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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ان
فه

 اص
بار

 اخ
س:

عک

بازار طال و سکه 98/10/18 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
5,167,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
5,030,0004,539,000جدید

2,589,0002,349,000نیم سکه

1,600,0001,440,000ربع سکه

950,000910,000سکه گرمى

یک مثقال 
2,203,0002,012,200طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18508,100464,400 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24677,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

شهردار منظریه افزود: بر اثر شدت ضربه وارده، پل عابر 
پیاده کامًال بر روى جاده کمربندى سقوط کرد و سبب 
مسدود شدن مسیرهاى رفت و برگشت شد که متعاقب 
آن ترافیک شدیدى در مسیرهاى مذکور به وجود آمد.

وى با بیان این که پس از ایمن سازى محیط توسط راهور 
و نیروى انتظامى، بالفاصله مسیرهاى جایگزین توسط 
خودروهاى عمرانى شــهردارى ایجاد شد و ترافیک تا 
حدودى روان شــد، گفت: پس از حضور راهــداران اداره راهدارى 
توسط 3 دستگاه جرثقیل ســنگین پل عابر پیاده جابه جا و مسیر 

بازگشایى شد.
مرتضوى با بیان این که این عملیات 6 ساعت طول کشید، بیان کرد: 
نیروى انتظامى، پلیس راهور، واحد آتش نشانى شهردارى شهرضا، 
اورژانس پیش بیمارستانى، اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى، 
مدیریت بحران و واحد خدمات ایمنى و آتش نشــانى شــهردارى 

منظریه در این عملیات 6 ساعته شرکت داشتند.
شــهردار منظریه عنوان کرد: علت اصلى این حادثه نداشتن مجوز 
تردد تریلر با ارتفاع بیش از حد مجاز و عدم توجه راننده به تابلوهاى 
ارتفاع پل عابرپیاده بود که به جز سه مصدوم که حال عمومى آن ها 
خوب گزارش شده، تلفات جانى در بر نداشت ولى خسارتى در حدود 

یک میلیارد تومان به تأسیســات پل وارد شد که تریلرها براى طى 
فرایند قانونى توسط نیروى انتظامى به پارکینگ هدایت شدند.

شهردار منظریه خبر داد

خسارت یک میلیاردى سقوط پل عابر پیاده در منظریه شهرضا

پس از حضور 
راهداران اداره 
راهدارى توسط

 3 دستگاه جرثقیل 
سنگین پل عابر 

پیاده جابه جا و مسیر 
بازگشایى شد

شهردار شهر منظریه گفت: در اثر برخورد دو دستگاه کامیون کشنده با پل عابر پیاده در کمربندى منظریه، پل عابر پیاده سقوط کرد. 
سید على مرتضوى با اشاره به برخورد کامیون کشنده با پل عابر پیاده در منظریه اظهار داشت: امروز در تماسى با واحد آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى منظریه مبنى بر برخورد دو دستگاه تریلر کشنده با پل عابر پیاده واقع در کمربندى روبه روى مسکن مهر منظریه، بالفاصله 

نیروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شدند.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

یازدهمین نمایشگاه بین المللى آسانسور، پله برقى، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان برگزار شد  :

بیش از 80 درصد لوازم آسانسور تولیدى ایران استاندارد است
        این نمایشگاه با وجود شرایط اقتصادى و سیاسى حاکم با رشد 40 درصدى نسبت به دوره هاى گذشته روبه رو بوده است
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انتظار دقیق
 و آینده جامعه

بــا پایــان یافتن ســال 2019 
مؤسســات معتبــر جهانــى 
تحلیل هاى اقتصادى از ســال 
گذشــته و پیش بینى هایى را از 
سال میالدى آینده ارائه داده اند. 
عالوه بر تحــوالت خاورمیانه و 
ایران و بررسى بازارهاى مهم ایران 
در هفته گذشــته، تحلیل هاى 
جهانى در هفته اخیر و همچنین 
پیش بینى هایى از ســال 2020 

ارائه مى گردد.
یکى از ریســک هاى مهم پیش 
روى بــازار ارز ایران، قرار گرفتن 
 FATF ایران در لیســت ســیاه
در بهمن ماه ســال جارى است. 
البته مســائل دیگرى نیز منجر 
به نوسانات ارزى شده که به آنها 
اشــاره مى گردد. در هفته اى که 
گذشــت نرخ دالر با نوســانات 
اندکى مواجه بود. از چهارشنبه 
گذشــته تا روز شنبه قیمت این 
ارز با افزایش مالیمى روبه رو بوده 
اســت. پس ازآن نرخ دالر تا روز 
دوشنبه کاهش یافت و سپس با 
افزایش نوسانات در اواخر هفته 
گذشته، از 13170 در ابتداى بازه 
هفته گذشته در روز چهارشنبه، 

در آخرین روز ...

استاندار: 

گسترش دفاتر 
تسهیلگرى در اصفهان 

ضرورى است
 اســتاندار اصفهان گفــت: گســترش دفاتر 
تســهیلگرى و توســعه محله در این استان با 

مشارکت شهردارى ها و مردم ضرورى است.
عباس رضایى افزود: نشســت هایى با مدیران 
شــهرى و شــهرداران نجف آباد، شاهین شهر، 
خمینى شهر و شــهرضا برگزار شــد تا دفاتر 
تسهیلگرى و توسعه محله در این شهرستان ها 
تاسیس شود. وى با اشاره به سازنده و مفید بودن 
دفاتر ادامه داد: پیش تر چهار دفتر تسهیلگرى در 
استان فعالیت مى کرد و هفته جارى پنج دفتر 
که یکى از از آنها در شهرستان کاشان قرار دارد 

افتتاح شد. ...

جمال رازقى| اقتصادآنالین
یادداشـــت
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2 ادامه در صفحه 
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گزارش

در نشست اتاق بازرگانى اصفهان مطرح شد:

تدوین طرح جامع سنگ تزیینى توسط ایمیدرو
خــداداد غریب پور، 
رئیس هیــات عامل 
ایمیدرو در نشست با اتاق بازرگانى اصفهان 
از تدوین طرح جامع سنگ هاى تزئینى با 

هدف توسعه صادرات خبر داد.

مسعود گلشیرازى در نشستى که با رئیس هیات 
عامل ایمیدرو و هیات رئیسه کمیسیون معادن 
در اتاق اصفهان برگزار شــد،  افزود: دانشگاه هاى 
خمینى شــهر و اصفهان در بحث آمــوزش، 5 
ســند اولویت دار در حوزه صنعت از جمله سنگ 
تعیین کردند تا ابزارها و امکانات خود را در اختیار 
صنعت قرار دهند. رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
همچنین درباره ســنگ هاى تزئینى گفت: طرح 
جامع سنگ هاى تزئینى مشابه طرح جامع فوالد 
به عنوان سند باالدستى، داراى جنبه حاکمیتى و 

مقبول همه ذینفعان تدوین شود.

   ضــرورت برندســازى در صنعــت 
سنگ هاى تزیینى

خداداد غریب پور، رئیس هیــات عامل ایمیدرو 
گفت: در حــال حاضر، بیش از 6 هــزار کارخانه 
سنگبرى در کشور وجود دارد که در صورت تکمیل 
ظرفیت، مى تواند اشتغال زیاد و گردش مالى قابل 

توجهى بخصوص در بخش صادرات ایجاد کند.
وى افزود: تالش ایمیدرو، برداشــتن موانع پیش 
روى صنعت ســنگ هاى تزیینى است و با توجه 
به اینکه شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران، 
صاحب فن در این حوزه است، تدوین طرح جامع 

این صنعت را انجام خواهد داد.
غریب پور تصریح کرد: با تشــکیل کمیته اى در 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى، موانع صنعت 
سنگ هاى تزیینى استان اصفهان به عنوان پایلوت، 
بررسى و نسبت به رفع آن اقدام شده، سپس این 
رویه به کل معادن این حوزه در کشــور گسترش 

مى یابد.
وى ادامه داد: شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى 
ایران، موضوع آموزش از مرحله اکتشاف تا بازرگانى 
را در این حوزه انجام مى دهد که تربیت تکنسین 
براى معادن ســنگ هاى تزیینــى از جمله این 

آموزش ها است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به ضرورت 
برندسازى در صنعت ســنگ هاى تزیینى گفت: 
شــرکت هاى ایراســکو و آســکوتک به عنوان 
شــرکت هاى برون مرزى ایمیدرو، مى توانند در 

زمینه بازارسازى و برندســازى این صنعت اقدام 
کنند.

وى تصریح کرد: صندوق بیمه ســرمایه گذارى 
فعالیت هاى معدنى نیز آماده ارائه تســهیالت به 
فعاالن این حوزه براى تجهیز و نوســازى صنعت 

است.
وى با بیان اینکه ایمیدرو از پایان نامه هاى این حوزه 
حمایت مى کند، افزود: از همین رو، ضرورى است 
که اتاق بازرگانى اصفهان و دانشــگاههاى استان 
اصفهان، به معرفى حدود 20 پایان نامه مناسب 

اقدام کنند.
غریب پور خاطرنشان کرد: یک طرح تحقیقاتى 
براى روشــن شدن آمار، برشــمردن مشکالت و 
چالش هاى صنعت ســنگ هاى قیمتى و نیمه 
قیمتى، هفته گذشته در شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنى براى اجرا ابالغ شد.

