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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/10/16 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
5,181,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,990,0004,539,000جدید

2,579,0002,349,000نیم سکه

1,580,0001,440,000ربع سکه

945,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,221,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18513,200464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24683,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

وی اظهــار داشــت:  در این 
طرح مطالعاتی سهم هر یک 
از بخش های آالینده شــامل 
خودرو، صنعــت و واحدهای 
مسکونی مشخص می شود و 
براساس آن برنامه ریزی های 

پیشگیرانه صورت می گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  
همچنین با اشــاره به ضرورت پرداختن به 
مدل های پیش بینی وضعیت جوی گفت: 
نوسانات جوی در چند وقت اخیر به گونه ای 
شــده اســت که به عنوان نمونه از صبح تا 
ظهر هوا پاک و از عصر با انباشت آالینده ها 

ناسالم می شود.
وی افزود:  اســاتید دانشگاه و اندیشمندان 
حوزه اقلیم شناســی الزم اســت که این 
تغییرات مدل پیش بینی جوی را بررسی 

کنند.
شیشــه فروش همچنیــن بــه برگزاری 
جلســه ای با دادســتان عمومی و انقالب 
اصفهان با حضور دستگاه های اجرایی دخیل 
درپیشــگیری از آلودگی هوا اشاره کرد و 
گفت: در این جلسه دادستان ضمن تبیین 
وظایف دستگاه های مختلف بر پیشگیری 

از آلودگی هوا در این کالنشهر تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد 
که برنامه جامع کاهش آالینده های جوی 
اصفهان بازنگری و در یک بازه زمانی کوتاه 
 و بلندمدت وظایف دســتگاه ها مشــخص

 شود.
شیشه فروش به نیازهای استان برای پیش 

بینی های جوی به ویژه آلودگی هوا اشاره 
کرد و گفت: به رادار هواشناسی و ایستگاه 
مجهز برای پیــش بینــی و تحلیل مدل 

آلودگی هوا در استان نیاز است.
وی ادامــه داد: بــا ارســال نامــه ای از 
ســازمان هواشناســی درخواســت شده 
 که ایــن امکانات را در اختیار اســتان قرار

 بدهند.
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
همچنین با اشــاره به پیش بینی اداره کل 
هواشناســی اصفهــان مبنی بر انباشــت 
غلظت آالینــده ها از امروز تا چهارشــنبه 
هفته جاری گفت: به منظور کاهش غلظت 
آالینده های هوا در این مدت مقرر شد که 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان 
طبق آیین نامه هوای پاک و پیشــگیری از 
آلودگی هوا، ۴۳ صنعت را  موظف به کاهش 

فعالیت کند.
وی افــزود: همچنیــن اداره کل حفاظت 
محیط زیســت بر فعالیت کوره های تهیه 

مصالــح ســاختمانی گچ و آجــر نظارت 
بیشتری داشته باشد.

شیشه فروش خاطرنشــان کرد: شهرداری 
هم موظف شــد در این مــدت اقداماتی 
همچون خاکبرداری، آسفالت و دیگر موارد 
را که موجب افزایش آلودگی هوا می شود 

متوقف کند.
وی اعمال محدودیت تردد برای خودروها با 
استمرار در طرح زوج و فرد، نظارت بر توزیع 
سوخت پاک در جایگاه های سوخت رسانی 
استان و همچنین گازرســانی به صنایعی 
مانند پاالیشــگاه، نیروگاه و دیگر صنایع را 
ازدیگر اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش 

آالینده های جوی در استان عنوان کرد.
شهر اصفهان افزون بر ۲ میلیون نفر جمعیت 
دارد و  مجموع فعالیت واحدهای صنعتی، 
تردد انبوه خودروها به همراه آالینده طبیعی 
و وضعیت اقلیمی خــاص ، این خطه را در 
زمره آلوده ترین شهرهای کشور قرار داده 

است.

طرح مطالعاتی منشاء یابی آالینده ها در اصفهان در دست اجراست

با ارسال نامه ای از 
سازمان هواشناسی 
درخواست شده که 

این امکانات را در 
اختیار استان قرار 

بدهند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از جمله برنامه های اساسی برای پیشگیری و رفع آلودگی هوا درکالنشهر اصفهان اجرای 
طرح مطالعاتی منشاء یابی آالینده  هاست.

منصور شیشه  فروش افزود: این طرح مطالعاتی با هم اندیشی و همکاری دانشگاه های صنعتی و  اصفهان و دیگر اندیشمندان حوزه اقلیم و 
همچنین دستگاه های مرتبط همانند محیط زیست، هواشناسی، آب منطقه ای و دیگر دستگاه ها  اجرا می شود.

ایرنا
گـــزارش
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شهردار اصفهان عنوان کرد:

پرچم های شهر سیاه پوش سوگ سردار سلیمانی
          امیدوارم با حضور یکپارچه مردم بتوانیم از مردی که اینگونه زندگی کرد و به شهادت رسید و الگوی همه مبارزان شد، به خوبی قدردانی کنیم
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ملک سلیمان ...

می گوینــد  طبق آمــار اوضاع 
اقتصادی مردم ایــران در حالت 
بحرانــی اســت،که درســت 
می گویند. آمار نشــان می دهد 
یک روز تعطیلی تنها در پایتخت   
۲ هزار میلیارد ضرر مالی دارد ، که 
شاید درست بگویند. طبق این 
آمار ها و قوانین جهانی ایرانیان 
حتی یک ســاعت نمی توانند از 
کار دست بکشــند. اما آمار دل،  
تمام این قوانین را بر هم زد .همه 
آمدند... خــود جوش هم آمدند. 
بازار تهران که هیــچ بازار دیگر 
شــهرها هم تعطیل شــد برای 
عزاداری و بدرقه ســپهبد قاسم 
ســلیمانی و همراهانشان بدون 
اینکــه لحظه ای به ضــرر های 
اقتصادی اش فکر شود. خون حاج 
قاسم مانند وجود ارزشمندشان 
پر برکت بود. بــرای یکبار دیگر 
اتحاد مردم و انسجامشــان را به 
رخ جهانیــان کشــید و به همه 
مســتکبران جهانی نشــان داد 
جنگ اقتصادی هــم نمی تواند 
این اتحاد را از مردم کشور قاسم 

سلیمانی بگیرد.
شاید شــهید قاسم سلیمانی در 
ایران متولد شد اما وجود با ارزش 

ایشان متعلق به ...

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان 
خبر داد:

همکاری مشترک اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای 
و سازمان فاوا شهرداری 

اصفهان
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان با اعالم ایــن خبر گفت: 
براســاس تفاهم نامه متعقد شــده با اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، ضمن 
انجام هم افزایی در آموزش فناوری اطالعات به 
شهروندان، دانشجویان و عالقه مندان؛ زمینه 
نیاز سنجی، اجرای دوره های آموزشی جامع و 
استفاده از شیوه های نوین آموزشی در این حوزه 

بیش از پیش فراهم می شود. ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه  عمرانى به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید، لذا 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى  امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه 

را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/10/15 مى باشد. 

* مناقصه گران در صورت نیاز به  اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس: بهارستان، بلوار امیر کبیر 
مراجعه و یا با شماره تلفن 36861090 داخلى 232 تماس حاصل نمایند. 

** الزم به ذکر است که کارفرما مى تواند هزینه اجراى پروژه  را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى یا مسکونى و 
یا نقدى اقدام نماید.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934   
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى 

پاکت ارزیابى 

مدت 
پیمان

1 2098001352000028

عملیات اجرایى حفظ و 
نگهدارى و توسعه فضاى 

سبز شهر جدید بهارستان 
(شامل تهیه نهال و گل و 

گیاه ، نگهدارى و آبیارى و 
تکمیل شبکه آبیارى) 

حداقل رتبه 5 
رشته 

کشاورزى
52,435,992,0002,622,000,000

تا ساعت 19 
روز شنبه 

1398/10/21

تا ساعت 19 
روز سه شنبه 
1398/11/01

 ساعت 10 روز 
چهارشنبه 
1398/11/02

12 ماه 

آگهـى مناقصـه عمومـى یک مرحله اى

شرکـت عمران شهـر جدیـد بهارستـان

نوبت اول

شناسه: 721651

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید، لذا 

بزرگ ترین شوک سال با بازار ارز چه می کند؟

پشیمانی خریداران دالر
یک کارشناس بازار ارز پس از افزایش قیمت دالر در بازار 
تهران و ریزش شاخص بورس به تأثیر از ناآرامی های هفته 

گذشته گفت: فروشندگان سهام و خریداران دالر، پشیمان خواهند شد. 
بسیاری از فعاالن بازار ارز انتظار داشتند تأثیر وقایع هفته گذشته را بر نرخ ها به صورت 

اساسی ببینند. حمله تروریســتی آمریکا به نیروهای نظامی ایران در عراق بر بازارهای 
مختلفی از جمله بازار ارز تهران تأثیرگذار بود. در نخســتین روز هفته، دالر در بازار تهران در 

بیشترین نرخ به ۱۳۸۵۰ تومان رسید و پایین ترین نرخی که در معامالت دیروز تجربه کرد ۱۳۲۸۰ 
تومان بود. ...

نوبت دوم

مهندس حسین صادقی قوام آبادی مسئول برگزاری
 یازدهمین دوره نمایشگاه آسانسور، پله برقی و صنایع وابسته در اصفهان 

فعاالن  عرصه های اقتصادی  را به ضیافت بزرگ صنعت ساختمان
 دعوت می کند

17 - 20 دی ماه 1398

11thExhibition of 
 & Elevator, Escalator

 Relevant Industries
and Equipment



ادامه از صفحه یک:
...جهانــی مظلوم بود کــه وی را 
مدافع حقوق خود می دانســتند. 
و در همین روزهــای ابتدایی بعد 
از شهادتشان خبرهایی به گوش 
می رسد که شهید سلیمانی برای 
آن بسیار تالش کرد. پارلمان عراق 
یک خواســته مردمی را تصویب 
کرد. گروه های ملــی و مقاومت 
اســالمی بــه دنبال تحقــق این 
مســأله و پایان دادن بــه حضور 
نظامی بیگانــگان در عراق بودند 
تا بدین وســیله به خون شهدای 
حمــالت اخیر در منطقــه القائم 
احترام گذاشته شــود. این اقدام، 
نخستین گام در مسیر آزاد سازی 

عراق است. 
این حق ملت عزیز عراق است که 
به فرزنــدان آزاده اش که اعتبار را 
به حاکمیت عــراق بازگرداندند، 
افتخار کنند و افراد شریف جهان 
حق دارنــد به کســانی ببالند که 
مانعی در برابر ابرقــدرت جهانی 
و وحشــی گری و جنایت هــای 
آن بودند؛ کســانی که خواستند 
اراده شــان را بر کشــور ما به زور 
 غالب کننــد اما حاج قاســم ها و

 ابو مهندس هــا از ایــن جنایت 
جلوگیــری کردنــد تا بــرادران 
مسلمان عراقی بتوانند در آرامش 
زندگی کنند.  پارلمان خواســته 
مردمــی را ادا کــرد و در حالیکه 
گروه های ملی و اعضای مقاومت 
اسالمی برای پایان دادن به حضور 
نظامی خارجی در عــراق تالش 
کردند تا با خون شــهیدانی که در 
جنایت اخیــر در القائم و نزدیکی 
فرودگاه بغداد ریخته شد عدالت 
برقرار شــود، این همان خواسته 
مقاومــت اســالمی و حامیان آن 
اســت. این همان خواسته قلبی 

حاج قاسم است...
اما تکلیف برجام را هم خون شهید 
قاسم سلیمانی مشخص کرد. پس 
از این واقعه ایران محدودیت های 
موجود درمورد تعداد سانتریفوژها 
را از میان بر خواهد داشت و برنامه 
هسته ای خود را بر اساس نیازهای 

فنی خود دنبال خواهد کرد.
همچنین  فرودگاه بین المللی اهواز 
یکی از پنج فرودگاه پرتردد کشور، 
آزادراه تهران-ساوه-ســلفچگان، 
پایانه مرزی مهران از پرترددترین 
پایانه های مرزی و پل کیلومتر 214 
آزادراه اصفهان-شــیراز به عنوان 
مرتفع ترین پل آزادراهی کشــور، 
از جمله زیرســاخت های مهم در 
حوزه راه و شهرســازی هســتند 
که به نام ســپهبد شــهید، قاسم 
ســلیمانی، نام گذاری شدند و این 
زیرساخت ها از این پس با این نام 

شناخته خواهند شد.
با شهادت سپهبد قاسم سلیمانی  
آمریکا قصد داشــت صدای وی را 
قطع کند غافــل از اینکه  حرکت 
مردم در سراسر دنیا و پست های 
میلیونی نه تنهــا از داخل ایران، 
بلکه از سراسر دنیا و حتی اقدامات 
چهره های مطرح در شــبکه های 
اجتماعی، فضایی را ایجاد کرد که 
موجب ایجاد یک موج  ظلم ستیز 

در سراسر دنیا شد. 
هرچند آمریکا در فضای مجازی هم 
سعی کرد این  جریان را سرکوب 
کند اما تنهــا بی آبرویی برای این 
کشــور رقم زد. ایجاد این فضای 
منفعالنه، در واقع یک بی آبرویی 
دیگر از سوی ایاالت متحده آمریکا 
رقم زد و آنها گمــان می کنند که 
با این اقدامــات می توانند مقابل 
 ایــن حرکــت و جنبــش بزرگ

 بایستند.
خون قاســم ســلیمانی بر زمین 
ریخت اما از ایــن خون میلیون ها 
قاسم ســلیمانی رویید که دیگر 
آمریکا نمی توانــد در مقابل آنها 

ایستادگی کند...

اقتصاد استان
02
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واکنش مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان به تهدید ترامپ
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: جای بسی شگفتی دارد آمریکایی که 
خود را کشوری حامی دموکراسی و آزادی خواهی می داند، مقر اصلی سازمان ملل در این کشور بوده و 
درعین حال در انعقاد تمامی معاهدات فرهنگی ازجمله انعقاد کنوانسیون 1۹۷2 میالدی سازمان یونسکو 
در راستای حفاظت از آثار تاریخی و ثبت جهانی این آثار نقش داشته، حاال رئیس جمهورش در آغاز دهه سوم 

از سده بیست و یکم میالدی، در اقدامی قرون وسطایی آثار فرهنگی ایران را تهدید می کند.
فریدون اللهیاری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، 1۶ دی ماه در جمع 

برخی از اعضای سمن های دوستدار میراث فرهنگی استان با اشاره به انتشار توییت رئیس جمهور امریکا مبنی بر 
تهدید مراکز فرهنگی ایران گفت: هرگونه تهدید و یا حمله مسلحانه به مراکز فرهنگی و تاریخی کشورهای دیگر برخالف 

تمامی قوانین جهانی است که تاکنون در اکثر سازمان های بین المللی در خصوص حفاظت از این آثار به تصویب رسیده و اکثر کشورها ازجمله 
نمایندگان ایاالت متحده آمریکا آن ها را امضا کرده اند. وی تصریح کرد: اندیشه حفاظت از آثار تاریخی پس از پایان جنگ خانمان سوز جهانی 
اول و سپس در پایان جنگ عالم گیر دوم جهانی در سال 1۹4۵ رخ داد که بر اساس آن چهار قاره جهان به طور مستقیم درگیر این جنگ شده 

و تبعات آن کشته شدن بیش از ۷۰ میلیون نفر انسان بی گناه و نابودی بسیاری از آثار فرهنگی و تاریخی کشورها بود.

پایگاه پشتیبانی بحران منطقه ۹ آماده مقابله با بحران های طبیعی
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان گفت: پایگاه پشتیبانی بحران منطقه ۹ از نظر 
تجهیزات به طور کامل توسط این منطقه تجهیز شده و آمادگی مقابله با بحران های طبیعی را دارد.

