدون شک، همه 60 میلیون نفر 

از جمعیت کشور نیازى به یارانه معیشتى ندارند، حکومت اسالمى موظف است نیازمندان واقعى را شناسایى کرده و به آنان کمک کند 
نه اینکه همه افراد نیازمند و ثروتمند به یک روش یارانه دریافت کنند.

وى با انتقاد از روش دولت در پرداخت یارانه معیشتى به مردم عنوان کرد: برخى از کسانى که تحت پوشش بهزیستى هستند یارانه معیشتى دریافت 
نکرده اند و برخى که ثروتمند محسوب مى شوند، یارانه معیشتى به حساب آنان واریز شده است.

اهداى خون 103 هزار اصفهانى در 9 ماهه امسال
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اعالم کرد: روزانه به حدود 400 تا 450 واحد خون در استان نیاز است که 
به همین میزان نیز باید خون گیرى انجام شود. مجید زینلى با اشاره به مراجعه 130 هزار اهداکننده خون در 
9 ماهه سال جارى به مراکز اهداى خون استان اصفهان، اظهار کرد: از این تعداد 103 هزار نفر موفق به اهداى 
خون شدند. وى بابیان اینکه تعداد افرادى که روزانه جهت اهداى خون به مراکز در استان مراجعه مى کنند، 

550 تا  600 نفر است، افزود: البته از این تعداد 400 تا 450 نفر موفق به اهداى خون مى شوند.
مدیرکل انتقال خون استان با بیان اینکه در مقایسه 9 ماهه سال جارى با سال گذشته، تغییر محسوسى به لحاظ 

کاهش یا افزایش میزان اهداى خون و تعداد مراجعات در استان نداشته ایم، خاطرنشان کرد: بااین وجود با توجه به اینکه 
در فصل سرما با کاهش اهداکنندگان مواجه هستیم، از مردم و شهروندان  مى خواهیم که به صورت مستمر نسبت به اهدا خون 

در فصل زمستان اقدام کنند. وى تصریح کرد: در حال حاضر با وجود کاهش مراجعات مردمى در فصل سرما، وضعیت خون و فرآورده هاى آن در 
مراکز انتقال خون استان مناسب است. مدیرکل انتقال خون استان با اشاره به اینکه به دلیل افزایش سرما و آلودگى هوا، قطعاً مصرف بیمارستان ها 
و مراکز درمانى افزایش خواهد یافت، افزود: مراکز درمانى و بیمارستان ها به صورت روزانه و مستمر به اهداى خون نیازمندند. براى نمونه برخى از 

فرآورده هاى خونى مانند پالکت، 72 ساعت بیشتر تاریخ انقضاء ندارد و براى همین باید پالکت خون را روزانه تهیه کنیم.
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حتى اعالم این 
موضوع که قرار است 

ارز 4200 تومانى از 
کاالهاى اساسى، دارو 

و تجهیزات پزشکى 
حذف شود مى تواند 

خود موجى از گرانى را 
به راه اندازد
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خبرهاى خوش
 براى پرستاران

معاون پرســتارى وزیر بهداشت در 
آستانه روز پرستار از پرداخت بخشى 
از معوقات پرســتاران، انجام فرایند 
جذب 5000 نیروى جدید پرستارى 
و قول وزیر براى جذب 4500 نیروى 

جدید تا اسفند ماه خبر داد.
دکتر مریم حضرتى گفت:  در روز پنج 
شنبه هفته جارى و همزمان با میالد 
حضرت زینب (س) مراســم جشن 
بزرگ روز پرســتار نیز با همکارى 
معاونت پرستارى وزارت بهداشت و 
سازمان نظام پرستارى مانند دو سال 
گذشته برگزار مى شــود. در جشن 
روز پرستار همه گروه هاى پرستارى 
از جمله پرســتاران دانشــگاه ها و 
مراکزدرمانى دولتى، نظامى، تامین 
اجتماعى، خیریه ها و شرکت نفت، 
روساى دانشــکده هاى پرستارى، 
هیات  مدیره هاى نظام پرســتارى 
و... و. شرکت مى کنند. این جشن با 
حضور مقام عالى وزارت  بهداشت و 
تنى چند از مقامات کشورى برگزار 

مى شود.

  حــذف طرح قاصــدك در 
پرداخت هاى پرستاران

وى به جلســه روز گذشته اعضاى 
شوراى عالى نظام پرستارى با وزیر 
بهداشت و معاون کل وزارت بهداشت 
اشاره کرد و افزود: نتایج این جلسه 
خبرهاى خوبى را براى پرستاران به 
دنبال داشت. پس از دو سال تالش 
معاونت پرستارى وزارت بهداشت و 
سازمان نظام پرستارى، روز گذشته 
وزیر بهداشت دستور اکید دادند که 
طرح «قاصــدك» در پرداخت هاى 
گروههاى  پزشکى و پرستارى حذف 

شود.
به گفته معــاون پرســتارى وزیر 
بهداشــت، پرداخت هــا در طــرح  
قاصدك ظاهرا باید مبتنى بر عملکرد 
مى بود اما عمــال پرداخت ها در این 
طرح مبتنى بر درآمد بود نه عملکرد. 
بنابراین چه پرستاران و چه پزشکان 
هر کسى که درآمد بیشترى داشت، 
برداشت بیشترى نیز داشت. بر همین 
اساس پرســتاران خواهان اجراى 
عدالت  و حذف طــرح قاصد بودند 
که خوشبختانه با دستور اکید وزیر 