   ساماندهى صنعت سنگ تزیینى کشور
در ابتداى این نشست نیز مجتبى کاروان، رئیس 
کمیســیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان ضمن 
تشــکر از توجه ویژه دکتر غریــب پور به صنعت 
سنگ ساختمانى؛ با توجه به سفر آبان ماه ایشان 
به اصفهان که به برگزارى نشســت با معاونان و 
مدیران ایمیــدرو در آذرماه منجر شــد، رئوس 

درخواست هاى صنعت سنگ کشور را اعالم کرد.

   قابلیت افزایش صادرات
همچنین احمدرضا بصیرى، مشــاور کمیسیون 
معادن اتاق بازرگانى اصفهان با ارائه گزارش تحلیلى 
بازار جهانى سنگ با اشاره به چالش هاى صنعت 
سنگ گفت: از جمله مشکالت این صنعت، نبود 
بازار بینالمللى، برندسازى، نبود استاندارد سازى 
براى محصوالت تولیدى متناسب با بازار جهانى و 

دقیق نبودن آمار معادن و تولید آنهاست.
وى افزود: نوســازى معادن ســنگ ساختمانى 
با ابزارهــاى نوین و دانش روز با هــدف باال بردن

 بهره ورى، به تامین اعتبار و آموزش نیاز دارد.
بصیرى خاطرنشــان کرد: استان اصفهان مرجع 
سنگهاى ساختمانى کشور است که بیش از 2 هزار 
واحد سنگبرى داشــته و داراى تنوع انواع سنگ 

(گرانیت، مرمریت و تراورتن) است.
وى ادامه داد: ایران چهارمین تولیدکننده سنگ 
ساختمانى جهان است و لذا با توجه به وجود ذخایر 
و تنوع فوق العاده، قابلیت افزایش صادرات در این 

حوزه را داریم.

   امکان ارزآورى و اشتغال باال
بهرام شکورى، رئیس کمیسیون معادن و صنایع 
معدنى اتاق ایران نیز در این جلســه با بیان اینکه 
حدود 3,4 میلیارد تن سنگ تزیینى با تنوع فراوان 
در کشور وجود دارد، گفت: ساالنه 9 تا 11 میلیون 
تن سنگ تولید مى شود که با ذخیره موجود، تولید 

این میزان سنگ 300 سال طول مى کشد.
وى ادامه داد: با توجه به پیشرفت تکنولوژى، اکنون 
38 درصد مصرف سنگ در نماى ساختمان کاهش 
یافته و به سمت محصوالت جایگزین نظیر شیشه، 
کامپوزیت و سنگ هاى مصنوعى رفته است. از این 
رو، مصرف سنگ به شدت در حال کاهش است و 
اگر استخراج و فروش صورت نگیرد، ذخایر این نوع 

سنگ براى آیندگان ارزشى نخواهد داشت.
شکورى با اشــاره به اینکه دکتر غریب پور در هر 
حوزه ورود پیدا کرده و موانع را برداشــته است، 
تصریح کرد: ایمیدرو جایگاه باالیى در توسعه دارد 
و حضور این ســازمان به عنوان نقطه اتکا بسیار 

ضرورى است.
وى افزود: با توجه به ذخایر باالى سنگ در کشور، 
در صــورت حمایت این صنعــت از جمله تامین 
تجهیزات فــرآورى روز و یافتن بــازار به عنوان 
مشکالت عمده این صنعت، امکان صادرات تا 5 
میلیارد دالر وجود دارد که اشتغال باال و ارزآورى 

قابل توجهى براى کشور ایجاد مى کند.

   ضرورت اکتشاف علمى و سیستماتیک
همچنین احمد شریفى، دبیر انجمن سنگ ایران 
با بیان اینکه اکتشاف در بیش از 95 درصد معادن 
کشور سنتى است، گفت: با استفاده از قانون موجود، 
فعاالن این حوزه را باید موظف کنیم تا اکتشاف 
علمى و سیستماتیک در معادن طراحى و به صورت 

مهندسى استخراج شود.
وى پیشــنهاد داد: با توجه به برندسازى و بازار به 
عنوان مهمترین موضوع صنعت سنگ، دولت وامى 
با بازپرداخت چند ساله براى ایجاد شرکت بازرگانى 
و احــداث انبارهایى در داخل و خــارج پرداخت

 کند.
در پایان حســام الدیــن فرهادى نســب، عضو 
کمیســیون معادن اتــاق بازرگانــى اصفهان با 
برشمردن محاسن بهره بردارى زیرزمینى و لزوم 
ورود تکنولوژى هاى بــه روز در این بخش گفت: 
در صورت تحقق این مطلب، مشــکالت و موارد 
موجود با منابع طبیعى و محیط زیســت بسیار 

کاهش مى یابد.

اخبار اصفهان 
گــــــزارش

مدیر ابزارهاى نوین مالى فرابورس ایران تشریح کرد:

چند و چون وام خرید مسکن با اوراق «تسه»
مدیر ابزارهاى نوین مالى فرابورس ایران با اشاره به جلسه اخیر شوراى 

پول اعتبار در تاریخ 4 دى ماه ســال جارى مبنى بر افزایش سقف 
تسهیالت مســکن از محل اوراق گواهى حق تقدم استفاده از 

تسهیالت مسکن موســوم به اوراق «تسه» گفت: در این 
جلســه ســقف این وام در تهران براى زوجین 200 
میلیون تومان و براى افراد مجرد 100 میلیون تومان 

مصوب شد. ...

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى مورخ 1398/08/12 در نظر 
دارد نسبت به ساخت و نصب و تجهیز و راه اندازى و بهره بردارى از پروژه مجتمع خدماتى رفاهى بین 
راهى شهردارى واقع در شمال کمربندى گلدشت از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى 
اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم (موید توانایى فنى و مالى) جهت 
دریافت اسناد و مدارك از تاریخ 1398/10/21 به مدت 15 روز کارى به آدرس: گلدشت، بلوار امام خمینى 

(ره)، شهردارى گلدشت، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند. 
شناسه: 727110

آگهـى دعوت به مشارکت

نوبت دوم

نوبت اول

مهدى غالمى - شهردار گلدشت



ادامه از صفحه یک:
... بــازه مورد بررســى، به 13260 

تومان رسید.
به عالوه یکى از دالیل نوسانات نرخ 
دالر، نگرانــى از تحقق درآمدهاى 
نفتى در بودجه ســال آتى اســت. 
کاهــش درآمدهــاى نفتــى و در 
نتیجه کاهش ارز در کشور، تقاضاى 
احتیاطى خرید و نگهــدارى دالر 
را افزایــش مى دهد. همچنین نرخ 
تورم باال و شــکل گیرى انتظارات 
تورمى نســبت به آینده، این تقاضا 
را افزایش داده اســت. البته حضور 
تنظیم گران نرخ ارز در بازار، باعث 
شــد که تقاضاى سفته بازى شکل 
نگیرد و نوســانات نرخ ارز کنترل 
شده و دامنه آن محدود گردد. البته 
ناگفته نماند که حضور تنظیم گران 
باعث کاهش نوسانات نرخ دالر شده 
و بر کاهش قیمت آن تأثیر چندانى 
نداشته است؛ چراکه نرخ دالر در بازه 
طوالنى مدت حدود 11000 تومان 

بوده است.
در هفته اى که گذشت، قیمت سکه 
نیز همسو با نوسانات نرخ دالر تغییر 
کــرده و از 4 میلیــون و 555 هزار 
تومان از اولین روز هفته گذشــته 
به 4 میلیون و 630 هزار تومان در 
چهارشنبه گذشــته رسیده است. 
اگرچه سکه و ارز تقریباً هم جهت 
با هم تغییر مى کنند اما این افزایش 
سکه به دلیل باال رفتن قیمت جهانى 
طال در هفته اخیر نیز اســت. طى 
هفته گذشته قیمت هر اونس طالى 
جهانى حدود 0.7 درصد رشد داشته 
اســت. با فرض ثبات قیمت دالر و 
سایر شرایط اقتصادى و سیاسى، با 
افزایش روند اونس طالى جهانى، 
قیمت سکه نیز روند افزایشى خواهد 

داشت.
در هفته گذشته شاخص کل سهام 
رشــد مالیمى داشــته و منجر به 
افزایش تقاضاهاى جدیــد در بازار 
بورس شده است. از سویى به دلیل 
وجود نقدینگى هاى سرگردان و عدم 
ثبات در بازارهاى موازى، احتمال 
حبابــى شــدن در ســهام برخى 
شرکت ها وجود دارد. شاخص کل 
سهام در هفته گذشــته رشد 6.4 

درصدى را از خود نشان داده است.
شاخص امنیت سرمایه گذارى که 
توسط مرکز پژوهش هاى مجلس 
منتشر شــده حاکى از بهبود این 
شــاخص در بهار 98 نســبت به 
زمستان 97 اســت. در تحلیل این 
گزارش آمده اســت کــه وضعیت 
شاخص امنیت سرمایه گذارى در 
بخش صنعت نامناسب ترین ارزیابى 
را نشان داده است. همچنین امنیت 
ســرمایه گذارى در ایران نسبت به 
کشورهاى ترکیه، عربستان و روسیه 
در ســال 2020 از وضعیت بهترى 

حکایت دارد.
قیمت جهانى نفت پس از کاهش در 
اواسط هفته گذشته، از چهارشنبه 
روند صعودى خود را در پیش گرفت. 
مهم ترین عواملى کــه در یک دهه 
گذشــته بر نوســانات قیمت نفت 
تأثیرگذار بــوده بحران هاى مالى، 
تغییرات پیش بینى نشده در تولید 
نفــت امریکا و شــرایط و تحوالت 
خاورمیانه اســت. بنابراین هرگونه 
افزایش تنــش در روابــط ایران و 
آمریکا، نوسانات قیمت نفت را تحت 
تأثیر قرار مى دهــد. البته این نکته 
مهم را نباید فراموش کرد که توسعه 
انرژى هاى تجدید پذیر و برنامه هاى 
رشد ســبز، از تقاضاى طالى سیاه 
کاسته و در نتیجه نوسانات قیمتى 
آن را نیز محدود نماید. با پایان یافتن 
سال میالدى 2019 در مورد بازدهى 
نفت خام آمریــکا و برنت مى توان 
گفت که بازدهى بازار نفت خام این 
دو بازار در ســال 2019 به ترتیب 
حدود 34 و 24 درصد بوده که این 
میزان رشد از سال 2016 تاکنون 

بى سابقه بوده است.