سیدرضا جعفریان فر در جلسه مدیریت بحران شهرداری منطقه ۹ که با حضور دستگاه ها و ادارات 
خدمات رسان، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران برگزار شد، اظهار کرد: در قانون مدیریت بحران 

مصوب مردادماه ۹۸ مجلس شورای اسالمی برای مدیران اجرایی، مسئوالن و کارشناسان هم کیفر 
و هم پاداش پیش بینی شده است.

وی افزود: تبصره ذیل ماده 22 قانون مدیریت بحران اشاره کرده که نمایندگان دستگاه های عضو ستاد 
موضوع تبصره سه ذیل ماده 1۰ این قانون، در صورت غیبت غیرمجاز در جلسات اضطراری به تشخیص رییس ستاد، 

به هیئت تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمت دولتی از 1۵ روز تا یک ماه محکوم می شود.
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان ادامه داد: در ماده 2۳ قانون مدیریت بحران تاکید شده چنانکه فرد یا افرادی که در 
راستای اجرای این قانون وظیفه و ماموریتی به آنها محول شده، اما در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شوند و از این حیث صدمه و خساراتی 

حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
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اما نمایشگاه مبل و دکوراسیون داخلی  
اصفهان بر خالف گذشــته، با ترافیک 
آدم ها روبرو بــود و در حالی عنوان بین 
المللی را به دنبال خود یدک می کشــید کــه اغلب اجناس تنها 
برچسب ایتالیایی یا ترکی را با خود داشتند تا فروش بیشتری را 

شاهد باشند.

    سفر برای مبل به پایتخت
به گفته حسنی، یکی از تولید کنندگان با سابقه در این عرصه هم 
اکنون انواع مبل های چوبی، پارچه ای، چرمی و یا فرفورژه در بازار 
وجود دارند که از نظر تنوع در رنگ، اندازه و طرح با منازل کوچک و 
بی فضای امروزی هماهنگ شده اند، اما این مساله در اصفهان کمتر 
اعمال می شود و به همین خاطر مردم ترجیح می دهند برای دیدن 
و خرید مبل به تهران سفر کنند چرا که در آنجا مبلمان خارجی 
با خالقیت بیشتر عرضه می شــود. او در حالی این مطلب را بیان 
می کند که منطقه رهنان به عنوان قطب مبل در اصفهان حرف اول 
را می زند و به گفته رییس اتحادیه صنایع مبل اصفهان اگر چه در 
سال حمایت از تولید ملی به سر می بریم اما می توان گفت کسی 
این امر را اجرا نمی کند، چرا که با دســت خالی و بدون پشتوانه و 
کمک مالی نمی توان کاری پیش برد و باید شعار را کنار بگذاریم 

و به عمل برسیم.

بماند که یکی دیگر از دالیل نارضایتی کسانی که در بازار تجارت و 
خرید و فروش مبل فعالیت می کنند، واردات مبل های ارزان قیمت 
چینی است، بدین گونه نمونه های داخلی توان رقابت با انواع چینی 
را از دست می دهند و از قرار معلوم به همان نسبت که مبل سازان از 
وضعیت کسب و کار خود در عذاب هستند، مبل فروشان از اوضاع 
حاکم ابراز رضایت می کنند. احمدیان، رئیس هیات مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان مبلمان ایران در این مورد معتقد اســت: به دلیل 
داشتن ارزش افزوده باال، گسترش این صنعت در تمام کشورهای 
جهان سوم برای افزایش رشد اقتصادی آنها بسیار معقول به نظر 

می رسد.
اما این موضوع به مضاق همه خوش نمی آید، به این دلیل که تعداد 
بسیار زیادی از واحدهای صنفی مبل ساز به دلیل بحران های مالی 
قادر به ادامه فعالیت نیستند، در همین حال عده ای از آگاهان مسائل 
صنفی اعتقاد دارند که مبل فروشان به واسطه استفاده از کاالهای 
خارجی با مشکلی در فروش روبه رو نیستند و تنها تولیدکنندگان 

مبلمان از خوانی که گسترده شده بی بهره مانده اند.
بماند که مسئوالن اتحادیه معتقدند که از طریق مجمع امور صنفی 
بازرسان زیادی هستند که به صورت مستمر بر نحوه کار فعاالن این 

صنف نظارت دارند.
اما برخی هم گرانی مبل در بازار اصفهان را بهانه خرید از پایتخت 
عنوان می دانند؛ آن ها اعتقاد دارند، زمانی که نرخ ها افزایش می یابد 

قدرت خرید مردم نیز کاهش می یابد و این امر باعث رکود بازار مبل 
می شود، مساله ای که کمتر می توان در تهران به آن برخورد، چرا که 
طرح ها ساده تر هستند و با آن که کار کمتری روی آن ها می شود، 

اما شیک تر هستند.
با تمام اینها هم اکنون به گفته کارشناســان حداکثر 1۰ درصد 
مبلمان موجود در بازار خارجی است و وارداتی محسوب می شود. 
مبلمانی که به گفته ســید رضا میر محمد صادقی، رئیس هیات 
مدیره مرکز اتحادیه آموزش صنایع مبل و دکوراســیون استان 

اصفهان این برندها مخصوص کشورهای دیگر است.
او با مثالی در این زمینه می گوید: ترک ها قد بلندتر و چهارشانه تر از 
ما هستند و مبل هایی که می سازند بر حسب ارگونومی خودشان 
است و به درد ما نمی خورد و به همین خاطر به مرور زمان ما نه تنها 
هزینه گمرگ و حمل و نقل را می دهیم، بلکه دچارمشکالتی مثل 
کمردرد و درد ستون فقرات هم می شویم در واقع ما سالمتیمان 

را هزینه می کنیم.
در کنار همه اینها دســت اندرکاران این صنعت اعتقاد دارند که 
مشکلی که صنعت مبل را درگیر کرده استقبال کم و رکود در آن 
است، همچنین به دلیل اعمال تحریم ها و افزایش قیمت مواد اولیه و 
مشکالتی که بر سر راه تولید کنندگان وجود دارد در نهایت می توان 
گفت اگر فکری به حال این صنعت نشود شاهد ورشکستگی در این 

حوزه خواهیم بود.

در بازار و نمایشگاه اصفهان چه گذشت
برندهای خارجی بازار مبل اصفهان را بلعیده اند

با پایان یافتن نمایشگاه مبل آنچه که در مستطیل نمایشگاه بین المللی خاطره شد، فروشگاهی از مبلمان بود با قیمت هایی که پادشاهی می کردند، اما آنچه که بیشتر 
از قیمت ها بازار مبل را تحت تأثیر قرارداد نبود سهم قابل توجه مبل های وارداتی بود که از سرزمین چشم بادامی ها سربرمی آورد. در این میان کسادی بازار مبل در 
روزهایی که گرانی دالر با آن همراه است، باعث شده که هم خریداران و هم فروشندگان را با مشکالت زیادی روبرو کند. از یک طرف فروشندگان با گرانی مواد اولیه 
روبرو هستند واز طرف دیگر خریدارانی هستند که قدرت خریدشان را از دست داده اند. گرچه شاید در گذشته نشستن بر جایگاه بلند و تکیه بر صندلی و مبل بیش تر 

از آن خانواده های مرفه و عیان نشین بود، اما امروزه کم تر خانه ای را می توان یافت که با انواع مبل، هر چند ساده، تزیین نشده باشد.

مریم محسنی
خـــبــــر

خـــبــــر

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان خبر داد:

همکاری مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و سازمان فاوا شهرداری اصفهان

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات 
شهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت: براساس تفاهم 

نامه متعقد شده با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، 
ضمن انجام هم افزایی در آموزش فناوری اطالعات به شــهروندان، 
دانشجویان و عالقه مندان؛ زمینه نیاز ســنجی، اجرای دوره های 
آموزشی جامع و استفاده از شیوه های نوین آموزشی در این حوزه بیش 

از پیش فراهم می شود.

سید حمیدرضا ابطحی اهداف از این همکاری مشترک را تشریح کرد و افزود: 
هدف از انعقاد این تفاهم نامه 1. شناسایی و تأمین نیازهای مهارتی دانشجویان، 
دانش آموختگان دانشگاه ها و متخصصان و مدیران مشاغل فناوری اطالعات؛ 2. 
بازنگری ســرفصل دوره های مهارتی حوزه فناوری اطالعات؛ ۳. طراحی، برنامه 
ریزی و اجرای طرح ها و دوره های آموزشی فناوری اطالعات در قالب نظام جامع 
آموزش مهارت و فناوری اطالعات؛ 4. طرح دانش آموخته چیره دســت )داچ( با 
هدف افزایش انگیزه مخاطبان در مهارت آموزی با تضمین اشتغال پس از پایان 
دوره آموزشی و ۵. استفاده از ســایر امکانات تحقیقاتی متقابل )آزمایشگاهی و 

کارگاهی( است.
وی در ادامه از تعهدات مشترک این تفاهم نامه نام برد و بیان کرد: همکاری در نیاز سنجی 

آموزشی و انجام مطالعات آینده پژوهی مشاغل فناوری اطالعات، همکاری در برگزاری 
همایش، کنفرانس، سمینار تخصصی، کارگاه ها و دوره های آموزشی مختلف، تدوین و 
بازنگری استاندارد آموزشی دروس فناوری اطالعات، همکاری در تدوین و انتشار بسته های 
آموزشی بر بستر سامانه آموزش الکترونیکی، همکاری در تهیه سرفصل های آموزشی تولید 
محتوای درسی و بسته های آموزش حضوری وغیرحضوری و همکاری در اطالع رسانی 

و معرفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی طرفین از دیگر مفاد این تفاهم نامه می باشد.
در این زمینه مجیدغالمی، مدیر مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان نیز ضمن 
ابراز خرسندی از این همکاری مشترک، مدت اعتبار تفاهم نامه مذکور را 2 سال دانست که 

با رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.
وی از برگزاری دوره های آموزشی ویژه فصل زمستان در این مرکز خبر داد و گفت: عالقه 
مندان می توانند جهت اطالع از دوره های مرکز آموزش سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

شهرداری اصفهان به نشانی الکترونیکی ITTCE.ir مراجعه نمایند.
غالمی در پایان از برنامه ریزی برای استفاده از سامانه مشترک جدیدآموزش الکترونیکی 
)LMS( این مرکز خبر داد و یادآور شد: در این ســامانه عالوه بر دوره های الکترونیکی 
موجود مرکز آموزش، دوره های ویژه شــهر و شهروند هوشــمند نیز برگزار و در اختیار 

شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت. مریم یادگاری
خـــبــــر

 این اقدام آمریکایی ها 
عالوه بر نقض مقررات 

بین المللی نادیده 
انگاشتن آشکار حقوق 

بشر بود

قــدرت الــه نــوروزی 
ضمن تســلیت شهادت 
ســردار بزرگ ایران حاج 
قاسم ســلیمانی به همه 
شــهروندان اصفهانی و 
هموطنان، اظهــار کرد: 
حاج قاســم از یادگاران 
دفاع مقدس و فراتر از همه ویژگی های 
دفاعــی و نظامی، انســانی وارســته و 

جهادی بود.
وی ادامــه داد: او و همراهانش در یک 
عملیات کاماًل تروریســتی و با شــیوه 
ناجوانمردانه، به شــهادت رسیدند. این 
اقدام آمریکایی ها عالوه بر نقض مقررات 
بین المللی نادیده انگاشتن آشکار حقوق 
بشر بود. شــهردار اصفهان تصریح کرد: 
این عمــل وقیحانه، مردم کشــورهای 
مســلمان به ویژه ایران و عراق را عزادار 
کرده است، به همین جهت پرچم های 
عزاداری در کنار پرچم های ســه رنگ 
جمهوری اســالمی ایران در مکان های 

مناسب و مختلف شهر نصب شده است.
وی افزود: همچنیــن پرچم های بزرگ 
شهر اصفهان هم به نشانه احترام به این 
شهید، سیاه پوش شــدند. همچنین به 
نشانه عزای عمومی پرچم کشورمان در 
شهر اصفهان به حالت نیمه افراشته در 
آمد. وی تصریح کرد: امیدوارم با حضور 

یکپارچه مــردم بتوانیــم از مردی که 
اینگونه زندگی کرد و به شهادت رسید 
و الگوی همــه مبارزان شــد، به خوبی 

قدردانی کنیم.
صبحگاه جمعه 1۳ دی ماه 1۳۹۸ سردار 
قاسم ســلیمانی در حمله هلی کوپتری 
آمریکایی ها در فرودگاه بغداد به شهادت 

رسید. در این حمله همراه با سلیمانی، 
ابومهدی المهندس، فرمانده حزب اهلل 
عراق و قائم مقام بســیج مردمی عراق 
)الحشد الشــعبی( و شــمار دیگری از 
رزمندگان عراقی به شــهادت رسیدند. 
حمله فوق به دســتور مستقیم رییس 

جمهوری ایاالت متحده صورت گرفت.

شهردار اصفهان عنوان کرد:

پرچم های شهر سیاه پوش سوگ سردار سلیمانی

شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان همه اقدامات الزم را 
برای هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم به کار بست تا گوشه ای 

از دین خود را ادا کرده باشد.

     امیدوارم با حضور یکپارچه مردم بتوانیم از مردی که اینگونه زندگی کرد و به شهادت رسید و الگوی همه مبارزان شد، به خوبی قدردانی کنیم

اخبار اصفهان
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

    21۳- با توجه به توسعه آپارتمان نشینی در جامعه به نظر می رسد نیاز 
باشد که در قانون تملک آپارتمان ها یک باز نگری صورت بگیرد، چرا که 
بســیاری از قوانین در این زمینه گویا وهم خوان با سبک زندگی امروزی 

نیست.
   214- قیمت کتاب های درسی وکمک درسی به شدت افزایش یافته 
وبسیاری از خانواده ها توان تهیه آنها را برای فرزندانشان ندارند، مسئولین 
دراین زمینه چاره ای بیندیشند تا همه دانش آموزان حداقل در این زمینه 

از شرایط برابر وعادالنه برخوردار شوند.
   21۵- با توجه به اینکه مسئولین آموزش وپرورش وپلیس راهور ابتدای 
سال تحصیلی گفته بودند که سرویس های مدارس حق ندارند بیشتر از 
ظرفیت دانش آموزان را سوار کنند، این روز ها شاهد سرویس هایی هستیم 
که تعداد زیادی از دانش آموزان کودک ونوجــوان را جابه جا می کنند، 

وظیفه بر خورد با متخلفین در این زمینه با چه سازمانی است؟
   21۶- به تازگی حجــم اینترنت مصرفــی ما درتلفن ثابــت به طور 
چشمگیری افزایش یافته در صورتی که میزان استفاده ما مانند گذشته 

بوده، مسئولین مخابرات توضیح دهند چرا شاهد این اتفاق هستیم؟.
   21۷- در حالی که رئیس جمهوردر سفر قبلی خود به اصفهان تاکید 
کرده بود که زاینده رود هیچ موقع خشک نگردد وهمیشه در حد یک آبراه 
هم که شده آب داشته باشد، امروز شاهدخشکی مطلق آن هستیم که باعث 

سردر گمی پرندگان مهاجر نیز شده است.
   21۸- رســیدگی به پرونده های قضایی به خصوص صدور چک های 
بال محل در کشور ما متاسفانه خیلی زمان بر است ومال باخته که متضرر 
شده به دلیل طوالنی شدن زمان رسیدگی به پرونده نیز ضرر خواهد کرد.