بهداشت این طرح حذف شد.
حضرتى این را هم گفــت که باید 
طرحى مناســبت جایگزین طرح 
قاصدك شود، البته با توجه به اینکه 
ممکن اســت این موضوع مقدارى 
زمانبر شود مقرر شد کارگروهى براى 
اصالح نظام پرداخت با مشــارکت 
معاونت هــاى پرســتارى، درمان، 
توسعه و معاون کل وزارت بهداشت 
و همچنین نمایندگان سازمان نظام 
پرستارى تشکیل و در این مورد بحث 

شود.
وى گفت: طى دو ســال گذشــته 
طرح هــاى مختلفى بــراى نظام 
پرداخت پرستاران ارائه شده است که 
این طرح ها باید در کارگروه مذکور 
مطرح و در نهایت طرحى مناســب 
انتخاب و جایگزیــن طرح قاصدك 

شود.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

 فروردین  1397 بود که 
با تغییر سیاســت هاى 
ارزى، نرخ 4200 تومان 
به بــازار ارز آمــد. اما با 
وجود این که حواشــى 
و بحث هــاى فراوانى را 
در این مســیر طى کرد 
و نظرات منفى و مثبت بســیارى را 
با خود یدك کشــید در نهایت سال 
گذشته، امســال و حتى براى سال 

آینده در اقتصاد ایران ماندگار شد.

    نباید باشد ولى مانده است!
زمانى دولت اعالم کــرد که تمامى 
نرخ هاى ارز، قاچاق محسوب و فقط 
نرخ 4200 تومان به رسمیت شناخته 
مى شــود؛ به طورى که کل واردات 
کاال با این نرخ انجام شــد. اما زمان 
چندانى نگذشت که اختالف قیمت 
بین 4200 تا قیمــت باالى 13 هزار 
تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که 
در کنار افزایش قابــل توجه واردات 
و خروج ارز از کشور، رانت سنگینى 

ایجاد شــد و اوضاع بازار کاال بجاى 
ساماندهى با نرخ پایین ارز با هجمه اى 
از گرانى مواجه گردید کــه اثرى از 
کاالى وارداتى با نرخ ترجیحى در آن 

وجود نداشت.
بر این اساس، سیاست تا حدى تغییر 
کرد و اختصاص ارز 4200 تومان به 
مجموعه اى از کاالها محدود شد و در 
ادامه فقط واردات کاالهاى اساسى با 
آن در دستور کار قرار گرفت و مابقى 
کاالها در بازار نیمایى و ارز ناشــى از 

صادرات تامین شد.
اما همین مجموعه کاالهاى اساسى 
هم با وجود این که ارز 4200 تومانى 
دریافت مى کردنــد، تضمینى براى 
توزیع آنها بــا نرخ وارداتــى وجود 
نداشت و کارشناســان و نمایندگان 
مجلس معتقد بودنــد که ارز 4200 
تومانى نتوانست در سفره هاى مردم 
تاثیرگذار باشد و چند نرخى بودن ارز 
و رانت قابل توجه بین این نرخ و  بازار 
موجب شده قیمت کاالها با ارز آزاد 

محاسبه شود.
به هر صورت در جریان بودجه امسال 
14 میلیارد دالر براى تامین ارز کاالى 
اساسى با نرخ ترجیحى پیش بینى شد 
که بحث ها براى جایگزینى راهکارى 
دیگر به نتیجه نرسید و مصوب شد، 
اما این پایان ماجرا نبود و در ابتداى 
ســال دولت چند بارى اعالم کرد که 
«مى پذیرد نرخ 4200 تومان با خود 
رانت به همراه داشته و شرایط نظارتى 
نیز به نحوى نیســت کــه کاالهاى 

وارداتــى با نرخ ترجیحــى با قیمت 
مناسبى در اختیار مردم قرار بگیرد». 
براین اساس، طرح اصالح ارز 4200 
تومانى مطرح شد و حتى طرح هایى 
از جمله ارائه  کوپن نیز روى میز آمد 

اما بازهم نرخ 4200 ادامه دار شد.
گرچه انتظــار مى رفت بــا توجه به 
این کــه ارز 4200 تومانى همچنان 
منتقــدان خــود را داشــت و حتى 
رئیس کل بانک مرکزى هم نســبت 
به اختصاص آن نگاه مثبتى نداشته 
و انتقــاد خود را بــه آن مطرح کرده 
بود، در ســال آینده مــورد بازنگرى 
قرار بگیرد ولى الیحه بودجه نشــان 
از اختصاص 10.5 میلیارد دالر با ارز 
4200 تومانى براى تامین کاالهاى 

اساسى دارد.

    حذف شود و نشود هر دو داستان 
است...