اقتصاد استان
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احداث نخستین ساختمان مدیریت بحران واقع در باغ فدك
اخباراصفهان : مدیر منطقه هفت شهردارى اصفهان گفت: ساختمان مدیریت بحران واقع در باغ فدك 
نخستین ساختمان مدیریت بحران شهرى اصفهان به شمار مى رود، البته با توجه به اینکه این ساختمان 
باید در زمان بحران به فرودگاه، معابر اصلى و شاهراه هاى ورودى اصفهان دسترسى داشته باشد، تصمیم 

گرفته شد در ضلع غربى باغ فدك در مجاورت خیابان نخل احداث شود.
على اصغر شاطورى افزود: این ساختمان در سه سقف به ارتفاع هر طبقه 4.5 مترمربع در حال احداث است، 

همچنین موتورخانه آن به ابعاد 10*10 متر مربع در مجاورت ساختمان ایجاد و در حال حاضر فونداسیون 
موتورخانه اجرا شده است.

مدیر منطقه هفت شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: اعتبار این پروژه براى مرحله سفت کارى 650 میلیون تومان بوده و در 
بودجه 98 براى تکمیل آن چهار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.

وى با اشاره به قابلیت هاى ساختمان مدیریت بحران، گفت: در زمان بحران همه افرادى که در تصمیم گیرى براى شهر مشارکت دارند، در این 
مکان مستقر مى شوند و از این مکان تمام موضوعات شهرى در زمان بحران مدیریت مى شود، زیرا تجهیزاتى که در این ساختمان نصب خواهد 

شد به گونه اى است که امکان ارتباط با نقاط مختلف را فراهم مى کند.

اصل رقابت سالم و مشارکت حداکثرى مردم مورد توجه قرار گیرد
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان بااشاره به اهمیت وحدت کلمه و ایجادهمدلى و انسجام بیشتر 
در شرایط فعلى تاکید کرد: دست اندرکاران انتخابات در استان باید اصل رقابت سالم و مشارکت 
حداکثرى مردم در یازدهمین انتخابات مجلس شوراى اسالمى را مد نظر قرار دهند. حیدر قاسمى 
در سیزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانى اظهار داشت: با توجه به شرایط امروز جامعه و تاکیدات مسئوالن نظام باید بر اصل 
رقابت سالم و مشارکت حداکثرى مردم، تاکید بیشترى داشته باشیم.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان عنوان کرد: فرمانداران و مسئوالن برگزارى انتخابات استان باید حفظ 
وحدت کلمه در بین مردم و پرهیز از هرگونه رفتار نادرست توسط برخى از کاندیداها را در دستور کار خود قرار دهند 

و اجازه ندهند استفاده ابرازى از برخى اتفاقات اقتصادى که نقش تحریم بر آن ها مستولى است صورت گیرد.
وى در ادامه با اشاره به پر رنگ تر شدن رقابت هاى انتخاباتى در آینده نزدیک، گفت: رقابت هاى انتخاباتى بعد از 21 دى ماه آغاز مى شود 
و روز به روز جلوه بیشترى خواهد داشت. قاسمى اضافه کرد: در همین راستا آرایش انتخابات در جامعه و اماکن مختلف مشهودتر 

مى شود بر همین اساس جریان هاى سیاسى و احزاب نیز فعالیت خود را گسترده تر خواهد کرد.

جمال رازقى| اقتصادآنالین
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان

 4418  نفر از سیل زدگان  به بانک معرفى شدند

معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب 
اســالمى اصفهان گفت: چهار هــزار و 418 نفر که از 

سیل زدگان این استان براى دریافت تسهیالت ساخت مسکن به بانک 
معرفى شدند.

محسن قوى بیان اظهارداشت: بارش شدید باران و جارى شدن سیل در ابتداى 
امسال به هشت هزار و 262 واحد مسکونى شهرى و روستایى این استان خسارت 

زد.
وى با بیان این که در مرحله نخست جبران خسارت و کمک به حادثه دیدگان 
سیل، چهار هزار و 418 سهمیه به استان ابالغ شد، اضافه کرد: بر اساس سهمیه 
ابالغى استان تاکنون همه خسارت دیدگان به بانک ها معرفى و 80 درصد پرونده ها 

به انعقاد قرارداد منجر شده است.
معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان بیان کرد: 
عملیات ساخت و ساز واحدهاى مسکونى سیل زدگان استان اکنون با 60 درصد 

پیشرفت فیزیکى در حال انجام است.
وى ادامه داد: یک هزار و 215 میلیارد و 500 میلیون ریال تســهیالت بانکى در 
سال جارى به صاحبان واحدهاى مسکونى آسیب دیده از سیل این استان پرداخت 

شده است.

قوى بیان یادآور شد: این میزان اعتبار مربوط به 328 واحد احداث شده شهرى، یکهزار و 
752 واحد احداث شده روستایى و یکهزار و 240 واحد تعمیرى شهرى و روستایى است.

به گفته وى تاکنون یکهزار و 98 فقره وام به خانوارهاى داراى مشکل معیشتى پرداخت 
شده است.   

بارش باران و جریان سیالب ابتداى امسال به هشت هزار و 262 واحد مسکونى شهرى و 
روستایى این استان خسارت زد.

از این تعداد خانه آسیب دیده پنج هزار و 776 واحد مسکونى در مناطق روستایى و 2 هزار 
و 486 واحد شهرى دچار خسارت شده که نیاز به بهسازى دارند.

از این تعداد 2 هزار و 223 واحد تخریبى و 6 هزار و 223 واحد نیاز به مرمت و بازسازى دارد.
در پى بارش هاى بهاره امسال و جارى شدن ســیل بخش هایى از استان اصفهان مانند 
مناطق جنوبى و سمیرم، بخش شرقى همچون دهستان هاى بهارستان و کوهستان، جبل، 
کوهپایه، خورو بیابانک و نائین و شهرستان هاى غرب استان اصفهان از جمله فریدونشهر، 

فریدن،  بویین میاندشت و چادگان آسیب دیدند.
استان افزون  بر پنج میلیون نفرى اصفهان داراى بیش از یک هزار و 700 روستا و آبادى با 
جمعیت نزدیک به 600 هزار نفر است،  نزدیک به 900 روستاى استان اصفهان نیز بیش 

از 20 خانوار دارد.
معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب 
418 گفت: چهار هــزار و 418 گفت: چهار هــزار و 418 نفر که از  اســالمى اصفهان

معرفى شدند.

محسن قوى بیان اظهارداشت: بارش شدید باران و جارى شدن سیل در ابتداى 
امسال به هشت هزار و 

زد.
وى با بیان این که در مرحله نخست جبران خسارت و کمک به حادثه دیدگان 

سیل، چهار هزار و 
ابالغى استان تاکنون همه خسارت دیدگان به بانک ها معرفى و 

به انعقاد قرارداد منجر شده است.
معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان بیان کرد: 

عملیات ساخت و ساز واحدهاى مسکونى سیل زدگان استان اکنون با 
پیشرفت فیزیکى در حال انجام است.

وى ادامه داد: یک هزار و 
سال جارى به صاحبان واحدهاى مسکونى آسیب دیده از سیل این استان پرداخت 

شده است.
معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب 

محسن قوى بیان اظهارداشت: بارش شدید باران و جارى شدن سیل در ابتداى 
امسال به هشت هزار و 

زد.
وى با بیان این که در مرحله نخست جبران خسارت و کمک به حادثه دیدگان 

سیل، چهار هزار و 
ابالغى استان تاکنون همه خسارت دیدگان به بانک ها معرفى و 

به انعقاد قرارداد منجر شده است.
معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان بیان کرد: 

عملیات ساخت و ساز واحدهاى مسکونى سیل زدگان استان اکنون با 
پیشرفت فیزیکى در حال انجام است.

وى ادامه داد: یک هزار و 
سال جارى به صاحبان واحدهاى مسکونى آسیب دیده از سیل این استان پرداخت 

قطره
خـــبــــر

یازدهمین نمایشگاه 
آسانسور و پله برقى 

الگوى رونق و اعتالى 
هرچه بیشتر این صنعت 

و کمک به فعاالن این 
صنعت باشد

وى با بیــان اینکه صنعت 
آسانسور ایران در منطقه 
شاخص است، تشریح کرد: 
نزدیک به سه هزار شرکت 
در این زمینه در کشــور 
فعالیت مى کنند و در آینده 
نزدیک شــاهد صادرات 
برخى از شرکت ها به منطقه خواهیم بود.