صدای شما

3000483020

32274500

اخبار اصفهان
خـــبــــر

رئیس نگهداری وتعمیرات ابزار دقیق:

به روز رسانی دستگاه تصفیه روغن 
صنعتی در شرکت پاالیش نفت اصفهان

با هدف رویکرد در جهت خودکفایی، دستگاه تصفیه 
روغن صنعتی ساخت شرکت ALFA-LAVAL با 
همکاری گروههای تخصصی تعمیرات ماشینری- برق و ابزار دقیق در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان به روز رسانی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
مهندس احمد نوری رئیس نگهداری وتعمیرات ابزار دقیق افزود: دستگاهی 
که در سایه تحریم های ظالمانه، خرید خارجی آن با قیمت میلیاردی امکان 
پذیر نبود اکنون با تالش و پشــتکار کارشناسان این شرکت و به سرپرستی 
فرشاد شمس مهندس اداره تعمیرات ونگهداری ابزاردقیق شرکت سیستم 
کنترل آن به روز رســانی گردیده اســت.  فرشاد شــمس نیز در این زمینه 
گفت: دستگاه تصفیه روغن به روز شــده قابلیت حذف ذرات جامد، آب آزاد 
و محلول موجود در روغن به صورت دوره ای بــرای تصفیه روغن های نو و یا 
درحال کار و بازیافتی و جلوگیری از آســیب دیدن تجهیزات در عین حال 
جهت تمیز نگه داشتن روغن گردشــی را دارا می باشند. . ضمن اینکه با این 
دســتگاه مقدار رطوبت به کمتر از PPM1۰۰ کاهش می یابد، همچنین 
آالینده ها حذف و روغن تمیز در سطح CLASS NAS1۶۳۸ ۶-۷ ارتقاء 
پیدا می کند شایان ذکر است قابلیت تصفیه مخازن روانکار به ظرفیت 4۰ تا 
۵۰۰۰ لیتر روغن در روز می باشد، توضیح بیشتر اینکه اگر قیمت 22۰ لیتر 
روغن را حدود 4 میلیون تومان در نظر بگیریم در حداکثر توان، قابلیت صرفه 
جویی ماهیانه آن بالغ بر 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود و شرکت 
از خرید روغن های قابل تصفیه، بی نیاز می شــود؛ این میزان صرفه جویی 
 زمانی که در شــرایط اضطراری به تصفیه روغن نیاز است، بسیار چشمگیر

 به نظر می رسد.

گـــزارش
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محمــد عدالت خــواه اظهار 
کرد: وقتی کــه قیمت بنزین 
تغییر کرد تصور بــر این بود 
که احیانا قیمــت همه چیز 
تغییر خواهد کرد ولی به هر 
حال تغییر قیمت بنزین روی 
برخی از کاالهــا و بازارها از 
جمله بازار ارز و مسکن مطابق اعالم 
بانک مرکزی  تاثیر گذاشت؛ هرچند 
معتقدم معامالت به شــکل مصرفی 
انجام نمی شــود و خرید و فروشها 
توسط سفته بازان و سرمایه گذاران  
است. مالکانی که فکر می کنند ارزش 
پول آنهــا پایین آمــده قیمت های 
پیشــنهادی را باال بردنــد و برخی 

واسطه ها هم اقدام به خرید کردند.
وی افزود: معامالت بازار مسکن یا از 
نوع مصرفی است یا سرمایه گذاری. 
خریــد و فروش های اخیــر از نوع 
سرمایه گذاری  است اما صرفا برای 
حفظ ارزش پول انجام می شــود و 
جنبه ی ســودآوری ندارد. مقداری 
هم مصرف کننده است ولی به دلیل 

کاهش توان بخــش قابل توجهی از 
متقاضیان مصرفی، قالب کلی بازار در 
اختیار سفته بازان و سرمایه گذاران 

است.
این کارشــناس بازار مسکن با بیان 
اینکه درصد باالیی  از قیمت مسکن 
را ارزش زمیــن تشــکیل می دهد 
گفت: تــا زمانی کــه کنترلی روی 
قیمت زمین نشود نمی توان به رونق 
واقعی بازار مســکن و خانه دار شدن 
خانوارهای متوسط و پایین امیدوار 
بــود. زمیــن، آیتمی اســت که که 
می شود با برنامه ای اصولی از جمله 
ورود زمین های موات و سیاست های 
مالیاتی، قیمــت آن را کنترل کرد. 
ارزش افــزوده زمین در شــهرهای 
بزرگ به شدت باال رفته و این در واقع 
امتیاز غیرمستقیمی است که دولت 
از طریق زیرســاخت ها بــه مالکان 
بزرگ داده اســت. لــذا دولت باید 
ارزش افزوده را از این افراد دریافت 
و منابــع آن را بــه خانــه دار کردن 
دهک های ۱ تــا ۳ اختصاص دهد.

عدالت خواه تصریح کرد: دولت بودجه 
کافی ندارد که به تامین مسکن اقشار 
پایین اختصاص دهد. حتی وام هایی 
که پرداخت می شود به دلیل اقساط 
باال اثرگذاری ندارد. اخیرا اعالم شده 
که تسهیالت مسکن از طریق اوراق 
به  ۲۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا 
کرده اما هیچ کس توانایی پرداخت 
اقساط حدود چهار میلیون تومانی 
این طرح را ندارد و در صورت دریافت 

نیز در آینــده نزدیک بــه بانک ها 
مقروض می شوند. راهکار این است 
که تسهیالت با سود پایین پرداخت 
شــود که از طریق مالیات بر ارزش 

افزوده ی زمین قابل تحقق است.
وی درباره چشم انداز قیمت مسکن 
گفت: قیمت های اسمی ممکن است 
باال  بــرود ولی قیمت هــای واقعی 

ظرفیت افزایش  ندارد. قیمت هایی 
که هم اکنون در بــازار می بینیم به 
دلیل کاهش ارزش پول اســت، نه 
این که نرخ های واقعی در این سطح 
باشد. بازار مسکن دچار حباب کاذبی 
شده که برای دستیابی به  یک شرایط 
واقعی در این بازار باید سال ها صبر 
کرد؛ البته  مشروط به آن که  قیمت 

افزایش پیدا نکند.
آذرماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن 
شــهر تهران به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ 
هزار تومان در هر متر مربع رسید که 
نسبت به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد 
افزایش یافت. این اولین رشــد قابل 
توجه ماهانه از اردیبهشت ماه امسال 

تا کنون بوده اســت. بر اساس اعالم 
دفتر مســکن هم چنین در آذرماه 
۱۳۹۸ تعــداد ۹۶۶۴ قرارداد خرید 
و فروش مســکن در تهران به امضا 
رسیده که نســبت به ماه قبل ۱۳۷ 
درصد و نســبت به ماه مشابه سال 
قبل ۳۹ درصد افزایش نشــان می 

دهد.

قیمتمسکندیگربهاینزودیهاباالنمیرود
یک کارشناس بازار مســکن گفت: بعد از تغییر قیمت بنزین، 
خریدهای ســفته بازانه طی یک ماه اخیــر منجر به افزایش 
معامالت شد اما بازار در شــرایط طبیعی که متقاضیان واقعی 
بتوانند خرید کنند قرار نــدارد و قیمت ها نیز به این زودی ها 

باال نخواهد رفت.

فروشامتیازطرحملیمسکنپردیسمتوقفشد
 مدیرعامل شرکت عمران پردیس از توقف خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن با 

ورود جدی وزیر راه و شهرسازی، دادستان و فرماندار این شهر خبر داد.
مهدی هدایت، اظهار کرد: خوشبختانه با ورود بســیار جدی وزیر راه و شهرسازی، 
دادستان و فرماندار پردیس، بحث خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن 

در مراحل اولیه متوقف شد.
وی با تاکید بر این که امروز هیچ خرید و فروشــی در بحث امتیاز طرح ملی مسکن 
نداریم، افزود:  با یک برنامه ریزی مناســب هماهنگی های الزم در این زمینه صورت 

گرفته که حتی یک واحد از طرح ملی مسکن به دست دالالن نخواهد افتاد.
مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان این که پاالیش ثبت نام کنندگان به خوبی در 
حال انجام است و پروسه مذکور به طور کامل در مسیر درستی پیش می رود، گفت: 
هدف وزارت راه و شهرسازی از اجرای طرح ملی مسکن، خانه دار کردن اقشار متوسط 

و رو به پایین جامعه اســت و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد این واحدها به دست 
دالالن بیفتد تا با آن به دنبال سودجویی و بر هم زدن بازار باشند.

 مجید کیانپور عضو کمیســیون عمران مجلس اخیرا با تاکید  بر این که قطعا یکی 
از اولویت های اصلی حکومت و دولت در برنامه ریزی برای تولید مســکن، توجه به 
طبقات محروم جامعه اقشار کم درآمد است، رویکردی که در ۷ سال اخیر به آن توجه 
زیادی نشده است، اظهار کرد: وزارت راه اعالم کرد طرح ملی مسکن با هدف تأمین 
مسکن اقشار ضعیف جامعه عملیاتی می شود، اما در اجرا شاهدیم تنها اقشار پردرآمد 

قادر به تأمین تعهدات مالی این طرح هستند.
وی افزود: در شرایط کنونی شاهدیم که عده ای دالل در طرح ملی مسکن ثبت نام 

کرده و امروز به دنبال فروش امتیاز خود هستند.
اوایل ماه جاری و پــس از اتمام مرحلــه اول ثبت نام طرح ملی مســکن در تهران 
)شهرهای جدید پردیس، ایوانکی، هشتگرد و پرند(، عده ای آگهی فروش امتیاز این 
طرح در پردیس را از طریق سایت دیوار منتشر کردند. امتیازاتی که به قیمت ۱۳۰ تا 

۱5۰ میلیون تومان برای فروش بارگذاری شده بود.
بالفاصله پس  از این اتفاق، مدیرعامل شــرکت 
عمران پردیس خرید و فروش امتیاز طرح ملی 
مســکن را غیرقانونی اعالم و بر پیگیری برای 
توقف آن تاکید کرد. به دنبــال این اظهارنظر 
وزیر راه و شهرســازی با تأکید بر این که خرید 

و فروش طرح ملی مســکن تخلف است، گفت: 
هر کسی این کار را انجام دهد از طرح ملی مسکن 

حذف می شود.
محمد اســالمی افزود: خرید و فروش طرح ملی مسکن 

تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر کس این کار را انجام 
دهد با کد رهگیری ثبت شده در سامانه حذف می شود.

وی تأکید کرد: این کار سودجویی است و با آن به شدت برخورد می کنیم.

شرکت پارمیدا لبن پارسیان جهت 
تکمیل کادر خود در استان اصفهان 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
سرپرست فروش منطقه ای

کارشناس فضای مجازی
ویزیتور فروش پخش گرم

مهندسی مکانیک آشنایی با 
سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

کارشناس امور اداری
کارشناس حسابداری
تلفن 03152434795

موبایل 09367826768

: قیمت های اسمی 
ممکن است باال  برود 

ولی قیمت های واقعی 
ظرفیت افزایش  

ندارد. قیمت هایی 
که هم اکنون در بازار 
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پیش بینی می شود در روزهای آتی نبض 
بازار ملک بیشتر از آنچه تحت تاثیر نوسانات احتمالی دالر باشد، متاثر از تحوالت 
سیاسی خواهد بود، از آنجا که سمت تقاضا در برابر ســطح فعلی قیمت ها در بازار 
مسکن، توان خرید ندارد و همچنین با توجه به اینکه نبض معامالت در رکود است و 

انتظار کاهش بیشتر قیمت نیز وجود دارد.
روز اغلب واســطه های ملکی یک نیمروز بدون مراجعه و بی تماس را پشــت سر 
گذاشتند به طوری که اگر چه در ساعات پایانی عصر شنبه، تعداد کمی مشتری در 
بازار برای پرس و جو حاضر شــد اما در مجموع، فضای بازار معامالت ملک در روز 

شنبه با خاموشی کم سابقه همراه بود.
تحقیقات میدانی از بازار معامالت مسکن در تهران حاکی است: روز گذشته حداقل 
تا اوایل عصر بــرای خیلی از عرضه کنندگان فایل های فــروش آپارتمان، به لحاظ 
عدم مراجعه تقاضا، وضعیت بازار حالت تعطیلی داشت. شوک روحی شهروندان از 
شهادت سردار ســلیمانی در پی جنایت تروریست های آمریکایی، مهم ترین علتی 
است که می توان برای خالی بودن بازار ملک از مراجعه مشتری در روز شنبه  عنوان 

کرد.
برخی واسطه های جوان در این بازار اعالم کردند، آنچه در فاصله صبح تا ظهر شنبه 
در بازار گذشت طی حداقل ۱۷ سال گذشته از فعالیت شان در معامالت ملک سابقه 
نداشته اســت. قدیمی ترهای بازار ملک اما اشــاره می کنند، برخی حوادث بزرگ 
سیاسی در دهه های گذشته به میزان اهمیت شــان در جامعه برای اقشار مختلف، 

توانسته بر بازار مسکن اثر محسوس بگذارد.
روز گذشــته تنها گروهی که در بازار معامالت ملک حاضر شدند افرادی بودند که 
برای انعقاد قرارداد و تکمیل حلقه آخر از فرآیند معامالتی خود مجبور شدند نسبت 
به انجام تعهد زمانی به یکدیگر )خریدار و فروشنده( اقدام کنند و در نتیجه به پای 

میز قرارداد آمدند.
دیروز، جست وجوهای ملکی، مراجعه متقاضیان خرید و حتی مراجعه متقاضیان 
فروش در بازار مسکن در حد بســیار ضعیف انجام شد. وضعیت دیروز بازار مسکن 
نشــان داد، معامالت ملک طی هفته های آتی از یک عامل بیرونی جدید نیز تاثیر 

خواهد گرفت.

بررسی ها نشان می دهد: در حال حاضر بازار مسکن در مجموع 
با 5 پارامتر کلیدی اثرگذار مواجه اســت که سه مورد از آنها 
عوامل درونی بازار ملک است و دو مورد دیگر بیرونی اما یکی از 
آنها اقتصادی و دیگری که به تازگی ظاهر شده، کامال سیاسی 
محسوب می شود. »شــرایط رکود بر معامالت خرید مسکن«، 
»وام های جدید«، »قدرت خرید متقاضیان«، »نوســانات نرخ 
ارز« و »اوج گیری تنش سیاسی در منطقه متاثر از گردن کشی 
آمریکا« پنج پارامتر کلیدی تاثیرگذار بر نبض معامالت و قیمت 

مسکن است.
در این میان، وزن پارامتر تازه وارد -تنش سیاسی- هم قابل توجه 
و هم در مقطع فعلی و دست کم در کوتاه مدت، از سایر پارامترها 
بیشتر است. شرایط رکودی حاکم بر بازار معامالت مسکن در کنار 
قدرت پایین خرید متقاضیان در تهران به گونه ای است که انتظار 
می رود طی ماه های آینده قیمت مسکن در مسیر ثبات یا کاهش 

قرار بگیرد.
البته در یکی دو ماه آینده به شکل ســنتی، حجم معامالت خرید 
آپارتمان توسط متقاضیان شب عید افزایش پیدا می کند و احتمال 

ماهانه واحدهای مسکونی در پایتخت از ۱۰ هزار واحد فراتر رود اما دارد فروش 
انتظار می رود عوامل کاهنده قیمت مسکن شــرایط را به سمت تحرک غیرتورمی 
معامالت هدایت کند. پارامتر وام جدید مســکن نیز در وضعیــت فعلی برای بازار 

مسکن تهران بعید است نقش تحرک زایی قیمتی و معامالتی را بازی کند.
قدرت پوششی وام های جدید خرید مسکن در شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ 
و متوسط، چشمگیر اســت و حداقل بهای 5۰ مترمربع از یک آپارتمان را پوشش 
می دهد اما در تهران،  قدرت وام جدید به ۱۱ تا ۲۰ مترمربع می رســد که آنچنان 
جذاب و تاثیرگذار روی تحریک تقاضا نیست. به این ترتیب، نقش سه پارامتر درونی 
بازار مسکن، هم جهت با ثبات نسبی قیمت است. نوسانات نرخ دالر به عنوان پارامتر 

بیرونی موثر بر بازار مسکن در ماه های آینده نقش مهمی خواهد داشت.
طی 5/ ۲ سال گذشته هر نوع افزایش شدید نرخ ارز باعث هیجان تقاضای خرید – 
هم تقاضای مصرفی، هم تقاضای سرمایه ای- شــده و بر قیمت مسکن اثر فزاینده 
داشته است. اما در این مقطع شاید، تاثیر دالر بر بازار مسکن مشابه سال های گذشته 

نباشد و در بازار مسکن، زیرسایه تنش سیاسی قرار گیرد.
مداخالت آمریکایی ها در منطقه که در آخرین نمونه جنایتکارانه اش به شــهادت 
سردار سلیمانی و یارانش در عراق منجر شده، تنش در منطقه را به اوج خود رسانده 
است. بدیهی است که ایران برای دفاع از تمامیت ارضی خود با هر نوع تجاوز، مقابله 

خواهد کرد و به هر نوع عملیات تروریستی واکنش نشان خواهد داد.