این در حالى اســت کــه در جریان 
تدویــن الیحــه بودجــه ظاهــرا 
پیشنهادى مطرح بود مبنى بر  اینکه 
بــارز 4200 تومان حــذف و براى 
کاالهاى اساســى و دارو نیــز با نرخ 
یکسان و نیمایى واردات انجام شده 
و در ازاى اختالف قیمت دولت یارانه 
پرداخت کند، ولى به هر دلیلى با آن 

موافقت نشد.
اکنون بــا 10.5 میلیــاردى که قرار 
است با نرخ 4200 کاالى اساسى وارد 
شــود با توجه به این که در بازار نیما 
نرخ ارز به حدود 11 هزار تومان در هر 

دالر مى رسد در حال حاضر حدود 70 
هزار میلیارد تومــان اختالف قیمت 
ایجاد خواهــد کرد، این کــه دولت 
چگونــه بتواند مدیریــت کند که از 
این 70 هزار میلیارد تومان اختالف 
سوء استفاده نشده و به رانتى سنگین 
براى واردکنندگان و توزیع کنندگان 
نشود جاى سوال بزرگى است آن هم 
در شرایطى که در سال گذشته و در 
سال جارى عدم نظارت کافى و سایر 
مســائل موجب اتفاق هاى خوبى در 

این باره نشده بود.
ســوى دیگر ماجــرا این اســت با 
وجود مخالفت هایى کــه در رابطه با 
اختصــاص ارز 4200 تومانى وجود 
دارد حذف آن نیز در شــرایط فعلى 
موجــب سوء اســتفاده هاى دیگرى 
خواهد شد؛ به طورى که حتى اعالم 

این موضوع که قرار است ارز 4200 
تومانى از کاالهاى اساســى، دارو و 
تجهیزات پزشکى حذف شود مى تواند 
خود موجى از گرانــى را به راه اندازد 
و باعث احتــکار کاال از جانب برخى 
واردکنندگان یا توزیع کنندگان شود 
که این موضوع نیز با توجه به تجربه 
گذشــته در مورد افزایش قیمت ارز 
کامال بدیهى به نظر رسیده و مى تواند 
دسترســى مردم به کاالى اساســى 
به ویژه دارو را با مشــکالت بسیارى 

مواجه کند.

    لیست ارز 4200 جمع شد
اما در مورد تامین منابع با ارز 4200 
تومانى تغییر حجم آن نیز قابل توجه 
اســت؛ به گونه اى که در سال جارى 
حدود 14 میلیــارد دالر پیش بینى 

شده بود که در ســال آینده به 10.5 
میلیارد دالر کاهش یافته است. دلیل 
این ریزش حدود 3.5 میلیارد دالرى 
به کاهش لیست کاالهاى وارداتى با 

نرخ 4200 تومان بر مى گردد.
 امسال برخى کاالها از جمله گوشت 
از لیست حذف شد و بعید نیست که 
در ســال آینده نیز تعداد دیگرى از 
کاالها با توجه به شرایط و تامین منابع 
در داخل و عدم نیاز به واردات از جمع 
کاالهایى که با ارز 4200 تومان وارد 

مى شود، کنار برود.
به هر صورت در شــرایط هم حذف 
4200 تومان و هــم باقى ماندن آن 
خود ابعاد مختلفى را به همراه دارد که 
ظاهرا راهکار مناسبى براى مدیریت 
آن هنوز در بین دولت و مجلس مورد 

توافق قرار نگرفته است.

70 هزار میلیارد پنهان در ارز 4200 تومانى!  

نه راه پس داریم، نه راه پیش!
22 ماه از آمدن نرخ پرحاشیه 4200 تومان در بازار ارزى 
و تجارى ایران مى گذرد و باوجود همه مخالفت ها در این 
زمینه، دولت نتوانســته آن را کنار بگذارد و نه اینکه با 
اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره اى جز ادامه این مسیر 
ندارد. نرخى که پشــت تامین 10.5 میلیارد دالر براى 
کاالى اساسى در سال آینده رانت حدود 70 هزار میلیارد 
تومانى دارد و تضمین 100 درصدى هم براى پیشگیرى 

از آن وجود ندارد.

خبر

وزیر صنعت:
خودرو دپو شده در پارکینگ خودروسازان بزرگ به صفر رسیده است

وزیر صنعت با بیان اینکه خوشبختانه آمار تولید کاالهاى 
منتخب کشور در 8 ماهه امسال عمدتاً افزایشى بوده است، گفت: کف پارکینگ 

خودروسازان از خودروهاى دپو شده صفر شده است.

به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانى در جلسه قرارگاه رونق تولید که 
با حضور فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به توان و ظرفیت 
باالى قرارگاه، این عزیزان همواره براى کمک بــه طرح هاى مختلف وزارت صمت پایه 

کار بودند.
وى تصریح کرد: یکى از دالیلى که امســال و با وجود افزایش موانع، مشکالت اجرایى 
کمتر شده است؛ همین رویکرد ما در افزایش ســطح همکارى ها و بهره گیرى از توان 

داخلى است.

