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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 98/10/14 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,862,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,830,0004,539,000جدید

2,450,0002,349,000نیم سکه

1,512,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمى

یک مثقال 
2,153,2002,012,200طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18497,500464,400 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24662,700619,300 عیار
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

سقوط دالر، صعود طال و نفت؛

شهادت سردار سلیمانى 
معادالت بازارهاى جهانى را 

به هم ریخت
در پى شــهادت حاج قاسم ســلیمانى در حمله نیروهاى 
آمریکایى در بغــداد، بازارهاى مالى جهان بــا تغییراتى 

چشمگیر روبرو شدند.
 در حالى که تحلیلگران به واسطه غیر قابل پیش بینى شدن 

وضعیت خاورمیانه، افزایش سه درصدى قیمت نفت را...

تحقــق ایــن مهم مســتلزم 
اطالع رســانى و فرهنگ سازى 
از جملــه رسانه هاســت تــا با 
اقدام هاى بخش هــاى مربوط 
و بین بخشــى و آگاهى افزایى 
گام هاى موثر برداشت و برخى 
از ناهموارى هاى مرتبط را مرتفع 

کرد.
با این حال این روزها پدیده اینورژن (وارنگى 
دما) همانند ســایر کالنشــهرهاى کشور در 
اصفهان مشاهد مى شود و مردم با این چالش 
دست و پنجه نرم مى کند و این پدیده از یک ماه 
گذشته است که میهمان ناخوانده دیار نصف 
جهان شد و به گفته مسئوالن و کارشناسان 

تا ماه بهمن اگر پایدارى هوا باشد ادامه دارد.
در رابطه با نقش بخش هاى مختلف در وضعیت 
آلودگى هواى اصفهان بارها و بارها توســط 
مسئوالن و کارشناســان آمارهاى مختلفى 
ارائه شد که همه با هم تفاوت دارد که در برخى 
موارد با واقعیت همخوانى ندارد ولى آنچه در 
این نوشــتار اهمیت دارد این است که صنایع 
بزرگ و کوچک، خودروهاى سنگین و سبک، 
منابع آالینده هاى خانگى و شــهرى و حتى 
موتورســیکلت ها در این زمینه تاثیر زیادى 

دارند.
مهمترین موضوع محورى کــه در این زمینه 
مورد بحث است ،نتیجه نهایى تحقیق و پژوهش 
تخصصى دانشگاهى است که به گفته مسئوالن 
مرتبط بــه زودى نتیجه نهایى آن منتشــر 

مى شود و سهم هر کدام مشخص مى شود.
با این حال در زمینه آلودگى هوا همه مسئول 
هستیم و باید نقش خود را به خوبى ایفا کنیم، 
به طور مثال مردم بــا رعایت محدودیت هاى 
ترافیکى طــرح زوج و فرد، عدم اســتفاده از 
خودرهاى تک سرنیشن، رعایت دوره اى معاینه 
فنى و تنظیم موتور، اســتفاده از حمل و نقل 
عمومى مى توانند در این زمینه نقش بسزایى 
داشته باشند. صنایع بزرگ و کوچک در این 
شــرایط مى توانند الزامات زیست محیطى را 
رعایت کنندبه طور مثال فیلتراسیون و استفاده 

از سوخت پاك نقش مهمى را ایفا کنند.
دســتگاه هاى اجرایــى و مســئوالن امر با 
برنامه ریزى و نظارت دقیق علمى و عملى در 
این زمینه نقش خود را به خوبى ایفا کنند تا در 

این شرایط بهترین راهبرد را اتخاذ کرد.
ایجاد حس مسئولیت اجتماعى موضوعى که 
از سوى اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان مورد تاکید قرار گرفته است  مى تواند 
به عنوان بهترین و مهمترین راهبرد براى برون 
رفت از مشکالت زیست محیطى مطرح باشد 
و اطالع رســانى و افزایش آگاهى هاى زیست 
محیطى الزمه ترویج حس مسئولیت اجتماعى 

در بین مردم و مسئوالن است.
ایرج حشمتى مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اصفهان با اشاره به راهبرد این اداره کل در زمینه 
مســئولیت اجتماعى اظهارداشت: اصفهان 
در صورتى به شــاخص هاى مطلوب زیست 
محیطى دســت مى یابد که همه آحاد و افراد 
جامعه به خصوص فعاالن اجتماعى، اقتصادى، 
فرهنگى و مجموعه تاثیرگــذاران جامعه در 
ایفاى مســئولیت اجتماعى خود نســبت به 
محیط زیســت نقش آفرین باشــند و ضمن 
شناسایى وظایف خود در این خصوص با محیط 

زیست استان همراهى کنند.
وى پیگیــرى اخــذ اعتبــارات ملــى براى
 دستگاه هاى فرا بخش محیط زیست، ایجاد 
حس مسئولیت اجتماعى در بین تصمیم گیران 
و تســهیل در ارائه خدمات محیط زیستى به 
مراجعین را، برغم کمبود امکانات از مهمترین 

فعالیت ها و اقدام ها  این نهاد برشمرد.
 عضو هیات علمى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان گفــت: تحلیل آلودگى هــواى این 
روزهاى اصفهان بیانگر احتمال تخلف بعضى 
از صنایع آالینده است و نیاز به بررسى کاملترى 

در این زمینه وجود دارد.
محمد کوشــافر اظهار داشــت: نظارت ها بر 
واحدهاى صنعتى و مواظبت از مصرف سوخت  
این کارخانه ها در روزهــاى آلوده باید خیلى 

بیشتر شود.
وى با تاکید بر اینکه واحدهاى صنعتى و نقاطى 
که موجب آلودگى هوا مى شوند در این روزها 
باید مورد توجه کافى قرار گیرند بیان کرد: در 
قانون پیش بینى شده که در صورت لزوم و براى 
کاهش آلودگى هوا، بعضى از واحدهاى آالینده 

تعطیل شوند.
عضو هیات علمى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان ادامه داد: فعالیت بعضى از واحدهاى 
صنعتى آالینــده هم در این روزهــا عالوه بر 

تعطیلى مدارس، کم شد و یا تعطیل شدند.
وى تاکیــد کــرد: قوانیــن، ضوابــط و 
دستورالعمل هایى از جمله قانون هواى پاك در 
این زمینه وجود دارد که مشخص کرده مدارس 
در چه شرایطى باید تعطیل شوند و رعایت این 
قوانین و مقررات،  تاثیر زیادى بر حفظ سالمت 

فرزندانمان خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
معتقد است  همه مردم و دستگاه هاى اجرایى 
باید با همکارى و هماهنگى هرچه بیشتر مانع 
از تشدید آلودگى هوا و رسیدن آن به وضعیت 

ناسالم و خطرناك شوند.
منصور شیشه فروش در این پیوند اظهار داشت: 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت باید نسبت 
به محدودســازى فعالیت واحدهاى صنعتى 
و تولیدى آالینده به ویــژه کوره هاى گچ پزى 
و آجرپزى و معاونت حمــل و نقل و ترافیک 
شهردارى اصفهان نیز نسبت به تقویت ناوگان 

عمومى حمل و نقل از جمله مترو اقدام کند.
وى با بیان اینکه پلیس راهور نیز باید با اعمال 
قانون مانع از تردد خودروها و کامیون هاى دودزا 
و فاقد معاینه فنى در سطح و حاشیه اصفهان و 
سایر شهرهاى بزرگ استان شود، خاطرنشان 
کرد: جهاد کشاورزى نیز باید مانع آتش زدن 
مزارع شود و اداره گاز، مصرف بهینه سوخت در 

وسایل گرمایشى را به مردم تذکر دهد.
طبق آمارهاى منتشر شــده توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست، کالنشهر اصفهان در 
سال گذشــته تا 10 دى ماه همان سال  37 
روز هواى پاك را تجربه کرد که هواى ســالم 
آن 204 روز و 39 روز نیز هواى ناســالم براى 
گروه حساس قرار داســت و 3 روز نیز ناسالم 

براى عموم بود.
این در حالى است که در ســال جارى تا 10 
دى ماه  کالنشهر اصفهان 18 روز هواى پاك، 
189 روز هواى ســالم یا قابل قبول، 59 روز 
هواى ناســالم براى گروه هاى حساس ،5 روز 
ناسالم براى عموم و 2 روز نیز بسیار ناسالم را 
تجربه کرد که سال 98 نسبت به سال 97 سیر 
کاهشى داشت و وضعیت خوبى را شاهد نبودیم 
که راهکار ایجاد حس  مسئولیت اجتماعى بین 
مردم و مسئوالن را بیش از پیش مى طلبد و 
نیاز است در این زمینه تصمیمات و راهکارهاى 

محکمترى اتخاذ کرد.

همگانى شدن احساس مسئولیت اجتماعى راهکار موثر کاهش آلودگى هواى اصفهان

دستگاه هاى اجرایى 
و مسئوالن امر با 

برنامه ریزى و نظارت 
دقیق علمى و عملى 

در این زمینه نقش 
خود را به خوبى ایفا 

کنند تا در این شرایط 
بهترین راهبرد را 

اتخاذ کرد

 ایجاد حس مسئولیت اجتماعى از سوى آحاد جامعه در قبال آلودگى هوا مى تواند به عنوان مهمترین راهکار برون رفت از این مشکل در 
کالنشهرهاى کشور منجمله اصفهان باشد که باید براى تحقق این راهبرد فرهنگ سازى شود.

ایجاد مسئولیت اجتماعى به تاکید کارشناسان مى تواند به عنوان مهمترین راهبرد برون رفت از مشکالت زیست محیطى مطرح باشد و با 
تبیین درست  این موضوع، بسیارى از مشکالت زیست محیطى در زمینه آلودگى هوا کاهش مى یابد و برطرف مى شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

تجدید بیعت نصف جهان با سردار دل  ها

بوى باران؛ عطر شهادت
        مردم اصفهان با یاد شهید کاظمى آمدند تا براى تجدید بیعت با یار دیرین سردار شهیدشان با سردار دل ها تجدید بیعت کنند
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آیا بازار بورس سقوط 
مى کند؟

شهادت سپهبد سلیمانى تاثیرات 
فراوانى بر شاخص هاى اقتصادى 
جهان گذاشت و یکبار دیگر نشان 
داد امنیت از مهم ترین ارکان هر 
اقتصادى محسوب مى شود. اما 
بازار بورس ایران به شدت تحت 
تاثیر این خبر قــرار گرفت و در 
اولین ســاعات بازگشایى بعد از 
این خبر ، 4 درصد سقوط کرد. 
در روزى که کل ایران سیاه پوش 
بود بورس قرمز شد و مردم هم با 
تمام هیجانات خود در صف هاى 
فروش ایســتادند تا این سقوط 

ناگهانى را رقم بزنند.
ایــن حجــم از فــروش حتى 
مسئوالن ســازمان بورس را بر 
آن داشت تا مدتى معامله در بازار 
بورس را به تعویــق بیندازند. در 
این شرایط هم ، عدهاى فعاالن 
بازار سرمایه، با استناد به آئین نامه 
شرایط اضطرارى بورس، خواستار 
تعطیلى سه روزه این بازار شده اند.
اما در پى جلســه اضطرارى که 
راجع به این جریان و حاشیه هاى 
آن بود ، تعطیلى بورس تصویب 

نشد.
بر اساس قوانین بازار بورس ایران 

در ...

روزانه قیمت 22 قلم کاالى 
اساسى در بازار اصفهان 

رصد مى شود
  مدیــر بازرســى و نظــارت اصناف اســتان 
اصفهان گفت: گشــت هاى بازرســى عالوه بر 
نظارت مســتمر ،روزانه قیمت 22 قلم کاالى 
اساســى را درایــن منطقــه رصد و بررســى

 مى کنند.
جواد محمدى فشــارکى افزود: بازرســى هاى 
میدانى از مرکزهاى عرضــه کاال پس از اجراى 
طرح اصالح قیمت بنزین در راســتاى کنترل 
قیمت ها تشدید شد و این روند تا ایام نوروز ادامه 

پیدا خواهد کرد.
وى با اشاره به اینکه تیم هاى بازرسى از ساعت 
هشــت تا 22 بر فعالیت واحدهاى صنفى این 

استان نظارت مى کنند بیان کرد: ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

در پى شــهادت حاج قاسم ســلیمانى در حمله نیروهاى در پى شــهادت حاج قاسم ســلیمانى در حمله نیروهاى در پى شــهادت حاج قاسم ســلیمانى در حمله نیروهاى در پى شــهادت حاج قاسم ســلیمانى در حمله نیروهاى در پى شــهادت حاج قاسم ســلیمانى در حمله نیروهاى 
آمریکایى در بغــداد، بازارهاى مالى جهان بــا تغییراتى آمریکایى در بغــداد، بازارهاى مالى جهان بــا تغییراتى آمریکایى در بغــداد، بازارهاى مالى جهان بــا تغییراتى آمریکایى در بغــداد، بازارهاى مالى جهان بــا تغییراتى 

 در حالى که تحلیلگران به واسطه غیر قابل پیش بینى شدن  در حالى که تحلیلگران به واسطه غیر قابل پیش بینى شدن  در حالى که تحلیلگران به واسطه غیر قابل پیش بینى شدن  در حالى که تحلیلگران به واسطه غیر قابل پیش بینى شدن  در حالى که تحلیلگران به واسطه غیر قابل پیش بینى شدن 
وضعیت خاورمیانه، افزایش سه درصدى قیمت نفت را...وضعیت خاورمیانه، افزایش سه درصدى قیمت نفت را...وضعیت خاورمیانه، افزایش سه درصدى قیمت نفت را...
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خبــــر

اصفهان، میزبان یازدهمین نمایشگاه آسانسور و پله برقى مى شود

همیــن  د ز یا
نمایشــگاه بین المللى آسانســور، 
پله برقى، صنایع و تجهیزات وابسته 
به مدت چهــار روز در محل برگزارى 
نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان واقع در پل شهرســتان برپا 

خواهد شد.

این نمایشــگاه که طى روزهــاى هفدهم 
تا بیســتم دى ماه 1398 برگزار مى شود، 
میزبان 43 شرکت از اســتان هاى تهران، 
اصفهان، آذربایجان شرقى، خراسان رضوى 

و شیراز خواهد بود.
نمایشــگاه آسانســور و پله برقى اصفهان 
در بیش از چهــار هــزار مترمربع فضاى 
نمایشــگاهى برگــزار خواهــد شــد و 
تولیدکنندگان درب هاى تمام اتوماتیک، 
کابیــن و تابلــو فرمان هاى آسانســور در 
کنار فعاالن حوزه پله برقــى در آن حضور 

مى یابند.

به گزارش شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان، نمایشگاه امسال که نسبت 
به سال گذشــته شــاهد افزایش متراژ و 
تعداد مشــارکت کنندگان بــوده، میزبان 
برندهاى مطرحى هماننــد الران صنعت 
پویا، باالبان صنعت، گســترش آسانبر ماد 
(مگا)، فنى مهندســى رساگســتر، بهران 
آسانبر، آریان آسانســور، آسانسور 110، 
کهکشــان سیســتم رو، الفبــاى فناورى 
داتیس، بهراد صنعت آسانبر، کاپین پالس، 
پارس کنترل و آساتک  ســپاهان خواهد 
بود تا بخش زیــادى از نیازها و ســواالت 
عالقمندان به بازدید این نمایشگاه را پاسخ 

دهند.
یازدهمین نمایشگاه بین المللى آسانسور، 
پله برقى، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان 
با هدف معرفى پتانسیل ها و توانمندى هاى 
این صنعت بــه ویژه با رویکــرد صادراتى 
و همچنین ایجــاد تعامل هرچه بیشــتر 
میان صنعتگران آسانسور با فعاالن بخش 

ساختمان و کمک به ارتقا و افزایش سطح 
خدمات و رفــاه در صنعت ســاختمان و 

صنایع دیگر برپا مى شود.
به کارگیرى و اســتفاده از آسانســورهاى 
نسل جدید داراى استاندارهاى بین المللى، 
آشنایى تولیدکنندگان داخلى با نوین ترین 
تکنولوژى هــاى روز این صنعــت، درگیر 
کردن دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتى با 
صنعت تولید آسانســور و پله برقى، توجه 
به تولید و اســتفاده از آسانســورها و پله 
برقى هاى با مصرف حداقل انرژى و توجه 
به تولید داخلــى، برخى دیگــر از اهداف 
برگزارى یازدهمین نمایشگاه بین المللى 
آسانســور، پله برقى، صنایــع و تجهیزات 

وابسته به شمار مى رود.
عالقمندان بــه بازدید از این نمایشــگاه 
مى توانند از ساعت 15 تا 21 روزهاى 17 
تا 20 دى ماه به محل برپایى نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان واقع در پل شهرستان 

مراجعه کنند.