اوج گیری تنش سیاسی، بازارهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. کمااینکه 
در بازار مسکن -که همواره یک بازار دیراثرپذیر در برابر متغیرهای بیرونی به حساب 
می آید- اکنون همین نوع تنش توانسته تاثیر بگذارد و این بازار متفاوت از هر زمان 
دیگری، این بار خیلی زود به تغییر اوضاع سیاسی -به خاطر شدت تغییر و تحوالت- 

واکنش نشان داده است.
در حال حاضر دو طرف بازار مسکن نظاره گر تحوالت منطقه هستند. در این میان دو 
نگاه درباره اثر کوتاه مدت تنش های سیاسی بر بازار ملک مطرح است. نگاه اول تاکید 

دارد: میل به سرمایه گذاری در بازار ملک و خرید آپارتمان در هفته  های آتی به شدت 
کاهش پیدا می کند و تا زمانی که سمت تقاضا نتواند به تحلیل روشنی از تحوالت 
سیاسی در منطقه به خصوص بعد از جنایت آمریکایی ها در به شهادت رساندن سردار 

حاج قاسم سلیمانی دست پیدا کند، وارد بازار خرید ملک نخواهد شد.
طی دو روز گذشته اخبار سیاسی درباره تنش در منطقه به شدت افزایش پیدا کرد 
و توالی زمان انتشار خبرهای جدید در حوزه سیاســت بین الملل به دقیقه رسید. 
خبرهای مرتبط با عملیات تروریستی آمریکا از یکسو و روحیه مقاومت توام با تاکید 
بر انتقام از جنایتکاران تروریست از سوی دیگر نه تنها فضای عمومی جامعه را تحت 

تاثیر قرار داده که در بازار مسکن نیز باعث تامل یا توقف جریان تقاضا شده است.
بر این اساس احتماال در روزها و هفته های آینده تقاضای سرمایه ای به شدت کاهش 
پیدا می کند و تا حدودی تقاضای مصرفی نیز خرید را به تاخیر خواهد انداخت. در 
این حالت، فعاالن بازار مسکن اولویت دیده بانی را از بین دو جهت دهنده »نرخ دالر« 

و »تنش سیاسی«، احتماال به دومی اختصاص می دهند.
از این بابت است که پیش بینی می شــود در روزهای آتی نبض بازار ملک بیشتر از 
آنچه تحت تاثیر نوسانات احتمالی دالر باشد، متاثر از تحوالت سیاسی خواهد بود. 
اما نگاه دوم به تاثیر تنش های سیاســی بر بازار مسکن، بر »ادامه معامالت ملک در 

سطح حداقلی فعلی« تاکید دارد.
این نگاه می گوید، دارندگان نقدینگی درشــت در وضعیت فعلــی و حتی با لحاظ 
اوج گیری تنش های سیاسی، همچنان بازار ملک را محل امن برای سرمایه گذاری 
انتخاب خواهند کرد و فــارغ از بازدهی ســرمایه گذاری ملکــی در کوتاه مدت و 

میان مدت، ریسک انتقال سرمایه به بازار ملک را کمتر از بازارهای دیگر می دانند.
براســاس این گزارش، پیش تر- اوایل امســال- برخی صاحب نظران اقتصادی در 
تحلیل های خود درباره بازار مســکن آن زمان که همچنــان با جهش های قیمتی 
دست به گریبان بود اعالم می کردند: تقاضای سرمایه ای به تدریج از بازار ملک خارج 
خواهد شد، چون ریسک سرمایه گذاری های ملکی متناسب با سایر تحوالت سیاسی 

و اقتصادی نیست.
در وضعیت فعلی بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی به محض آنکه توان خرید 
پیدا کند فارغ از توجه صرف به تحوالت سیاســی اثرگذار بــر اوضاع اقتصاد، برای 
صاحب خانه شــدن اقدام می کند. اما به طور حتم، احتیاط تقاضای سرمایه ای در 

روزهای آینده چند برابر ماه های اخیر می شود.
در ماه های اخیر بخشی از تقاضای ســرمایه ای در پی کاهش نسبی قیمت مسکن 
از بازار ملک خارج شد. حتی نوعی از تقاضای ســرمایه ای که قصد سرمایه گذاری 
بلندمدت حداقل سه تا چهار ساله دارد نیز در این ماه ها وارد بازار مسکن نمی شود 
بلکه تا زمان اتمام فرآیند کاهش قیمت اسمی و تا مدتی بعد از کاهش قیمت واقعی 

از ورود به این بازار پرهیز می کند.
به این ترتیب شاید احتمال تحقق پیش بینی های مرتبط با نگاه اول بیشتر باشد که 
در این صورت شرایط برای ادامه رکود و ادامه ثبات یا کاهش قیمت مسکن حداقل 
در کوتاه مدت فراهم می شود. آنچه احتمال تحقق نگاه اول را تقویت می کند، »اثر 

ترکیبی همه پارامترها« است.
از آنجا که سمت تقاضا در برابر سطح فعلی قیمت ها در بازار مسکن، توان خرید ندارد 
و همچنین با توجه به اینکه نبض معامالت در رکود اســت و انتظار کاهش بیشتر 
قیمت نیز وجود دارد، در نتیجه پارامتر تازه وارد که به شکل مستقل اثر کاهنده بر 

معامالت دارد، به شکل ترکیبی نیز می تواند این مسیر را هموار کند.

پیش بینی بازار مسکن پس از تحوالت سیاسی
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یک شرکت تولیدی صنعتی قیر جهت 
تکمیل کادر پرسنلی خود در استان 

اصفهان،واقع در شهرک صنعتی رازی 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
 مدیریت بازرگانی

جنسیت: خانم
تلگرام 09139256784
واتساپ 09139256784

یک شرکت معتبر خدماتی جهت 
تکمیل کادر خود در استان اصفهان 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
کارمند فروش تلفنی 

جنسیت:خانم
 بدون لهجه

شرایط حقوقی اداره کار + پورسانت 
+ بیمه

موبایل 09130888041
واتساپ 09130888041

شرکت مهندسی آسانسور و پله برقی 
جهت تکمیل کادر خود در استان 
اصفهان از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
کارمند امور اداری
جنسیت: آقا ، خانم

مسلط به کامپیوتر و نرم افزارهای 
excel و word

آشنا به نرم افزار پارسیان
حقوق و دستمزد

ساعات کار: از 8 صبح الی 16
حقوق و مزایا مطابق با قانون کار

بیمه تامین اجتماعی
واتساپ 09133199377

خیابان توحید میانی

یک شرکت تولیدی صنعتی قیر جهت 
تکمیل کادر پرسنلی خود در استان 

اصفهان،واقع در شهرک صنعتی رازی 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
 مدیریت بازرگانی

جنسیت: خانم
واتساپ 09139256784

شرکت سازه تقاطع البرز جهت 
تکمیل کادر خود در استان اصفهان 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
مهندس عمران

جنسیت:آقا
با حداقل سه سال سابقه اجرا

جهت پروژه ای ساختمانی در شاهین 
شهر اصفهان

ارجحیت با ساکنین شاهین شهر 
موبایل 09389830910
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Tehran Province exported 
546,000 tons of goods worth 
$587 million during the first 
half of the current Iranian year 
(March 21-Sept. 22, 2019), 
the deputy head of Tehran 
Industries, Mining and Trade 
Organization for commercial 
affairs and trade promotion 
said.Mojtaba Shirqazi added 
that exports registered a 9.2% 
rise in tonnage, which nearly 
halved in value compared 
with last year’s corresponding 
period, IRNA reported.The 

official noted that exports 
from Tehran Province had a 
respective share of 0.78% and 
2.8% in Iran’s total exports in 
terms of tonnage and value, 
Financial Tribune reported.
More than 62% of the exports 
had Iraq, Turkey, Pakistan, 
Afghanistan and Germany 
as their destinations.Major 
commodities exported from 
the province during the period 
included metals, plastic 
materials, chemicals, textile 
products and plants.

New Gas 
Boosting 
Pressure 
Stations for 
IGAT
 Eighteen gas boosting 
pressure stations 
in Fars, Lorestan, 
Semnan, Kurdestan 
and Bushehr have 
become operational 
since March 2019 
to expand the Iran 
Gas Trunkline 
(IGAT), managing 
director of Iranian 
Gas Engineering 
and Development 
Company said.
“Eight more stations 
(mostly in Khuzestan 
Province) are under 
construction and 
will go on stream 
by March,” the Oil 
Ministry news agency 
quoted Bahram 
Salavati as saying.
Not denying the 
adverse effects of US 
economic sanctions on 
Iran’s access to certain 
materials, he said 
domestic companies 
are doing their best to 
help expand the grid, 
especially in rural 
areas by boosting 
production of special 
pipes and equipment, 
Financial Tribune 
reported.
“Even if we are 
able to make all the 
machinery, certain 
raw materials must 
be imported,” and this 
where the problem 
creeps in projects 
cannot be completed 
on time.According 
to the official, 400 
kilometers of high-
pressure pipelines 
have been laid across 
the country in the 
period. Another 117 
kilometers will be 
added by March.
Referring to the ninth 
Iran Gas Trunkline 
(IGAT-9), a 56-inch-
diameter pipeline 
stretching from 
Asalouyeh, crossing 
Ahvaz, Dehgolan and 
to Bazargan district 
in the northwestern 
province of West 
Azarbaijan, he said 
of the total 1,750 km, 
close to 260 km are in 
place.
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Tehran Province H1 Exports 
Exceed 580$m

A total of 2,892,726 Iranians 
were unemployed in Q3, the 
latest report by the Statistical 
Center of Iran shows.

Men’s unemployment stood at 8.9% 
while the rate for women hovered 
around 17.3%. Over 1.95 million men 
and 936,002 women of ages 15 and 
above were jobless in Q3, Financial 
Tribune reported. 
The unemployment rate was 11.8% 
for urban areas (2.39 million people) 
and 7.1% for rural areas (494,277 
people).
Labor Force Participation, Youth 
Unemployment
SCI put Q3 labor force participation 
rate—the proportion of the 
population of ages 15 and above that is 
economically active either employed 
or looking for job—at 44.3% or 27.33 
million people, registering a 0.2% 
decrease year-on-year. 
Men’s and women’s economic 
participation rates were 71% and 
17.5% respectively in the same period.
SCI reports that 21.93 million men 
and 5.4 million women of ages 15 and 
above were economically active in 
Q3, i.e., they were either employed or 
looking for job.
The center provides two figures for 
the youth unemployment rate: the 
proportion of the population between 
15 and 24 years and those between 18 
and 35 years.   
The youth unemployment rate of those 
between 15 and 24 years stood at 
25.8% in Q3, posting a 1.2% decrease 
while the unemployment rate of those 
between 18 and 35 years stood at 
17.9%, posting a decline of 1.4% YOY.
Underemployment, Graduate 
Unemployment, Employment
Underemployment, the condition 
in which people in a labor force are 
employed for less than 44 hours of 
service per week, stood at 10.6%, 
down 1.1% year-on-year and was 
higher for men and those living in rural 
areas. 
The Q3 underemployment rate for 
men and women stood at 11.5% and 
6.2%, respectively, while it was 9.3% 
for urban areas and 13.9% for rural 
areas.

Unemployment rate for university 
graduates stood at 17.4% in Q3, 
posting a 1.2% decrease YOY. Higher 
education unemployment rate for 
men stood at 13.7% and that of women 
stuck around 27.3%.  
The share of higher education 
unemployment from the total 
unemployed population was 43.3% 
in Q3, which indicates an increase of 
2.6% year-on-year. 
The unemployment shares of male 
and female graduates from the total 
unemployed population stood 
at 31.2% and 68.7%, respectively, 
while the share of higher education 
unemployment from the total 
unemployed population were 46.3% 
in urban areas and 28.9% in rural areas 
during the period.  
Employment is defined as persons of 
working age engaged in any activity to 
produce goods or provide services for 
pay or profit, whether at work during 
the reference period or not at work due 
to a temporary absence from a job, or to 
working-time arrangement.
The total Q3 employment rate was 
39.6% (24.44 million), up 0.4% 
compared with the same quarter of 
last Iranian year. Employment rates 
for men and women were 64.7% and 
14.5%, respectively, which constituted 
19.97 million men and 4.46 million 
women in Q3. 
Employment rate was 38.1% or 17.93 
million in urban areas and 44.4% or 
6.51 million in rural areas.
The share of employment of university 
graduates stood at 24.4% of the total 
employed population, wherein male 
and female graduate employment 
was 21.3% and 38.2%, respectively. 
Graduate employment rates in urban 
and rural areas stood at 30.4% and 
7.8% of the total population of job-
holders. 

Q3 statistics show that 36.5% of the 
country’s labor force worked more 
than 49 hours per week, indicating 
no change over the same period of 
last year. 
Sectoral Review
The services sector employed 50% 
of the Iranian employed population 
(12.22 million), 0.1% more than the 
corresponding period of last year, 
whereas industrial and agricultural 
sectors provided 32.9% and 17.1% of 
jobs respectively. 
Over 8.03 million were employed in 
the industrial sector, indicating an 
increase of 0.1% compared with the 
year before and 4.19 million worked 
in agriculture, posting a 0.1% decline 
YOY. 
The services sector consists of 
wholesale and retail trade; restaurants 
and hotels; transport, storage and 
communications; financing, 
insurance, real estate and business 
services; as well as community, social, 
education, health and personal 
services.
The services sector employed 9.95 
million men and 2.26 million women 
in the three-month period; over 6.67 
million men and 1.35 million women 
were working in the industrial sector 
and 3.35 million men and 839,773 
women worked in the agriculture 
sector in Q3. Services sector accounted 
for 59.4% or 10.65 million of all jobs 
in urban areas and 24.1% or 1.57 
million of jobs in rural areas. The 
industrial sector made up 34.4% or 
6.16 million of the jobs in urban areas 
and comprised 28.6% or 1.86 million 
of employment in rural areas. This is 
while 6.2% or 1.11 million of the total 
jobs in urban areas and 47.2% or 3.07 
million of the jobs in rural areas were in 
the agriculture sector.

Bushehr province expands 
economic ties with Qatar 
 Head of Industry, Mine and Trade Organization 
of Iran’s Bushehr Province said figures that 
economic ties between the province and Qatar 
have increased during recent months.
Head of Industry, Mine and Trade Organization of 
Iran’s Bushehr Province Hassan Hosseini told IRNA 
that economic cooperation between the Province 
and Qatar has increased by rising trade exchange 
between the two sides of the Persian Gulf.
Bushehr Province exports agricultural products 
like tomatoes and dates, cement and clinker, 
shrimps, steel ingot, petrochemical products such 
as Methanol, Ethylene glycol and Sulfur, and sea 
products to Qatar, according to Hosseini.
Other destinations to the products leaving Bushehr 
ports include China, UAE, Turkey, South Korea, Iraq 
and Afghanistan.