   خودرو دپو شده در پارکینگ خودروسازان بزرگ به صفر رسیده است
رحمانى خاطرنشان کرد: خوشــبختانه آمار تولید کاالهاى منتخب کشور در 8 ماهه 

امسال عمدتاً افزایشى بوده است؛ در آلومینیوم با توجه به تدابیر اتخاذ شده تا پایان سال 
کسرى تولید جبران خواهد شد و در بخش خودرو نیز خوشبختانه اقدامات بسیار خوبى 
انجام شده و این صنعت امروز راه افتاده و کف پارکینگ خودروسازان از خودروهاى دپو 

شده صفر شده است.
وى تاکید کرد: تزریق منابع جدید و داخلى سازى در صنعت خودرو کشور جواب داده 
و البته ضرورت دارد که احتیاطات الزم را براى ادامه کار و توســعه این صنعت بیش از 

پیش داشته باشیم.
وزیر صمت با اشــاره به مصوبه شــوراى پول و اعتبار در خصوص تأمین مالى صنایع 
خودروسازى کشــور گفت: امیدواریم این اتفاق به رونق بیشتر این صنعت کمک کند 

و همچنین باید فروش اموال مازاد شرکت هاى بزرگ خودروسازى را سرعت ببخشیم.

   روند تعادلى بازار حفظ شده است
رحمانى گفت: على رغم نگرانى هاى موجود، بعد از اصالح قیمت بنزین با همت مجموعه 

بازرگانى وزارت صمت بازار روند تعادلى داشته و از ثبات خوبى برخوردار است.
وى افزود: ثبات فعلى بازار و تنظیم شرایط آن سختى هاى خاص خود را داشته و به مسلماً 
جلوى هرگونه اقدام و تصمیمى که روند حال حاضر را دچار اختالل کند خواهیم ایستاد 

و حتماً با کمک دستگاه هاى قضائى با متخلفان برخورد قانونى الزم را خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد 2 طرح رصد زنجیره تأمین صنعت پتروشیمى و 
همچنین رصد وضعیت بازار ورق هاى فوالدى گفت: یکى از دغدغه هاى وزارت صمت، 
ساماندهى میزان تقاضاى پتروشیمى در راستاى جلوگیرى از برخى واسطه گرى ها و 

داللى ها در سطح عرضه بوده است

  در پتروشیمى و فوالد، میزان عرضه و تقاضا باید شکل واقعى به خود بگیرد
رحمانى ادامه داد: تمام حساسیت ما روى این موضوع متمرکز بوده است که میزان عرضه 

و تقاضا شکل واقعى به خود بگیرد و آن هایى که تولید کننده واقعى نیستند سهمیه اى 
دریافت نکنند تا بازار به ثبات و آرامش برسد.

وى تصریح کرد: نظارت ها باید به طور مستمر انجام شود و مسلماً متخلفین باید بدانند که 
در صورت عدول از قانون حتماً بابت تخلفات خود هزینه خواهند پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید اهداف هایى همچون رصد زنجیره تأمین 
صنعت پتروشیمى و فوالد و�؛ به تمامى واحدها اطالع رسانى شود و در سطح استان ها 

نیز مخاطبان طرح با آن آشنایى کامل داشته باشند.
رحمانى خاطرنشان کرد: نوســانات قیمتى در صنعت فوالد به هیچ عنوان قابل قبول 
نیست و نباید افزایشى را شاهد باشیم این مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور نیز بوده است 

و الزم االجراست.
وى تاکید کرد: در حوزه پتروشــیمى عموماً تولیدات بیش از مصرف داخلى است و در 
صنعت فوالد نیز با توجه به افزایش تولیدات در بســیارى از محصوالت فوالدى، حتى 
شــاهد افزایش 30 درصدى صادرات نیز بودیم و انتظار داریم همه شرکت ها با تبعیت 

از سیاست هاى ابالغى به حفظ تعادل بازار در داخل کشور بیش از پیش کمک نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اکنون در شرایط جنگ اقتصادى هستیم و 
این شرایط مقتضیات خاص خود را دارد؛ در برابر متخلفین و عواملى که موجب بى قانونى 

در شرایط تنظیم بازار کشور مى شوند هیچ تعارفى نداریم.
رحمانى اضافه کرد: انتظار مى رود مدیران بخش هاى مختلف در تصمیم گیرى ها دقت 
نظر کافى را داشته باشند و پس از اتخاذ آن با دقت و با قدرت براى پیگیرى و ثمربخشى 

تصمیمات پیگیرى هاى الزم را نیز انجام دهند.
وى در پایان با اشاره به ضوابط فعالیت و نظارت بر بسترهاى آگهى الکترونیکى خودرو 
گفت: تصمیمات در هر عنوان و شکلى که اتخاذ مى شود باید در راستاى منافع مردم باشد 
و انتظار مى رود دستگاه هاى مرتبط به این موضوع نیز براى تسریع در خروجى تصمیمات 

خود گام هاى اجرایى ترى بردارند.