اخباراصفهان
گــــــزارش

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

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

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir



ادامه از صفحه یک:
...شــرایطى کــه عــدم تقارن 
اطالعات، بروز محدودیت هاى 
ســاختارى جــدى در نظــام 
اقتصادى و مختل شدن عملکرد 
زیرساخت هاى پرداخت و تسویه 
در بازار بورس و سایر ارکان نظام 
اقتصادى کشــور منجر به بروز 
ریســک جدى «شکست بازار» 
شــود؛ تنظیم گر مى تواند براى 
بازگرداندن بــازار به یک تعادل 
مولد و بهینه و با هدف جلوگیرى 
از وقــوع چرخههاى غیرتعادلى 
خود تشــدیدکننده و ویرانگر، 
موقتا فعالیت بــازار را به حالت 
تعلیــق درآورد.  به همین دلیل 
عده اى بر ایــن عقیده بودند که 
حداقل سه روز باید بازار بورس 
از معاملــه محروم مى شــد تا 
این کنش هاى هیجانى شــکل 
منطقى خود را پیدا مى کرد. اما 
مســئولین بورس اعتقاد دارند 
در شــرایط حاضر قطعا سطح 
عــدم اطمینــان در اقتصــاد 
کشــور افزایش یافته و ساختار 
ریســک هاى کوتاه مــدت و 
میان مدت اقتصاد کشور،بهویژه 
در بخش ریســکهاى سیاسى، 
تغییر کرده اســت. اما مجموعه 
این شــرایط بــه معنــاى بروز 
وضعیت شکست بازار در بورس 
یا حتى نزدیک شدن به چنین 
وضعیتى نیســت، زیرا نه شکل 
جدید و مهمى از عــدم تقارن 
اطالعات در بــازار به وجود آمده 
و نه زیرســاخت هاى پرداخت و 
تسویه با مشکلى مواجه شده اند. 
اقتصادى و سیاسى تاثیر فراونى 
بر روند آنها داشته که بورس ایران 
نیز از این قائده مستثنا نیست. در 
این شرایط بسیار محتمل است 
که شاهد ریزش و خیزش هاى 
غیرمنطقى در بازار باشــیم. اما 
آنچه مهم است نو پا بودن بورس 
ایران است که رشد اخیر خود را 
نیز به دلیل هیجانات مردمى به 
دســت آورده بود و بعید نیست 
همین هیجانات به یکباره باعث 
ســقوط بورس شــود. راه حل 
مبارزه با این نوسانات ناخواسته، 
آموزش معامله گران، خبررسانى 
شــفاف، مســتمر، صادقانه و 

مسئوالنه است.
 بر کســى پوشــیده نیست که 
دشمنان ایران مهم ترین جبهه 
خود را جبهه اقتصادى مى دانند 
که بار روانى آن بسیار زیاد است 
زیرا مردم کشــور این روز ها در 
مضیقه اقتصادى هستند . همه 
اعمال آنها با این هــدف انجام 
مى شود که روحیه مردم و ثبات 
جامعه در هم شکسته شود. در 
چنین شرایطى بستن بازار سهام، 
آن هم بدون عذر موجه از منظر 
اقتصادى و تنظیم گــرى، تنها 
موجــب ایجاد تنــش و نگرانى 

بیشتر در میان مردم مى شود. 
البتــه در میان این همه ســرخ 
پوشــى بازار تعــداد از نماد ها 
هم سبز پوش شدند. نمادهاى  
کبافق، سدشت، غنوس و نروج 
مثبت معامله مى شــوند و حتى 
براى آنها صف خرید شکل گرفته 

شد. 
هرچند شهادت سردار سلیمانى 
فقــدان بزرگى اســت اما آنچه 
مســلم اســت اهداف ایران در 
ایجــاد و حفظ امنیــت منطقه 
است که تغییر نکرده و رهبرى 
نیز به سرعت و در همان ساعات 
اولیه جانشین شهید سلیمانى 
را تعیین کردند تا از بروز چنین 
مشکالتى پیشگیرى کنند . بازى 
ادامه دارد و امنیت منطقه حفظ 
خواهد شد. پس این گونه فریب 
بازیگــران بورس را نخــورده و 
سرمایه هاى خود را نابود نکنید.

اقتصاد استان
02
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پیام تسلیت استاندار اصفهان در پى شهادت سردار سلیمانى
در پى شهادت سردار شهید قاسم سلیمانى استاندار اصفهان پیام تسلیتى صادر کرد.

عباس رضایى، طى پیامى شهادت سردار سرافراز اسالم، حاج قاسم سلیمانى را تسلیت گفت، متن پیام 
به شرح زیر است:

شهادت سردار سرافراز اسالم و سرباز والیت و یاور امت اسالمى، حاج قاسم سلیمانى، فرمانده نیروى قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى به دست امریکاى متجاوز و جنایت پیشه موجب تاثر و اندوه مردم شریف ایران 

اسالمى گردید. سردار شهید سلیمانى یادگار دوران دفاع مقدس بود که با اخالصى کم نظیر و مجاهدتى شجاعانه 
در راه اعتالى اسالم و دفاع از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم) به دفاع از کیان این سرزمین الهى و 

امنیت مردم ایران پرداخت و به یاران شهیدش پیوست و در جوار رضوان الهى جاى گرفت.
اینجانب شهادت این فرزند دلیر و شجاع ملت و این بزرگمرد اخالص و ایثاررا به ساحت مقدس حضرت ولى عصر (عج)، فرمانده معظم کل قوا، 
حضرت آیت اهللا خامنه اى (مدظله العالى)، نیروهاى مسلح و بویژه دلیمردان سپاه پاسداران انقالب اسالمى، ملت غیور و شجاع ایران اسالمى 
و بخصوص مردم شهید پرور استان اصفهان و خانواده معزز و محترم آن مجاهد شهید تسلیت مى گویم و علّو درجات و پاداش الهى را براى آن 

شهید عالى مقام از خداوند متعال مسألت مى کنم.

آمادگى قطارهاى مسافرى براى جابه جایى عزاداران سردار شهید سلیمانى
شرکت رجا ضمن تسلیت شهادت پر افتخار فرمانده رشید اسالم، سردار سلیمانى، آمادگى خود 

را براى جابه جایى هموطنان براى مراسم تشییع پیکر پاك سردار سلیمانى اعالم کرد.
 روابط عمومى و امور بین الملل شــرکت حمل و نقل ریلى رجا طــى اطالعیه اى اعالم کرد: 
به مناسبت شــهادت حاج قاسم سلیمانى ســردار پر افتخار اسالم شــرکت رجا آماده جا به 
جایى عزاداران  از شهرستانها به تهران جهت حضور در مراســم تشییع پیکر آن شهید بزرگوار

 است.
این گــزارش مــى افزاید: در صــورت بــاال بــودن تقاضــا در مســیرها و محورهــاى مختلف این 

شــرکت آمادگى دارد با تخصیص قطارهاى فوق العاده نســبت بــه جابه جایى عــزاداران محترم به تهــران اقدام
 نماید.

الزم به  ذکر است، هیئت ها و دسته هاى عزادارى در شهرستان ها در صورت لزوم مى توانند درخواست هاى خود را براى جابه 
جایى با قطار به مدیریت بازاریابى و فروش شرکت رجا با شماره 1539 (مرکز تماس سامانه ارتباط با مشتریان) اعالم تا تمهیدات 

الزم جهت تخصیص قطارهاى مورد نیاز انجام شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

روزانه قیمت 22 قلم کاالى اساسى در بازار اصفهان رصد مى شود

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت:   
گشت هاى بازرسى عالوه بر نظارت مستمر ،روزانه 

قیمت 22 قلم کاالى اساســى را دراین منطقه رصد و بررسى 
مى کنند.

جواد محمدى فشارکى افزود: بازرسى هاى میدانى از مرکزهاى عرضه کاال 
پس از اجراى طرح اصالح قیمت بنزین در راستاى کنترل قیمت ها تشدید 

شد و این روند تا ایام نوروز ادامه پیدا خواهد کرد.
وى با اشــاره به اینکه تیم هاى بازرسى از ساعت هشــت تا 22 بر فعالیت 
واحدهاى صنفى این اســتان نظارت مى کنند بیان کرد: رصد مســتمر و 
روزانه قیمت کاالى اساسى و ضرورى شــامل نان، گوشت سفید و قرمز، 
میوه، ســبزى و صیفى، حبوبات، برنج و تخم مرغ توسط تیم هاى بازرسى 

انجام مى شود.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با بیــان اینکه هرگونه 
افزایش قیمــت کاالها به بهانه بــاال رفتن قیمت بنزین ممنوع اســت و با 
متخلفان برخورد قانونى مى شــود اظهار داشــت: رویکرد بازرســى هاى 
اصناف در زمان حاضر از شکایت محور به رســته و راسته محور تغییر پیدا 

کرده است.

وى تصریح کرد: افزایش قیمت کاالهاى اساســى، نداشــتن برچســب قیمت و 
خوددارى از عرضه کاال جزو مهم ترین مســائلى اســت که در صورت مشاهده، با 

برخورد قانونى روبه رو خواهد شد.
محمدى فشارکى ادامه داد: جریمه هاى بســیار سنگینى در چارچوب قانون براى 
متخلفان در نظر گرفته  شده و واحدهاى بازرسى با بررسى فاکتور خرید و محاسبه 

سود قانونى، فعالیت واحدهاى صنفى را رصد مى کنند.   
وى خاطرنشان کرد: پرونده هاى تشکیل شــده در مورد تخلفات صنفى در اسرع 
وقت و به صورت فوق العاده رسیدگى شــده و مجازات هاى قانونى طبق مقررات، 

اِعمال مى شود.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با بیان اینکه طرح تشدید نظارت و 
بازرسى اصناف تا پایان سال ادامه دارد، گفت: امیدواریم با رعایت اصناف و مشارکت 

مردم این مقطع را به خوبى سپرى کنیم.
دیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: 345 بازرس به شکل ثابت و 

افتخارى کار نظارت و کنترل بر اصناف و بازار استان را برعهده دارند.
250 هــزار واحــد صنفــى در اســتان اصفهــان فعالیــت  نزدیــک 

دارند.

مى کنند.

جواد محمدى فشارکى افزود: بازرسى هاى میدانى از مرکزهاى عرضه کاال 
پس از اجراى طرح اصالح قیمت بنزین در راستاى کنترل قیمت ها تشدید 

شد و این روند تا ایام نوروز ادامه پیدا خواهد کرد.
وى با اشــاره به اینکه تیم هاى بازرسى از ساعت هشــت تا 

واحدهاى صنفى این اســتان نظارت مى کنند بیان کرد: رصد مســتمر و 

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
گشت هاى بازرسى عالوه بر نظارت مستمر ،روزانه 

روزانه قیمت کاالى اساسى و ضرورى شــامل نان، گوشت سفید و قرمز، 
میوه، ســبزى و صیفى، حبوبات، برنج و تخم مرغ توسط تیم هاى بازرسى 

انجام مى شود.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با بیــان اینکه هرگونه 
افزایش قیمــت کاالها به بهانه بــاال رفتن قیمت بنزین ممنوع اســت و با 
متخلفان برخورد قانونى مى شــود اظهار داشــت: رویکرد بازرســى هاى 
اصناف در زمان حاضر از شکایت محور به رســته و راسته محور تغییر پیدا 

کرده است.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 

جواد محمدى فشارکى افزود: بازرسى هاى میدانى از مرکزهاى عرضه کاال 
پس از اجراى طرح اصالح قیمت بنزین در راستاى کنترل قیمت ها تشدید 

شد و این روند تا ایام نوروز ادامه پیدا خواهد کرد.
وى با اشــاره به اینکه تیم هاى بازرسى از ساعت هشــت تا 

واحدهاى صنفى این اســتان نظارت مى کنند بیان کرد: رصد مســتمر و 
روزانه قیمت کاالى اساسى و ضرورى شــامل نان، گوشت سفید و قرمز، 
میوه، ســبزى و صیفى، حبوبات، برنج و تخم مرغ توسط تیم هاى بازرسى 

انجام مى شود.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با بیــان اینکه هرگونه 
افزایش قیمــت کاالها به بهانه بــاال رفتن قیمت بنزین ممنوع اســت و با 
متخلفان برخورد قانونى مى شــود اظهار داشــت: رویکرد بازرســى هاى 
اصناف در زمان حاضر از شکایت محور به رســته و راسته محور تغییر پیدا 

ایمنا
خـــبــــر

دل هاى سوگوار ما را 
تنها آرزوى شهادت تو و 
وعده انتقام سخت رهبر 
مسلمانان جهان  مرهم 

است

شــهید کاظمــى پس 
از 15 ســال فــراغ یار 
دیرینــش را در آغوش 
کشــید و بى تابى هاى 
عارفانه  هــم رزمش را 

پایان بخشید.
مردم اصفهان دیروز به 
دل میدانى آمدنــد که تاریخ انقالبى 
خود را از  40 ســال پیش آغاز کرد، 
میدانى که از آن زمان تاکنون گرچه 
همواره مملــو از جمعیــت انقالبى 
اصفهان بوده اســت اما ایــن گونه و 
این  همه دل عاشــق کمتر به چشم 
دیده بود، مردم اصفهان با یاد شهید 
کاظمى آمدند تا براى تجدید بیعت با 
یار دیرین سردار شهیدشان با سردار 

دل ها تجدید بیعت کنند.

    حماسه ســرایى ملت ایران در 
سوگ سردار دلها

ســوگ انقالبى براى ســردار دل ها، 
گویى  ملت ایران را شاعر کرده است، 
وقتى از سردار حرف مى زنند گویى 

حماسه سرایى مى کنند.
فاطمه علیپور فرزند شهیدى است که 
خود به همراه فرزندش در راهپیمایى 
حضور دارد، وقتى از ســردار حرف 
مى زند؛ اشک ســوگ چشم هایش را 
لبالب پر کرده است وقتى لب به سخن 
مى گشاید و از احساس خود مى گوید  
از دیروز پس از اقوام بى شرمانه ترامپ 
جنایتکار تا به حــال به این آیه قرآن 
َِّذیَن اتََّخُذوا  مى اندیشــم که «َمَثُل ال
ِ أَْولَِیــاَء َکَمَثِل الَْعْنَکُبوِت  ِمْن ُدوِن اهللاَّ
اتََّخَذْت بَْیًتا َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُیوِت لََبْیُت 

الَْعْنَکُبوِت لَْو َکانُوا یَْعلَُموَن»

    اى مگــس عرصه ســیمرغ نه 
جوالنگاه توست!

وى افزود: خطاب به ترامپ مى خواهم 
بگویم که اى مگس عرصه ســیمرغ 
نه جوالنگه توســت، استکبار جهانى 
و ترامپ بى شرم بداند که خانه ظلم 

ناپایدار اســت و وعده الهى این است 
که زمین را انســان هاى شایسته به 

ارث مى برند.
این شــهروند اصفهانى ابراز داشت: 
هیچ گاه آرامش پرصالبت چشــمان 
سردار از ذهنم نمى رود، خداوند خود 
شاهد است که هر گاه ناراحتى برایم 
پیش مى آمد دیدن تصویر ســردار 
در تلویزیون بــه قلب من آرامش مى 
بخشید؛ نمى دانم جاى انسان کاملى 
چون او را که مصداق آیه «اشداء على 
الکفار رحماء بینهم» بود چگونه باید 
جبران کرد، مردى کــه فاتح دلهاى 

همه از هر قشر و عقیده اى بود.
وى تصریح کرد: ســردار ســلیمانى 
حاکم دلهاى ما بود؛ مــردى که آن 
گونه مقتدرانه داعــش را نابود کرد 
اما زمان وقع ســیل چقدر فروتنانه 
براى در آغوش کشیدن غم فرزندان 
این ملت حضور داشــت، باور رفتن 
ســردار برایمان ســخت اســت اما 
امید ما بــه مقتداى ســردار دل ها، 
حضــرت آیت اهللا خامنــه اى و وعده 
انتقام سخت رهبر معظم انقالب است 
و امیدوارم چون ســردار شهیدمان 
همواره گوش به فرمان والیت باشیم.

ارباب بى سر  آزادگان جهان تن پاره 
پاره ســردار مدافع اهل بیتش را به 

آغوش کشید
مگــر از مالک اشــتر على ســخن 
گفتن آســان اســت؛ چگونــه رفته 
است ســردارى که کودکان سورى 
دست هاى کوچکشان را به سمت حرم 
حضرت رقیه باال مى گرفتند تا براى 
سالمتیش دعا کنند و بانوان سورى به 
مقتداى بانوى صبر و ایستادگى نذر 
ســالمتیش مى کردند؛ سردار ما بى 
طاقت براى وصل الهى با دست هاى 
شهادت بود مگرنه این ملت فدایى راه 

مقاومتش بود که سالها فرزندان خود 
را به اشاره اى از او راهى کوى دفاع از 

حریم اهل بیت مى کرد.
دیروز ارباب بى سر شیعیان تن پاره 
پاره ســردار مدافع اهل بیتش را به 
آغوش کشــید گویى نگاه همیشــه 
پرصالبت ســردار که همواره افق را 
مى نگریست ســال ها بود این صحنه 

تماشایى را به نظاره نشسته بود.