We will continue efforts to 
ease impact of sanctions: 
Hemmati
Governor of the Central Bank of Iran (CBI), 
Abdolnaser Hemmati, said efforts will continue to 
strengthen the country’s ‘resistance economy’ in a 
bid to reduce the negative impact of US sanctions.
“Regardless of what our political figures decide, 
we, in the economic sector, have a duty to counter 
the US’ economic pressure by strengthening the 
resistance economy and alleviating the negative 
impacts of sanctions on various fields,” Hemmati 
said on Monday.
“For this purpose, we will make every effort to 
continue the path of Lt. Gen. Soleimani, which 
is the path of resistance, and to strengthen the 
independence of the country’s economy and 
neutralize the enemy’s economic pressure,” he 
added.
Everything the US has done in its ‘maximum 
pressure’ campaign against Iran aimed at 
breaking through our economic resistance, 
Hemmati said, adding “their goal was the collapse 
of Iran’s economy, but in the past year and a half, 
we managed to keep the country away from the 
consequences of the US’ pressure.”

Bushehr Farmed Shrimp 
Exports Reach $70m
Iran’s southern Bushehr Province has exported 
14,000 tons of farmed shrimp worth $70 million 
since the beginning of the current Iranian year 
(March 21, 2019), according to Qasem Qaedi, 
an official with Bushehr Governorate.Bushehr 
is Iran’s shrimp production hub, accounting 
for around 60% of the country’s total output, 
according to Financial Tribune.A total of 21,767 
tons of shrimp have been produced in Bushehr’s 
fish farms since the beginning of the current 
Iranian year, which shows a 5.36% decrease 
compared with the similar period of last year, 
IRNA reported.This year’s harvest season for 
farmed shrimps has come to an end.Soghra Ashraf, 
the deputy head of Bushehr Fisheries Bureau, 
said around 90% of the shrimps produced in the 
province are exported to China, Russia and the 
littoral states of Persian Gulf.
Around 23,200 tons of farmed shrimp were 
produced in Bushehr Province during the last 
Iranian year (March 2018-19).According to 
Director General of Bushehr’s Fisheries 
Organization Abbas Ali Zendehboudi, some 90% 
of the output are exported.Apart from farmed 
shrimp, Bushehr produces eels, squid and cutlass 
fish, which are mainly exported to China, Vietnam, 
Thailand, the UAE, Oman, Russia and Malaysia. 

 Iran’s unemployment rate, the proportion of jobless 
population of ages 15 and above, stood at %10.6 in the 
third quarter of the current Iranian year (Sept. -23Dec. ,21 
2019), indicating a %1.2 decline compared with the same 
period of last year.

Iran's Q3 Unemployment Declines to %10.6
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Unemployment 
rate for university 
graduates stood 
at %17.4 in Q3, 
posting a %1.2 
decrease YOY. 
Higher education 
unemployment 
rate for men stood 
at %13.7 and that 
of women stuck 
around %27.3.  
The share of 
higher education 
unemployment 
from the total 
unemployed 
population was 
%43.3 in Q3, 
which indicates 
an increase of 
%2.6 year-on-
year. 
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Supreme Leader leads 
prayer for body of Martyr 
General Soleimani
upreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei on Monday led mass prayers 
for the beloved Martyr Lieutenant-General Qasem 
Soleimani.
The paryer started this morning at Tehran 
University at 9:30.
Heads of the three branches of the government, 
members of the Expediency Council, cabinet 
members, president's deputies, Members of 
Parliament, senior Iranian military commanders, 
Friday prayers leaders, provincial officials and 
a huge number of Iranians from all walks of life 
attended the ceremony.
Lieutenant General Soleimani and the acting 
commander of the Iraqi Popular Mobilization 
Units (PMU) - known as the Hash al-Shaabi - Abu 
Mahdi Al-Mohandes, who were separately leaving 
Baghdad airport in two cars were targeted and 
assassinated by the US Army in Baghdad on Friday.
Iraqi media said the US helicopters targeted both 
cars.
Iran's Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei commented on the martyrdom of the 
great commander of the IRGC's Quds Forces and 
said harsh and severe revenge is awaiting the 
criminals.
General Soleimani's body was transferred to 
Ahvaz, southwestern Iran, where he was warmly 
welcomed by hundreds of thousands of people.
He was then taken to Mashhad, northeastern Iran. 
Hundreds of thousands Iranians attended the 
ceremony.

Soleimani' assassination 
should not be left 
unanswered: Erdogan
 Turkish President Recep Tayyip Erdogan said 
on Sunday that it would be wrong to leave the 
assassination of IRGC Quds Force Lt. Gen. Qasem 
Soleimani without response.
"I believe the killing of any commander from the 
top echelons of any country should not be left 
without a response," the Turkish President said 
on CNN Turk on the developments around the 
Soleimani's assassination, according to TASS.
Erdogan pointed out that in the latest phone call he 
asked US President Donald Trump to "refrain from 
escalation with Iran."
"It is crucial now to take control of the crisis which 
might cause harm to all the parties concerned," the 
Turkish president added.
IRGC Quds Force Commander Lt. Gen. Qasem 
Soleimani and Iraq’s Popular Mobilization Unit 
(PMU) Chief Abu Mahdi al-Muhandis were 
assassinated in Baghdad International Airport in 
Iraq on Fri. at the direct order of the US President 
Donald Trump.

US, Allies Unsafe in Region after Iranian 
Commander’s Assassination: Analyst

US, Allies Unsafe in 
Region after Iranian 
C o m m a n d e r ’ s 
A s s a s s i n a t i o n : 
Analyst
“It is impossible to 
see the US maintain 

troop levels in Iraq unless 
they occupy Iraq again and 
that requires a bloodbath,” 
Riaz Karim told Tasnim in an 
interview.
“In a nutshell, the imperialists 
and their allies are unsafe in 
the region from the Levant to 
the Persian Gulf and beyond,” 
he added.
Dr. Riaz Karim holds a Ph.D. 
from Harvard University. He 
is the Director of the Veritas 
Centre for Strategic Studies 
in London. He is also an 
analyst and commentator for 
a number of media outlets 
around the world.
Following is the full text of the 
interview:
Tasnim: The White House 
and the Pentagon claimed 
responsibility for the 
assassination of General 
Qassem Soleimani in 
Iraq, saying the attack was 
carried out at the direction 
of US President Donald 
Trump. As you know, the 
revered commander was 
an international figure 
representing the Axis of 
Resistance. Given the latest 
regional developments, 
how do you interpret the 
assassination?
Karim: As they say, when you 
think you have killed a lion, 
you better pray it doesn't get 
back up. We all know nothing 
about Iran is being done 
without Israel's involvement 
and this was no exception, the 
coordinates were provided by 

Israel for the assassination of 
General Qassem Soleimani, 
but Israel wanted to avoid 
the repercussions of taking 
the assassination upon 
themselves so they did the 
next best thing, put the gun 
on Trump's shoulder and 
fire it, and we all know that 
Trump will take the bragging 
rights any day in order to 
appease his base. This is a 
case of Trump being cornered 
by impeachment and Bibi 
Netanyahu is being indicted 
in such a case. Nothing fits in 
like an external threat to rally 
the internal troops, only this 
time it’s a blunder of seismic 
proportions and there is no 
plan B.
Ultimately, it does not matter 
where the intelligence 
came from, the fact is that 
the targeted assassination 
of Major General Qassem 
Soleimani and the Hashd al-
Sha'abi second in command 
Abu Mahdi al-Muhandis 
qualifies as an act of war that 
was unprovoked, unilateral 
and illegal by any stretch of the 
imagination.
There cannot be a more 
blatant provocation of 
Iran than what we have 
just witnessed in a long 
list of provocations and 
sanctions, this tops it all and 
the repercussions and the 

blowback could be bloody 
and far-fetching.
Tasnim: According to many 
military experts, General 
Soleimani had a major role 
in fighting terrorist groups, 
particularly Daesh (ISIS or 
ISIL), in Iraq and Syria. How 
do you think about the top 
generals’ success in combating 
US-backed terrorism and its 
effect on his assassination?
Karim: Let’s get one thing 
straight. The Legendary 
Late Major General Qassem 
Soleimani is not a name the 
world takes lightly, he was 
revered but more than that, 
he was a military strategist 
like no other, he could eat most 
Generals and strategists for 
breakfast. It was Soleimani 
who defeated ISIS in Iraq, 
this had nothing to do with 
Americans bombing countries 
to rubble. Soleimani has 
attained the legendary status 
almost mythical for legions 
of Hezbollah supporters, the 
Houthis in Yemen, thousands 
of resistance fighters in Iraq, 
Syria, Palestine, Africa, Asia, 
and Latin America.
It is impossible to see the US 
maintain troop levels in Iraq 
unless they occupy Iraq again 
and that requires a bloodbath. 
In a nutshell, the imperialists 
and their allies are unsafe in 
the region from the Levant to 

the Persian Gulf and beyond.
Tehran will, however, be very 
careful in how they retaliate, 
they are very savvy and will hit 
back where it hurts and at the 
most opportune time.
Tasnim: In a statement on 
Friday, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei warned that harsh 
revenge awaits the criminals 
behind the martyrdom of 
General Soleimani. Many 
believe that if Iran does not 
take revenge, it will lead to 
more attacks from the US. 
In your opinion, how severe 
would Tehran respond to the 
“terrorist act” by Washington 
and how can the response 
create deterrence against the 
US and its future moves in the 
region?
Karim: This is a two-part 
question on its own, Leader 
of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
is aware of the complexities 
of the issue and he has a 
complete handle on the 
leadership, I am not surprised 
that he came out with a stern 
warning, there will be revenge: 
“A forceful revenge awaits the 
criminals who have his blood 
and the blood of other Martyrs 
last night on their hands.” This 
is not a light statement there 
will be blowback and it will be 
very painful.

A senior political commentator based 
in London deplored the US move to 
assassinate Iran’s revered commander, 
Major General Qassem Soleimani, as “an act 
of war” and said the American imperialists 
and their allies are now unsafe in the 
region.
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Iran Expects Neighbors, Friendly 
States to Condemn US: Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani decried the US move to 
assassinate the country’s revered commander, Major General 
Qassem Soleimani, and said the Islamic Republic expects its 
neighbors and friendly governments to condemn the criminal 
act.
In a telephone conversation with Afghan President Ashraf Ghani 
on Sunday night, Rouhani described the martyrdom of General 
Soleimani as “an unprecedented crime” by American officials 
and said, “We expect our neighbors and friendly governments to 
unanimously condemn this evil, criminal act.”

“The Islamic Republic of Iran has never started any aggression… 
against (other countries) even the US,” he said, adding, “Iran’s 
actions have always been a response to the American aggression.”
The Afghan president, for his part, expressed his condolences to 
the Iranian people and government over the martyrdom of Major 
General Soleimani. 
General Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, who was the deputy 
head of Iraq’s Hashd al-Sha'abi (PMU), 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 claimed responsibility for 
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.

Ultimately, it 
does not matter 
where the 
intelligence came 
from, the fact is 
that the targeted 
assassination 
of Major 
General Qassem 
Soleimani and 
the Hashd al-
Sha'abi second 
in command 
Abu Mahdi 
al-Muhandis 
qualifies as an 
act of war that 
was unprovoked, 
unilateral and 
illegal by any 
stretch of the 
imagination.
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Iraqi Vote to Expel US Troops A 
Prelude to Regional Stability: Iran 
President
Iranian President Hassan Rouhani highlighted the importance 
of a resolution passed by the Iraqi parliament calling on the 
government to expel US troops from the Arab country and said the 
move is a prelude to more regional stability and security.
In a telephone conversation with Iraqi President Barham Salih 
on Sunday night, Rouhani pointed to the US move to assassinate 
Iran’s top commander, Major General Qassem Soleimani, in 
Baghdad and said the governments and nations of Iran and Iraq 
will be together as before.
Martyr Soleimani made great efforts for the security of the region, 
Iran and Iraq, and if it were not for him and his hard work, Iraq’s 
Erbil would have definitely fallen to the hands of Daesh, Rouhani 
stated.
He hailed the Iraqi parliament’s vote to expel American troops 

from the country as an important step and a prelude to greater 
stability and security in the region.
“Certainly, the blood of the top generals of the Resistance 
(Movement) will bring about a new development in the region 
and will be a factor in the strong bond between the two nations,” 
he added.
The Iraqi president, for his part, emphasized the deep and historic 
ties between the two nations, saying that the unity and friendship 
of the two nations will undoubtedly play a significant role in 
promoting security in the region.
General Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, who was the deputy 
head of Iraq’s Hashd al-Sha'abi (PMU), 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 claimed responsibility for 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 

t h e 
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.

News

Iran says 
no limits on 
enrichment, 
stepping 
further from 
2015 deal
Iran announced on 
Sunday it would 
abandon limitations 
on enriching 
uranium, taking a 
further step back 
from commitments 
to a 2015 nuclear 
deal with six major 
powers, but it would 
continue to cooperate 
with the U.N. nuclear 
watchdog.
Iran had been 
expected to announce 
its latest stance on the 
deal this weekend. 
But its announcement 
coincided with a 
major escalation 
of hostilities with 
Washington following 
the U.S. martyr of 
top Iranian military 
commander Qassem 
Soleimani in a drone 
strike on Friday in 
Baghdad.
State television 
said Iran would not 
respect any limits set 
down in the pact on 
the country’s nuclear 
work: whether the 
limit on its number of 
uranium enrichment 
centrifuges to its 
enrichment capacity, 
the level to which 
uranium could be 
enriched, the amount 
of stockpiled enriched 
uranium or Iran’s 
nuclear Research 
and Development 
activities.
 “Iran will continue its 
nuclear enrichment 
with no restrictions 
.... and based on its 
technical needs,” 
a government 
statement cited by 
television said.
Iran has steadily 
overstepped the 
deal’s limits on its 
nuclear activities 
in response to 
the United States’ 
withdrawal from 
the accord in 2018 
and Washington’s 
reimposition of 
sanctions that have 
crippled Iran’s oil 
trade.
Under the nuclear 
deal, Tehran agreed 
to curb its nuclear 
activities in exchange 
for the lifting of 
most international 
sanctions.
Sunday’s statement 
said Tehran can 
quickly reverse its 
steps if U.S. sanctions 
are removed.
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 Trump will understand his miscalculation: 
spokesman
Iranian Government Spokesman Ali Rabiei said that massive participation 
of Iranians in the funeral ceremony of Gen. Soleimani will make Washington 
understand the consequences of its ‘miscalculation’.
“I’m standing among millions of people. It is as if General Soleimani is present. 
Just like his presence, his body boosts security and national unity and causes 
fear among enemies of Iran,” he tweeted on Monday while millions of Iranians 
have flooded Tehran’s streets to pay homage to Gen. Soleimani and other martyrs of the 
resistance who were assassinated by US terrorist forces on Friday.“Trump will understand his miscalculation 
more than this,” highlighted Rabiei.