وزیر صنعت با بیان اینکه خوشبختانه آمار تولید کاالهاى 
 ماهه امسال عمدتاً افزایشى بوده است، گفت: کف پارکینگ  ماهه امسال عمدتاً افزایشى بوده است، گفت: کف پارکینگ 
وزیر صنعت با بیان اینکه خوشبختانه آمار تولید کاالهاى 
 ماهه امسال عمدتاً افزایشى بوده است، گفت: کف پارکینگ 
وزیر صنعت با بیان اینکه خوشبختانه آمار تولید کاالهاى 

امسال عمدتاً افزایشى بوده است؛ در آلومینیوم با توجه به تدابیر اتخاذ شده تا پایان سال 
کسرى تولید جبران خواهد شد و در بخش خودرو نیز خوشبختانه اقدامات بسیار خوبى 
انجام شده و این صنعت امروز راه افتاده و کف پارکینگ خودروسازان از خودروهاى دپو 

شده صفر شده است.
وى تاکید کرد: تزریق منابع جدید و داخلى سازى در صنعت خودرو کشور جواب داده 
و البته ضرورت دارد که احتیاطات الزم را براى ادامه کار و توســعه این صنعت بیش از 

پیش داشته باشیم.
وزیر صمت با اشــاره به مصوبه شــوراى پول و اعتبار در خصوص تأمین مالى صنایع 
خودروسازى کشــور گفت: امیدواریم این اتفاق به رونق بیشتر این صنعت کمک کند 

و همچنین باید فروش اموال مازاد شرکت هاى بزرگ خودروسازى را سرعت ببخشیم.

روند تعادلى بازار حفظ شده است   روند تعادلى بازار حفظ شده است   روند تعادلى بازار حفظ شده است
رحمانى گفت: على رغم نگرانى هاى موجود، بعد از اصالح قیمت بنزین با همت مجموعه 

شده صفر شده است.
وى تاکید کرد: تزریق منابع جدید و داخلى سازى در صنعت خودرو کشور جواب داده 
و البته ضرورت دارد که احتیاطات الزم را براى ادامه کار و توســعه این صنعت بیش از 

پیش داشته باشیم.
وزیر صمت با اشــاره به مصوبه شــوراى پول و اعتبار در خصوص تأمین مالى صنایع 
خودروسازى کشــور گفت: امیدواریم این اتفاق به رونق بیشتر این صنعت کمک کند 

و همچنین باید فروش اموال مازاد شرکت هاى بزرگ خودروسازى را سرعت ببخشیم.
مهر

خـــبــــر
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لزوم ورود استارت آپ هاى ایرانى به ساخت شتاب نگاره هاى سیل و زلزله
جلسه « ستاد مهر » معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى تهران با حضور پیروز حناچى، شهردار تهران

شهردار تهران از کمک استارت آپ ها براى ساخت دستگاه هاى شتاب نگار سیل و زلزله خبر داد.
پیروز حناچى صبح در حاشیه افتتاح و بهره بردارى از سه پروژه مدیریت بحران در پایتخت با بیان این که 
وقوع دو حادثه سیل و زلزله در تهران محتمل است، گفت: بر همین اساس افزایش شتاب نگاره هاى زلزله به 

بیش از 30 شتاب نگار را با همکارى مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازى در دستور کار قرار دادیم و همچنین 
دستگاه هاى شتاب نگار هشدار سریع سیل را به 10 دستگاه ارتقاء داده ایم تا در مسیر رود دره ها نصب شود که 

وظیفه آنها ارائه آالرم موقع هشدار است که با همکارى سازمان هواشناسى این نگارنده هاى سیل نصب شد.
وى  در پاسخ به این سوال که اطالعات این نگارنده ها تا چه میزان در برنامه ریزى ها استفاده مى شود، گفت: مطالعات علمى نشان 

داده تشخیص زلزله و این که چه زمانى با چه قدرتى در چه مکانى ایجاد مى شود غیر ممکن است اما این نگارنده رفتارها گسل ها را مطالعه کرده 
و لرزش هاى تقریبى آنها را تعیین مى کنند که مى توان براساس آن اقداماتى را انجام داد. حناچى با بیان این که نقشه پهنه هاى گسلى تهیه شده و 
کاربرى هاى پر جمعیت و حساس که مى تواند تلفات زیادى داشته باشد در پهنه هاى گسلى ساخته نمى شود، در مورد هزینه ساخت شتاب نگاره ها 

گفت: هزینه هایشان زیاد نیست اما بخشى از آنها خارجى هستند که تالش مى شود از طریق کمک استارت آپ ها نیازمان را به خارج رفع کنیم.

سرمایه گذاران همیشه به 
دنبال کارآفرینان جوان 

و با استعدادى هستند 
که بتوانند توانایى هاى 

خودشان را خوب عرضه 
کنند

،،
برترین ها

یــادداشـت
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استارت آپ هاى 
کیف  الکترونیکى 

با رمز دوم پویا 
رونق مى گیرند

 عضو هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانى مى گویــد با اجراى 
رمز دوم یکبــار مصرف براى 
تراکنش هــاى اینترنتــى، 
کســب وکار استارت آپ هایى 
که بــر روى کیف هــاى پول 
الکترونیکى ســرمایه گذارى 
کرده اند، رونق پیــدا خواهد 

کرد.
 مجیــد حســینى نژاد در 
خصــوص اجراى سیاســت 
بانک مرکزى براى اســتفاده 
از رمــز دوم یکبــار مصرف و 
تاثیر آن بر کاهش فیشینگ 
گفت: با اجراى این سیاست، 
اســتارت آپ هایى که بر روى 
کیف هاى پــول الکترونیکى 
ســرمایه گذارى کرده اند بار 
دیگر وارد بازار شــده و رونق 