    وعده انتقام سخت دل هاى بى قرار 
را آرام کرده است

مریم السادات سعیدى یکى دیگر از 
شهروندان اصفهانى بود که به همراه 
فرزند هفت ساله اش براى شرکت در 
این مراسم حضور یافته بود، وى اظهار 
داشــت: آمریکا، رژیم صهیونیستى 
و آل ســعود باید بدانند با این اقدام 
احمقانه همانگونه کــه رهبر معظم 
انقالب فرمودند انتقام سختى پیش رو 
دارند و زمینه مرگ رژیم صهیونیستى 

زودتر از 25 سال مهیا شد.
وى ادامه داد: ما از مســئوالن انتظار 
داریم که همان طور که رهبر معظم 
انقــالب فرمودند انتقام ســختى از 
دشــنان به ویژه رقم زننــدگان این 
جنایت بزرگ بگیرد و تنها با همین 
وعده دل هاى بى قرارمان را آرام کرده 

ایم.

    بوى باران، عطر شهادت
از ساعتى قبل از تجمع، آسمان شهر 
اصفهان در زیرپــاى این مردم وفادار 
که براى تجدید بیعت با سردارشان بى 
قرارند عطر  و بوى باران پراکنده مى 
کرد، آرى چشم هاى شهر اصفهان نیز 

همانند دیدگان این مردم بارانى بود.
مــردم اصفهــان از بارانــى کــه 
مخلــوط  اشک هایشــان  بــا 

مى شــد بــدون چتــر اســتقبال 
مى کردند، شــاید این باران پیامى از 
سوى سردار تازه آسمانى شده ما دارد؛ 
باز هم دارد مرحبا مى گوید به مردمى 
که با سوگى مضاعف در دل آمدند تا 
به حاج قاسم بگویند راه مقاومتى که 
بنیان نهاده است تا ابدیت و تا ظهور 

منتقم آل اهللا ادامه دارد.
گردشگرى لبنانى که در میان مردم 
ســوگوار اصفهان حضور داشــت در 
ادامه از انگیزه حضورش در این مراسم 
گفت: امــروز تمام ایران اســالمى و 
منطقه مقاومت ســوگوار است، انگار 
آسمان نیز سوگوار است که این گونه 

مى گرید.
وى افزود: مردم لبنان حاج قاســم را 
مرد اســطوره اى  تاریخ مى دانند و 

تا ابد از راه وى حمایت خواهند کرد.

    قلب هاى ما شکسته است اما هرگز 
از راه شهیدان باز نخواهیم گشت

مى بینى حاج قاسم سلیمانى! سردار 
بدون مرز و جغرافیــاى ما! دل هاى 
ســوگوار ما را تنها آرزوى شهادت تو 
و وعده انتقام سخت رهبر مسلمانان 
جهان  مرهم اســت، پاهاى ما با یاد 
راه مقاومتى که بنیان نهاده اى قوى 
و استوار اســت؛ قلب هاى ما شکسته 
اســت اما هرگز از راه شــهیدان باز 
نخواهیــم گشــت؛ دســت هاى ما 
را با دســت  زیبایت که به پیروى از 
مقتدایت حضرت عبــاس (ع) در راه 
دین از تن بریده پســندیدى،  براى 
بیعت مجدد بــا آرمان هاى مقاومت 
برگیــر؛ راه مقاومت تا ظهــور ادامه 
دارد و  تنها به امید روز « أَنَّ االَْءْرَض 
یَِرثَُها ِعَباِدَى الّصلُِحوَن»  به مســیر 
مقاومت با صالبت سلیمانى ها ادامه

 خواهیم داد.

تجدید بیعت نصف جهان با سردار دل  ها

بوى باران؛ عطر شهادت

 دیروز نصف جهانى در اصفهان با سرباز اِربًا اِرباى والیت 
تجدید بیعت کرد؛ یک دنیا سوگ و یک جهان مقاومت در 
دل هاى مردمى جارى است که نقش سردار دل ها را بر قلب 

خویش نقش کرده اند.
«دوباره پلک دلم مى پرد نشانه چیست نشان اینکه کسى 
مى رســد به مهمانى!»، این روزها ایران اسالمى مهمان  
گرانقدرى دارد، سردارى که دل هاى همه را از هر جناح و 
عقیده اى فتح کرده  است، مى آید اما این بار متفاوت تر از 

قبل به آغوش میهن بازمى گردد.
سرباز اِربًا اِرباى والیت، مدافع حرم اهل بیت حسین (ع) 
همچون مقتدایش ابوالفضل (ع) پــاره تن مى آید، نگاه 
مقتدر و با صالبتش گویى در قلب ایران هنوز جریان دارد.

    مردم اصفهان با یاد شهید کاظمى آمدند تا براى تجدید بیعت با یار دیرین سردار شهیدشان با سردار دل ها تجدید بیعت کنند

مهر
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  203- این روزها رشد و پیدایش نامحسوس شرکت هاى هرمى در اقشار 
مختلف جامعه تامل برانگیزه، چراکه با عناوین متفاوت اقدام به جمع آورى 
پول از دست مردم به بهانه دادن سود بسیار مى کنند، الزمه پیگیرى هاى 

الزم به عمل بیاد.
  204- گرمخانه ایى براى بى خانمان ها در اصفهان وجود داره که چند نفر 
یک تنه با همه مشکالت کمرشان زیر بار هزینه هاى درمان و پوشاك و....در 
حال شکستن است.جایى که اگه درش بسته بشه و این افراد در جامعه به 
حال خود رها شوند هر کدامشان مى توانند در هر گوشه و محله یک آسیب 
اجتماعى جبران ناپذیرى را به وجود آورند، مسئولین بسیارى باید  کمک 

مى کردند که مى توانستند، اما متاسفانه چشم ها را بسته اند.
  205 -بیکارى جوانان،افسردگى، مشکالت زنان سرپرست خانوار وغیره 
سایه بر قلب جوانان و جامعه انداخته چرا کسى به فکر بر طرف کردن این 

مشکالت نیست؟
  206- این روزها آنقدر بازار دید وبازدید کاندیداهاى مجلس داغ است 
ودر اخبار واین وآن طرف مى شــنویم که از خانواده جانبازان یا شهیدان 
دیدار مى کنند که گمان مى کنیم معجزه اى رخ داده، اى کاش همیشه 
در دوران قبل از انتخابات به سر مى بردیم.  باید از این بزرگواران پرسید: 
چقدر پیگیر قطع شــدن بیمه جانبازان و بى تعهــدى بیمه دى در قبال 

شهداى زنده بودید.

صداى شما

3000483020

32274500

ایرنا
خـــبــــر

پیک مصرف گاز در اصفهان
 13 درصد افزایش یافت

مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان گفت: پیک 
مصرف گاز در این اســتان با سرد شدن هوا 
در اوائل دى امسال به رکورد 73 میلیون متر 
مکعب در هر روز رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 

درصد افزایش یافت.

سید مصطفى علوى افزود: با وجود افزایش مصرف در این استان، مشکلى از نظر 
توزیع و فشار گاز نداشتیم.

وى با تاکید بر اینکه اولویت نخست براى شــرگت گاز در ماه هاى سرد سال، 
مشترکان خانگى هستند، خاطرنشان کرد: صرفه جویى 15 تا 20 درصدى 
در مصرف گاز روزانه در استان به گازرسانى مستمر به نیروگاه ها و واحدهاى 

صنعتى و تولیدى و همچنین مناطق شمال کشور، کمک بزرگى مى کند.
علوى با بیان اینکه در هر سال 21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعى در استان 
اصفهان مصرف مى شود، اظهار داشت: متوسط مصرف گاز روزانه در این خطه 

57 میلیون متر مکعب است.
وى با بیان اینکه بیش از 99 درصد جمعیت اســتان اصفهان از گاز طبیعى 
بهره مند هستند، اضافه کرد: بیش از 26 هزار کیلومتر شبکه و یک میلیون 
و 100 هزار انشعاب گاز در 109 شهر و یکهزار و 60 روستاى استان اجرایى 

شده است.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملى گاز ایران نیز گفت: امسال مصرف گاز روزانه 
از 500 میلیون مترمکعب فراتر رفته و حتى برخى روزها به 530 میلیون متر 

مکعب هم رسیده است.
مهدى جمشیدى دانا افزود: روزانه نزدیک به 800 میلیون مترمکعب گاز در 
کشور تنها براى مصرف کنندگان خانگى، تجارى، صنعتى و بخشى از نیروگاه ها 

تامین مى شود.

گـــزارش
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بازار ساخت و ساز مسکن این 
روزها حال و روز خوشی ندارد 
و این افت تولید مسکن قطعا 
در آینده فاصله میان عرضه و 
تقاضا را هر چه بیشتر و بیشتر 
خواهد کرد و این یک تهدید 
بزرگ برای بخش مسکن و در 
نهایت اقتصاد و نرخ اشتغال محسوب 

می شود.
کارشناسان اقتصادی همواره مسکن 
را موتور محــرک اقتصاد عنوان می 
کنند و در تحلیــل های خود معتقد 
هستند بالغ بر 800 تا 1200 حوزه 
اقتصــادی و کاالی تولیدی به طور 
مســتقیم و یا غیر مستقیم با بخش 
مسکن و ساخت و ساز مرتبط هستند 
و بر این باور هستند که ساخت وساز 
و تولید مســکن، قابلیت کسب رتبه 
نخست اشتغالزایی را در میان همه 

حوزه های اقتصادی دارد.
براســاس یافته هــای وزارت راه و 
شهرسازی، بخش مسکن در مقایسه 
با 10 بخش مهم اقتصادی دیگر، این 
قابلیت را دارد که با کمترین میزان 
سرمایه گذاری، بیشترین سهم را در 

ایجاد شغل داشته باشد.
بر اساس اعالم دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرســازی کــه در 
تابستان امسال منتشر شد در بخش 
مســکن به ازای 20 میلیــارد ریال 
سرمایه گذاری، امکان اشتغال برای 
100 نفر به وجود می آیــد اما برای 
همین میزان اشــتغالزایی در بخش 
نفت وگاز و معدن بــه ۳00 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری نیاز است. پس 
همین مســئله به تنهایی می تواند 
بیانگر تالش دولــت و مجلس برای 
خروج بخش مســکن از رکود فعلی 

باشد.
البته  مرکز پژوهش های مجلس نیز 
اخیرا با تاکید بــر نقش مهم بخش 
مسکن بر اشتغال و لزوم خروج این 
بخش از رکود برای افزایش اشتغال 
اعالم کرده بود. این مسئله به ویژه از 
آن نظر اهمیت دارد که بیشتر نیروی 
کار شــاغل در این بخــش، نیروی 
کار با مهارت پایین هستند و ایجاد 
اشتغال برای این گروه که جزو اقشار 
کم درآمد به شمار می روند، می تواند 

زمینه مهمی در کاهش فقر باشد. در 
واقع بخش مســکن با ایجاد اشتغال 
در دهک های پایین جامعه، موجب 
می شــود رفاه درآمدی ایــن گروه 
بیشتر شود و در نهایت، موجب باال 

رفتن سطح رفاه در کشور می شود.
این افت تولید مسکن به گفته اکثر 
کارشناسان برگرفته از شرایط کالن 
اقتصاد است اما اگر دولت قصد دارد 
که هم بــه اقتصــاد کالن و هم به 
اشتغال کشور کمک کند نباید اجازه 
دهد که بخش مسکن در رکود بیشتر 
فرو برود. چرا که افت تولید از ســال 

گذشته آغاز شده و هنوز ادامه دارد.
*افت تولید مســکن از سال 

گذشته آغاز شد
افت تولید مسکن که از سال گذشته 
آغاز شــده و امســال نیز در همان 
وضعیت است باعث شد تا احمد خرم 
رئیس جدید سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشــور نیز به آن واکنش 

نشان دهد.
احمد خــرم رییس ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور در گفت 
و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس با اشــاره به اینکــه وضعیت 
ساخت و ساز چندان مناسب نیست 
و این وضعیت نامناســب در ســال 
گذشته بوده و امسال نیز ادامه دارد 
گفت: سال گذشــته تنها 2۳0 هزار 
واحد مسکونی تولید شد و پیش بینی 
می  شود امســال نیز در همین حد 

باشد. 
*توجه دولت به بخش خصوصی 

باید بیشتر شود
وی ادامــه داد: بایــد دخالت دولت 
در امر ساخت مســکن در تمام امور 
نسبت به گذشــته کاهش یابد و اگر 
می خواهیــم تولید مســکن رونق 
بگیرد باید از بخش خصوصی حمایت 
بیشتری شــود و این حمایت ها نه 
مثل گذشــته بلکه باید بیشــتر از 
گذشــته به بخش خصوصی توجه 

شود. 
* تولید مسکن در بهترین حالت 
ســاالنه 250 هزار تا 300 هزار 

واحد مسکونی است
حسن محتشــم عضو هیات مدیره 
انجمن انبوه سازان نیز در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس 
معتقد است که اهرم های اقتصادی 
در اختیار دولت است پس اگر دولت 
بخواهد می تواند اقدامات مناســبی 
برای خروج ساخت و ساز مسکن از 

رکود انجام دهد.
وی می گوید: اگر عرضه مســکن به 
تقاضا نزدیک نشــود باعث افزایش 

قیمت مسکن خواهد شد.
محتشــم با تاکید بر اینکه اگر االن 
قیمت مســکن افزایش نمی یابد به 
دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان 
است ادامه داد: بر اساس طرح جامع 
مسکن که 4 یا 5 سال پیش توسط 
وزارت راه و شهرسازی تهیه شد نیاز 
ساالنه تولید مسکن در کشور حدود 
900 هزار مسکن اعالم شده بود تا در 
افق 1404 به نقطه سر به سر عرضه 
و تقاضای مسکن برسیم. اما در حال 
حاضر می بینیم که ساالنه در بهترین 
حالت تولید مسکن 250 هزار تا ۳00 
هزار واحد مســکونی است.محتشم 
مدعی اســت که هیچگاه در تاریخ 
تولید مســکن در کشور ســاالنه به 
900 هزار واحد مسکونی نرسیده اما 
این کاهش تولید در دو سال گذشته 
نیز می تواند دردسر ساز و خطرناک 

باشد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان 
با اشــاره به اینکه در حال حاضر با 
انباشــت تقاضای مســکن مواجه 
هستیم و ساالنه نیز 700 هزار ازدواج 
در کشور به ثبت می رسد گفت: اگر 
دولت برنامه ریزی مناسبی نکند این 
انباشت تقاضا ســرباز زده و باز هم 
جهش قیمت مسکن خواهیم داشت.