رییس اتحادیه کشــورى آسانسور، پله 
برقى و خدمات وابســته نیز یادآور شد: 
این اتحادیه کشورى از آبان سال گذشته 
تشکیل شد و به صورت سراسرى وظیفه 
ساماندهى نزدیک به 750 هزار دستگاه 

آسانسور در حال کار در کشور را دارد.
عباس ابریشمى اضافه کرد: 2 هزار واحد 
صنفى و یک هــزار و 400 واحد صنعتى 
در زمینه آسانسور فعالیت مى کنند که 
امیدواریم از ابتداى سال آینده تنها افراد 
داراى کارت صالحیت تنها مجاز به ورود 
به ساختمان ها براى سرویس آسانسورها 

باشند.
وى تاکید کــرد: کارت صالحیت فردى 
بر اساس تبصره یک ماده 17 قانون نظام 
صنفى باید دریافت شود و افراد در کنار 
دارا بودن دانش فنى الزم، صالحیتشان 
از سوى پلیس تایید شــود تا حوادثى را 

شاهد نباشیم.
رییس اتحادیه کشــورى آسانسور، پله 
برقى و خدمات وابســته در مورد دغدغه 
سازمان آتش نشانى در این زمینه گفت: 
سامانه شناســا مراحل نهایى طراحى را 
طى مى کند و نرم افزارى بر روى گوشى 
سرویس کاران نصب مى شود که در شعاع 
2 کیلومترى هر آسانسورى که مشکلى 

داشت، شناسایى شود.
وى ابراز امیدوارى کرد، ایمنى آسانسورها 
را به 100 درصد برســد تــا در منطقه، 

آسانسور ایران حرف اول را بزند.

    کاهش واردات آسانسور، فرصتى 
براى ارایه توانمندى هاى داخلى

نایب رییس ســازمان نظام مهندســى 
ساختمان اصفهان نیز با بیان اینکه 32 
هزار نفر مهندس صنعت ساختمان در این 
استان فعالیت دارند، گفت: تاکنون در این 
برهه به دلیل تحریم ها، واردات آسانسور به 
حداقل رسیده و بهترین فرصت است که 
شرکت هاى داخلى تولیدکننده آسانسور، 

توانمندى هاى خود را به نمایش بگذارند.
محجــوب افــزود: بیــش از 80 درصد 
آسانســورهاى طرح هاى فعلى توسط 
شــرکت هاى داخلى تامین مى شــود و 
امیدواریم روز به روز شاهد ارتقاى کیفى 
و کمى آسانسورهاى تولیدشده از سوى 

متخصصان داخلى باشیم.
وى ادامه داد: از باب مهندسى ساختمان، 
آسانســور و پلــه برقــى داراى مباحث 
متعددى است از این رو مبحث 15 مقررات 
ملى ساختمان به موضوع آسانسور و پله 
برقى اختصاص داده شــده است و ما به 
عنوان متولى صنعت ساخت در کشور به 

این موضوع اهمیت مى دهیم.

    توفیق و موفقیــت این صنعت 
اســاس خدمات رســانى ایمن به 

هموطنان 
رییس سندیکاى آسانســور و پله برقى 
و خدمات وابسته شعبه استان اصفهان 
اضافه کرد: این نخستین دوره نمایشگاه 
است که با مشــارکت سندیکاى صنایع 
آسانســور و پله برقى راه اندازى شده که 
در نتیجه آن همه مشارکت کنندگان به 
صورت دقیق و با ممیزى و مجوزهاى الزم 

حضور یافتند.
حســن عبادت افزود: این نمایشگاه در 
فضاى ســه هزار مترمربع و 65 غرفه در 
قالب شــرکت هاى خدماتــى تولیدى، 
طراحى و مونتاژ این نمایشگاه آغاز به کار 
کرده تا آخرین فناورى هاى این صنعت را 
که در بسیارى قسمت ها به خودکفایى 
رسیده است و محدود به برندهاى وارداتى 

نیست، عرضه کنیم.
وى از برگزارى سمینارها و همایش هاى 
تخصصى در طول برگزارى این نمایشگاه 
خبر داد و اظهــار کــرد: امیدواریم این 
صنعت با حمایت هاى بخش دولتى و هم 
اندیشى که در کارگروه هاى مختلف انجام 

مى شود کیفیت و ارایه خدمات بهترى به 
شهروندان داشته باشد.

    باید زیرســاخت  آسانسورها در 
برابر حوادث تاب آور باشد

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان نیز با اشاره به اینکه غرفه داران 
باید اســتاندارد و کیفیت را مدنظر قرار 
دهند، گفت: یکى از مولفه هاى مهم در 
سیســتم مدیریت بحران پیش بینى و 
پیشگیرى است که پیش از هر حادثه اى 
باید این مهم در زمینه ایمنى ساختمان در 

نظر گرفته شود.
منصور شیشه فروش افزود: همه برنامه ها 
و خدمات در راســتاى آسانســور باید 
استاندارد باشد، انتظار داریم شرکت هاى 
تولیدى و عرضه خدمات آسانسور اقدامات 
ویژه اى در جهت رفاه حال مخاطبان به 
صورت اســتاندارد و ایمن انجام دهند تا 

شاهد کاهش حوادث باشیم.
وى تاکید کرد: باید با همکارى اتحادیه 
آسانســور برنامه اى در راستاى آموزش 
مخاطبان، مصرف کنندگان و نیروى ماهر 
و در صنعت ساختمان مصالح استاندارد 
و نیروى ماهر براى ارایه خدمات داشته 

باشیم.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان تصریح کرد: از آن جایى که کشور 
جمهورى اسالمى در پهنه خطرپذیر زلزله 
و در زمینه زلزله در کمربند آلپ هیمالیا 
قرار دارد و هر 10 سال یک بار زلزله هاى 
بزرگى را تجربه کرده مى کند، باید همه 
برنامه ها، زیرســاخت ها، تاسیســات و 

شبکه ها در برابر حوادث تاب آور باشند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان با بیان اینکه در 
شبانه روز حوادث بسیارى در آسانسور رخ 
مى دهد، بیان کرد: سال گذشته چهار هزار 
و 400 نفر از مرگ حتمى در آسانسور از 

سوى آتش نشانان نجات پیدا کردند.
محســن گالبى گفت: در بیــن حوادث 
شــبانه روز بیش از 2 هزار و 500 تماس 
با آتش نشــانى گرفته مى شود که برخى 
مشاوره و برخى حوادث در زمینه آسانسور 

است.
وى حوادث آسانســور در تابســتان را 
افزایشــى اعالم و بیان کرد: این حوادث 
در تابستان چندین برابر بیشتر به واسطه 

قطع و وصل برق ایجاد مى شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان بــا تاکید بر 
خدمات پس از فروش اظهــار کرد: اگر 
آسانســور هیدورلیکى تعریف نشده و 
کششى است باید نوع مکان و حساسیت 
شــرکت ها و نظارت به صورت مستمر و 
استاندارد در نظر گرفته شود، همچنین 

باید بازدیدهاى ایمنى داشته باشیم.
مجرى یازدهمین نمایشگاه آسانسور، پله 
برقى، صنایع و تجهیزات وابسته هم در 
ادامه بیان کرد: این نمایشگاه با حضور 65 
شرکت از هفت استان کشور و نمایندگانى 
از کشورهاى ایتالیا، ترکیه و چین گشایش 
یافته است و تا 20 دى ماه از ساعت 15 تا 
21 آماده میزبانى عالقه مندان این صنعت 

خواهیم بود.
شالباف تاکید کرد: این نمایشگاه با وجود 
شرایط اقتصادى و سیاسى حاکم با رشد 
40 درصدى نسبت به دوره هاى گذشته 

روبه رو بوده است.
وى ابراز امیــدوارى کــرد: یازدهمین 
نمایشگاه آسانسور و پله برقى الگوى رونق 
و اعتالى هرچه بیشتر این صنعت و کمک 

به فعاالن این صنعت باشد.
یازدهمین نمایشگاه بین المللى آسانسور، 
پله برقى، صنایع وابسته و تجهیزات از 17 
تا 20 دى ماه از ساعت 15 تا 21 در محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان براى بازدید عموم دایر است. 

یازدهمین نمایشگاه بین المللى آسانسور، پله برقى، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان برگزار شد  :

بیش از 80 درصد لوازم آسانسور تولیدى ایران استاندارد است

سندیکاى آسانســور، پله برقى و خدمات وابسته ایران 
گفت: خوشبختانه بین 80 تا 90 درصد لوازم آسانسور در 

ایران به صورت استاندارد تولید مى شود.
فرید کوروس که در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین 
المللى آسانســور، پله برقى، صنایع و تجهیزات وابسته 
اصفهان، شــرایط و وضعیت صنعت آسانسور را خوب 
توصیف کرد و افزود: نسبت به صنایع دیگر، این صنعت 

متکى به بخش خصوصى و به روز است.