خواهند گرفت.
وى تصریــح کــرد: در چند 
هفته ابتدایى اجرایى شــدن 
سیاســت الزام به استفاده از 
رمز دوم پویا، شــاهد کاهش 
اینترنتــى  تراکنش هــاى 
خواهیم بود و همزمان سرعت 
تراکنش ها نیز کاهش خواهد 
یافت اما بــه طور حتم اجراى 
این سیاســت فیشــینگ را 

کاهش خواهد داد.
عضو هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانى تهران درباره اینکه 
در حال حاضر چــه میزان از 
تراکنش ها فیشــینگ شده و 
با اجراى این سیاســت تا چه 
میــزان پیش بینى مى شــود 
از رقــم آن کاســته شــود، 
اظهار داشــت: رقم دقیقى را 
نمى توان براى فیشــینگ در 
تراکنش هاى اینترنتى انجام 
داد ولى به هرحــال با اجراى 
سیاســت رمــز دوم یکبــار 
مصــرف، از آمار فیشــینگ 

کاسته خواهد شد.
حســینى نژادگفت: بیشــتر 
کســب وکارهاى اینترنتــى 
که فروش خــود را از طریق 
تراکنش هاى اینترنتى انجام 
مى دهند، خود را براى اجراى 
این سیاست و احتمال کاهش 
فروش هــاى اینترنتى آماده 

کرده اند.
وى تصریــح کــرد: بــا این 
حــال و در طوالنــى مــدت 
اســتارت آپ هایى که بر روى 
کیف هاى پــول الکترونیکى 
ســرمایه گذارى کرده انــد 
توســعه خواهند یافت زیرا با 
اجراى این سیاست، بسیارى 
از افرادى کــه نمى خواهند از 
رمز یکبار مصرف اســتفاده 
کننــد، تراکنش هــاى خود 
را از طریــق کیف هــاى پول 
و بــه شــکل آفالیــن انجام

 مى دهند.

فاوا نیوز
گــزارش
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شکایت هاى ثبت شده از هر یک از اپراتورها در حوزه 
تلفن همراه و در حوزه تلفن ثابت، حاکى از افزایش شکایات در آبان ماه 

نسبت به مهر امسال است.

به گزارش پایگاه خبرى فناورى اطالعات و ارتباطات ایران، اداره کل حفاظت از 
حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستى، ارتباطى و فناورى اطالعات سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویى به 
شکایات مشترکان خدمات ارتباطى (سامانه 195) تا پایان آبان ماه سال جارى 

را منتشر کرده است.

مهم ترین نتایج حاصل از تحلیل داده هاى استخراج شده از 
اپراتور همراه اول، حاکى از  آن است که در  آبان ماه در حوزه 
تلفن همراه، 2035 شکایت ثبت شده که 31.6 درصد شکایات 
مربوط به رومینگ ملى و بین الملل بوده و در آبان ماه نسبت 
به مهرماه افزایش قابل توجهى داشــته است. تعداد شکایات 
رسیدگى شــده در آبان ماه نســبت به مهر ماه 28.9 درصد 
افزایش داشته، درحالى که تعداد شکایات ثبتى در همین بازه 

7.3 درصد کاهش داشته است.
با توجه به این آمار مى توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در 
رسیدگى به شکایات در آبان ماه نسبت به مهر ماه افزایش 36.2 

درصدى داشته است.
اما در اپراتور ایرانســل در آبان ماه در حوزه تلفن همراه 1164 
شکایت ثبت شــده که 39.3 درصد شکایات مربوط به پیامک 
متنى بوده و در آبان ماه نسبت به مهرماه افزایش قابل توجهى 

داشته است.
تعداد شکایات رسیدگى شده در آبان ماه نســبت به مهر ماه 1.5درصد افزایش 
داشته، درحالى که تعداد شکایات ثبتى در همین بازه 13.8 درصد افزایش داشته 

است.
با توجه به این آمــار مى توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رســیدگى به 

شکایات در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش 12.3 درصدى داشته است.
در اپراتور رایتل، در  آبان ماه در حوزه تلفن همراه  207 شکایت ثبت شده که 49.7 
درصد شکایات مربوط به خدمات و مالکیت سیم کارت  بوده و در آبان ماه نسبت 
به مهرماه کاهش داشته است. تعداد شــکایات رسیدگى شده در آبان ماه نسبت 

به مهر ماه 24.7 درصد کاهش داشته، درحالى که تعداد شکایات ثبتى در همین 
بازه 18.2 درصد کاهش داشته اســت. با توجه به این آمار مى توان نتیجه گرفت 
عملکرد این اپراتور در رسیدگى به شکایات در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش 

6.5 درصدى داشته است.
در اپراتور مخابرات هم در آبان ماه در حوزه تلفن ثابت 1363 شکایت ثبت شده که 
90.9 درصد شکایات مربوط به پشتیبانى و ارائه خدمات بوده و در آبان ماه نسبت 

به مهرماه افزایش داشته است.
اما تعداد شکایات رسیدگى شده در آبان ماه نسبت به مهر ماه 15.8 درصد کاهش 
داشته، درحالى که تعداد شکایات ثبتى در همین بازه 1.8درصد افزایش داشته 
است. با توجه به این آمار مى توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگى به 