حال سوال این است که چه باید کرد 
تا تولید مسکن رونق و ساخت و ساز 

با سرعت بیشتری تکمیل شود.
* تکنولوژی هــای نویــن به 

ساخت وساز سرعت می دهد
علــی نبی ئــی دبیر ســازمان نظام 

مهندسی ســاختمان استان تهران 
با تأکیــد براینکه قطعاً اســتفاده از 
تکنولوژی های نوین در حوزه ساخت 
و ساز باعث ایجاد اشــتغال و بهبود 
کیفیت ساخت خواهد شد می گوید 
که فناوری ها نقش مؤثری در ساخت 
و ساز دارند بنابراین استفاده از آنها 
نه تنها باعث ایمنی ســاختمان ها و 
ســازه ها در مقابل زلزله خواهد شد 
بلکه خواهد توانســت پروسه تولید 
مســکن و انتظار متقاضیان را برای 

خانه دار شدن بکاهد.
*کاهش تولید مسکن در آینده 
تبعات بسیار زیادی برای اقتصاد 

کشور خواهد داشت
اما فرشــید پورحاجت دبیر کانون 
سراسرای انبوه ســازان می گوید که 
بی توجهی ها و قوانین ناصواب باعث 
شده تا بخش مسکن و ساخت و ساز 

به لبه پرتگاه کشیده شود.
پورحاجت تاکیــد دارد که کاهش 
تولید مسکن در آینده تبعات بسیار 
زیادی برای اقتصاد کشــور خواهد 
داشت؛ چراکه بخش مسکن ارتباط 
پسین و پیشین با چند صد فعالیت 
صنفی و اقتصادی داشته و با آن گره 

خورده است.
وی افزود: عــدم توجه بــه صنعت 
ســاختمان که یک صنعــت کامال 
پیشــران اقتصادی اســت به ضرر 
اقتصاد و اشــتغال خواهد بود پس 
رونق بخش مســکن و ساخت و ساز 
یک امر بدیهی بــرای رونق اقتصاد 
است پس اینکه کاهش تولید مسکن 

تبعات دارد یا خیر؟ قطعا بدانید که 
دولت به خوبــی می داند که کاهش 

تولید مسکن چه تبعاتی دارد.
وی تاکید کرد: شرایط ساخت و ساز 
کشــور به مرز پرتگاه رسیده است و 
تبعات این حوزه ســیکل های رونق 
و رکود 5 ســاله ای اســت که باعث 
می شود هم شاهد جهش های بیش 
از حد قیمت  مســکن باشــیم و هم 
اینکه بــه یکباره تولید مســکن به 
شدت کاهش و عرضه از تقاضا عقب 

بماند.
دبیر کانون سراســری انبوه سازان 
افزود:سالهاســت کــه در مجلس 
علی رغم اینکه مرکــز پژوهش های 
مجلــس و وزارت راه و شهرســازی 
و حتی کمیســیون عمران مجلس 
در خصــوص قانون پیــش فروش 
مسکن جلســات کارشناسی زیادی 
برگزار و اعالم شــده که این قانون، 
قانون ناصوابی است و باید با ساختار 
اقتصادی کشــور اصالح شــود اما 
هنوز بعد از 5 سال این قانون اصالح 
نشده اســت و بیمه تامین اجتماعی 
کارگران ســاختمانی در بالتکلیفی 

در مجلس به سر می برد.
*میزان تولید مســکن به هیچ 
وجه پاسخگوی تقاضاهای جدید 

بازار مسکن نبوده
مهدی غالمی کارشناس مسکن نیز 
در گفت و گو بــا خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس مــی گوید: تولید 
مسکن به واسطه ارتباطات گسترده 
خود با سایر بخش های صنعت کشور 

می تواند موجبات رونق و شد اقتصاد 
را در پی داشته باشد و بی شک رکود 

آن تاثیر معکوس خواهد گذاشت.
وی تاکید دارد که در 5 سال اخیر ۳ 
میلیون و 250 هــزار ازدواج صورت 
گرفته که به صورت متوسط ساالنه 
650 هزار ازدواج بوده است؛ مشخص 
است که میزان واحدهای مسکونی 
تولید شده در کشــور از این تعداد 
کمتر است. یعنی میزان تولید مسکن 
به هیچ وجه پاســخگوی تقاضاهای 
جدید بازار مســکن نبوده است.هر 
چند محمــد رضا رضایــی کوچی 
رئیس کمیســیون عمران مجلس 
می گوید که نبود تعادل میان تولید 
و نیــاز جامعه عامــل گرانی قیمت 
مسکن اســت.وی می افزاید:در دنیا 
۳0 درصد اقتصاد به بخش مســکن 
اختصــاص می یابد امــا در ایران از 
تســهیالت پرداخت شــده فقط 8 
درصد مربوط به بخش مسکن است.

، به نظر می رســد که توجه دولت و 
پرداخت تســهیالت از سوی بانکها 
به بخش مســکن طبق گفته های 
وزیر راه و شهرســازی باید بیشــتر 
شده و به 20 درصد برسد. چنانکه اگر 
تولید مسکن، توجیه اقتصادی خود 
را از دست بدهد نه تنها تاثیر منفی 
گســترده ای بر وضعیت اشتغال در 
این حوزه خواهد گذاشت بلکه شاهد 
فاصله بیشتر عرضه از تقاضا خواهیم 
بود و جهش قیمت بیــش از پیش 
 و هر چند ســال یک بار رخ خواهد

داد.

بازار ساخت و ساز در برزخ

تبعات افت تولید مسکن در سال های آینده خودنمایی خواهد کرد
ورود بازار ساخت و ساز مسکن به یک برزخ جدید در ماه های 
گذشته که نشات گرفته از وضعیت کالن اقصاد است این هشدار 
را به دولت و حتی مجلس ها می دهــد که باید راهکاری برای 

تقویت تولید و عرضه مسکن اندیشیده شود.

بسیاری از متقاضیان مسکن ملی ریزش می کنند
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: هنوز آمار دقیق تعداد کسانی که از شرایط چهارگانه طرح اقدام ملی 
مسکن برخوردارند منتشــر نشده اما شواهد و قرائن گویای آن اســت که فرم »ج« درصد باالیی از افراد 
قرمز اســت.حیبب اله  طاهرخانی اظهار  کرد: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید 

را در دو شکل مشارکت با ســازندگان و ثبت نام از متقاضیان پیش می بریم.وی افزود: در قالب طرح اقدام 
ملی مسکن، ساخت 70 هزار واحد در شهرهای جدید تعریف شده که از این تعداد 25 هزار واحد در شهرهای 

پرند، پردیس و هشتگرد در استان های تهران و البرز قرار دارند.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: 
بعد از انجام مرحله ی اول نام نویسی منتظر ارزیابی شــرایط ثبت نام کنندگان هستیم تا ببینیم شرایط  چهارگانه چه کسانی احراز 
می شود. هنوز نمی دانیم  چه تعداد ریزش می کنند اما شواهد و قرائن حاکی  از آن  است که فرم »ج« درصد زیادی از افراد قرمز است 

یا سابقه مالکیت قبلی دارند.
طاهرخانی تصریح کرد: با توجه به برآوردهای اولیه قیمت هر متر مربع مسکن  ملی 2.5 تا ۳.5 میلیون تومان است که با توجه به مکان و موقعیت 
پروژه ها در نقاط مختلف کشور، نرخ ها متفاوت اســت. حدود ۳0 درصد مبلغ کل به شکل پیش پرداخت دریافت می شود و مابقی در بازه های 

زمانی مشخص و طبق زمان بندی دریافت خواهد شد.

وام ۲۴۰ میلیونی مسکن از دیروز به شعب بانک عامل ابالغ شد
آیین نامه اعطای وام 240 میلیون تومانی تسهیالت خرید یا ساخت مســکن از دیروز )شنبه 14 دی( 
به شعب بانک عامل ابالغ شده و مشــتریان می توانند با خرید اوراق تسهیالت مسکن، از این تسهیالت 
استفاده کنند.از دیروز )شنبه 14 دی( آئین نامه تسهیالت خرید مسکن با ارقام جدید که دو هفته قبل در 
شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، به شعب بانک مسکن ابالغ شده و قابل دریافت است.این تسهیالت 

که در تهران برای متقاضیــان فردی و زوجین به ترتیب 100 و 200 میلیون تومان اســت، قابل ترکیب با 
تسهیالت جعاله مسکن بوده که این وام نیز در همین مصوبه از 20 به 40 میلیون تومان افزایش یافت؛ درنتیجه 

متقاضیان فردی و زوجین تهرانی می توانند مجموعاً 140 و 240 میلیون تومان وام خرید یا ساخت مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن دریافت کنند.

همچنین ساکنان فردی و زوجین مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر نیز می توانند به ترتیب 80 و 160 میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن قابل ترکیب با وام جعاله 40 میلیون تومانی دریافت کرده و مجموعاً 120 و 200 میلیون تومان وام مسکن از محل اوراق تسهیالت 
مطالبه کنند.متقاضیان فردی و زوجین ساکن سایر مناطق شهری نیز در جدیدترین ارقام تسهیالت خرید مسکن می توانند به ترتیب 60 و 
120 میلیون تومان و با ترکیب وام جعاله، 100 و 160 میلیون تومان تسهیالت خرید یا ساخت مسکن از محل اوراق حق تقدم دریافت کنند.

کاهش تولید مسکن 
در آینده تبعات 

بسیار زیادی برای 
اقتصاد کشور خواهد 
داشت؛ چراکه بخش 
مسکن ارتباط پسین 
و پیشین با چند صد 

فعالیت صنفی و 
اقتصادی داشته و با 
آن گره خورده است.
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عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تشرح جزئیات ساخت 
۱30 هزار واحد در طرح ملی مسکن، گفت:  منابع مالی ساخت با سه روش 

تامین می شود.

 محمد آیینی با یادآوری این که حدود 1۳0 هزار واحد در قالب 
طرح ملی مسکن برای ساخت و ســاز در بافت های فرسوده 
تعریف، برنامه ریزی و عملیاتی شده اســت، اظهار کرد: برای 
سال 98 ساخت 5۳ هزار واحد مســکونی در دستور کار قرار 
گرفته و قرار است مطابق برنامه ریزی های انجام شده در سال 
99 نیز 77 هزار واحد دیگر در قالب طرح ملی اقدام مسکن در 

این محدوده ها احداث شود.
وی با اشاره به آغاز ســاخت 28500 واحد از مجموع 5۳ هزار 
واحد، ادامه داد: برای اجرای این طــرح و به منظور تامین مالی 
ساخت 1۳0 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده در قالب 
طرح اقدام ملی عمدتا از سه منبع تامین مالی استفاده خواهد شد. 
یکی از این منابع استفاده از ظرفیت های صندوق پس انداز مسکن 
یکم به منظور اتصال متقاضیان خانه اولی ســپرده گذار در بانک 

مسکن به پروژه های تامین مسکن در بافت های فرسوده است.
وی گفت: استفاده از منابع صندوق توســعه ملی ، وجوه اداره شده دولتی و 
منابع داخلی بانک ها از مهم ترین منابع تامین مالی ساخت 1۳0 هزار واحد 

مسکونی در محدوده های هدف نوسازی و بهســازی بافت های فرسوده و 
ناکارآمد شهری است.

آیینی با بیان اینکه هر یک پالک فرســوده شهری به طور متوسط ظرفیت 
ساخت 2.2 پالک مسکونی جدید را دارد تصریح کرد: با این اقدام می توان 
عرضه مســکن در بافت های میانی شــهرها که برخوردار از کلیه امکانات 
زیربنایی و روبنایی در سطح محالت است را به میزان قابل توجه افزایش داد و 
از این طریق بخش قابل توجهی از نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی 

برای متقاضیان به خصوص خانه اولی ها را تامین کرد.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اتصال صندوق پس انداز 
مسکن یکم به پروژه های نوسازی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین 
اعتبار نوسازی بافت های فرسوده را یکی از اقدامات موثر در جهت افزایش 
عرضه مسکن متناسب با تقاضای غالب در جامعه اعالم کرد و افزود: از این 
طریق بخشــی از هدف تعیین شده در راستای اصابت ســاخت و سازها به 
هدف تامین مســکن خانه اولی ها محقق خواهد شــد. ضمن آنکه از منابع 
 بانکی در جهت هدف نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده نیز بهره برداری

می شود.

جزییات ساخت 1۳0 هزار واحد در طرح ملی مسکن

بازار کار

باشگاه360 واقع در خیابان 
مصلی اصفهان جهت تکمیل 

کادر خود به آشپز ایتالیایی خانم 
نیازمند  است.

ساعت کار: 8 الی ۱4
 تلفن: 09۱205255۱0 

3990۱734

یک گالری نمک واقع در اصفهان جهت 
تکمیل کادر خود به فروشنده خانم به 

صورت تمام وقت نیازمند  است.
حقوق ثابت 900 هزار تومان+ 

پورسانت+ پاداش
 تلفن: 09۱38۱44476, 3224440۱

یک مهدکودک واقع در اصفهان 
جهت تکمیل کادر خود به یک 
نفر نیروی خدمه خانم نیازمند 

است.
متقاضیان واجد شرایط می 

توانند با شماره های درج شده 
تماس حاصل فرمایند.
محدوده: چهارباغ باال

 تلفن: 3663۱705
366۱0667 

یک شرکت معتبرتولیدی واقع در 
اصفهان جهت  تکمیل کادر خود به 
افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

مهندس فروش آقا
- با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

2 نفر
کارشناس برنامه ریزی با سابقه کار در 

شرکت های تولیدی
- ۱ نفر

کارشناس بازرگانی خارجی
با سابقه کار در خصوص صادرات

- ۱ نفر
ساعت تماس: ۱2 الی ۱7
pimco.is@gmail.com 

 تلفن: 33875456, 33875457

به نیروی کار )زیر 27 سال( جهت 
نصب و آموزش آسانسورهای پک در 

اصفهان نیازمندیم.
ساعت کار: 9 الی ۱8

با بیمه
 تلفن: 092۱484578

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

شرکت طعام زرین اسپادانا واقع 
در اصفهان به منظور تکمیل کادر 
خود به ویزیتور خانم و آقا جهت  
سفره های یکبار مصرف نیازمند 

است.
با حقوق ثابت+ پورسانت+ بیمه

 تلفن: 09۱32۱66۱۱7, 
37734822 ,37734820

یک شرکت داروسازی فعال 
)داروسازی جی فارمد اسپادانا( در 
شهر اصفهان مستقر در شهرک 

صنعتی صفه اصفهان جهت تکمیل 
کادر خود به نیروهای  مستعد و مطابق 

با شرایط احراز زیر نیازمند است:
کارشناس شیمی

 جنسیت: آقا/ خانم
 مدرک تحصیلی: شیمی

 مقطع: لیسانس، فوق لیسانس
 تجربه: حداقل ۱ سال

آدرس:شهرک صنعتی صفه
 تلفن: 03۱3654۱370 )داخلی 4(

تولیدی صنایع دستی 
استخدام جهت کار نقاشی   )تذهیب(

همراه بااموزش رایگان 
حقوق ۱الی 3 ملیون

محدوده تختی
کاردرمنزل نیازمند سرمایه است

 تلفن: 322۱3736
همراه:09۱35334404

استخدام

استخدام

استخدام
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ICT Ministry and two 
banks, CBI and PBI, along 
with domestic mobile 
operators MCI and MTN-
Irancell, have signed a 
multilateral agreement to 
streamline the production 
of smartphones in Iran.he 
Central Bank of Iran and 
Post Bank of Iran, affiliated 
to ICT Ministry, will invest 2 
trillion rials ($14.8 million) 
in the domestic production 
of smartphones to curb 
dependence on foreign 

suppliers.
On Tuesday, ICT Ministry, 
CBI and PBI, along with 
the domestic mobile 
operators Mobile 
Te l e c o m m u n i c a t i o n s 
Company of Iran and 
MTN-Irancell, signed a 
multilateral agreement to 
streamline the production 
of smartphones in Iran, 
the ministry's website 
reported. The two banks are 
to invest 1trillion rials ($7.4 
million) each in the project.

Oil Prices 
Could Make a 
Run at $80
Analysts believe 
that oil prices “will 
likely hold” around 
$70 a barrel, “but 
could make a run at 
$80 if the conflict 
between the US and 
Iran spreads to the oil 
fields of southern Iraq 
or if harassment of 
commercial shipping 
intensifies
Oil prices could 
surge toward $80 a 
barrel if escalating 
geopolitical tensions 
disrupt Middle East 
crude supplies, 
analysts told CNBC on 
Friday, with energy 
market participants 
“on tenterhooks” 
after a US airstrike on 
key Iranian and Iraqi 
military personnel.
I n t e r n a t i o n a l 
benchmark Brent 
crude traded at $68.65 
Friday morning, 
up more than 3.6%, 
having earlier spiked 
to an intraday high of 
$69.16.
US West Texas 
Intermediate stood 
at $63.38, over 3.5% 
higher, paring some of 
its gains after climbing 
to $63.84 earlier in the 
session.
Iran’s General 
Qasem Soleimani, 
who led a special 
forces unit of Iran’s 
elite Revolutionary 
Guards Corps, Quds 
Force, was martyred 
in an airstrike at the 
Baghdad International 
Airport early on 
Friday.
The same attack 
also martyred 
Iraq’s Abu Mahdi al-
Muhandis, the deputy 
commander of militias 
known as the Popular 
Mobilization Forces, 
Reuters reported, 
citing an Iraqi military 
spokesperson.
The airstrike, which 
the Pentagon said 
was issued at the 
direction of President 
Donald Trump, has 
exacerbated already-
high tensions between 
the US and Iran — and 
sparked concerns of 
retaliatory action.
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State Financial Support for 
Smartphone Production

This the amount, five 
times bigger than 
the Department of 
Environment's budget, will 
be spent on completing 
projects and building new 
mega structures, ILNA 

reported.
So far so good. But what keeps 
environmentalists and water 
experts wondering are two 
questions: Why do officials insist 
on building more dams when they 
know there is no water to store, 
ILNA reported. 
Many say why not invest money 
in water recycling and effective 
measures to prevent seepage 
and leakage in pipelines that 
supply water from dams to water 
treatment plants?
According to Energy Ministry data, 
plans are underway to complete 
120 dams across the country, of 
which 43 "should" be ready by 
2022. Of the 172 structures almost 
half are either running out of water 
or half empty, Financial Tribune 
reported.
Dams in Iran can hold a maximum 
of 50 billion cubic meters of water 
and when the ongoing projects are 
completed, storage capacity will 
exceed 80 bcm.
But this is far beyond the capacity 
of rivers and the precipitation that 
have been of descending order in 
the past ten years (except for some 
mountainous regions in the west).
Mohammad Darvish, an 
environmental expert and a 

researcher at the Research Institute 
for Forests and Rangelands, says 
no water will be collected behind 
the dams now under construction 
because surface water sources are 
depleting gradually and rainfall has 
dwindled to a large extent.
Aging Water Network
Darvish is of the opinion that the 
funds ($160 million) should be 
spent on higher priorities, namely 
building wastewater plants to help 
reuse wastewater and rehabilitate 
aging water networks in cities and 
small towns through which a large 
volume (30%) of drinking water 
is lost due to seepage and rusted 
pipelines.
Referring to the construction 
of rubber dams in Gilan and 
Mazandaran provinces, he said 
building such structures in the 
north is a wrong policy.
“Not only do they seriously impact 
the hydrologic systems, the entire 
cycle of water movement, the 
dams lead to deforestation and 
destruction of pastures, especially 

in the Hyrcanian forests,” he said.
The forests cover five provinces, 
stretching east to west along the 
southern border of the Caspian Sea, 
covering the provinces of North 
Khorasan, Golestan, Mazandaran, 
Gilan and Ardabil.
The water problem in the north is 
not water shortage, it is the large 
amounts of water wasted due to 
seepage, the solution to which is not 
building dams, he stressed.
An estimated 700 million cubic 
meters of water is wasted annually 
at a time when an increasing 
number of environmentalists and 
economic experts are struggling 
to find ways to curb consumption 
and waste. 
A World Bank study puts the global 
estimate of physical water loss 
at 32 billion cubic meters a year, 
half of which is in the developing 
countries. If water loss in 
developing countries is halved, the 
saved water would be enough for 
90 million people, the global lender 
says.