     این نمایشگاه با وجود شرایط اقتصادى و سیاسى حاکم با رشد 40 درصدى نسبت به دوره هاى گذشته روبه رو بوده است

اخبار اصفهان
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  224- تشییع جنازه سردار قاسم سلیمانى در کشور بى نظیر بود. این 
شــهید بزرگوار یا در میدان جنگ درصف مقدم بود یا درکنار مردم وبین 
آنها بود.الحق چنین تشییع وهمراهى برازنده ایشان بود اى کاش برخى 
از مســئولین بى کفایت ببینند و بفهمند مردم قدر افراد مخلص، شریف 

وغیرتمند را مى دانند
  225- قیمت داروهاى ایرانى به شــدت افزایش پیدا کرده، با توجه به 
اینکه این داروها در داخل کشور تولید مى شه مسئولین بررسى کنند که 

دالیل افزایش این قیمت چه چیزى مى تواند باشد.
  226-در برخى از محله هاى اصفهان مانند رهنان شــاهد هستیم که 
برخى از شــهروندان اقدام به دامدارى خانگى مى کنند.با توجه به لزوم 
رعایت مسائل بهداشتى چه کســى متولى این موضوع بوده وباید جلوى 

این اقدام را بگیرد؟.
  227- دراکثرمناطق اصفهان مردم از نحوه جمع آورى بازیافت شاکى 
هستند.جمع آورى نامناسب بازیافت وارزان خریدن آنها توسط کیوسک 
شهرداري موجب شده مردم بازیافت ها رابه دست فروشها بدهندکه این 
موضوع  سالمت شهررا به طور جدى به خطر انداخته. شهردارى باید فکرى 

برا این مشکل بکنه.
  228- متاسفانه دراکثرمحله ها موشها موجب سلب آسایش شهروندان  

شده اند ،مسوالن بهداشت چرا فکرى براى این موضوع نمى کنند؟.
  229- برخى ازخیابان ها وچهارراه ها در اصفهان باتوجه به  عبوردانش 
آموزان فاقدخط کشی عابرپیاده است ، شــهردارى باید یه فکرى برا این 

موضوع کنه. 

صداى شما

3000483020

32274500

ایرنا
خـــبــــر

استاندار: 

گسترش دفاتر تسهیلگرى در اصفهان 
ضرورى است

 اســتاندار اصفهان گفت: گســترش دفاتر 
تسهیلگرى و توســعه محله در این استان با 

مشارکت شهردارى ها و مردم ضرورى است.
عباس رضایى افزود: نشست هایى با مدیران شــهرى و شهرداران نجف آباد، 
شاهین شهر، خمینى شهر و شهرضا برگزار شد تا دفاتر تسهیلگرى و توسعه 
محله در این شهرستان ها تاسیس شود. وى با اشاره به سازنده و مفید بودن 
دفاتر ادامه داد: پیش تر چهار دفتر تسهیلگرى در استان فعالیت مى کرد و هفته 

جارى پنج دفتر که یکى از از آنها در شهرستان کاشان قرار دارد افتتاح شد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه استفاده از توان و ظرفیت مردم براى امور اجتماعى 
با اهمیت است، تصریح کرد: دفاتر تسهیلگرى و توسعه محله، نقش بسزایى در 
جلوگیرى و کاهش آسیب هاى اجتماعى دارند و مى توانند بخوبى در افزایش 

سرمایه اجتماعى بعنوان یک شاحص مهم و اساسى فعالیت کنند.
رضایى به کارکرد هنر در جلوگیرى و کاهش آسیب هاى اجتماعى براى ساکنان 
حاشیه نشین اشاره و خاطرنشان کرد: استان اصفهان از هنرمندان پرشمارى 
برخوردار است و در جهان ایران را بنام هنر اصفهان مى شناسند، بنابراین از هنر 

و هنرمندان باید در امور اجتماعى بخوبى استفاده کرد.
 استان اصفهان 44 محله حاشیه نشین دارد که 20 محله در کالنشهر اصفهان 
واقع است. دفاتر تسهیلگرى و توسعه محلى به منظور ارتقاى کمى و کیفى 
ســطح زندگى مردم و تغییر چهره فرهنگى و اجتماعى مناطق حاشیه اى، 
سکونتگاه هاى غیر رسمى و بافت تاریخى مراکز استان ها راه اندازى مى شوند، 
این دفاتر ظرفیت هاى محله و توانمندى هاى ساکنان محله و همچنین نقاط 

ضعف و ایراد و اشکاالت موجود در محله ها را شناسایى  مى کنند.

گـــزارش



بازار سرمایه
پنجشنبه 19 دی 1398  | شمـاره 413

ISFAHAN
N E W S 03

علی هامونی، با اشــاره 
کاهــش دامنــه مجاز 
قیمتی ســهم ها از پنج 
به دو درصد، اظهار کرد: 
این اتفاق در شــرایط 
خاص رخ می دهد و در 
بازار پایه پیــش از این 
شــاهد این اتفاق بودیم. تغییر دامنه 
نوسان در راســتای اختیارات سازمان 
بورس اســت. با توجه به اتفاقات چند 
روز گذشــته این تصمیم گرفته شده 
است که سهام داران نیز از این تصمیم 

رضایت داشتند.
وی با تاکید بر اینکه دولت نقشــی در 
این تصمیم نداشته اســت، افزود: اخذ 
چنین تصمیمی در اختیار هیات مدیره 

سازمان بورس است.
مدیرعامل فرابورس در آینده درمورد 
آینده بازار ســرمایه پیش بینی کرد که 
شرایط بازار اکنون مقطعی است و بازار 

به زودی مانند گذشته به شرایط تعادلی 
بازار برمی گردد و می تواند رشد خود را 

ادامه دهد.
هامونی درمورد وضعیــت دیروز بازار 
نیز توضیح داد: دیروز با وجود شــرایط 
خاصی که در بازار بــود، در دقایق آخر 
بازار مطلوب شــد و تقاضــا در برخی 
نمادهــا پیشــی گرفت و بســیاری از 
صف های فــروش در بازار جمع شــد. 
پیش بینی من این اســت کــه ابتدای 
هفته آینــده را با بازار تعادلی شــروع 
کنیم. ضمن اینکه خریداران حقیقی در 
کنار خریداران حقوقی از بازار حمایت 

کردند و حضور پررنگی داشتند.
وی ادامه داد: در هر دو بورس جمعا بالغ 
بر ۳۱۰۰ میلیارد تومان معامله در اوراق 
بهادار ثبت شــد. ســهم حقیقی ها در 
بورس تهران ۴۰ درصد و در فرابورس 
۵۰ درصد بود و حقوقی ها هم حمایت 

بی سابقه ای از بازار داشتند.
قیمت های دیروز بازار سرمایه

بر اســاس این گــزارش، در معامالت 
دیروز بازار ســرمایه، شــاخص کل در 
رقم ۳۵۳ هزار و ۸۰۷ واحد ایســتاد. 
همچنین شاخص کل با معیار هم وزن 
نیز ۱۰۸ هزار و ۱۷۳ واحد را ثبت کرد 
و معامله گران دیروز ۲۲۴ هزار معامله 
انجام دادند که ۲۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد 

ریال ارزش داشت.
دیــروز گــروه بانک های تجــارت و 
ملت، ســایپا، ملی صنایع مس ایران، 

ســرمایه گذاری ســایپا، س. صنایــع 
شیمایی ایران و و شرکت ارتباطات سیار 
ایران نمادهای پربیننده بازار ســرمایه 
بودند و ملی صنایع مس ایران، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، پتروشیمی 
پارس، گســترش نفت و گاز پارسیان، 
گروه مپنا، معدنــی و صنعتی گل گهر 

و معدنی و صنعتی چادرملو نســبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را در 

بازار داشتند.
شــاخص کل فرابورس نیز رقم ۴۵۵۹ 
واحد را ازآن خود کــرد و  در این بازار 
۱۳۵ هــزار معامله بــه ارزش ۹6۵۲ 

میلیارد ریال به ثبت رسید.

در بازار فرابورس پتروشــیمی مارون، 
هلدینگ صنایع معدنــی خاورمیانه، 
تولید نیروی برق دماوند، پتروشــیمی 
زاگرس، ســهامی ذوب آهن اصفهان، 
توســعه مولد نیروگاهی جهرم و بیمه 
کوثر نسبت به ســایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را در فرابورس داشتند.

نمادهــای پربیننده دیــروز فرابورس 
شــامل ســهامی ذوب آهن اصفهان، 
گروه صنایع کاغذ پارس، قاسم ایران، 
گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی، 
فرابورس ایران، توسعه مولد نیروگاهی 
جهرم و صنایع ماشین های اداری ایران 

می شود.

صف های فروش در بورس جمع شد
مدیرعامل فرابورس:

مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه تصمیم در مورد تغییر دامنه 
نوسان در بازار حق ســازمان بورس است، گفت: شرایط بازار 
مقطعی است و بازار به زودی مانند گذشته به شرایط تعادلی 
بازار برمی گردد. امروز خریــداران حقیقی در کنار خریداران 
حقوقی از بــازار حمایت کردند و حضور پررنگی داشــتند و 

بسیاری از صف های فروش جمع شد.

نخستین واکنش بازارهای بورس به انتقام سخت سپاه
بورس های آسیایی در واکنش به حمله سپاه یکدست قرمزپوش شدند.