شکایات در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش 17.6 درصدى داشته است.
سامانه ثبت و پاسخگوئى به شــکایات 195 به منظور افزایش رضایت کاربران 
و رســیدگى به شــکایت هاى مردمى در حوزه هاى مختلف ارتباطات و فناورى 
اطالعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستى، تشعشعات و 

دفاتر پیشخوان راه اندازى شده است.
مجید حقى - معاون امور پستى، ارتباطى و فناورى اطالعات رگوالتورى- درباره 
برنامه اقدامات آینده براى بهبود سامانه 195 و سرعت بخشیدن به روند رسیدگى 
به شــکایات حوزه ICT، گفته بود راه اندازى سامانه ثبت «درخواست» با هدف 
تفکیک موضوعات مربوط به شکایت و درخواست، افزودن منوى راهنما در هر یک 
از مراحل ثبت شکایات در سامانه به منظور اطالع رسانى صحیح به مشترکین در 
زمان ثبت شکایت و طراحى و پیاده سازى فرایند رسیدگى به شکایت با موضوع 
«جمع آورى سرویس»، از برنامه هایى است که قصد داریم در سال جارى عملیاتى 

کنیم.

افزایش شکایات مردمى از استارت آپ ها

البتــه کارآفرینــان در هر 
سنى که باشند مى توانند 
دل جوانــى داشــته و به 
همان اندازه نترس باشــند 
و در عیــن حــال از تجربه  
خود به عنــوان یک مزیت 
بهره بگیرند. هر ســرمایه 
گذار باهوشــى به دنبــال چنین افرادى 
مى گردد اما به راحتى پیدایشان نمى کند. 
به همین دلیل است که خیلى از سرمایه 
گذاران به دنبــال کارآفرینــان جوانى 
مى گردند که براى رسیدن به ناممکن ها 
سخت تالش مى کنند و مشخصه هاى زیر 

را از خود نشان مى دهند.

   1- توانایى شروع دوباره
توانایــى تجدید قــوا و دوبــاره روى پا 
ایســتادن بعــد از هر شکســت، براى 
کارآفرینان ارزش بى نهایت زیادى دارد. 
مسیر استارت آپ ها پر است از کارآفرینان 
بلندپروازى که در مواجه با اولین چالش 
دست از تالش مى کشند، خیلى سریع به 
بهانه تراشى روى مى آورند و یا خود را با 
تالشى بى نتیجه براى رسیدن به هدفى 

اشتباه فرسوده مى کنند.

   2- امید به آینده
جوانانى که به جاى نگرانى، با اشتیاق 
به آینده مــى نگرند و اعتقــاد دارند 
هنوز به بهترین بخــش زندگى خود
 نرسیده اند مى توانند کارآفرینان بسیار 
موفقى باشند.  آنها امکان تغییر دنیاى 
اطراف خــود را به عنــوان یک تجربه  
فوق العاده در نظر مى گیرند و مصمم اند 
از این مسیر به اندازه  مقصد لذت ببرند.

 آنها نه میراثى دارند که بخواهند نگران 
از دست دادنش باشــند، و نه موفقیت 
بزرگى در گذشــته کسب کرده اند که 
بخواهند به آن بسنده کنند و غره شوند.

   3- توانایــى تمرکز کامل روى 
کسب و کار

کارآفرینى مســیرى است که بهترین 
زمان براى قدم گذاشتن در آن، پیش 
از پذیرش مسئولیت هاى یک خانواده 
اســت و رقابت میان همســاالن براى 
رسیدن به موفقیت در آن نقش بسزایى 

دارد.
کارآفرینــان جــوان از زیــر بــار 
مسئولیت هاى رســیدن به موفقیت 
شانه خالى نمى کنند، چون پیش از این 
هیچگاه به آن نرسیده اند و کمتر پیش 
مى آید که حواسشان پرت تعهدات و 

روابط قبلى شان شود.

   4- خوش بینى و انرژى باال
کارآفرینان جوان اعتقاد دارند هر روز در 
مسیر ساخت شرکتى قدم بر مى دارند 
که به آینده  کشــور، جامعه و خانواده 
شــان کمک مى کند. آنهــا اطمینان 
دارند توان تمرکز بیست و چهار ساعته 
شــان بر موانع فائق خواهد آمد و آنها 
را از ســد رقباى فعلــى و آینده عبور 

خواهد داد.

   5- تمایل به متفاوت اندیشیدن
با باال رفتن ســن، افراد در شیوه هاى 
قدیمى عمل و تفکر خود گیر مى کنند 
و خالقانه فکر کردن برایشــان دشوار 
مى شود. براى ساختن یک استارت آپ 
جدیــد و موفق، با وجــود چالش ها و 
رقباى جدیدى که هر روز سر راه شما 
قرار مى گیرند، مهم است تفکر خارج از 
جعبه را به تیم خود نشان دهید و در این 

زمینه الگوى آنان باشید.

   6- زندگــى و کار به ســبکى 
نامتعارف

چندان نمى توان براى ابداع و خالقیت 
برنامه ریزى کرد. واقعیات توسعه  یک 
محصول جدید ممکن اســت شما را 
بر آن بدارد که یک هفتــه  تمام فقط 
نودل بخورید و در اتاق پشتى شرکت 
خود بخوابید. کارآفرینان جوان هنوز 
با عادات شرکتى مثل جلسات طوالنى، 
ســاعات کارى دقیق و آخر هفته هاى 

آزاد خو نگرفته اند.