Iran's Non-Oil Foreign 
Trade Surpasses $63 
Billion
Iran's overall non-oil foreign trade (excluding 
crude oil, mazut, kerosene and exports via 
suitcase trade) during the first nine months of the 
current Iranian year (March 21-Dec. 21) stood 
at $63.73 billion, says Seyyed Ruhollah Latifi, 
spokesman of the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration.  “Exports stood at 103.58 million 
tons worth $31.9 billion, indicating an 18.5% 
growth in weight compared with the same period 
of last year,” he was quoted as saying by Mehr News 
Agency, without mentioning changes in the value 
of exports.“Imports reached 24.97 million tons 
worth $31.83 billion during the period.” 

Iran's Iron Ore, DRI 
Exports Decline After 
Imposition of Tariffs
The Ministry of Industries, Mining and Trade 
began imposing 20-25% tariffs on the export of 
unprocessed minerals as of Sept. 23 for supporting 
domestic production and generating more value-
added.Iran’s total exports of iron ore witnessed 
a noticeable downturn since the seventh Iranian 
month (Sept. 23-Oct. 22), at the beginning of 
which the Ministry of Industries, Mining and 
Trade started to impose tariffs on the export of 
unprocessed minerals, including iron ore.The 
data were released by the Iranian Mines and 
Mining Industries Development and Renovation 
Organization.DRI exports also registered a 
noticeable decline, similar to iron ore exports, 
during the eighth Iranian month, as the country’s 
DRI exports during the month totaled 15,400 tons 
to register an 82.11% and 40.77% decline MOM 
and YOY respectively.Iron ore exports during the 
eighth Iranian month (Oct. 23- Nov. 21) saw a 
staggering decline of 75.43% month-on-month 
and 80.32% year-on-year to reach 311,000 tons. 

INTA Announces Cigarette 
Tax Rates
Imported cigarettes are subject to a 12% value 
added tax, 3% duties levied by the municipalities, 
26% import tax, 1% tax levied by Iranian Red 
Crescent Society, 40% direct tax and 10% tax on 
the government’s monopoly license. All in all, a 
92% tax is levied on imported cigarettes, IRNA 
reported. Meanwhile, a 12% value added tax, 3% 
duties levied by the municipalities, 10% direct 
tax and 2% monopoly license are imposed on 
locally-produced cigarettes. A total of 27% duties 
and taxes are levied on domestically-produced 
cigarettes.

Support for CBI 
Intervention in Currency 
Market
Intervention of central banks in currency 
markets does not happen only in Iran, says a 
former head of Tehran Stock Exchange."Central 
bankers around the world use a variety of 
methods to control the market and protect the 
value of their national currencies.  The Central 
Bank of Iran should do its best to prevent the 
decline in the value of the rial and support 
local businesses," Ali Rahmani was quoted 
as saying by ISNA.He referred to controlling 
instruments, the regulated forex market and 
oversight bodies as the three basic arms of central 
banks’ intervention, though he holds the opinion 
that Iran needs to develop more up-to-date  
instruments.

Based on the March 21-2020 budget bill, close to 160$ 
million will be allocated to dam construction in the next 
Iranian year.

Dams Are No Smart Solutions for Iran
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Dams in Iran can 
hold a maximum 
of 50 billion cubic 
meters of water 
and when the 
ongoing projects 
are completed, 
storage capacity 
will exceed 80 
bcm.
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Iran reveals 
volume of 
exports to 
Central 
Asian 
countries

Since the beginning of this Iranian year (March 21, 
2019), 800,000 tons of goods have been exported 
from Iran to Central Asian countries by 13,000 cargo 
railcars, Director General of the Iranian Khorasan 
Railway Office Mostafa Naseri Varg said.
Varg said that exports from the Sarakhs border in 
Iran’s Razavi Khorasan province to Central Asia via 
railway increased by 58 percent, as the private sector 
became more active in the international supply of 
goods.The director general added that 701,000 
tons of goods were loaded in the Razavi Khorasan 
province for export to Central Asia by rail.
Cement was mainly exported via the Sarakhs border 
(with the share of 70 percent), Varg noted.
"Some 73 percent of the total volume was exported 
to Uzbekistan and the rest to Turkmenistan and 

Kazakhstan," said the director general.
Iran’s trade with Central Asian countries by rail is 
carried out through the Sarakhs border in Razavi 
Khorasan province and the Inchehboron border in 
Golestan province.Last Iranian year (from March 
21, 2018 to March 21, 2019), exports, imports and 
transit via Sarakhs railway exceeded 2 million tons.



Iran condemns Germany’s 
backing for US brutal, 
illegal actions
 Iran's Foreign Ministry spokesman has condemned 
supportive positions attributed to the German 
government regarding the US assassination of 
senior Iranian military commander General Qassem 
Soleimani.
In a statement, Seyyed Abbas Mousavi said such 
remarks show Germany is not aware of realities.
“Such comments indicate Berlin is not aware of 
realities on the ground in the region, and will, 
intentionally or unintentionally, align this country 
(Germany) with the United States’ state terrorism,” 
said the spokesman.
“The Islamic Republic of Iran regards the German 
government’s stances in support of brutal 
and unilateral US actions which are against 
international law as complicity in these actions, and 
Iran reminds the German government of General 
Soleimani’s key role in fighting the terrorism of ISIS, 
whose continued existence would have endangered 
the lives of countless number of people even in 
Europe,” he said.

Rezaei calls for taking fifth 
JCPOA step ASAP
Expediency Council Secretary Mohsen Rezaei has 
urged taking the fifth step in Iran’s reduction to its 
commitments to the nuclear deal following the US’ 
terrorist assassination of Lt. Gen. Qasem Soleimani.
As Iran’s fifth deadline to the European signatories 
to the nuclear deal draws near, Secretary of the 
Expediency Council Mohsen Rezaei wrote in a 
tweet on Saturday, “until Iran’s decisive and harsh 
response to Trump, going ahead with the fifth step 
in reducing JCPOA commitments as soon as possible 
is vital.”
The United States terrorist forces assassinated Lt. 
General Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis, 
the second-in-command of Iraq’s pro-government 
Popular Mobilization Units (PMU) — better known 
as Hashd al-Sha’abi — in an airstrike at Baghdad’s 
international airport early on Friday. The Pentagon 
said in a statement that US President Donald Trump 
had ordered the attack.
Iran's Supreme National Security Council during 
an extraordinary session on Friday vowed a harsh 
response "in due time and right place" for the 
terrorists behind Lt. Gen. Soleimani's assassination.
On the other hand, Iran has been taking step-by-step 
measures to reduce the level of its commitments to 
the nuclear deal (JCPOA) following the US’ unilateral 
withdrawal from the agreement and the European 
countries’ failure to safeguard Iran’s economic 
interests in the face of US sanctions.
In a televised interview late on Friday, Rezaei 
described Trump’s order to assassinate the 
commander of IRGC’s Quds Force, Lieutenant 
General Qasem Soleimani, as a “political and 
military suicide.”

Rouhani: Iran Will Certainly Retaliate 
Assassination of Gen. Soleimani

The Iranian 
nation reserves 
the legitimate 
and certain right 
to retaliate for 
the US killing 
of General 

Soleimani, Rouhani said in 
a meeting with the family 
of the late commander in 
Tehran on Saturday. He said 
the White House has not 
realized what a big mistake 
it made by assassinating 
the Iranian general, adding 
that Washington “will 
suffer the consequences 
of such a criminal measure 
not only today, but also in 
the years to come.”Lauding 
the late commander for 
his unwavering efforts to 
ensure security in Iraq, 
Syria, Yemen, Lebanon and 
Afghanistan, Rouhani said 
General Soleimani was not 

only a military commander 
and a coordinator of major 
operations, but also an 
unparalleled politician and 
strategist.
General Soleimani 
who devoted his life to 
protecting oppressed 
nations and the security 
of regional countries was 
martyred by the “biggest 
terrorist in history”, the 
Iranian president said.
General Soleimani, 
the deputy head of 
Iraq’s Hashd al-Sha'abi, 

and a number of their 
entourage were killed 
in a strike by American 
drones near Baghdad 
International Airport in 
the early hours of Friday.
The White House and the 
Pentagon confirmed the 
assassination of General 
Soleimani in Iraq, saying 
the attack was carried 
out at the direction of US 
President Donald Trump.
In a message on Friday 
morning, Leader of 
the Islamic Revolution 

Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei warned that 
harsh revenge awaits 
the criminals behind the 
martyrdom of General 
Soleimani.
Ayatollah Khamenei also 
reminded all friends and 
enemies of the Iranian 
general that the resistance 
path will continue 
vigorously, stressing 
that continued battle 
and ultimate victory will 
disappoint the murderers 
and criminals.

Iranian President Hassan Rouhani 
said the Islamic Republic will certainly 
take revenge for the US assassination 
of IRGC Quds Force Commander Major 
General Qassem Soleimani.
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Following Path of God, Gen. 
Soleimani Had No Fear of 
Anyone: Leader
 Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei praised the braveries of the former commander 
of Iran’s IRGC Quds Force, martyr Qassem Soleimani, and 
said he always followed the path of God and had no fear of 
anybody.During a visit to Major General Soleimani’s home 
in Tehran on Friday night, Ayatollah Khamenei expressed 
sympathy with the family of the martyr and offered 
condolences over the martyrdom of “the sincere and 

exalted fighter”.“Hajj Qassem had come close to martyrdom 
repeatedly, but in performing his duty and fighting for the 
cause of God, he had no fear of anyone or anything,” the 
Leader said.Ayatollah Khamenei emphasized that General 
Soleimani was martyred by “the world’s most villainous 
individuals” namely the American officials, adding that 
their pride in this crime is a distinguishing feature of “the 
brave fighter”.Ayatollah Khamenei also highlighted the 
popularity of the martyr and prayed for patience and calm 
in the hearts of his family members and all Iranians.
Major General Soleimani, the deputy head of Iraq’s Hashd 
al-Shaabi, and a number of their entourage were killed in 
a strike by American drones near Baghdad International 

Airport in the early hours 
of Friday.
The White House 
and the Pentagon 
confirmed the 
assassination of 
General Soleimani 
in Iraq, saying the 
attack was carried 
out at the direction 
of US President Donald 
Trump.

General 
Soleimani who 
devoted his life 
to protecting 
oppressed 
nations and 
the security 
of regional 
countries was 
martyred by the 
“biggest terrorist 
in history”, 
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Russia Warns US of ‘Grave 
Consequences’ of Soleimani 
Assassination
Russia strongly condemned the US for the assassination 
of Commander of IRGC Quds Force Major General Qassem 
Soleimani.
Moscow said General Soleimani’s assassination would 
have “grave consequences for regional peace and stability,” 
according to a Friday statement from Russia’s Foreign 
Ministry, National Review reported.
“We are guided by the premise that such actions are not 
conducive to finding solutions to the complex problems 
that have piled up in the Middle East. On the contrary, they 
lead to a new round of escalation of tensions in the region,” 
the statement said.
“This is probably the height of cynicism,” said Russian 
Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova Friday. 

“Washington did not appeal to the Security Council, 
which means that it is not interested in the world’s 
response (but is) interested in changing the 
balance of power in the region.”
US Secretary of State Mike Pompeo spoke to Russian 
foreign minister Sergey Lavrov over the phone after 
the assassination and assured Moscow that the US is 
not looking for a war with Iran, and the drone strike 
was carried out to prevent what he called planned 
“imminent attacks” on Americans.
For his part, Lavrov called the move “illegal” and 
complained that he was not notified before it was 
made.Major General Soleimani, the deputy head 
of Iraq’s Hashd al-Shaabi, and a number of their 
entourage were killed in a strike by American drones 
near Baghdad International Airport in the early hours 
of Friday.
The White House and the Pentagon confirmed the 
assassination of General Soleimani in Iraq, saying the 

a t t a c k 
was carried out at the 

direction of US President Donald Trump.
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Iran will take 
harsh but not 
hasty revenge: 
Armed Forces 
spox
Spokesman of the 
Iranian Armed 
Forces Brigadier 
General Abolfazl 
Shekarchi announced 
on Saturday that 
Iran will respond 
the US move of 
a s s a s s i n a t i o n 
of IRGC's Quds 
Force commander 
Lieutenant General 
Qasem Soleimani but 
will avoid taking any 
hasty action.
General Shekarchi 
said Iran will avoid 
taking any hasty 
action but will take a 
tough revenge from 
the US, as the Iranian 
and regional nations 
besides the Leader of 
the Islamic Republic 
desire.
He reiterated that 
Iran will take a tough 
revenge from the US, 
as the Iranian and 
regional nations 
besides the Leader of 
the Islamic Republic 
desire.
It is the Islamic 
Republic’s right 
to respond to 
assassination of 
General Soleimani by 
the US and will do that 
for sure, he noted.
“In case of [Iran-
US] war or any 
c o n f r o n t a t i o n , 
Americans will suffer 
severe damage and if 
they do any madness, 
Iran’s response 
would be tougher,” he 
said.
The Spokesperson 
elaborated that 
“Americans have 
taken an irreversible 
step.”
The United States 
terrorist forces 
assassinated General 
Soleimani and Abu 
Mahdi al-Muhandis, 
the second-in-
command of Iraq’s 
p r o - g o v e r n m e n t 
Popular Mobilization 
Units (PMU) — better 
known as Hashd 
al-Sha’abi — in an 
attack at Baghdad’s 
international airport 
early on Friday. The 
Pentagon said in a 
statement that US 
President Donald 
Trump had ordered 
the attack.
General Soleimani’s 
body will be 
transferred to Iran on 
Monday to be buried 
in his hometown, 
Kerman.
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Iran's SNSC 
Describes 
Assassination of 
Gen. Soleimani as 
'Strategic Mistake' by 
US
 Supreme National Security Council of 
Iran held extraordinary session after 
US move to assassinate commander of 
the Quds Force of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC), describing the 
move as Washington's biggest strategic 
mistake.
"Iran's Supreme National Security 
Council during its extraordinary 
session today examined various 
aspects of this incident and made 
appropriate decisions; and announces 
that the regime of the United States 
of America will be responsible for 
all the consequences of this criminal 

adventurism," the SNSC said in 
a statement on Friday, following 
Soleimani's assassination.
"The US should know that the criminal 
attack against General Soleimani was 
its biggest strategic mistake in West 
Asia, and America will not easily get 
away with the consequences of this 
miscalculation," it added, Press TV 
reported.
The IRGC announced in a statement on 
Friday morning that General Soleimani 
and Abu Mahdi al-Muhandis, the 
second-in-command of Iraq's Popular 
Mobilization Units (PMU), were 
martyred in the vicious operation.
Following Soleimani's assassination, 
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei said 
those who assassinated the IRGC Quds 
Force commander must await a harsh 
revenge.
Ayatollah Khamenei said the “cruelest 
people on earth” assassinated 

the “honorable” commander who 
“courageously fought for years against 
the evils and bandits of the world.”
Elsewhere in its statement, Iran's top 
security body said such "blind and 
coward measures" would strengthen 
the Islamic Republic's determination to 
keep up with its resistance policies.
"Undoubtedly, this crime was the 
revenge of Daesh and Takfiri terrorists 
against big commanders of the fight 
against terrorism which was carried out 
by the US against honorable symbols of 
the elimination of terrorism in Iraq and 
Syria," the SNSC stated.
It emphasized that the martyrdom of top 
Iranian and Iraqi commanders would 
shine as another sign of an unbreakable 
bond between the two nations in the 
future.
In a statement posted on his official 
website, Ayatollah Khamenei appointed 
Esmail Qa'ani as the new head of the 
IRGC Quds Force.