Islamic Revolutionary Guard 
Corps (IRGC) Quds Force 
Commander Brigadier General 
Esmaeil Gha’ani said that the 
Islamic Republic of Iran will 
take revenge for the bloods of 
martyrs of the resistance.He 
made the remarks on Mon. in 
the funeral procession of Gen. 
Soleimani in Tehran and said, 
“the revenge of these sacred 
bloods poured for the sake of 
resistance will continue.”“We 
have promised to follow the 
path of martyr Gen. Soleimani 
steadfastly and upon reliance 
of the Almighty God, giant 
steps will be taken in line 
with eradication of presence 
of the United States in the 
region under the auspices 
of the Islamic Revolution 
Leader Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei,” IRGC Quds Force 
commander added.
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Speaking to Arab media ' Al Mayadeen', Dehqan 
said Iran's reaction will be deterrent.
He reiterated that US act to assassinate 
Commander Lieutenant General Qasem 
Soleimani means end of US' military presence 
in the region.
He downgraded the US measure from military 
and intelligence aspect, saying Washington took 
the revenge for the losses caused by Gerneral 
Soleimani.
Dehqani said that General Soleimani's loss does 

not mean end of Resistance movement, but, it 
will jumpstart a new movement in the Resistance 
Front.
Stressing the fact that Iran's reaction to 
Soleimani's assassination will be wisely and 
deterrent, he said. Tehran will never enter 
extensive war with Washington.
Iran will give a response equal to US attack, he said 
adding, "we will identify the time and place of the 
attack."He warned US that if it tends to start war 
against Iran, it will face a new world war against 
itself.Referring to US messages to make Iran avoid 
giving response, Dehqan said that the US is afraid 
of reciprocity.
Lieutenant General Soleimani and the acting 
commander of the Iraqi Popular Mobilization 
Units (PMU) - known as the Hash al-Shaabi - 
Abu Mahdi Al-Mohandes, separately leaving 
Baghdad airport in two cars were targeted and 
assassinated.Iraqi media said the US helicopters 
targeted both cars.

 “The Iranian people have proved that 
they never bow to bullying and threat, and 
Trump will face the consequences of his 
adventurism in the Middle East,” Araghchi 
said on Monday in an interview with a local 
radio channel.
“Threats are not anything new to the 
Iranian people; we have lived under the 
US’ constant threats in the past forty years 
– after the victory of the Islamic Revolution 
– and we have progressed and become 

more powerful day by day.”
Noting that Trump has adopted an 
“already failed policy” against the Iranian 
nation, Araghchi said, “The former US 
presidents had taken this path and tried 
to subdue the Iranian people under 
sanctions, but their efforts have all 
come to naught.”Underlining that the 
Americans have always received Iran’s 
strong response after every single hawkish 
message they sent or move thy did against 
the country, the diplomat said, “We 
continue our resistance against the US’ 
policy of pressure, threat and sanctions.”
Referring to the assassination of 
the Iranian anti-terror commander, 
Lieutenant General Qasem Soleimani, 
Araghchi asserted, “This irrational move 
initiated the end of US presence in the 
region.”

Advisor to Leader terms region as 
insecure for US forces

Trump to face consequences of adventurism 
in Middle East: Araghchi

Advisor to Supreme Leader on defense affairs 
Brigadier General Hossein Dehqan reacted to targeted 
assassination of the Iranian Commander by US, saying 
region will no longer be a safe place for US forces.

Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi warned 
against Washington’s warmongering against the Middle 
Eastern countries, especially Iran, saying US President Donald 
Trump will face the consequences of his adventurism in the 
region.

 “We continue 
our resistance 
against the 
US’ policy of 
pressure, threat 
and sanctions.”

"we will identify 
the time and 
place of the 
attack."

US Troops in West Asia Awaiting 
Death, General Soleimani’s 
Daughter Says
 Daughter of top Iranian commander General 
Qassem Soleimani said her late father’s name 
is still terrifying the US and Israel, warning that 
families of the American troops in the Middle East 
must await the news of death of their loved ones in 
retaliation for the blood of her father.
In an address during the funeral of her father in 
Tehran on Monday, Zeinab Soleimani said the 
iconic general, who was assassinated in a US drone 
strike in Iraq on January 3, devoted his life to the 
war against enemies and terrorist groups.
The name of Qassem Soleimani still rattles the 
nest of Zionism, Takfiris and the hegemony, she 
added.
“The US and Zionism must know that my father’s 
martyrdom will further awaken people in the 
axis of resistance and will tear down their spider 
nests,” Zeinab Soleimani said.
She also warned that the families of American 
troops in West Asia, who have witnessed the 
US’ humiliation in Syria, Iraq, Palestine and 

Yemen, will be awaiting the news of death of their 
children.
She went on to say that the revenge for the 
assassination of her father could be taken by 
Secretary-General of Lebanon’s Hezbollah 
resistance movement Seyed Hassan Nasrallah, 
Syrian President Bashar al-Assad, Hamas leader 
Ismail Haniyeh, Palestinian Islamic Jihad leader 
Ziyad al-Nakhalah, or Leader of Yemen's Houthi 
Ansarullah movement Abdul-Malik Badreddin 
al-Houthi.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.

Oh, Trump! Hear and watch how 
Iran cries loud Soleimani
 In summer 2018, Late Lieutenant-General Qasem 
Soleimani addressed US President Donald Trump 
saying, "We are too close to you to imagine."
Seeing the ocean of crowd that poured into the street 
to bid farewell to the beloved General Soleimani, 
Trump can definitely feel that message better and 
deeper.At that time, General Soleimani told Trump, 
"We are the nation of martyrdom – Imam Hussein's 
people. We have been through tough things. Come. 
We are waiting for you."Now, the passion, vigor and 
determination of people bidding farewell to their 
heroes Iran's General Soleimani and Iraq's Abu 
Mahdi Mohandes make you understand the concept 
more clearly.The protests in Iraq that were deviated 
and pushed toward violence by Baath agents and 
your other followers in Baghdad tricked you and 
your advisers in such a way that you thought some of 
these peoples' attacking Iranian consulate general 
means that the people of Iraq are hostile to Iran.     
But, when your state department posted a video of 
a less-than-a-hundred-strong crowd dancing at the 

assassination of the two heroes, millions of Iraqi 
people took to the streets to say goodbye to their 
cherished generals.You have made awful mistakes 
about the results of your oppressive sanctions on 
Iran too. Didn't you hear the roar of the crowds in 
Ahvaz, Mashhad and Tehran? You will definitely 
hear the same things in Qom and Kerman as well.
Martyr Soleimani once told you, "There is no night 
that I fail to think about you." Now, we tell you, "YOU 
started the war, but WE will end it."Lieutenant-
General Soleimani was dear to everyone in the 
region except for your friends, allies, terrorists, and 
Takfiris.His breath scared the life out of terrorists 
and the wicked. If you ask your own commanders, 
they will tell you his presence in the region was 
security for American soldiers too.  You wickedly a 
the two heroes, while they had provided security for 
the world. Will the world be safer after the security 
providers are gone?
Do not imagine that after Lieutenant-General 
Soleimani, things will go your way. The first outcome 
hit you yesterday: The Iraqi parliament, despite 
all the sabotages, passed a law to expel American 
military staff.



همتی:درراهسردارسلیمانیاقتصادمقاومتیراتقویتمیکنیم
رییس کل بانک مرکزی گفت: کاری که ما اقتصادی ها می توانیم انجام دهیم فارغ از آنچه مسئوالن سیاسی 
تصمیم می گیرند، مقابله با فشار اقتصادی آمریکاست و اینکه بتوانیم اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم و آثار منفی 

تحریم را بر اقشار مختلف و اقتصاد کاهش دهیم.
عبدالناصر همتی ضمن تسلیت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: همانگونه که حضور ایشان برای 

کشور نعمت بود، شهادت شان هم برای کشور نعمت شده است؛ از این لحاظ که حماسه ملی را در سراسر کشور 
موجب شدند. پیکر این شهید بزرگوار در شهرهای مختلف کشور تشییع شد و حتی شهرهایی هم که تشییع نشد، 

ملت بزرگ ایران به پا خاستند. وی افزود: ایشان تمام عمرشان را برای جمهوری اسالمی و مقاومت اسالمی صرف کردند 
و بزرگترین فشار اکنون از سوی آمریکا علیه جهموری اسالمی برای شکستن مقاوت است و فشار حداکثری به کشورمان وارد 

می شود. همتی گفت: اینکه بعد از شهادت ایشان چه واکنشی نشان داده شود و چه تصمیم اتخاذ شود، مربوط به مسئوالن سیاسی کشور 
و نظام است. اما باالخره تمام حرکت هایی که آمریکا انجام می دهد این است که در فشار حداکثری که به کشور وارد می کند مقاومت اقتصادی 
شکسته شود و هدف شان نابودی و فروپاشی اقتصاد ایران بود که ظرف یک سال و نیم گذشته مردم مقاومت کردند. دولت و نظام نیز تدبیر داشتند 

و توانستیم کشور را از عواقب فشار آمریکا دور کنیم.

نرخبیکاریفارغالتحصیالنکاهشیافت
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در پاییز امسال کاهش یافت اما سهم این گروه از کل جمعیت بیکار 

کشور با افزایش مواجه بوده است.
مرکز آمار ایران روز گذشته نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز ۹۸ را اعالم کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری 
جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال، بوده اند. روند تغییرات نرخ بیکاری 

کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۱.۲ درصد کاهش داشته است.
بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی نیز نشان می دهد، ۱۷.۴ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل 

آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ همچنان در بین زنان بیش از مردان است به طوری که نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
گروه مردان ۱۲.۶ درصد و در گروه بانوان نیز ۲۷.۳ درصد است. البته نرخ بیکاری فارغ التحصیالن هم در گروه مردان و هم در گروه 

زنان در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهش داشته است.
در حال حاضر یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۳۰۷ نفر جمعیت فارغ التحصیل کشور است که ۶۰۹ هزار و ۵۹۸ نفر از این جمعیت را مردان و ۶۴۲ هزار 
و ۷۱۱ نفر را زنان به خود اختصاص می دهند.  اما در پاییز ۱۳۹۸ سهم »جمعیت بیکار فارغ التحصیل از کل بیکاران« افزایش یافته است؛ ضمن 

اینکه این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی نیز باالتر است.

خبرآنالین
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

قیمت طال نیز همزمان 
با اعالم این خبر به 

باالترین طرح خود در 
چهار ماه اخیر افزایش 

یافت
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عضو اتاق بازرگانی تهران 
مطرح کرد

شرایط برای 
گسترش بازار 
کاالهای ایرانی 
فراهم شده است

عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد 
اســت در صورتی کــه الزامات 
داخلی رونق تولید شکل بگیرد، 
واحدهای صنعتی ظرفیت قابل 
توجهی برای افزایش فرصت های 

شغلی دارند.
عباس آرگــون  اظهــار کرد: ما 
در سال های گذشــته به دلیل 
نبود توجه الزم به تولید و برخی 
مشکالت اقتصادی، توجه همه 
جانبــه ای به تولید نداشــتیم و 
همین موضوع باعث شد بخش 
قابــل توجهــی از ظرفیت های 
صنعتی و تولیدی کشور، عمال با 

تمام توان خود کار نکنند.
بــه گفتــه وی، بــا توجــه به 
برنامه ریــزی کــه در ماه های 
گذشته در مسیر حمایت از تولید 
داخل شــکل گرفت و پس از آن 
با آغاز تحریم ها و محدود شدن 
واردات کاالهــای مصرفی ادامه 
پیدا کرد، فضایی جدید را برای 
گســترش بازار کاالهای ایرانی 
ایجاد کرد که این امر می تواند به 
افزایش اشتغال و بهبود عملکرد 
 واحدهــای تولیــدی کمــک

 کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه 
بــرای تکمیل ایــن فرایند باید 
برخــی مقدمات مهــم اجرایی 
شوند، تصریح کرد: در وهله اول 
باید توجــه کنیم که محدودیت 
واردات باید به حــوزه کاالهای 
مصرفی مربوط شود و محدودیتی 
در حوزه مواد اولیه کارخانجات 
ایجاد نشــود، زیــرا در صورت 
نرســیدن مواد اولیه، استفاده از 
تمام ظرفیت های تولیدی داخل 
کشــور ممکن نخواهد بــود. از 
سوی دیگر کاهش موانع تولید و 
بهبود فضای کسب و کار اهمیت 

فراوانی دارد.
آرگون ادامــه داد: در کنار آن، 
بحث کاهــش هزینه های تولید 
و قیمت تمام شــده کاالها نیز 
موضوع مهم دیگری اســت که 
باید در دستور کار قرار بگیرد و به 
این ترتیب امکان رقابت کاالهای 
ایرانــی با محصــوالت خارجی 

افزایش پیدا کند.
به گفته وی، برای گسترش بازار 
کاالهای داخلــی، قطعا موضوع 
توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت 
فراوانــی دارد و باید بــا ارتقای 
کیفیت و بهینه ســازی فرایند 
تولید، بازار کاالهای تولید داخل 

را گسترش دهیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ 
بیکاری در پاییز سال جاری در 
قیاس با فصل مشابه سال قبل، 
با کاهشی ۱.۲ درصدی به ۱۰.۶ 

درصد رسیده است.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
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چهاردولــی  فرشــاد 
کارشناس بازار ارز درباره 
این افزایش قیمت گفت: 
افزایــش قیمــت دالر 
هیجانی بود. معموالً بعد 
از انتشار اخبار مهم، در 
بازار رکوردهایی شکسته 
می شود و قیمت ها به صورت هیجانی 
باال می رود. افزایش هیجانی قیمت ها 
پایدار نیست و پس از اصالح به قیمت 

واقعی بازمی گردد.
چهاردولی با اشاره به ریزش شاخص 
بورس تهــران ادامــه داد: این خبر 
عالوه بــر افزایــش قیمــت در بازار 
ارز، تأثیــر منفی بر بورس داشــت و 
ریزش بی ســابقه ای را تجربه کردیم. 

با این حــال، تمــام ایــن اتفاقات، 
هیجانــی اســت و فروشــندگان 
بــازار بــورس و خریــداران دالر در 
 قیمت هــای باال، پشــیمان خواهند

 شد.

    شوک هایی که اخبار به بازارها 
وارد می کنند

این کارشناس بازار ارز درباره اثر اخبار 
بر بازار ســرمایه و ارز گفت: خرید در 
این بازارها بعد از اعالم یک خبر، کاری 
است که برخی از ســفته بازان انجام 
می دهند و قطعاً ضــرر می کنند. چرا 
که افزایــش قیمت هــا دوامی ندارد 
و در ادامه به شــدت ریزش می کند. 
تأثیر اولیه اخبار، ایجاد شکافی است 
که در آینده اصالح می شــود. بعد از 
بازگشــت نرخ ها به  به نقطه شــروع 
افزایش قیمت، بازار روند خود را ادامه 
می دهــد. روند کاهش یا افزایشــی، 
بعد از تخلیه این هیجان ها مشخص 

می شود.
وی در ادامه گفت: خبر اخیر بدترین 
شــوک ســال ۱۳۹۸ بر بازارها بود و 
تأثیــر آن به مراتب بیشــتر از تأثیر 
شــوک قیمت بنزین است. نمی توان 
گفت در روزهای آینده بــازار آرامی 
داریم، چرا کــه منتظــر اقدامات و 
 واکنش های بعدی نسبت به این وقایع 

هستیم.

    حمایت از بورس آرامش را به 
بازار ارز برمی گرداند

چهاردولــی درباره تأثیــر حمایت از 
بورس بر بــازار ارز گفــت: در چنین 
شرایطی نقش بازارگردان اهمیت پیدا 
می کند. دخالت بازارگردان، نرخ هایی 
که می گذارد و تزریق هایی که به بازار 
دارد، در کنتــرل هیجان بــازار مؤثر 
هستند. به عنوان مثال تعطیلی اتاق 
معامالت طالی آب شــده کمک کرد 
تا عمق بازار کاهش پیدا کند و التهاب 
بازار تا حــدی فروکش کند. اقدامات 
مشــابه حمایتی و کنترلی در بورس 
باید ادامه پیدا کند، چرا که عالوه بر 
بازار اوراق بهادار، بر ســایر بازارها نیز 

اثرگذار است.
وی در ادامه توضیــح داد: اگر بورس 
ریزش کند، ســرمایه ها از بورس به 
ســمت بازار دالر و طال مــی رود. در 
نتیجه، حمایت بــرای جلوگیری از 
ریزش سنگین بورس، مانع ورود این 
حجم از نقدینگی به بــازار طال و ارز 

می شود.
وی درباره روند آتــی نرخ دالر گفت: 
انتظار می رود قیمت دالر، تا نقطه ای 
که افزایش قیمت هیجانی از آن آغاز 
شــده، کاهش یابد و شکاف به وجود 
آمده فعلی، اصالح شــود. خریداران 
بازار فعلــی تا پیش از اصــالح، زیان 
می کننــد. هیــچ گاه نبایــد با یک 

 خبــر، به صــورت هیجانــی خرید
 کرد.