   7- بهره منــدى از روابط چند 
ملیتى

جهان ما در عصر اینترنت و ارتباطات 
به دنیاى کوچکترى بدل شــده است، 
بنابراین نسل جوان از تنوع موجود در 
اطراف خود آگاهى بیشــترى دارد و با 

این موضوع بزرگ شده است.
آنها از طریق شــبکه هاى اجتماعى و 
آموزش، با فرهنگ هاى مختلفى تعامل 
داشته اند و از آنها درس گرفته اند. تنوع 
براى نوآورى اهمیتى حیاتى دارد و قرار 
گیرى کسب و کار در برابر فرصت هاى 

تازه را به حداکثر مى رساند.

   8- رضایتمندى فارغ از پول
ایده آل گرایى جوانــان، رضایتمندى 
آنان را بیشتر به سبک زندگى شان گره 
مى زند تا پاداش. وسوســه  دستیابى 
به پول در ســبک زندگى کارآفرینى 
وجود دارد اما لــذت بردن از یادگیرى 
روزانــه، روابط تازه و قــرار گرفتن در 
موقعیتى جدید در بین گروه همساالن، 
براى کارآفرینان جوان رضایت بیشتر 
و ملموس ترى به همــراه دارد. اینکه 
مسئولیت تصمیم گیرى ها و در نتیجه 

اشتباهاتشان با خودشان باشد براى آنها 
بسیار لذت بخش است.

ســرمایه گذاران همیشــه به دنبال 
کارآفرینــان جــوان و با اســتعدادى 
هســتند که بتواننــد توانایــى هاى 
خودشــان را خوب عرضه کنند، براى 
مذاکره مهارت باالیى داشــته باشند، 
از توانایى حل مسئله برخوردار و پیش 
زمینه  مطالعاتى گســترده اى داشته

 باشند.
 به همین دلیل اســت که بهتر است 
تجربیاتى که در تمام جنبه هاى زندگى 

کسب کرده اید را برجسته کنید.
اگر کارآفرینى بلندپرواز هســتید و از 
ویژگى هاى بــاال برخوردارید، آینده  
روشــنى در انتظار شماست. وقت آن 
فرا رسیده است که از مزیت هاى خود 
اســتفاده کنید و دنیاى اطراف خود را 

تغییر دهید.

   بهتریــن زمان بــراى جذب 
سرمایه گذار چه زمانى است؟

در ابتداى کار و زمانى که هنوز نسخه 
اولیه کســب وکار شــما آماده نشده 
اســت اقدام به جذب ســرمایه گذار 
نکنید، بســیارى از کســب وکارهاى 
اینترنتى زمانى که هنــوز ایده آن ها 

روى کاغذ اســت تالش بــراى تأمین 
سرمایه و حتى سرمایه گذارى با هدف 
ســودهى را آغاز مى کننــد. فراموش 
نکنید شــما در حال احداث کارخانه

 نیستید.
کســب  وکارهاى اینترنتــى در گروه 
فعالیت هاى رقابتى و نســبتا پر خطر 
تجارت قرار مى گیرند. این کار را فقط 
کســانى که تجربه قبلــى و موفقیت 
نســبى دراین حوزه را تجربه کرده اند 
انجام مى دهند. براى کســب وکارهاى 
نوپا یا اســتاراپ ها بهتر اســت مدل 
اجرایى را کوچکتر کرده یا از مواردى 
که در ادامه ذکر مى شــود براى تأمین 
امکانات و منابع مالى مدنظر استفاده

 کــرد. زمانى کــه محصــول اولیه ما 
آماده شــد و شــروع به فعالیت کرد 
بهتر اســت به فکر جذب سرمایه گذار 
باشــید با این حــال ایــن فرایند در 
کســب وکارهاى متعدد کسان نیست 
و نمى توان یک نســخه واحــد و ثابت 
براى همه توصیه کرد. ســرمایه گذار 
به دنبال بازگشت ســرمایه و سود آن 
است و در بهترین حالت شما یا بخشى 
از مالکیت کســب وکارتان را از دست 
مى دهیــد یــا معــادل آن را متعهد

 مى شوید.

با این ویژگى ها براى کارآفرینى خود اسپانسر پیدا کنید

وقتى سرمایه گذاردنبال ماست

کارآفرینان جوان 
هنوز با عادات شرکتى 
مثل جلسات طوالنى، 
ساعات کارى دقیق و 

آخر هفته هاى آزاد خو 
نگرفته اند

زندگى کارآفرینى به عالقه و اشتیاقى بى پایان و نوعى 
سادگى خاص در مواجهه با ناشناخته ها نیاز دارد. نسل 
جوان به مواجهه  روزانه با یک دنیــاى جدید عادت 
بیشترى دارد، از این بابت نگرانى به خود راه نمى دهد 
و از این تجربه هاى جدید حتى لذت هم مى برد. این در 
حالى است که وقتى به سن و سال خاصى برسید، بیش 
از اندازه راجع به مشکالت احتمالى خواهید دانست و 
ممکن است به کلى از قدم گذاشتن در یک مسیر خاص 

صرف نظر کنید.
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