US assassination of Gen Soleimani to have 
military response
 US assassination of Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) senior 
commander Lieutenant General Qassem Soleimani is an "act of war," Iran's 
Ambassador to the United Nation Majid Takht Ravanchi said on Friday, adding 
that response to a military action will surely be a military action.
Takht Ravanchi made the remarks in an interview with the US TV channel of CNN.
“We can’t just close our eyes to what happened last night. Definitely there will be 
revenge, a harsh revenge.”General Soleimani and the Deputy Commander of the Iraqi 
Popular Mobilization Units (PMU), known as Hash al-Shaabi, Abu Mahdi Al-Mohandes, who were separately 
leaving Baghdad airport in two cars were targeted and assassinated on Friday morning.

Iranian Foreign Minister, 
Mohammad Javad Zarif in a 
phone call with UN Secretary 
General António Guterres 
stressed that martyrdom 
of IRGC commander Major 
General Qassem Soleimani 
will have consequences 
which are under no one’s 
control and US terrorist 
regime is accountable for all 
consequences.
“Given General Soleimani’s 
popularity in the region and 
his role in fighting terrorist 
groups, his martyrdom 
will have consequences 
which are under no one’s 
control and the US will be 
responsible for them,” Zarif 
said.António Guterres, for 
his part, expressed concerns 
over the US’ act, describing 
it as cause of escalating 
tensions in the region.
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Soleimani, born in 1957, started his 
military career by joining the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) 
following the victory of the Islamic 
Revolution in 1979.
During the imposed Iraqi war on Iran, 
which was launched in 1980 and lasted 
for eight years, Soleimani gradually 
became known as an adept commander, 
leading Iranian troops in numerous 
battles against invading Ba'ath regime 
forces.
Later appointed as the chief of the IRGC's 
expeditionary Quds Force, Soleimani 
gradually became a forefront figure 
in Iran's push to assist regional states 
and allies counter foreign-backed 
interventions in the region.
As foreign-backed Takfiri outfits reared 
their heads in recent years, the IRGC 
commander emerged as a key strategist 
and ingenious commander leading 
Iranian military advisers assisting 
Syrian and Iraqi troops in battles against 
terrorists.
The general was frequently pictured 
on the frontlines during anti-terrorism 
operations from Iraq’s Mosul to Syria’s 
Aleppo.
In Iraq, at the height of Daesh’s terror 
campaign, he assisted the Baghdad 
government in operations to retake 
the strategic oil-rich city of Tikrit from 
Daesh in 2015.
In January 2015, the head of Iraq’s Badr 
Organization credited Tehran and 
Soleimani with saving Baghdad when 
Daesh first unleashed its campaign of 
terror in the neighboring country a year 
earlier.

The general also took personal 
command of the battle against Takfiri 
militants in the Syrian city of Bukamal, 
located in Dayr al-Zawr Province, in 
November 2017.
In November 2017, Soleimani declared 
the end of Daesh’s territorial rule in 
a letter addressed to Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei.
Earlier this year, the Leader awarded 
Soleimani with Iran’s highest military 
order, the Order of Zulfaqar.
Hailed both by the enemies and foes 
as a major military tactician, General 
Soleimani topped Foreign Policy (FP)’s 
2019 list of Global Thinkers in defense 
and security.
Several reports emerged about 
assassination plots against the 
commander by the US, Israel and Saudi 
Arabia– which are believed to be among 
the major supporters of Takfiri terrorists 
wreaking havoc on the Middle East.
On Thursday, however, the Trump 
administration openly claimed 
responsibility for assassinating 
Soleimani.
In a statement on Friday, Iran's 
leader vowed "harsh revenge" for the 
perpetrators of the attack.
The Leader also offered condolences 
to the Iranian nation and General 
Soleimani’s family, and declared three 
days of national mourning.

"The current cycle of violence in Iraq must 
be stopped before it spirals out of control," 
the statement reads.
"The EU calls on all the actors involved 
and on those partners who can have an 
influence to exercise maximum restraint 
and show responsibility in this crucial 
moment," it added.
"Furthermore, the ongoing escalation 

threatens the whole region, which 
has suffered immensely and whose 
populations deserve life in peace, Borrell 
Fontelles reiterated ."The EU stands ready 
to continue its engagement with all sides 
in order to contribute to defusing tensions 
and reverse the dynamics of the conflict."
Earlier, Former EU foreign policy chief 
Federica Mogherini said "An extremely 
dangerous escalation in the #MiddleEast."
"Hope that those who still believe in 
wisdom and rationality will prevail, that 
some of the diplomatic achievements of 
the past will be preserved, and that a major 
scale confrontation will be avoided," she 
added.

Who Was General Qassem Soleimani? EU urges Iran, US to exercise self-restraint

Major General Qassem Soleimani, whose assassination 
by the US was confirmed earlier on Friday, had played 
a major role in defending Iran against its enemies and 
assisting regional countries fight foreign occupation 
and terrorism.

 High Representative of the European Union Josep Borrell 
Fontelles in a statement called on Iran and the US to exercise 
self-restraint with regard to assassination of IRGC's Qods 
Force Commander Lieutenant General Qasem Soleimani.

The EU stands 
ready to 
continue its 
engagement 
with all sides 
in order to 
contribute 
to defusing 
tensions 

In November 
2017, Soleimani 
declared the 
end of Daesh’s 
territorial 
rule in a letter 
addressed 
to Leader of 
the Islamic 
Revolution 
Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei.

How Trump interprets his "deep 
respect" for "terrorist nation"
In his speech on Friday to claim the responsibility 
of the assassination of Iran's General Qasem 
Soleimani, US President Donald Trump said that 
he has "deep respect the Iranian people". This 
remark comes despite the fact he had already 
called Iranian people "a terrorist nation".
"I have a deep respect for the Iranian people. 
They are a remarkable people with an incredible 
heritage and unlimited potential," said Trump 
after having ordered the assassination of General 
Soleimani.
He made these remarks while he had called the 
Iranian people "a terrorist nation" only a short 
time ago.
In a self-contradictory statement, he claimed that 
he carried out the terrorist action "to stop a war" 
and "not to start a war."
Trump claimed that General Soleimani was "the 
number-one terrorist anywhere in the world", 
while the fact is that Soleimani had fought Daesh 
and put an end to the US-made terrorist group.
 General Qasem Soleimani announced the end of 
Daesh (the ISIS) on November 21, 2017. 
He accused General Soleimani of "plotting 
imminent and sinister attacks on American 
diplomats and military personnel" but failed to 
provide any proof for his claim.
He said that General Soleimani had targeted 
hundreds of American forces, civilians and 

servicemen, giving no proofs for his claims.
He went on to accuse the martyred general of 
trying to destabilize the Middle East, hiding the 
fact that it is the US and his allies that have created 
the ISIS, al-Qaeda, the Taliban, and al-Nusra 
Front; and it is the US and its allies that are killing 
children, women and the other people in Iraq, 
Syria, Palestine, and Yemen.
Trump said that he doesn’t seek regime change 
while his own and his aides' previous remarks 
show the otherwise.
He claimed that the Islamic Republic is using the 
money of the people out of Iran, forgetting that 
the he had criticized the previous president for 
spending seven trillion dollars in the Middle East, 
saying, "We have spent $7 trillion in the Middle 
East. You know what we have for it? Nothing. 
Nothing."
Boasting about the US military and intelligence 
and praising himself, he threatened Iran again and 
said that he is "ready to take any action necessary." 
Actually, the US long history of crimes against 
humanity is undeniable.
In reaction to the US terrorist attack on general 
Soleimani, many countries and prominent figures 
of the world condemned the US.
People in Iran and some other countries took to 
the streets to condemn the US terror attack on 
Iranian national hero.
Iranian officials, including Supreme Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei, have promised "a severe revenge."



خدمات اینترنت ملى باید با سرعت و کیفیت باالتر و قیمت پایین تر عرضه شود
سرپرست معاونت فضاى مجازى دادستان کلى کشور گفت: انتظار مى رود با به اجرا در آوردن اینترنت ملى، سرعت 

و کیفیت خدمات بیشتر و بهتر شود.
جواد جاویدنیا اظهار داشت: اینترنت ملى به این معناست که مردم بتوانند خدمات ضرورى مورد نیاز داخل کشور 
خود را با استفاده از شبکه ملى اطالعات مرتفع سازند؛ زیرا همان طور که قطع اینترنت از داخل کشور وجود دارد، 

قطع از خارج کشور نیز مى تواند رخ دهد.
وى افزود: بنابراین ما نیازمند یک شبکه ملى اطالعات هستیم تا خدمات ضرورى که مردم به آن نیاز دارند دچار مشکل 

نشود، ضمن اینکه در زمان قطعى اخیر اینترنت، بحث موتور جست وجوگر و پست الکترونیکى دچار ایراد شد که مردم 
مشکالتى پیدا کردند، بنابراین این مشکالت باید مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست معاونت فضاى مجازى دادستانى کل کشور با بیان اینکه «اگر تمهیدات از قبل آماده مى شد شاهد قطع کامل اینترنت در زمان 
اغتشاشات نبودیم»، گفت: اگر ساماندهى ها و مدیریت شبکه هاى اجتماعى خارجى از قبل انجام مى شد، کلیه دسترسى ما به سرورهاى خارجى 
قطع نمى شد و اصالً نیازى به قطع اینترنت نبود. این اتفاق یک تصمیم مقطعى توسط دستگاه هاى امنیتى مربوطه بود و در بحث اینترنت ملى به 

هیچ عنوان دسترسى هاى مردم به دنیاى بیرون از کشور قطع نخواهد شد.

روزشمارى براى خداحافظى با کالهبردارى هاى ارزش افزوده
کار تدوین مصوبات قانونى براى پایان دادن به کالهبردارى هاى ارزش افزوده به اتمام رسیده و در هفته آتى 
تصویب خواهد شد. خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده 
مى شوند، شامل مواردى غیر از خدمات اســتاندارد اپراتورها مانند تماس صوتى و پیامک معمول است و 
مهم ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رأى گیرى، تبلیغات موبایلى 

و اطالع رسانى مى شود. خدمات ارزش افزوده مى تواند توسط خود اپراتورها یا توسط شرکاى ثالثى که به عنوان 
تامین کننده  محتوا (Content Provider) شناخته مى شوند، انجام شود. اگرچه استفاده از این خدمات 

ارزش افزوده باید اختیارى و توسط کاربر انتخاب شود، اما برخى از شرکت هاى ارزش افزوده، کاربران را بدون آگاهى 
خودشان، به عضویت این سرویس ها درآورده اند. از آنجایى که این خدمات معموالً هزینه هاى باالیى دارند، براى مثال ارسال 

یک پیامک ارزش افزوده به کاربر مى تواند حداقل 300 تومان هزینه داشته باشد، هزینه هاى زیادى که در قبوض کاربران سیم کارت هاى دائمى 
آمده و یا سرویس هایى که موجب تمام شدن اعتبار سیم کارت هاى اعتبارى شده، اعتراض بسیارى از کاربران را در پى داشته است. در مواردى 
مشاهده شده پیامک هاى تبلیغاتى یا متن فریبنده از طریق پیام رسان ها یا سرشماره هاى شخصى ارسال مى شود که کاربران را تشویق مى کند با 

ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند که در برخى موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آن ها منجر مى شود.
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قیمت طال نیز همزمان 
با اعالم این خبر به 

باالترین طرح خود در 
چهار ماه اخیر افزایش 
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چند نکته درباره 
قیمت بنزین در سال 

آینده
پس از اجراى طرح ســهمیه بندى 
بنزین، برخــى نمایندگان مجلس 
طرح هایى براى اصالح قیمت بنزین 
مطرح کردند که بحث هــا درباره 
آن ادامه داشــته و گمانه زنى براى 
احتمال تغییر قیمت بنزین و تک 
نرخى شــدن آن براى سال آینده 
ادامه دارد.  پس از آنکه بامداد جمعه 
24 آبــان، بنزین ســهمیه بندى و 
قیمت این فرآورده نفتى به صورت 
ســهمیه اى (60 لیتر ماهانه براى 
خودروهاى شــخصى) در هر لیتر 
1500 تومان و به صورت آزاد 3000 
تومان تعیین شد، حرف  و حدیث ها 
درباره قیمت آن بیش از گذشــته 
در محافل مختلف مردمى و دولتى 
و غیردولتى بــاال گرفت. همانطور 
که پیش از آن هم وزیر نفت و دیگر 
مسئوالن نفتى از ابتداى امسال تا 
پیش از آغاز طرح ســهمیه بندى 
بنزین، بارها از ســوى نمایندگان 
رســانه ها، درباره سرنوشت قیمت 
بنزین و کارت سوخت مورد پرسش 
قرار گرفتند. مهار مصرف، افزایش 
صادرات بنزیــن و اختصاص یارانه 
انرژى به مــردم را از جمله مزایاى 
اجراى طرح ســهمیه بندى بنزین 
در کشور خوانده شــده و  برآوردها 
بر این مبنا اعالم شــد که از محل 
اجراى این طرح در طول یک سال 
آینده، 31 هزار میلیارد تومان درآمد 
کسب خواهد شد که همه این مقدار 
به مردم تعلق مى گیرد. در این میان، 
مسئله اساسى در توازن بین عرضه 
و تقاضا بود؛ به ایــن معنا که گفته 
شد اگر در کشــور به همین روال 
ساالنه 10 درصد یعنى حدود 9 تا 
10 میلیون لیتر مصرف اضافه داشته 
باشیم، ســال 1400 دوباره پس از 
تالشى که براى خودکفایى در تامین 
بنزین مورد نیاز کشــور در دولت 
شــده، باید واردکننده مى شدیم؛ 
درواقع با اجراى طرح سهمیه بندى، 
قرار است توازن بین عرضه و تقاضا 
براى چند سال، دوباره خوب باشد و 
بتوانیم صادرات بنزین بیش ترى هم 
داشته باشیم. به بیان دیگر، براساس 
برآوردى که ازسوى وزارت نفتى ها 
انجام شده، پس از اعمال کامل طرح 
سهمیه بندى بنزین، سال آینده اگر 
مصرف بنزین حــدود روزانه 93 تا 
94 میلیون لیتر باشد، 67 درصد، 
یعنى دو ســوم بنزین عرضه شده، 
سهمیه بندى و یک سوم آن آزاد و 

با قیمت 3000 تومان خواهد بود.
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 افزایــش بهــاى طال در 
دوره هــاى بــاال رفتن 
تنش ها به واسطه غیرقابل 
پیش بینى بودن وضعیت 
از یــک ســو و توجیــه 
اقتصادى سرمایه گذارى 
بر دارایى هاى فیزیکى و 
امن تر چون طال ارزیابى مى شود. صبح 
امروز سرلشگر قاسم سلیمانى در حمله 
هوایى آمریکا به فرودگاه بغداد به همراه 
جمعى از همراهانش به شهادت رسید.  
گمانه زنى ها در خصوص واکنش ایران 
و حتى دوستداران سردار سلیمانى در 
میان محور مقاومت و جهان سبب شده 
است خاورمیانه در وضعیتى غیر قابل 

پیش بینى قرار گیرد.

     نفت باال رفت
 اولین و مهمترین واکنش نسبت به این 

حادثه را مى توان در بازار نفت ردگیرى 
کرد. قیمت نفت با افزایشى قابل توجه 
به آستانه 70 دالر، یعنى 69 دالر و 16 
سنت، در هر بشــکه رسید. این قیمت 
باالترین قیمت از هفدهم ســپتامبر تا 
امروز است، پیش از این در هفدهمین 
روز سپتامبر حمله به تاسیسات نفتى 
عربستان قیمت نفت را در بازار جهانى 
با افزایش روبرو کرد. ادوارد مویا، تحلیلگر 
بازار نفت در مؤسسه اوآندا گفت:«ریسک 
بروز اختالل در عرضه نفت خاورمیانه با 
توجه به تحوالت اخیر همچنان باالست 
و ممکن است شــاهد افزایش بیشتر 
تنش ها بیــن ایران و آمریــکا در عراق 

باشیم.
بهاى معامــالت آتى وســت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با یک دالر و 16 سنت 
معادل 2.9 درصد افزایش، به 62 دالر و 
94 سنت در هر بشکه رسید، در حالى که 
اوایل معامالت روز جمعه تا مرز 63 دالر 

و 84 سنت پیش رفته بود.