    اثر اونس جهانی بر بازار ارز
چهاردولی با اشاره به عوامل افزایش 
قیمــت دالر در بازار دیــروز گفت: 
به دنبــال ایــن اخبار قیمــت اونس 
جهانی، که به طور مستقیم بر قیمت 
طالی آب شــده و ســکه تأثیر دارد، 
افزایش پیدا کرد. عالوه بر این، قیمت 
نفت هم باال رفت. این شوک ها موجب 
افزایش نرخ ارز شد. با این حال، باید 

دید اونس جهانی در روز دوشــنبه و 
بازگشایی بازارها چه وضعیتی دارد.

وی با تأکید بر اینکه  بیشتر هیجانات 
بازار ناشی از یک جو روانی منفی بود، 
توضیح داد: التهاب های ابتدایی بازار 
در روز شنبه در حال فروکش کردن 
است و در روز دوشنبه اونس جهانی 
است که روندهای بعدی را مشخص 
می کند. احتماالً با کاهش التهاب ها تا 
روز دوشنبه، قیمت جهانی اونس نیز 

اصالح خواهد شد.
چهاردولی در پایان با توصیه عملکرد 

منطقی به فعاالن بــازار گفت: بعد از 
خبری که شکاف بسیار مثبتی را در 
جهت افزایش قیمت ایجاد می کند، 
نباید خرید کــرده و به چنین بازاری 
به عنوان یک فرصت ســرمایه گذاری 
نگاه کرد. بهتر است خریداران همیشه 
منطقی عمل کنند. فعــاالن بورس 
توجه داشته باشند که اخبار منتشر 
شــده تأثیری بر وضعیــت و فعالیت 
شرکت ها نخواهد داشــت و شرایط 
فعلی، صرفاً یک جــو روانی زودگذر 

است.

بزرگترینشوکسالبابازارارزچهمیکند؟

پشیمانیخریداراندالر
یک کارشناس بازار ارز پس از افزایش قیمت دالر در بازار 
تهران و ریزش شــاخص بورس به تأثیر از ناآرامی های 
هفته گذشته گفت: فروشندگان سهام و خریداران دالر، 
پشیمان خواهند شد. بسیاری از فعاالن بازار ارز انتظار 
داشتند تأثیر وقایع هفته گذشته را بر نرخ ها به صورت 
اساسی ببینند. حمله تروریســتی آمریکا به نیروهای 
نظامی ایران در عراق بر بازارهای مختلفی از جمله بازار 
ارز تهران تأثیرگذار بود. در نخستین روز هفته، دالر در 
بازار تهران در بیشــترین نرخ به ۱۳۸۵0 تومان رسید 
و پایین ترین نرخی که در معامــالت دیروز تجربه کرد 

۱۳۲۸0 تومان بود.

مالیات

پایه های مالیاتی جدید در راه است؟
بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه سال 
آینده در حالی با رشــد همراه بوده که به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی، این میزان افزایش رقم مالیاتی با توجه به رکود 
اقتصادی کشور در بودجه با ابهام روبه رو اســت. این در شرایطی است که در 

حوزه های مختلف کسب وکار، فرارهای مالیاتی هنگفتی وجود دارد.

بزرگ ترین سند مالی کشور این روزها روی میز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس جا خوش 
کرده و نمایندگان هر روز بندهای مختلف بودجه را بررسی می کنند. یکی از بخش های مهم 
بودجه سال آینده، مالیات است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، رنگ وبوی تازه ای در 
محاسبات دولت پیدا کرده است؛ تا جایی که توجه دولت به درآمدهای مالیاتی در الیحه 
بودجه ســال آینده به اندازه ای بوده که فعاالن اقتصادی و کارشناسان، از آن تحت عنوان 

قوی ترین ریسمان امید دولت در کسب درآمد عنوان می کنند.
براساس الیحه بودجه ســال ۹۹، درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده است که حدود ۲۷ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۸ تجربه می کند. از سوی دیگر 
درآمدهای دیگر دولت همچون فروش نفت که در الیحه بودجه جزیی از واگذاری دارایی های 

سرمایه ای است، با کاهش ۶۶ درصدی روبه رو بوده است.

    تغییرات اعداد مالیاتی
بیشترین افزایش در زیر بخش های درآمدهای مالیاتی را مالیات بر ثروت به خود اختصاص 
داده است، اما بیشترین درآمد دولت از محل مالیات ها متعلق به مالیات ارزش افزوده است با 

درآمد ۷/ ۸۱ هزار میلیارد تومان.
به این ترتیب، دولت در الیحه بودجه سال آینده ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر مصرف سیگار 
و ۶.۹ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت پیش بینی کرده است. همچنین دولت سقف معافیت 
مالیاتی را ۳۶ میلیون تومان مدنظر قرار داده است؛ اگرچه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه کل کشور، این عدد تغییر کرده؛ به طوری که حقوق کارکنان دولت تا ۳ میلیون 

تومان در ماه و حقوق کارگران تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف می شوند.
در این میان، بررسی ها نشان می دهد که افزایش مالیات اشخاص حقوقی خصوصی در بودجه 
سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ دارای رشــد ۲۷ درصدی است. بررسی مولفه مالیات بر درآمد 
مشاغل نیز از رشد ۴۹ درصدی خبر می دهد. با توجه به مهلت های تعیین شده برای وکال و 

پزشکان درخصوص نصب کارتخوان، به نظر می رسد دولت در دریافت این مالیات جدی است 
و در سال آینده محقق خواهد شد. براساس الیحه بودجه سال ۹۹، عالوه بر اینکه همه صاحبان 
حرف و مشاغل پزشکی موظف به نصب پایانه فروشگاهی شدند، کلیه مراکز درمانی باید ۱۰ 

درصد از حق الزحمه خود را به عنوان علی الحساب مالیات به سازمان مالیاتی واریز کنند.
یکی دیگر از موارد مهم در بودجه امسال، مالیات نقل و انتقال سهام و رشد ۱۸۷ درصدی این 
مولفه است که از رقم ۸۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از سوی 
دیگر، حق تمبر نیز یکی دیگر از منابع درآمدی دیگر دولت در بخش مالیات ها است. این رقم 

در سال ۹۹ دارای رشد ۱۲۰ درصدی خواهد بود.
مالیات بر واردات، تنها مالیاتی است که در سال ۱۳۹۹ روندی کاهشی خواهد داشت. با توجه 
به کاهش ۲۵ درصدی مالیات بر واردات، به نظر می رسد پیش بینی دولت در این خصوص 
کاهش واردات به همین میزان اســت. اما مالیات ارزش افزوده شامل مالیات ارزش افزوده 

شهرداری ها، مالیات سالمت و... نسبت به الیحه سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است.

    ابهام در افزایش رقم مالیاتی
اما در حالی بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه سال آینده با رشد همراه بوده 
که به اعتقاد فعاالن اقتصادی، این میزان افزایش رقم مالیاتی در بودجه با ابهام روبه رو است. به 
گفته مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اقتصاد ایران دو سال 
است که در رکود به سر می برد، بنابراین افزایش رقم مالیاتی بودجه را با ابهام روبه رو می کند.

کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید: متأسفانه در حوزه های 
مختلف کسب وکار، فرارهای مالیاتی هنگفتی وجود دارد که با روند فعلی دولت هیچ وقت 

نخواهد توانست جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرد.
به اعتقاد وی، تنها راه مقابله با این فرارهای مالیاتی، ارجاع به بخش خصوصی است؛ چراکه 
بخش خصوصی و تشکل های وابسته به آن به خوبی از فرارهای مالیاتی اعضای خود آگاه اند؛ 
اما متاسفانه چون هیچ گاه اعتماد بین دولت و تشکل های بخش خصوصی شکل نگرفته، 
بنابراین این بدبینی مانع از همکاری متقابل برای حل مشکالت به خصوص برقراری عدالت 

مالیاتی می شود.
یحیی آل اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز اعتقاد دارد: خوشبینانه است که بتوان 
گفت وضعیت اقتصادی آنچنان خوب می شود که بتوان این مقدار مالیات را افزایش داد؛ مگر 
اینکه بگوییم فرار مالیات ها را نقد کنیم. واال این اقدام دولت در حقیقت فشار به بخش تولید 

و قسمت های شفافی که مالیاتشان را می دهند، خواهد بود که نمی تواند مطلوب باشد و باید 
دید که در سال ۹۹ سرنوشت این اعداد به کجا خواهد رسید.

در همین حال، محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات دولت برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی در بودجه سال ۹۹ می گوید: در این زمینه اقداماتی انجام شده؛ البته 
به اعتقاد بنده اگر دولت بتواند سازوکارهای ایجاد کند که فرار مالیاتی ها کاهش پیدا کند، 

می تواند بخش اعظمی از بودجه سنواتی خود را تامین کند.

    مقدار فرار مالیاتی
تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختالف نظر مسئولین 
در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی در کشور است. در واقع بر 
خالف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کاال وجود 
ندارد و همین امر باعث می شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان 

مالیاتی اخذ کرد.
به عقیده بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد 
تومان است. به گفته فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار 

مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است.
همچنین امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد: بر اساس برآوردها حدود 
۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با 
آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال اطالعات اقتصادی همه افراد حقیقی و 

حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.
هرچند ارقام اعالم شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب می آید اما برخی گزاره های 

اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.

    انقالب در نظام مالیاتی
در این میان، سخنان مسووالن نشان می دهد یکی از منابعی که باید در بودجه ۹۹ مورد اصالح 
قرار گیرد، تجدیدنظر در ساختار مالیاتی است. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان 
برنامه و بودجه، بخشی از پایه های مالیاتی وجود دارد که قبال آنها را طبق قانون مشمول مالیات 
نمی دانستیم، بنابراین پایه مالیاتی تلقی نمی شد مثل عایدی سرمایه که در بودجه سال آینده 

تحت چارچوب اصالح ساختار بودجه به عنوان منابع مالیاتی جدید تعریف می کنیم.

اقتصاد آنالین
تحلیل
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چندتعاونیدانشبنیاندرایرانفعالیتمیکند؟
هر چند بیش از ۹۵ هزار تعاونی در ایران فعالیت می کند اما بررسی ها نشان می دهد طی سال های اخیر شمار 

تعاونی های کیفی نظیر تعهاونی های دانش بنیان در ایران رو به افزایش است.
در ســال های اخیر تدابیر ویژه ای با هدف افزایش انگیزه برای تشکیل تعاونی های دانش بنیان در کشور 

اندیشیده شده است و حاال طبق امار رسمی بیش از صد تعاونی دانش بنیان در ایران فعالیت می کنند .
حضور بخش تعاون در این حوزه را می توان مصداقی برای تاثیرگذاری اقتصاد تعاونی در ایران دانست.هر چند 

سال های طوالنی از حضور بخش تعاون ذر ایران می گذرد اما با این حال هنوز معرفی دقیق و درستی در این حوزه 
صورت نگرفته است.حاال اما با رشد تعاونی های فعال در این حوزه به تدریج می توان به سهم گیری بخش تعاون در اقتصاد 

ایران امیدوار بود.
طبق پیش بینی ها مقرر است سهم بخش تعاون از محدوده ۶ تا ۸ درصد کنونی به ۲۵ درصد افزایش یابد . در قاون اساسی ایران نیز بخش تعاون 

یکی از سه بخش رسمی اقتصاد ایران است.
آخرین آمارها نشان می دهد در مجموع چهار هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در ایران فعالیت می کند. در این میان سهم تعاونی ها از این تعداد صد 
شرکت است.عملکرد این شرکت ها نشان می دهد بخش تعاون در این حوزه ، یعنی فعالیت شرکت های دانش بنیان حضوری موثر و قابل توجه دارد.

مدیران باید زمان کافی برای 
خود اختصاص دهند. اگر ما 

همیشه در تالش برای حضور در 
میان کارمندان و بیان

 توصیه های کاربردی به آنها 
باشیم، دیگر امکان فعالیت 
مستقل آنها فراهم نمی شود

،،
allbusiness:منبع
یادداشــت
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استارت آپ

 استارت آپ هایی که رنگ ۲0۲0 را ندیدند ؛

رؤیاهای بر باد رفته

بارها شنیده ایم که هر شکست می تواند پلی به موفقیت 
باشد و به همین خاطر در نخستین روزهای ۲0۲0 تصمیم 
به مرور داستان اســتارت آپ های بزرگ و جذابی گرفته ایم که علی رغم 
تالش کارکنانش، پرنده خوشبختی روی شانه شان ننشست. با هم بخش دوم 

استارت آپ های خاموش شده در ۲019 را بررسی می کنیم.

MoviePass   
مدت فعالیت: ۲011-۲019

سرمایه جذب شده: ۶8.۷ میلیون دالر
استارت آپ MoviePass به کاربران اجازه می داد با خرید اشتراک ماهیانه، به 
صورت روزانه بلیط فیلم دریافت کنند. عملکرد این شرکت چنان درخشان بود که 
تنها یک سال پس از راه اندازی به فهرست بهترین اپلیکیشن های سال چند نشریه 
 MoviePass معتبر راه پیدا کرد. تا مدت همه چیز خوب پیــش می رفت و
میلیون ها مشتری برای خود دست و پیدا کرد اما افت کیفیت سرویس ها باعث 

شد در ۲۰۱۸ تعداد کاربرانش ۹۰ درصد کم شود.
این شــرکت در اواخر عمــرش هر هفته بــا فاجعه 
جدیدی مثل قطعی ســرویس و افشای اطالعات ده 
ها هزار مشتری دست و پا می زد و مجبور بود بیشتر 
و بیشــتر پول قرض کند؛ شــرایطی که می توان آنرا 
به حیات زامبی وار تشــبیه کــرد. در نهایت مدیران 
MoviePass در ســال جاری درهای شــرکت را 

برای همیشه بستند.

Munchery   
مدت فعالیت: ۲010-۲019

سرمایه جذب شده: 1۲۵ میلیون دالر
یکــی از اولین اســتارت آپ های شکســت خورده در 
 Munchery ســال ۲۰۱۹ ســرویس تحویل غذای
بود. ایــن کمپانی با ارســال ایمیلی به مشــتریانش از 
تعطیلی قریب الوقوع کســب و کارش خبر داد اما این 
کار صدای فروشــندگان را درآورد چرا که معتقد بودند 
Munchery می دانســته توانایی پرداخت هزینه غذاهــا را ندارد اما حتی در 

ساعات های پایانی هم آنها را در جریان نگذاشته است.
خاموشــی ناگهانی Munchery جنجال های زیادی را در مورد مســئولیت 
پذیری و حساب و کتاب آنها به راه انداخت. در حالی ســرمایه گذاران و مدیران 
ارشد استارت آپ سکوت اختیار کرده بودند.، فروشندگان به دنبال توضیحی برای 

اینکار بوده و حتی تجمع هایی اعتراضی هم برپا کردند.