 بازارهای آسیایی در آستانه گشایش با خبر پاســخ انتقامی موشکی سپاه پاسداران به 
مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه عین االســد آمریکا مواجه شدند و فضای معامالت 

کامال تحت تاثیر وقایع این حمله قرار گرفت.
وزارت دفاع آمریکا در واکشن به این حمله اعالم کرده است که ایران بیش از ۱۰ موشک 
بالستیک به پایگاه عین االسد شلیک کرده است. روز گذشته وزیر دفاع آمریکا گفته بود 
آمریکابه دنبال پایان دادن به نزاع ها با ایران است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز 
در حساب توئیتری خود نوشت که همه چیز خوب است و کار ارزیابی خسارات و تلفات 

حمله انتقامی موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی ادامه دارد.
جینگ یی پن، تحلیلی گر بانک " آی جی" نوشت: سرمایه گذاران در حال ارزیابی احتمال 

تشدید تنش ها هستند.
روند معامالت در بازارهای آسیایی کامال تحت تاثیر این اخبار قرار گرفت. پس ازآن که 

پارلمان عراق به خروج نظامیان آمریکایی از این کشور رای داد، پنتاگون اعالم کرد که 
فعال برنامه ای برای عقب نشینی از عراق ندارد. از سوی دیگر به دنبال تصمیم ایران برای 
کنار گذاشتن محدودیت های برجامی تا زمان بازگشــت طرف مقابل به انجام تعهدات 
خود، قرار است آلمان، فرانسه و انگلیس در نشست روز جمعه خوداین موضوع را بررسی 

کنند.
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد کامال منفی داشتند تا جایی که شاخص  
"نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۱.6۸ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۱۸۰.۸۰ 
واحدی پایین رفت و شاخص  هانگ سنگ بورس هنگ کنگ با ریزش ۱.۱۹ درصدی به 

۲۷ هزار و ۹۸۵.۴۲ واحد رسید.
در چین شاخص  شــانگ های  کامپوزیت  با کاهش ۱.۳۱ درصدی در سطح ۴۱۰۵.۷۵ 
واحد بسته شد. در استرالیا شاخص اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰ بورس سیدنی با ۰.۱۳ 
درصد کاهش و ایستادن در سطح 6۸۱۷.6۰  واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر 

شاخص های مهم آسیایی، شاخص تاپیکس ژاپن صعودی بود.

یوشیریو اوگاوا، استراتژیست ارشد بورس توکیو گفت: 
معامله گران با خبر امروز کامال شوکه شدند چرا که 
ایران خیلی ســریع تر از چیزی کــه خیلی ها فکر 
می کردند پاسخ داد. وی افزود: اکنون همگی دست 
به عصا شده اند و تقاضا برای خرید دارایی های امن 

خیلی باال رفته است.
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر 

بشکه نفت  وست تگزاس اینتر مدیت  با ۰.۹6 درصد 
افزایش به 6۳.۳۰ دالر رســید و نفت خام برنت دریای 

شمال با صعود ۱.۱۹ درصدی به ازای 6۹.۰۸ دالر در هر بشکه 
مبادله شــد.همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با افزایش ۱.۱۹ درصدی به ۱۵۹۳.۰۵ دالر رسید. هر اونس نقره با افزایش 

۱.۲۳ درصدی به ازای ۱۸.6۲ دالر مبادله شد.  

شرکت معتبر تولیدی و پخش صنایع 
غذایی بالبا جهت تکمیل کادر خود در 

استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر 
دعوت به همکاری می نماید.

حسابدار فروش
جنسیت:خانم

با سابقه کار در شرکت پخش
مسلط به نرم افزار توزیع و پخش 

مویرگی ترجیحا رایمند
ویزیتور حضوری

جنسیت: خانم،آقا
ویزیتور تلفنی
جنسیت: خانم

انباردار
جنسیت :آقا
با سابقه کار

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از 
8 صبح الی 15 با شماره تلفن های زیر 

تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس

تلفن 03132688831

شاخص کل فرابورس 
نیز رقم ۴55۹ واحد 

را ازآن خود کرد 
و  در این بازار 135 

هزار معامله به ارزش 
۹652 میلیارد ریال 

به ثبت رسید.

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

مشاور سازمان بورس 
با بیان اینکه شــرکتهای بزرگ بورسی در کدال همچنان سودآورند و 

هیچ تغییر بنیادینی در آنها رخ نداده، گفت:این شــرکتها 
تحت ریســک قرار ندارند و ســازمان بورس از سهامداران 

حمایت می کند.
یاسر فالح با اشاره به نوسانات دیروز گفت: سازمان بورس و 
اوراق بهادار و همینطور شــورای عالی بورس، تمام هم و غم 
خود را برای حمایت از جامعه سهامداری و سهامداران خرد به 
کار گرفته و حراست و صیانت از سرمایه گذاران را وظیفه ذاتی 
خود می دانند و بنابراین تصمیمات در بازار سرمایه کشور، برای 

حفاظت از سرمایه گذاران اتخاذ شده است.
مشاور رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: خیال مردم 
باید از بابت حفاظت از سرمایه هایشــان در بورس راحت باشد؛ 
چراکه این موضوع برای خدمتگذاران آنها در ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، بسیار بســیار حائز اهمیت است و همه آنها تالش 
دارند تا شرایطی را فراهم آورند که سرمایه گذاران با خیال راحت، 

در این بازار سرمایه گذاری کنند.
وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که شرکت های ایرانی 
به لحاظ تولید و از جنبه سودآوری، در وضعیت مناسبی قرار دارند 

و بسیاری از این شــرکت ها تحت تأثیر این عوامل و ریسک ها قرار ندارند؛ به این 
معنا که با تولیدات خوبی که از سوی این شرکتها صورت گرفته، عملکرد خوبی از 
آنها در گزارشات ثبت شده در سامانه کدال مشاهده می شود؛ ضمن اینکه از همه 
مهمتر هیچ اتفاقی در بنیاد شرکتها رخ نداده است و این شرکتها سودآور هستند.

فالح خاطرنشان کرد: باید در این شرایط، نگرش به بازار سرمایه، بلندمدت و به دور 
از هیجان و رفتارهای دفعتی باشد و سرمایه گذاران از این طریق، با نگاه بلندمدت 

در این بازار، سودآوری داشته باشند.
به گفته فالح، سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور صیانت از سرمایه سهامداران، 
دیروز )چهارشنبه ۱۸ دی( به منظور کنترل نوسانات در بازار، دامنه نوسان را در 
همه بازارها، دو درصد تعیین کرد که این تصمیم، برای اطمینان بخشی به روند 

بازار و کاهش نوسانات گرفته شده است.
وی اظهار داشــت: بازیگــران حقوقی نیز دیــروز هم همچون ســایر روزهای 
هفته جــاری، از فرآیند بــازار ســرمایه حمایــت خواهند کرد و بــه حمایت 
خود ادامــه خواهنــد داد؛ ضمن اینکــه تمامــی ارکان بازار ســرمایه در کنار 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، چتــر حمایتــی خود را بــر بازار ســرمایه 
 ســهامداران و ســرمایه گذاران خواهند داشــت و تمــام قد از آنهــا حمایت

 می کنند.

شرکتهای بورسی در کدال همچنان سودآورند

بازار کار

شرکت سامان نیرو سپاهان واقع در 
شهرک صنعتی نجف آباد 2، جهت 

تکمیل کادر امور بازرگانی و تدارکات 
خود در استان اصفهان از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می 

نماید.
 کارمند اداری
جنسیت: خانم

 تعداد: 1 نفر
محل زندگی: فوالدشهر یا نجف آباد، 

ترجیحا نزدیک به شرکت
تحصیالت: کارشناسی، ترجیحا رشته 

کامپیوتر
سابقه کار: حداقل دو سال

تسلط به ویندوز، آفیس و اکسل
samanniroo.info@ ایمیل

gmail.com

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

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 کارمند اداری
جنسیت: خانم
  20 تا 30 سال

جهت امور اداری و کار با کامپیوتر
ساعت کاری 8:30 الی 13 و 1۴ الی 17 
از شنبه تا چهارشنبه و پنجشنبه ها از 

ساعت 8:30 الی 13
حقوق ماهی 1500000 تومان

تلفن 031366۴1015

 بررسی بازار های داخلی 
پس از حمله موشکی ایران

 همه بازارها دچار نوسان شدند

بازار هــای داخلی پــس از حمله موشــکی ایران 
تغییراتی داشــت. هرچند قیمت طال به واســطه 
افزایش انس جهانی باال رفت، اما دالر تغییر چندانی 
نداشــت. خودرو تقریبا بدون نوســان چشــمگیر 
نسبت به روز گذشته به کار خود ادامه داد و بورس 
با خبر های خوب منتظر روز های صعودی در هفته 

آینده است.
 شب گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
طی حمالت موشکی خود به یک پایگاه آمریکایی 
در عراق به جنایت آمریکا پاســخ داد. اما این اقدام 
با واکنــش بازار هــا در جهان و داخل همــراه بود. 
بورس های جهانی همچنان در حال ریزش هستند 
و قیمت انــس جهانی افزایش یافــت به طوری که 
قیمت هر انس جهانی طال از اوایــل هفته تاکنون 
۴۵ دالر گران شده است. در حال حاضر قیمت هر 
انس جهانی طال به هزار و ۵۹۵ هزار تومان رسیده 
است. در این شرایط قیمت انس جهانی طال هم در 

نوسان است.
در این زمینه نادر بذرافشــان، دبیر اتحادیه طالی 

تهران با اشاره به قیمت انواع ســکه در بازار گفت: 
دیروز هم قیمت سکه حدود ۱۰۰ هزار تومان گران 
شــد، به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم ســکه 
به قیمت دو میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان، قیمت هر 
قطعه ربع ســکه به یک میلیون و 6۰۰هزار تومان 
رســید. قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار هم به ۵۰۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان رســید. هر گرم طالی ۱۸ عیار 
نیز نسبت به اوایل هفته حدود ۳۸ هزار تومان گران 

شده است.
قیمت دالر و یورو در صرافی ملی

صرافی ملی نیز دیروز قیمــت دالر را بدون تغییر 
نســبت به نرخ های پایانی سه شنبه، ۱۳ هزار ۳۸۰ 
تومان اعالم کرد. این صرافی هــا دالر را از مردم با 
قیمت ۱۳ هــزار و ۲۸۰ تومان خریــداری کردند. 
قیمت فــروش یورو نیــز در صرافی هــای بانک ها 
تغییری نداشت و ۱۴ هزار و ۹۸۰ تومان اعالم شد؛ 
قیمت خرید یورو نیز در ایــن صرافی ها ۱۴ هزار و 