    دالر ریخت
رویترز گــزارش داد، پــس از افزایش 
تنش ها در خاورمیانه و باال رفتن قیمت 
نفت به خاطر حملــه هوایى آمریکا به 
فرودگاه بغداد و شهادت یک مقام ارشد 
نظامى ایران، ارزش سایر سرمایه هاى 
ایمن به رهبرى ین ژاپن در روز جمعه 

افزایش یافت.

ارزش دالر پس از این خبر 0.4 درصد در 
برابر ین ژاپن کاهش یافت و به 108.14 
واحد رســید که پایین ترین حد از اول 
نوامبر بود. ارزش یورو هم به پایین ترین 
حد یه هفته گذشته، معادل 120.63 

رسید.
 با توجه بــه موقعیت ژاپن بــه عنوان 
بزرگترین کشــور وام دهنــده جهان، 
ین اغلب در زمان تنــش هاى جهانى، 
مأمنى براى سرمایه گذاران است. ارزش 
دالر در برابر یک سبد از ارزهاى جهان 
کاهش یافت و به 96.770 واحد رسید. 
خبرهاى بد اقتصادى از اروپا و انگلستان 
هم بر ارزش یورو و پوند تاثیر گذاشــته

 است.
 جفرى هالى، تحلیلگر ارشــد بازار در 
آسیا پاســیفیک گفت: امروز تازه روز 
سوم از ســال جدید است و یک بحران 
ژئوپلیتیکى بر سر راه سرمایه گذاران قرار 
گرفته است. چطور ممکن است ایرانى 
ها پاسخ این اقدام را ندهند؟ تاسیسات 
نفتى و نفتکش ها اولین چیزى بودند که 

به ذهن من رسیدند.

    طالى جهانى بر مدار افزایش
قیمت طــال نیز همزمان بــا اعالم این 
خبر به باالترین طرح خود در چهار ماه 
اخیر افزایش یافت. هر اونس طال براى 
تحویل فورى در معامــالت روز جارى 
بازار سنگاپور 0.7 درصد رشد کرد و به 

1539 دالر و چهار سنت رسید. بر این 
اساس قیمت طال با رشد 13 دالرى به 

1542 دالر در هر اونس رسیده است.
طــال در بحبوحــه ابهامات سیاســى 
و اقتصادى به پناهــگاه مطمئن براى 
سرمایه گذاران تبدیل مى شود. این اتفاق 
همزمان با افت ارزش دالر در بازارهاى 
جهانى رخ داد. افــت ارزش دالر براى 

دومین هفته متوالى تداوم داشته است.
به گفته برایان لو، تحلیلگر شرکت فیلیپ 
فیوچرز، اخبار خاورمیانه به همراه خرید 
فنى و افت دالر در معامالت روز جمعه 
از قیمت طال پشــتیبانى کرد. اگر طال 
بتواند سطح 1540 دالر را حفظ کند، 

حداقل در کوتاه مدت، سرمایه گذاران 
خوشــبین خواهند بود اما با توجه به 
تحکیم رشــد اقتصاد جهانى، ممکن 
اســت قیمت طال در سه ماهه نخست 
سال 2020 اندکى کاهش پیدا کند. در 
بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره 
براى تحویل فورى با 0.5 درصد افزایش، 
به 18 دالر و 12 سنت رسید. هر اونس 
پاالدیم براى تحویل فورى با 0.2 درصد 
افزایش، 1962 دالر و 65 سنت معامله 
شد. هر اونس پالتین براى تحویل فورى 
با 0.2 درصد افزایش، در 980 دالر و 19 

سنت ایستاد.

    بورس هاى آسیایى ریختند
انتشــار خبر شــهادت ســردار قاسم 
سلیمانى همچنین سبب شد شاخص 
بازار سهام آسیا با افتى محسوس روبرو 
شود. شاخص سهام اس اند پى 500 در 
معامالت امروز هنگ کنگ 0.7 درصد 
سقوط کرد. شــاخص ام اس سى آى 
آسیا که به باالترین رقم از ژوئن 2018  
رســیده بود در پى خبر شهادت سردار 
ســلیمانى 0.26 درصد کاهش یافت. 
شاخص سى اس آى 300 چین نیز که 
بهترین عملکرد را در سال 2019 داشت 
در پى این خبر 0.25 درصد افت داشت.

سقوط دالر، صعود طال و نفت؛

شهادت سردار سلیمانى معادالت بازارهاى جهانى را به هم ریخت
در پى شهادت حاج قاسم ســلیمانى در حمله نیروهاى 
آمریکایى در بغداد، بازارهاى مالى جهــان با تغییراتى 

چشمگیر روبرو شدند.
 در حالى که تحلیلگران به واســطه غیر قابل پیش بینى 
شــدن وضعیت خاورمیانه، افزایش سه درصدى قیمت 
نفت را توجیه مى کنند، خبرهاى رسیده نشان مى دهد 
بهاى طال در بازارهاى جهانى نیز با رشدى محسوس مواجه 

شده است.

اشتغال

آخرین خبرها از تعیین حداقل دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شوراى عالى کار با اشاره به اینکه از دوشنبه آینده 
کمیته مزد به صورت جدى به بحث سبد معاش ورود مى کند گفت:فاصله 

سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امســال، حداقل میزاِن افزایش 
دستمزد باید باشد.

على خدایى،نماینده کارگران در شوراى عالى کار ،با اشاره به اینکه از دوشنبه آینده 
محاسبات جدى سبدمعاش آغاز مى شود گفت: محاسبات سبد معیشت در دستور 
کار جلسه ى آینده ى کمیته دستمزد خواهد بود که دوشنبه آینده این جلسه برگزار 

مى شود و در آن به صورت جدى به محاسبه سبد معیشت ورود مى شود.
 وى با بیان اینکه براى پایدار شــدن تاثیرات گرانى بنزین و اینکه این تاثیرات در 
قیمت کاالها و خدمات کامًال مشــخص شــود، آمارهاى دى ماه را براى مذاکرات 
مزدى و بحث محاسبه سبد معیشــت، مرجع قرار خواهیم داد گفت: امسال براى 
تعیین دستمزد کارگران باید دقت بیشترى کنیم،چرا که در حال حاضر، تورم اتفاق 
افتاده بیش از 40درصد است و با در نظر گرفتن فاصله اى که بین دستمزد و حداقل 
معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازه ى نرخ تورم، این فاصله 

پرنمى شود.
 خدایى بیان کرد:  باید دقت کنیم که دستمزد کارگران در کشور، همواره یک سال 
عقب است؛ چراکه دستمزد کارگران همیشه براســاس تورِم اتفاق افتاده تعیین 

مى شود نه تورم انتظارِى سال بعد؛ ما نباید فریب حرف ها و شعارها در مورد پایین 
آمدن تورم در سال بعد یا کمتر بودن تورم انتظارى از تورم اتفاقى را بخوریم.

نماینده کارگران در شوراى عالى کار اظهار داشت:یکى از موضوعاتى که درجلسه 
قبلى کمیته مزد به آن پرداخته شده است بحث سهم دستمزد در قیمت تمام شده 
کاالها و خدمات است. نمایندگان کارگران تمایل دارند یکبار براى همیشه به این 
موضوع پرداخته شود. از دیگر موضوعات مطرح شده در کمیته مزد که نمایندگان 
کارگران به آن پاسخ داده اند بحث ها انحرافى درباره «مزد منطقه اى» بوده است که 

البته هر ساله چنین مسائلى در شوراى عالى کار مطرح مى شود.
 خدایى با اشــاره به اینکه فاصله سبد معاش سال گذشــته و سبد معاش امسال، 
حداقل میــزاِن افزایش دســتمزد بایــد باشــد گفت:هیچ عــدد و درصدى در 
مورد میزاِن افزایش دســتمزد اعالم نمى کنــم اما فاصله ى ریالى ســبد معاش 
محاسبه شده در اسفند ســال قبل و سبد معاشى که امســال محاسبه مى شود، 
حداقل مبلغى اســت که باید به دســتمزد افزوده شــود تا قدرت خریدى که در 
ســال جارى از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابى داشــته باشد. اســم این افزایش، 
بهبود قدرت خرید نیســت بلکه فقط جبران قدرت خرید از دســت رفته در سال 

جارى ست.

خبر انالین
تحلیل

نماینده کارگران در شوراى عالى کار با اشاره به اینکه از دوشنبه آینده 
کمیته مزد به صورت جدى به بحث سبد معاش ورود مى کند گفت:فاصله 

على خدایى،نماینده کارگران در شوراى عالى کار ،با اشاره به اینکه از دوشنبه آینده 
محاسبات جدى سبدمعاش آغاز مى شود گفت: محاسبات سبد معیشت در دستور 
کار جلسه ى آینده ى کمیته دستمزد خواهد بود که دوشنبه آینده این جلسه برگزار 

مى شود و در آن به صورت جدى به محاسبه سبد معیشت ورود مى شود.
 وى با بیان اینکه براى پایدار شــدن تاثیرات گرانى بنزین و اینکه این تاثیرات در 
قیمت کاالها و خدمات کامًال مشــخص شــود، آمارهاى دى ماه را براى مذاکرات 
مزدى و بحث محاسبه سبد معیشــت، مرجع قرار خواهیم داد گفت: امسال براى 
تعیین دستمزد کارگران باید دقت بیشترى کنیم،چرا که در حال حاضر، تورم اتفاق 

افتاده بیش از 
معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازه ى نرخ تورم، این فاصله 

پرنمى شود.
 خدایى بیان کرد:  باید دقت کنیم که دستمزد کارگران در کشور، همواره یک سال 
عقب است؛ چراکه دستمزد کارگران همیشه براســاس تورِم اتفاق افتاده تعیین  نماینده کارگران در شوراى عالى کار با اشاره به اینکه از دوشنبه آینده 

خبر انالینخبر انالینخبر انالینخبر انالینخبر انالین
تحلیلتحلیلتحلیلتحلیل

نماینده کارگران در شوراى عالى کار با اشاره به اینکه از دوشنبه آینده 
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اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

برگزارى سومین همایش بین المللى بازاریابى دیجیتال، استارت آپ ها و تولید محتوا  
رویداد دست اندرکاران بازاریابى دیجیتال، استارت آپ ها و تولید محتوا با هدف نوین ترین روش ها و 

برنامه هاى جهانى بازاریابى صبح روز پنج شنبه افتتاح شد.
در سومین همایش بین المللى دست اندرکاران بازاریابى دیجیتال، استارت آپ ها و تولید محتوا، نوین ترین 
روش ها و برنامه هاى جهانى بازاریابى دیجبتالى و شکل گیرى استارت آپ هاى مختلف اقتصادى، علمى، 

پزشکى و اجتماعى ارائه و معرفى شد.
اشتراك گذارى و در اختیار گذاشتن تجربیات توسط افراد مختلف، وصل کردن آدم ها و کسب و کارها به یکدیگر، 

تکیه بر هوش و استعداد و توانمندى هاى داخلى همگام با پیشرفت دنیا از جمله مسائلى است که در سومین همایش 
بازاریابى دیجیتال در خصوص آن صحبت شد.

در این رویداد که در روزهاى 12 تا 14 دى ماه ادامه داشت، متخصصان، کارشناسان، استادان دانشگاه ها و دانشجویان و همچنین مدیران بیش از 
1800 مرکز کسب و کارها و صنایع مختلف حضور و مشارکت داشند.

همزمان با این رویداد نشســت هاى تخصصى با موضوعات ریتارگتینک، دیجیتال برندیگ، ســئو و SEM، پرفورمنــس مارکتینگ و غیره
 نیز برگزار شد.

این ممکن است که همیشه 
عملى یا حتى مثبت نباشد 
ولى اگر بتوانید خودتان را 

یک روز یا حتى چند ساعت 
جاى دیگرى بگذارید ، 

چشمان شما مى تواند به 
سمت نگرش جدیدى باز 

شود

،،
نمناك

یادداشــت
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   همدلــى و یکدلى 
چیست؟

ممکن اســت کــه این 
مثل یک ســوال واضح 
یا بنــده نوازانــه به نظر 
برسد. ولى غالبا یکدلى 
بــا همدلــى که بــا هم 
مرتبط ولى متفاوت هســتند، اشتباه 
گرفتــه مى شــود. براســاس نظریه

 TheFreeDictionary.com
همدلى، قابلیت شناختن و فهمیدن 
طرز فکر ، تجربیات و انگیزه هاى یک 
شــخص واحد و درك کردن و سهیم 
شدن در حاالت عاطفى یک شخص 

دیگر است.
همدردى احســاس همدردى کردن 
یا غمگین شــدن براى کســى است. 
همدردى خیلى کلى و بیشتر سرد و 
غیر صمیمى اســت. یکدلى عمیق تر 
است. به این معنى که شما مى توانید 
خودتان را جاى کس دیگرى بگذارید 
و در احساســات و طرز نــگاه آنها به 
زندگى شریک شوید. "برات متاسفم" 
همدردیه و " دردت را متوجه مى شوم" 

یکدلى است.
 

هر زمان که از مــردم در مورد دلیل 
انصراف از کارشــان سوال شده کلمه 
"رئیس" در باالترین بخش جوابهاى 
آنها بوده. این برحسب تصادف نیست. 
در هر حال چه مدیر قلدر باشد یا فقط 
ناشایسته ،این مســئله محیط کار را 
غیر قابل تحمل میکنــد. در خیلى از 
موارد کمبود یکدلى مقصر شــناخته 
شده. کارمندان میخواهند که فهمیده 
شوند و از آنها قدردانى شود. یک مدیر 

همدل نه تنها تمامى این خواسته ها را 
برآورده میکند ، بلکه به نحوى این کار 
را انجام میدهد که احساس نمیشود از 
روى اجبار یا مدیریتى این کار را انجام 
داده است. اگر شما به طور طبیعى فرد 
همدلى نیستید نگران نباشید. با زمان 
کافى، تشــویق و حمایت مدیرهایاد 
خواهند گرفت تا فرد همدلى باشند.

این هــا چند گام مثبت هســتند که 
میتوانید همین االن براى تبدیل شدن 
به یک رئیس دوست داشتنى بردارید.

براى آنکه رئیس خوب باشیم و 
قدرت همدلى داشته باشیم چه 

کنیم؟
 

   1.در طول روز خودتان را جاى 
کارمندان مختلفى قرار دهید:

این ممکن اســت که همیشه عملى 
یا حتى مثبت نباشد ولى اگر بتوانید 
خودتان را یک روز یا حتى چند ساعت 
جاى دیگرى بگذارید ، چشمان شما 
مى تواند به سمت نگرش جدیدى باز 
شود. مخصوصا اگر شــما به درجه ها 
فکر نکردید، اهمیت بیشترى دارد. از 
سفارش گرفتن جلوى درب فروشگاه 
گرفته تا کار در خط تولیدتا تهیه کردن 
گزارش، شما اطالعات دسته اولى از هر 
نقشى که مسئولش هستید به دست 
مــى آوریــد و همچنیــن یــک 
پیــام مثبــت نیــز بــه کارکنانتان

 مى فرستید.
 

   2.مصاحبه هــاى یک نفره یا 
گروهى را هدایت کنید:

کارمندان شــما نیاز به شنیده شدن 
دارند.اگر شما هیج وقت به آنها شانس 
ندهید که چیزى را که در ذهن دارند 
بیان کنند، شــما با یکدلى مدیریت 
نمى کنید. بنابراین ،جلسات منظمى 
به صورت فــردى یا گروهــى با آنها 
تنظیم کنید و اجازه دهید تا سوتفاهم 
ها برطرف شــود. از ایده هاى جدید 
استقبال کنید، از این زمان براى توبیخ 
کردن کسى یا رد کردن پیشنهادات 
اســتفاده نکنید. این جلســات را به 
یک تجربه مثبت کــه آنها به دنبالش 
هستند تبدیل کنید و مطمئن باشید 

که چیزهاى خوبــى از آن نصیبتان 
مى شود، به ایده هایى که دوست دارید 
عمل کنید و به آنهــا بگویید چرا ایده 
هایى که دوســت ندارید را اجرا نمى 

کنید.
 