Nomiku   
مدت فعالیت: ۲01۲-۲019

سرمایه جذب شده: 1۴۵ هزار دالر
Nomiku یکی از جدیدترین اعضای فهرست استارت آپ های شکست خورده 
سال ۲۰۱۹ اســت که تنها چند هفته از تعطیلی آن می گذرد. کسب کار اصلی 
Nomiku توسعه دستگاه های پخت خال هوشمند بود که از طریق گوشی امکان 

کار با آنها وجود داشت. این شرکت سرمایه چشمگیری در اختیار نداشت و برای 
توسعه ابداعات دست به دامن سرویس های جمع سپاری شد اما در نهایت یارای 

رقابت با نام های بزرگ را نداشت و تعطیل شد.
داســتان فراز و فرود Nomiku مثال خوبی از فضای اکوسیســتم استارت آپی 
است که در آن فاصله معرفی شدن به عنوان یک الگوی موفق تا ورشکستگی تنها 

چندین ماه است.

ODG   
مدت فعالیت: 1999-۲019

سرمایه جذب شده: ۵8 میلیون دالر
خبرهای مربوط به ورشکســتی یکی از پیشــروترین کمپانی های تولید عینک 
واقعیت افزوده به نام ODG در هفته های اول ۲۰۱۹ منتشــر شد. این کمپانی 
همین دو سال قبل ۵۸ میلیون دالر سرمایه جذب کرده بود اما در همان سال اول 

همه آنرا به باد داد تا از پس پرداخت دستمزد کارکنانش هم بر نیاید.
ODG تا اوایل ۲۰۱۸ نیمی از کارکانش را از دست داد و یکسال بعد از آن هم تنها 
بدنه اصلی باقی مانده بودند اما امید آنها زمانی به یاس تبدیل شد که ODG چوب 
حراج به تجهیزات و دارایی هایش زده و آنها را به کســانی فروخت که هویتشان 

هرگز افشا نشد.

Omni   
مدت فعالیت: ۲01۴-۲019

سرمایه جذب شده: ۳۵.۲ میلیون دالر
این استارت آپ کارش را در زمینه ذخیره سازی شرع کرد اما با فروش تجهیزاتش 
به کمپانی رقیب ســعی کرد وارد حوزه دیگری شود که چندان موفق نبود. هدف 
Omni از اینکار ایجاد یک پلتفرم نرم افــزاری بود که فرایندهای فروش و اجاره 

محصول را برای شرکت های سنتی تسهیل می کرد.
برخی Omni را قربانی استارت آپ هایی می داند که به لطف حمایت همه جانبه 
از سوی سرمایه گذاران خطر پذیر سرویس های مشــابه را با قیمت کمتر از حد 
واقعی ارائه می کردند. پس از تعطیلی این کمپانی ۱۰ نفر از مهندسان ارشد آن به 

Coinbase مهاجرت کردند.

ایسنا
گــــــزارش

خالقیت و نــوآوری انتظار 
اصلی هر مدیری از کارمندان 
است. اگر ما به عنوان مدیر 
در تمام جزییــات فعالیت 
کارمنــدان دخالت کنیم، 
هرگز امکان توسعه خالقیت 
کارمندان فراهم نمی شود. 
نکته جالب در این میان بیان عدم آزادی 
عمل برای بروز خالقیــت به عنوان دلیل 
اصلی ترک شرکت ها از سوی کارمندان 
اســت بنابراین بــا دخالــت در فعالیت 
کارمندان عالوه بر نیــروی کار معمولی، 
کارمنــدان باتجربه نیز تمایــل به ترک 
شرکت پیدا خواهند کرد. پرسش اصلی 
در این مقاله بسیار واضح است: راهکارهای 
کاهش مداخله بیش از حــد مدیران در 
فعالیت کارمندان چیست؟ بررسی پاسخ 
های مناسب برای این پرسش از توان یک 
کارشناس خارج است. به همین خاطر در 
ادامه نظرات برخــی از کارآفرینان موفق 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

   1. تمرکز بر ایجاد ارتباط بهتر
میشل میگلو: گروه حقوقی ایکو

مدیران عالقه مند به دخالت در کارهای 
کارمندان همیشه نگران سرنوشت امور 
بدون حضور مستقیم خود هستند. این امر 
تا حد زیادی ریشه در بی اعتمادی مدیران 
به کارمندان در کنــار عالقه به مدیریت 
تمام امــور دارد. توصیه من در این بخش 
تالش برای ایجاد ارتباط بهتر با کارمندان 
است. بدون شک هر مدیری دارای دامنه 
وســیعی از وظایف و کارهای مهم است 

بنابراین تمرکز بر روی امور کوچک موجب 
ایجاد چالش مدیریتی برای ما خواهد شد. 
تقویت کانال های ارتباطی میان مدیران و 
کارمندان بخش قابل توجهی از فضای بی 
اعتمادی را رفع خواهد کرد. به این ترتیب 
ما فرصت کسب اطالعات درباره هر پروژه را 
خواهیم داشت. این امر دیگر نوعی دخالت 
مستقیم در فعالیت کارمندان نخواهد بود.

   ۲. اختصاص زمان برای خود
My Biz Niche شاون بیرن: برند

زمان عنصر محدود و باارزشــی در حوزه 
مدیریت اســت. به نظر من مدیران باید 
زمان کافی برای خود اختصاص دهند. اگر 
ما همیشه در تالش برای حضور در میان 
کارمندان و بیان توصیه های کاربردی به 
آنها باشیم، دیگر امکان فعالیت مستقل آنها 
فراهم نمی شود. این امر فارغ از هر نوع بحث 
دیگری موجب ایجاد نوعی وابستگی میان 
کارمندان و مدیر موردنظر می شود. به این 
ترتیب دیگر فرصتی برای مدیر موردنظر به 
منظور رسیدگی به سایر امور باقی نخواهد 
ماند. زمان عنصر مهمی در مدیریت کسب 
و کار است. به همین خاطر باید آن را به طور 
برابر برای کارهای مختلف تقسیم کرد. در 
غیر این صورت فعالیت مناسب و هماهنگ 
تمام بخش های تحت مدیریت ما با خطر 

مواجه می شود.

   ۳. ترغیب کارمنــدان به یافتن 
راهکارها به صورت مستقل

Flewid متیو گیبسون: موسسه
کارمنــدان نقش بچه هــای اعضای تیم 
مدیریتی را دارند. بدون تردید تنها گذاشتن 
فرزندان معنوی در محیط کار بسیار دشوار 
خواهد بود. به همین خاطر اغلب مدیران 
در تالش برای راهنمایی مداوم کارمندان 
هســتند. این امر شــاید در نگاه نخست 
جذاب و تاثیرگذار به نظر برسد، اما نتیجه 
نامناسبی بر روی خالقیت و توانایی فعالیت 
مستقل کارمندان خواهد داشت. بسیاری 
از مدیران پس از دوره های طوالنی حمایت 
از کارمندان به فکر ایجاد استقالل عمل در 
فعالیت آنها می افتنــد. بی تردید این امر 
مشکالت بسیار زیادی برای ما به ارمغان 

خواهد آورد. جالب اینکــه گاهی اوقات 
کارمندان نیز عالقه ای به فعالیت مستقل 
ندارند. به همین خاطر توصیه من اجبار 
کارمندان به فعالیت مســتقل است. این 
امر گاهی اوقات با ترغیب آنها نیز صورت 
می پذیرد. به هر حال ما باید راهکارهای 
مناسب برای تقویت انگیزه کارمندان به 
منظور فعالیت بدون حمایت مداوم تیم 
مدیریتی را پیدا کنیم. این امر رمز موفقیت 
ما در زمینه مدیریت بهینه کســب و کار 

محسوب می شود.

   ۴. تقویت انگیزه مدیریتی کارمندان
Rebl رب ریستی: موسسه بازاریابی

مدیریت کارمندان همیشه کار ساده ای 
نیست. برخی از مدیران تمایل به دخالت 
جزئی در کار کارمنــدان دارند. این امر از 
نقطه نظر علم مدیریت جدید رد می شود، 
بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی برای 
ترک این عادت عجیب باشــیم. برخی از 

برندها به منظور تقویت انگیزه کارمندان 
اقدام به آموزش تکنیک های مدیریت به 
آنها می کنند. این امر نقش مهمی در بهبود 
کیفیت عملکرد کارمنــدان دارد. به این 
ترتیب آنها توانایی مدیریت حیطه وظایف 

شان به صورت کارآمد را کسب می کنند.

   ۵. ترکز بر عنصر اخراج
جیسون کیز: گروه کسب و کار کیز

گاهی اوقات مــا نیازمند عنصــر اجبار 
برای ترک عادت دخالت در جزئی ترین 
فرآیندهای فعالیت کارمندان هســتیم. 
برخی از مدیران دخالت در امور کارمندان 
را جزئی از وظیفه شان می دانند. به همین 
خاطر ترک این عادت برای آنها بســیار 
دشوار اســت. به عنوان مدیر باالدستی 
چنین افرادی باید از عنصر تهدید به اخراج 
به صورت موثر استفاده کرد. البته این امر 
نباید موجب نادیده گرفتن دستاوردهای 
مثبت مدیر موردنظر شــود. هدف اصلی 
در اینجــا ایجاد ســازگاری در مدیران با 
الگوهای مدیریت نوین است. در غیر این 
صورت امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی 
کارمندان از بین می رود. امروزه کارمندان 
انتظارات مشخصی از مدیران دارند. یکی از 
مهم ترین انتظارات آنها احترام به آزادی 

عمل شان است. بنابراین با بی توجهی به 
این امر بخش قابل توجهی از کارمندان ما 

ترغیب به ترک شرکت خواهند شد.

   ۶. باور به نادرستی دخالت جزئی
اجمال سالم: موسسه آموزشی سوپرکس

یکی از نکات مهم درباره مدیران عالقه مند 
به دخالت در فعالیــت کارمندان باور آنها 
نسبت به شیوه درست فعالیت شان است 
بنابراین گام نخست برای رفع این عادت 
ایجاد باور به نادرستی شیوه مذکور خواهد 
بود. بدون شک این امر باید از سوی مدیران 
ارشــد صورت گیرد بنابراین گفت وگوی 
صمیمی با چنیــن مدیرانی برای ترغیب 
شان به سوی استفاده از الگوهای تازه تر 
مدیریت ایده مناسبی خواهد بود. در این 
شرایط انتقاد مستقیم از مدیر مورد نظر 
ایده مناسبی محسوب نمی شود. ما ابتدا 
باید نحوه عادت کــردن وی به مدیریت 
همراه با سطح دخالت باال را درک کنیم. این 
امر در طول زمان به عنوان شیوه مدیریتی 
مطلوب در چنین مدیرانی شکل گرفته 
است بنابراین ما باید با گفت وگوی حرفه 
ای نسبت به ایجاد آگاهی در آنها پیرامون 
نتایج نامناسب چنین الگوهایی از مدیریت 

اقدام کنیم.

راهکارهای مداخله کمتر در فعالیت کارمندان   

چگونهمدیرمداخلهگرینباشیم؟

کارمندان نقش
 بچه های اعضای تیم 

مدیریتی را دارند. بدون 
تردید تنها گذاشتن 
فرزندان معنوی در 

محیط کار بسیار دشوار 
خواهد بود. به همین 

خاطر اغلب مدیران در 
تالش برای راهنمایی 

مداوم کارمندان 
هستند

مدیریت کسب و کار یکی از امور پیچیده محسوب می شود. 
بسیاری از افراد پیش از تصدی موقعیت مدیریت سال ها در 
دانشگاه درس می خوانند. سپس وارد بازار کار شده و چند سال 
در شرکت های مختلف تجربه کسب خواهند کرد. فقط پس از 
کسب تجربه کافی امکان تصدی موقعیت مدیریتی در شرکت 
ها وجود دارد. یکی از چالش های اصلی در علم مدیریت توجه 
بیش از حد مدیران به نکات ریز است. هر کارمندی عالقه مند 
به داشتن حدودی از آزادی عمل است بنابراین مدیران باید به 
آزادی عمل کارمندان احترام بگذارند. تالش برای دخالت در 
تمام جزییات فعالیت کارمندان نتیجه مناسبی برای مدیر مورد 

و در مقیاسی وسیع تر شرکت نخواهد داشت.

قسمت دوم

گردهمایی 
استارت آپ ها و 

بازاریابی دیجیتالی

گردهمایــی بازاریابی دیجیتال، 
اســتارت آپ ها و تولید محتوا با 
هدف بررسی نوین ترین روش ها 
و برنامه های جهانــی بازاریابی 
دیجیتالی در راستای شکل گیری 
استارت آپ های اقتصادی برگزار 
شد. سومین گردهمایی »دست 
اندرکاران بازاریابــی دیجیتال 
)DMDay(، استارت آپ ها و تولید 
محتوا« با حضــور متخصصان، 
کارشناسان، استادان دانشگاه ها 
دانشــجویان و همچنیــن  و 
مدیران کســب و کارها و صنایع 
مختلف در مرکــز همایش های 
بین المللی ســازمان صداوسیما 
برگزار شد. امیرحسین قنبری، 
دبیر اجرایی ایــن رویداد گفت: 
»در این گردهمایی ســه روزه، 
نوین ترین روش ها و برنامه های 
جهانــی بازاریابــی دیجیتالی و 
شــکل گیری اســتارت آپ های 
مختلف اقتصادی، علمی، پزشکی 

و اجتماعی ارایه می شود.« 
وی افــزود: »روز بازاریابــی 
دیجیتــال، صرفا یــک رویداد 
نیست، بلکه بستری است برای 
کمک به گسترش بازار دیجیتال 
و بازاریابی دیجیتالی و ماموریت 
اصلــی آن نیــز ایجاد بســتری 
مناسب برای معرفی ظرفیت های 
دیجیتال مارکتینگ به صنایع و 
کســب و کارهای مختلف کشور 

است.«
قنبری با بیان اینکــه بازاریابی 
دیجیتالــی همــواره تغییرات 
بســیاری را شاهد اســت و روز 
بازاریابــی دیجیتال تالش کرده 
تا آخریــن دغدغه ها، راهکارها و 
روش های مختلف را با فعاالن و 
عالقه مندان این حوزه به اشتراک 
بگذارد، گفت: »خلق فرصت های 
همــکاری، اشــتراک گذاری 
هم افزایــی  و  تجربیــات 
 دانــش باعث رشــد ایــن بازار

 می شود.« 
وی با بیان اینکــه این رویداد در 
مجموع ۱۸۰۰ شرکت کننده را 
دور یکدیگر جمع کرده اســت، 
گفــت: »برگــزاری کارگاه های 
آموزشی تخصصی با موضوعات 
ری تارگتینک، دیجیتال برندیگ، 
ســئو، پرفورمنس مارکتینگ و 
غیره از بخش هــای رویدادهای 
قبلی بوده اســت. در ســومین 
رویــداد بازاریابــی دیجیتــال 
نیــز، مباحثی همچــون ایجاد 
بســتر مناســب بــرای معرفی 
روش هــای مــدرن تبلیغاتی و 
دیجیتال مارکتینگ و بررســی 
تاثیر آنهــا بر صنایــع مختلف، 
بررســی دغدغه هــای روز در 
حــوزه دیجیتــال مارکتینگ و 
همکاری گسترده تر با همکاران، 
شــرکای تجــاری، رســانه ها و 
برگزارکننــدگان از محورهای 

اصلی برگزاری است.« 
دبیر اجرایی ایــن رویداد با بیان 
اینکــه روز بازاریابــی دیجیتال 
تصمیم دارد تــا کاربردپذیری، 
تاثیرگذاری دیجیتال مارکتینگ 
در حوزه ها و صنایــع مختلف را 
بررســی کند، گفت: »این بخش  
تمامی حوزه های مرتبط با صنایع 
مصرفــی، بهداشــتی، غذایی، 
حمل و نقل، ســفر و لجستیک، 
موبایل و تجهیزات کامپیوتری، 
لباس و فروشــگاه های تجاری و 
زنجیره ای و مواردی از این دست 

را شامل می شود.«

مهر
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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