۸۸۰ تومان قیمت گذاری شد.
 افت شاخص  ها در بورس

 تاالر شیشــه ای نیز دیروز با کاهش بیش از ۵۰۰۰ 
واحدی شــاخص کل بورس، به کانال ۳۵۳ هزار و 
۸۰۸ واحدی رســید. در همین رابطه امیرحسین 
بنی صدر کارشناس بازار ســرمایه گفت: شاخص 

بورس در چند ماه گذشــته به روند رو به رشد خود 
در بازار ســرمایه ادامه می داد که شــهادت سردار 
قاسم سلیمانی توسط آمریکا باعث شد که شاخص 
بورس به افت بی سابقه خود در سال تبدیل شود. از 
اینرو وقتی شاخص بورس همیشه روبه رشد است 
باید کمی هم افت کند تا یکجــا هیجانات این بازار 
خارج نشود. ترور سردار سلیمانی باعث شد شاخص 
بورس یکجا افت کنــد و دلیل آن هــم صعود بی 
وقفه ای شاخص بود.وی افزود: حمله موشکی ایران 
به آمریکا، شاخص بورس را برای چند روزی منفی 
کرده است. سهامداران و کســانی که می خواهند 
وارد بازار بورس شوند نگران سهام خود در این بازار 
نباشند، چون این بازار برای همیشه با افت رو به رو 
نیست و با گذشت زمان دوباره صعود می کند.بنی 
صدر در ادامه بیان کرد: اگر بورس در هفته های بعد 
رشــد کند قطعا می تواند ریزش شاخص را در بازار 
جبران کرده و سرمایه سهامداران را به سود برساند، 
البته اگر سهامداران تا هفته بعد اندکی تامل داشته 

باشند و سهام خود را نفروشند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بر اساس آمار های 
معامالتی، روز جاری اکثر شــاخص های بورس با 
ریزش دســته جمعی مواجه شــدند به طوری که 
شــاخص کل با ۵ هزار واحد ریــزش معادل ۱.۴۰ 
درصد به ۳۵۳ هزار ۸۰۸ واحد رســید. همچنین 

شــاخص قیمت با ۱۳۰۰ واحد افت معادل ۱.۴۰ 
درصد به ۹۴ هزار 66۵ واحد رسید، بنابراین شاخص 
کل هم با ۱۴۰۰ واحد افــت معادل ۱.۳۰ درصد به 

۱۰۸ هزار و ۱۷۳ واحد رسید.
وی خاطر نشــان کرد: با نگاه دقیق بــه آمار های 
معامالتی دیروز بازار سرمایه مشخص می شود که 
قیمت سهام نماد های شتران )پاالیش نفت تهران(، 
خمهر )هرکام پارس(، وبهمن )سرمایه گذاری بهمن(، 
خپویش )ســازه پویش( و نبروج )نساجی بروجرد( 
بیشــترین افزایــش قیمــت و نماد های شــفن 
)پتروشــیمی فناوران(، کحافظ )کاشی و سرامیک 
حافظ(، ختور )رادیاتور اران(، غاذر )کشت و صنعت 
پیاذر(، سیمرغ )ســیمرغ(، حفارس )حمل و نقل 
بین المللی خلیج فارس(، پردیس )سرمایه گذاری 
پردیس( بیشــترین کاهش قیمت را در بازار سهام 
رقم زدنــد، در نتیجــه تاالر شیشــه ای در جریان 
معامالت دیروز با کاهش بیــش از ۵۰۰۰ واحدی 
شــاخص کل بورس، به ۳۵۳ هزار و ۸۰۸ واحد به 

پایان رسید.
 خودرو بر مدار ثبات

بازار خودرو دیروز با نوســانات کمتری روبرو بود به 
طوری که هم خودرو های ســایپا و هم محصوالت 
ایران خودرو اغلب با ثبات قیمت و بعضا با افزایش 
جزئی به اســتقبال مشتریانشــان آمده اند. قیمت 

روز پراید در حال حاضر ۵۳ میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تومان اســت و پژو GLX ۴۰۵ با قیمت ۸۴ میلیون 
تومان خرید و فروش شد. خودرو های سایپا دیروز 
رفتار آرام تری نســبت بــه روز های قبــل از خود 
نشــان می دهند. انواع تیبا دیروز ۵۰۰ هزار تومان 
گران شدند. این اتفاق باعث شــده قیمت روز تیبا 
صندوق دار در بازار به 6۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
برسد و تیبا ۲ با نرخ 6۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی 
قیمت گذاری شــود. نرخ مصوب کارخانه برای تیبا 
صنــدوق دار ۴۳ میلیون و برای تیبــا ۲ حدود ۵۱ 
میلیون تومان اعالم شــده است. ســاینا نیز دیروز 
تغییری نسبت به روز گذشــته نداشت و در بازار با 
قیمت 6۹ میلیون تومان فروخته می شود. کوییک 
دنده ای هم وضعیت مشــابهی را تجربه می کند و 
روی نــرخ ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان متوقف 
شــده اســت.محصوالت ایران خودرو هم در بازار 
دیروز نوسانات کمتری از خود نشان دادند به طوری 
که اغلب خودرو ها با همان قیمت های روز گذشته 
در بازار خرید و فروش می شــوند. سمند LX امروز 
روی نــرخ ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان متوقف 
شده و سمند EF ۷ مثل دیروز ۱۰۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری می شــود. این در حالی است که نرخ 
مصوب کارخانه برای این محصول ایران خودرو تنها 

6۹ میلیون تومان است.

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

یکی از معتبر ترین و بزرگترین 
شرکت های آرایشی و بهداشتی فعال 

در زمینه تولید و توزیع محصوالت 
آرایشی و بهداشی جهت تکمیل کادر 
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می نماید
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کمک هزینه سوخت و استهالک
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Iran produced 35.3 billion 
cigarettes during the first 
eight months of the current 
Iranian year (March 21-Nov. 
21) to register an increase 
of 20% compared with 
last year’s corresponding 
period.
The country had produced 
29.3 billion cigarettes 
during last year’s 
corresponding eight-
month period, the Persian 
economic daily Donya-e-
Eqtesad reported, citing 

data from the Ministry of 
Industries, Mining and 
Trade.
Eighty million cigarettes 
were exported during the 
eight months to Nov. 21, 
registering a 47% decline 
year-on-year. 

As per the budget 
bill Pesticide 
Production Up 
31% in Eight 
Months
Iran produced 24,500 
tons of pesticides during 
the first eight months of 
the current Iranian year 
(March 21-Nov. 21) to 
register an increase of 
31% compared with last 
year’s corresponding 
period.
The country had 
produced 18,700 tons of 
the product during the 
last year’s eight months, 
the Persian economic 
daily Donya-e-Eqtesad 
reported, citing data 
from the Ministry of 
Industries, Mining and 
Trade.
“Seventy-five percent of 
Iran’s pesticide demand 
are met domestically, 
while the remaining 
25% are imported,” 
Mohammad Reza 
Dargahi, the head of 
Iran Plant Protection 
Organization, was 
quoted as saying by IRNA.
“Raw materials for 
pesticide production 
are imported from 
India, China and 
some European 
countries; then they 
are processed by 62 
domestic companies 
and distributed in the 
market.” for the fiscal 
2020-21, municipalities 
will be permitted to 
issue sukuk bonds 
worth $357 million for 
expanding urban public 
transportation. The cap 
may be increased
As projected in the 
draft budget bill for 
the fiscal 2020-21, the 
Iranian government 
has permitted 
municipalities to issue 
sukuk (Islamic bonds) 
to the tune of 50 trillion 
rials ($357 million) for 
expanding urban public 
transportation.
Sukuk is a type of Islamic 
financial instrument 
that states ownership 
of a certain service or 
future profit of a lasting 
commodity transferred 
for a certain price. The 
security can help meet 
businesses’ immediate 
needs for liquidity with 
no access to end-users to 
finance their operations.
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Iran Cigarette Output Registers 
%20 Growth

European equity markets 
were expected to open 
lower, with pan-region 
Euro Stoxx 50 futures 
down 0.77%, German DAX 
futures off 0.91% and FTSE 
futures 0.45% lower.