   3.در مورد زندگى شــخصى 
کارکنان اطالعات کسب کنید:

درمــورد اینکه آخر هفتــه را چگونه 

گذراندند ســوال کنید. ســعى کنید 
چیزى بیشتر از کار روزانه آنها خبردار 
شوید. خانواده آنها چطور است؟ آیا کار 
اضافى زیادى در منزل انجام مى دهند؟ 
این ممکن دلیل خستگى و اشتباهاتى 
که اخیرا مرتکب شده اند باشد. آیا یک 
تغیبر بزرگ یــا محرومیت از چیزى 
داشــته اند؟ هرچه بیشــتر بدانید و 
خالصانه بفهمید بیشتر همدل هستید 

و در مقابل شما را به یک رییس بهتر 
تبدیل مى کند.

 
   4.با کارکنانتان صریح باشید:

انتظار نمیرود که شما بهترین دوست 
همه باشید شما رییس هستید و باید 
مرزها را مشخص کنید ولى مطمئنا 
مشکلى نیست اگر به کسى در مورد 
مشــکالت مدریتى خودتان بگویید. 
کارکنانتــان ممکن اســت از این که 
چیزى کــه ماه ها درخواســت کرده 
بودند را اجرا نکرده اید آزرده شــوند؛ 
توضیح اینکه شما این مســئله را به 
مدیرهاى رده باالتر رسانده اید ولى با 
شما همکارى نشده یا پاسخى نگرفته 
اید ،به آنها اطمینان مى دهد که شما 
طرف آنها هســتید. به رییســتان بد 
دهنى نکنید یا خودتان را به عنوان یک 
قربانى نشان ندهید فقط اجازه دهید 

بدانند شما براى آنها کار مى کنید.
  

   5.یاد بگیریــد که زبان بدن را 
بفهمید:

اگر شما از کســى بپرسید که چطور 

اســت و او جواب بدهد که خوبم ، این 
پایان مکالمه نیست. چجورى به نظر 

مى رسند؟
حالتشان چطور است؟
آیا سرافکنده هستند؟

آیا انگشتانشان مدام تکان مى خورند؟
شــاید آنهــا چیــزى مى خواهنــد 
بگویندولى دودل هســتند سکوت را 
بشــکنید و بفهمید مشکل چیست 
پس تقال نکنیــد فقط نشــان دادن 
اینکــه چقــدر اهمیــت مى دهید، 
اثر مثبتــى به طرز نــگاه کارکنانتان 
نســبت به شــما دارد .عالوه بر همه

 اینها:
صــادق و صمیمى باشــید و به آنچه 
کارمندانتــان انجــام مى دهند ،آگاه 

باشید.
در مــورد کار، مشــکالت، زندگى و 
آرزوهاى آنها براى آینده خبردار شوید.
حتى اگر نتوانید مشکالتشان را فورا 
برطرف کنید ولــى درك آنها باعث 
مى شود آنها از داشــتن رییسى مثل 
شما احســاس خیلى بهترى داشته 

باشند.

مهارتى که شما را تبدیل به یک رئیس خوب مى کند

همدلى از همزبونى بهتره

کارمندان شما نیاز به 
شنیده شدن دارند.اگر 

شما هیج وقت به آنها 
شانس ندهید که چیزى 
را که در ذهن دارند بیان 

کنند، شما با یکدلى 
مدیریت نمى کنید

این چه چیزى است که هر مدیر خوب دارد و هر مدیر بد فاقد 
آن است؟ حتما خواهید گفت براى آنکه رئیس خوب و دوست 
داشتنى باشیم نیاز به مهارات بسیارى داریم ، درست است 
اما در صدر تمام آنها مهارتى قرار دارد که در ادامه این بخش 
از نمناك به ان خواهیم پرداخت ولى اصل ماجرا چیست ؟ 
یعنى مهارت مورد نظر چه مى تواند باشد ؟جواب، همدلى و 
یکدلى است. با آن شما یک رئیس هستید که محترم شمرده 
مى شوید، بدون آن شما یک ناشنواى با صدا هستید که اغلب 
هم مورد تنفر هستید. همراه با توانایى هاى حقیقى شما براى 

انجام کار، این مهمترین ویژگى که مدیر عالى است.

رکورد باورنکردنى 
استارت آپ هاى هندى؛ 
رشد 2700 درصدى در 

یک دهه

رشــد فرهنگ اســتارت آپى در هر 
کشــورى مى تواند موجبات ایجاد 
تحول در صنعــت و اقتصاد را ایجاد 
کند. کشور هند که طى سالیان اخیر 
سریعترین نرخ رشد اقتصادى را به 
خود اختصاص داده حاال به رکوردى 
بسیار جذاب در حوزه کسب درآمد 
در حوزه استارت آپ ها رسیده که تا 

به امروز بى سابقه بوده است.
بنابر گزارش موسســه تحقیقاتى 
از  نقــل  بــه  و   ،Tracxn
TechCrunch، شــرکت ها و 
گروه هاى اســتارت آپى هندى تنها 
در سال 2019 موفق به کسب درآمد 
14,8 میلیارد دالرى شــده اند که 
جهشــى نزدیک به 40 درصد را در 
مقایسه با درآمد 10,6 میلیارد دالرى 

سال 2018 آنها نشان مى دهد.
در این گزارش آمده که در کسب این 
رکورد 1،185 اســتارت آپ هندى 
سهم داشته اند که از این میان 459 
استارت آپ در گروه استارت آپ هاى 
سرى A قرار دارند (اولین مرحله پس 
از مفهوم سازى و تأسیس). همچنین 
81 شــرکت از این مجموعه نیز به 
حدى از درآمدزایى رسیده اند که تنها 
در یک سال توانسته اند قراردادهاى 
مالى بین 25 تا 100 میلیون دالر را 

به اجرا برسانند.
همچنین در گــزارش دیگرى که 
توســط یک موسســه آمارى با نام 
InnoVen Capital منتشــر 
شده اینطور عنوان شــده که رشد 
استارت آپ هاى جدید و تازه تأسیس 
سرى A به حدى بوده که توانسته اند 
تبادالت مالى تا 6,9 میلیارد دالر با به 
ثبت رسانده که بیش از دو برابر بیشتر 
از تبادالت مالى 3,3 میلیارد دالرى 

سال گذشته است.
عالوه بر این 128 استارت آپ در هند 
نیز توانسته اند با جذابیت هاى خود 
براى بازار جهانى توجه سرمایه گذاران 
بین المللى را جلب نمایند. البته بنابر 
عقیده کارشناسان و صاحب نظران، 
قسمت اعظمى از این رشد بزرگ در 
حوزه فعالیت استارت آپى مرتبط به 
رشد اخیر کشور هند در اقتصاد بوده 
و براى اینکه بتوانید این جهش بزرگ 
را بیشتر لمس کنید باید بگوییم که 
در ابتداى دهه جارى میالدى یعنى 
سال 2010، حجم کل تبادالت مالى 
اســتارت آپ هاى هندى تنها 550 
میلیون دالر بــود که در حال حاضر 

نزدیک به 27 برابر شده است.
در ابتــداى کار عمــده فعالیــت 
اســتارت آپ هاى هندى ســمت و 
سویى در راســتاى ترندهاى فعال 
در کشــورهاى غربى داشــت ولى 
در حال حاضر بیشــتر کاربرى این 
اســتارت آپ ها در حوزه منطقه اى 
و محلى معطوف شــده و در تالش 
هســتند تا نیازهایى که در آســیا 
خواهان بیشترى براى رفع آنهاست 
را در چارچوب اهــداف خود جاى 

دهند.
در حــال حاضر 160 اســتارت آپ 
به ثبات رســیده در حوزه آموزش 
و نرم افزارهــاى یادگیــرى، 160 
اســتارت آپ در حــوزه مالــى، 
82 اســتارت آپ در حوزه خدمات 
حمل و نقــل و جابجایــى آنالین 
و 42 اســتارت آپ در حوزه بیمه به 
همراه هزاران استارت آپ تخصصى 
و عمومى دیگر در این کشور فعالیت 
مى کنند که آینده بسیار روشن این 
صنعت را در کشور قدرتمند و بزرگ 

هند، تصویر مى نمایند.

ایسنا
گــزارش
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استارت آپ

دعوت از استارت آپ ها به تشکیل تعاونى هاى دانش بنیان

مدیرکل دفتر تعاونى هاى تولیــدى وزارت تعاون، 
صاحبان ایده و استارت آپ ها را به تاسیس تعاونى هاى 

دانش بنیان و حمایت از آنها دعوت کرد.

البرز محمدى درباره لزوم حرکت به سمت تشکیل تعاونى هاى دانش بنیان و ایجاد 
مراکز نوآورى در بخش تعاون اظهار کرد: در حال حاضر حمایت همه مقامات عالى 
کشور از اقتصاد دانش بنیان، فضاى حرکت بخش تعاون را به سوى فعالیت هاى 
اقتصادى دانش پایه و نوبنیان فراهم کرده است به نحوى که ایجاد مراکز نوآورى 
بخش تعاون به عنوان هســته محرك و پیش برنده الگــوى دانش محور تعاونى 
نقش و تاثیر بسزایى در شکل گیرى تیم هاى دانش بنیان در بخش تعاون خواهد 

داشت.

وى ادامه داد: بخش تعاون همواره ورود به عرصه هاى 
نو اقتصادى را به عنوان استراتژى توسعه گرا مدنظر 
قرار داده و تالش کــرده از ارائه الگــوى پیش برنده 
در عرصه هاى نوین ســرمایه گذارى بــه عنوان ابزار 
ترویجىـ  عملى بهره ببرد.ارائه الگوى روســتا تعاون،  
ایجاد تعاونى هاى خدماتى و بهداشــتى، تعاونى هاى 
دهیارى و تعاونى هاى توســعه عمران شهرســتانى 
از جمله الگوهاى پیشــرو در فضاى عمومى کشــور

 بوده اند.
مدیرکل دفتر تعاونى هــاى تولیــدى وزارت تعاون، 
تاکید کرد:مراکز نــوآورى با ایده جــذب خالقیت ها 
و نوآورى هاى افراد ایجاد مى شــود و بــه دنبال عرضه 
یک محصــول دانش محور به بازار هســتند.این مراکز 
با تامین بودجه فعالیت خود از شــرکتهایى که به آنها 
وابسته هســتند یا شــرکت هایى که طرح ها را به آنها 
مى فروشند به حیات خود ادامه مى دهندو البته سهمى 

هم از بودجه کشور دارند.

    حمایت از طرح هاى دانشجویان در قالب تعاونى هاى خالق
محمدى درباره اهداف تشکیل مراکز نوآورى در بخش تعاون توضیح داد: مهمترین 
اهداف در ایجاد این مراکز ایجاد زمینه مناسب براى بروز خالقیت و بستر رشد و 
پرورش ایده ها نو بر مبناى دانش با محوریت تعاونى ها است.ما درصدد هستیم با 
ایجاد این مراکز به شکل  گیرى و دوام شرکت هاى تعاونى دانش بنیان، حمایت از 
طرح هاى دانشجویان و محققان در قالب تعاونى و ایجاد شور و انگیزه براى نوآورى 
در علوم مختلف در قالب تعاونى و تسهیل ارتباط و تعامل میان واحدهاى تعاونى 

فعال با استارت آپ ها و صاحبان ایده هاى خالقانه کمک کنیم.
وى تصریح کرد: در حال حاضر ارتباط بین دانشگاه و صنعت و بخش تعاون و تامین 

سرمایه هاى مادى و معنوى مورد نیاز طرح هاى دانش بنیان از جمله رویکردهایى 
است که در این مراکز دنبال مى کنیم و در همین راستا معاونت امور تعاون نیز جلب 
حمایت هاى دولتى براى تشکیل و تامین و تجهیز مراکز نوآورى در بخش تعاون و 
حمایت از اجرا و تجارى سازى طرح هاى نوآورانه این مرکز در قالب تعاونى را در 

دستور کار قرار داده است.
مدیرکل دفتر تعاونى هاى تولیدى وزارت تعاون خاطرنشان کرد: به منظور توسعه 
و تقویت مراکز نوآورى در بخــش تعاون، به تامین تضامیــن اعتبارى مورد نیاز 
تعاونى هاى دانش بنیان کمک کرده و طرح هاى خالقانه و نوآور در تســهیالت و 

منابع اعتبارى را در اولویت قرار داده ایم.

    تشویق صاحبان ایده به تشکیل تعاونى هاى دانش بنیان
محمــدى از جمله وظایف مراکز نوآورى را، شناســایى نخبگان و پژوهشــگران 
توانمند، تشــکیل گروه هاى پژوهشــى و تشــویق افراد به تاســیس شرکتهاى 
دانش بنیان ذکر و اظهار کرد: مراکز نوآورى ضمن ایجــاد زمینه مهارت آموزى 
و بروز خالقیت و فراهم کردن بســتر رشــد و پرورش ایده هاى نو، بستر مناسب 
براى کارآفرینى و اشــتغال و تجارى ســازى محصوالت تعاونى هــا را به وجود 

مى آورند.
وى گفت: بخش تعــاون براى بروز شــدن و پوس انــدازى، ناگزیــر از ورود به 
عرصه اقتصاد دانش محور و اســتارت آپى اســت از این رو افــراد صاحب ایده و 
استارت آپ ها را به تاسیس تعاونى هاى دانش بنیان و حمایت از آنها تشویق و دعوت 

مى کنیم.
 پیش از این با هدف ایجاد و توســعه تعاونى هاى دانش بنیان و حمایت از تجارى 
سازى این شرکت ها، تفاهم نامه سه جانبه میان معاونت امور تعاون وزارت کار، بانک 
توسعه تعاون و صندوى نوآورى و شکوفایى ریاست جمهورى به امضا رسیده بود.
بر اساس این تفاهم نامه حمایت هاى الزم از تشکیل و توسعه شرکت هاى تعاونى 
دانش بنیان و تجارى ســازى آنها صورت گرفته و ضمانت نامه هاى الزم براى ارائه 

تسهیالت به این تعاونى ها صادر مى شود.

دانش بنیان و حمایت از آنها دعوت کرد.
ایسنا
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نو اقتصادى را به عنوان استراتژى توسعه گرا مدنظر 
قرار داده و تالش کــرده از ارائه الگــوى پیش برنده 
در عرصه هاى نوین ســرمایه گذارى بــه عنوان ابزار 
ترویجىـ  عملى بهره ببرد.ارائه الگوى روســتا تعاون،  
ایجاد تعاونى هاى خدماتى و بهداشــتى، تعاونى هاى 
دهیارى و تعاونى هاى توســعه عمران شهرســتانى 
از جمله الگوهاى پیشــرو در فضاى عمومى کشــور

 بوده اند.
مدیرکل دفتر تعاونى هــاى تولیــدى وزارت تعاون، 
تاکید کرد:مراکز نــوآورى با ایده جــذب خالقیت ها 
و نوآورى هاى افراد ایجاد مى شــود و بــه دنبال عرضه 
یک محصــول دانش محور به بازار هســتند.این مراکز 
با تامین بودجه فعالیت خود از شــرکتهایى که به آنها 

مدیرکل دفتر تعاونى هاى تولیــدى وزارت تعاون، 
صاحبان ایده و استارت آپ ها را به تاسیس تعاونى هاى 

هم از بودجه کشور دارند.

حمایت از طرح هاى دانشجویان در قالب تعاونى هاى خالق

مدیرکل دفتر تعاونى هاى تولیــدى وزارت تعاون، 

با تامین بودجه فعالیت خود از شــرکتهایى که به آنها 
وابسته هســتند یا شــرکت هایى که طرح ها را به آنها 
مى فروشند به حیات خود ادامه مى دهندو البته سهمى 

هم از بودجه کشور دارند. مدیرکل دفتر تعاونى هاى تولیــدى وزارت تعاون، گــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارش

قرار داده و تالش کــرده از ارائه الگــوى پیش برنده 
در عرصه هاى نوین ســرمایه گذارى بــه عنوان ابزار 
ترویجىـ  عملى بهره ببرد.ارائه الگوى روســتا تعاون،  
ایجاد تعاونى هاى خدماتى و بهداشــتى، تعاونى هاى 
دهیارى و تعاونى هاى توســعه عمران شهرســتانى 
از جمله الگوهاى پیشــرو در فضاى عمومى کشــور

 بوده اند.
مدیرکل دفتر تعاونى هــاى تولیــدى وزارت تعاون، 
تاکید کرد:مراکز نــوآورى با ایده جــذب خالقیت ها 
و نوآورى هاى افراد ایجاد مى شــود و بــه دنبال عرضه 
یک محصــول دانش محور به بازار هســتند.این مراکز 
با تامین بودجه فعالیت خود از شــرکتهایى که به آنها 
وابسته هســتند یا شــرکت هایى که طرح ها را به آنها 
مى فروشند به حیات خود ادامه مى دهندو البته سهمى 

هم از بودجه کشور دارند.
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