Iran’s missile attacks on the Ain 
Al-Asad air base and another in 
Erbil, Iraq, early in the day came 
hours after the funeral of an Iranian 
commander whose killing in a 
U.S. drone strike has intensified 
tensions in the region.
Early reports of the attacks sparked 
a sudden rise in risk aversion on 
worries over how the United States 
would respond. Asian equities 
later trimmed losses, Japan’s yen 
stabilized and U.S. bonds tempered 
their rally as investors paused for 
breath after U.S. President Donald 
Trump said in a tweet that “All is 
well!”, and “So far, so good!”.
“We are getting exaggerated moves 
but that’s of course volatility 
playing. Markets simply hate 
uncertainty. It’s an old adage but it 
definitely holds true in the current 
situation - markets can price risks 
but they can’t price uncertainty,” 
said James McGlew, executive 
director of corporate stockbroking 
at Argonaut in Perth.
In his tweet late Tuesday, Trump 
said that an assessment of 
casualties and damage from the 
strikes was under way and that 
he would make a statement on 
Wednesday morning. A U.S. official 
said the United States was not 
aware of any casualties from the 
strikes.
MSCI’s broadest index of Asia-
Pacific shares outside Japan was 
down 0.72%, having dropped more 
than 1% earlier in the day. China’s 
blue-chip CSI300 index was 1.18% 
lower.
Japan’s Nikkei dipped 1.57%, 
paring earlier losses of more than 
2%, while Australian shares clawed 
back from a more-than-1% drop to 
shed 0.13%. U.S. S&P500 e-mini 

stock futures, which had earlier 
tumbled nearly 1.7%, were down 
0.38%.
Rob Carnell, Asia-Pacific chief 
economist at ING in Singapore, 
said possible further escalation 
of tensions between Iran and the 
United States could still provoke 
a prolonged negative market 
reaction.
“If you see U.S. treasuries rallying 
a bit this morning, expect them 
to rally quite a bit further should 
there be a forceful response from 
the United States, which I’d imagine 
there would be...from a market 
perspective I think this one could 
run and run,” he said.
The yield on benchmark 10-year 
U.S. Treasury notes last stood at 
1.7742%, down from a U.S. close 
of 1.825% on Tuesday, but up from 
session lows. U.S. 10-year Treasury 
futures had earlier peaked at their 
highest level since November, and 
were last up 0.29%.
The two-year yield fell to 1.5061% 
compared with a U.S. close of 
1.546%.
The yen, which had hit its strongest 
point against the greenback since 
October in morning trade, gave up 
most of its gains later in the day. The 
U.S. currency was last down 0.11% 
against the yen at 108.30.
The euro was 0.03% weaker, buying 
$1.1147 and the dollar index, which 
measures the greenback against 
six major peers, was 0.06% lower 
at 96.949.

In commodity markets, global 
benchmark Brent crude futures 
shot back above $70 per dollar 
to their highest level since mid-
September in the initial hours after 
Iran’s strikes.
They were last up 1.08% at $69.01 
per barrel, while U.S. crude added 
0.96% to $63.30 a barrel.
“I don’t think many investors try 
and anticipate global politics, 
especially when it involves Trump 
... they are probably more inclined 
to price things in as they come,” 
said Hasan Tevfik, senior research 
analyst at MST Marquee.
Gold also fell below a key 
psychological level as initial fears 
eased. The precious metal was 
1.30% higher on the spot market at 
$1,594.33 per ounce, having earlier 
blasted through $1,600. [GOL/]
On Tuesday, shares on Wall Street 
had pulled back amid worries over 
U.S.-Iran tensions. The Dow Jones 
Industrial Average fell 0.42%, the 
S&P 500 lost 0.28% and the Nasdaq 
Composite dropped 0.03%. [.N]
Analysts say the escalating Middle 
East tensions are likely to keep 
markets on edge.
“If it does look like we’ve got U.S. 
casualties, then I don’t think Trump 
is going to just stand back and take 
that,” said Matt Simpson, a senior 
market analyst at Gain Capital in 
Singapore.
“World War III has been thrown 
around. I don’t think we’re there 
yet. But it does look like Iraq II.”

Commercial ships totally 
safe in Iranian waters: 
Official
 Managing Director of Iran’s Ports and Maritime 
Organization Mohammad Rasta said on 
Wednesday that commercial ships carrying cargo 
to Iranian ports enjoy safety in light of the security 
provided by Iran for territorial waters.
Rastad said that no obstacle has been seen so far in 
Iran’s commercial ports, as all maritime activities 
are in normal process.
“All Iranian ports are using their maximum 
capacity right now and different types of ships 
are loading and unloading there,” said the official, 
adding that neither Iranian ships in foreign 
waters nor foreign fleets in Iran’s waters should 
be concerned.
Rastad said that foreign ships need no military 
escort in Iranian territorial waters because these 
waterways are among the safest in the world. 
British royal navy recently announced it was 
sending vessels to protect UK-flagged ships.
Iran’s Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
targeted US airbase of Ain al-Assad in Anbar 
province in western Iraq early on Wednesday 
in response to the US targeted airstrike to 
assassinate Commander of the IRGC's Quds Force, 
Lt. Gen. Qassem Soleimani.

Iran to Market Tomato 
paste through Mercantile 
Exchange: Deputy Minister
An official of agriculture –Jihad ministry said 
about 12500 tomato paste have been transacted 
in the Iran Mercantile Exchange (IME).
Hossein Shirzad, who is also the CEO of the 
Central Organization for Rural Cooperatives of 
Iran (CORC) said since in the previous cropping 
year (started in the mid-September, 2018); 
many of tomato farmers, farmed tomato with 
observing no cultivation pattern, the national 
tomato market faced with the overproduction 
challenges. Supporting the farmers as well as 
the final consumers, the ministry, purchased the 
excess volume to be processed and reserved.
" CORC had been purchasing about 300,000 
tone raw tomatoes directly from the small scale 
farmers. The crops have been processed in the 
standard tomato processing factories through 
contracting nationwide", he added.
Clarity, easy access information and fair 
opportunities are of the advantage of supplying 
tomato paste through IME, the official asserted, 
adding that the gradual supplying the tomato 
paste will sustain the national market, as well.

Iran's Steel Production 
Capacity Projected to Top 
43m Tons
Actual production is estimated to hit 31.1 million 
tons to utilize 71% of the nominal capacity
Iran’s steel production capacity is expected to 
reach 43.6 million tons by the end of the next 
Iranian year (March 20, 2021), while the actual 
production is estimated to hit 31.1 million tons by 
utilizing 71% of the nominal capacity.
The Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organization 
announced the above in a new report.
IMIDRO also expects direct-reduced iron 
production capacity to reach 37.2 million tons 
by the end of next Iranian year, while the actual 
production is estimated to reach 33.6 million tons 
by utilizing 90% of the nameplate capacity.

Asian shares tumbled on Wednesday, while oil, safe-haven 
Treasury prices and gold shot higher after Iran fired 
rockets at U.S.-led forces in Iraq, stoking fears of a wider 
conflict in the Middle East.

Stocks, gold and oil whipsawed as 
Iran strikes spark Mideast war fears
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“If you see U.S. 
treasuries 
rallying a bit 
this morning, 
expect them to 
rally quite a bit 
further should 
there be a forceful 
response from 
the United States, 
which I’d imagine 
there would be...
from a market 
perspective I 
think this one 
could run and 
run,”
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IRGC targets US 
airbase in Iraq 
in response to 
assassination of 
General Soleimani 

 Iran’s Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) has targeted US airbase of Ain 
al-Assad in Anbar province in western 
Iraq on Wednesday in response to the US 
assassination of the great commander of 
the IRGC's Quds Forces, Lt. Gen. Qassem 
Soleimani.
The IRGC said in a statement that it would 
release more details about the strike. 
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.
The IRGC said in the statement that the 
attacks came in response to the criminal 
and terrorist operation of the assignation 
of the commander of the IRGC Quds Forces 
Lieutenant General Qasem Soleimani by the 
US occupying forces in Iraq.
It stressed that to retaliate the US criminal 
act, the IRGC targeted US airbase in Iraq with 
tens of surface-to-surface missiles.
The IRGC further warned the hegemonic 
and bloodthirsty US as the Great Satan that 
any evil act, any new measure and any king 
of aggression on its part will be met with an 
even harsher response.
The statement also warned “US allies that 
are providing bases to America's terrorist 
army that "any country serving as the origin 
of bellicose and aggressive attacks in any 
form against the Islamic Republic of Iran" 
will be targeted.
The IRGC also stated that Iran in no way 
sees the Zionist regime as separate from the 
criminal US regime.
It advised the US nation to recall their troops 
from the Middle East region to avoid any 
further damage and urged them not to risk 
the lives of the US military because of the 
policies of hate-mongering US regime.

Military operations won’t 
suffice; US corrupting presence 
in region must end: Leader

A y a t o l l a h 
K h a m e n e i 
addressed the 
nation live on TV 
in a meeting with 
a large group of 
people from Qom, 

in commemoration of the 
42nd anniversary of the 
January 9, 1978 uprising 
in Qom against the Pahlavi 
regime.
The live address also 
took place hours after 
the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
targeted the US airbase 
of Ain al-Assad in Anbar 
province in western Iraq 
after launching a wave of 
attacks in early hours of 
Wednesday to retaliate the 
US assassination of IRGC 
Quds Force commander, 
Lt. Gen. Qasem Soleimani.
During the meeting, the 
Leader of the Islamic 
Revolution first touched 
upon the historic 
significance of the January 
9, 1978 uprising in Qom 
against the Pahlavi regime, 
and highlighted the need 
for taking lessons from this 
landmark event.
“People of Qom had been 
empty-handed back then, 
but today, our hands are 
full and the country is 

fully equipped against the 
world’s bullies,” he added.
The Leader then praised 
the character and role of 
Gen. Qasem Soleimani in 
having foiled the US plots 
in the West Asian region, 
saying “the US plot for 
Palestine was to keep them 
at a weakened state, but 
martyr Soleimani helped 
Palestinians to stand 
strong and resist.”
“The US plots for Iraq, 
Syria, and Lebanon were all 
foiled by this great martyr. 
The US wanted for Iraq 
to be nothing more than 
dairy cattle, but Hajj Qasem 
helped this expansive front 
[against the US].”
“For Lebanon, the US 
intends to deprive the 
country of Hezbollah, 
but Hezbollah has been 
becoming stronger by the 

day.”
Talking about Iran’s 
retaliation for the US 
assassination of IRGC Quds 
Force commander Lt. Gen. 
Soleimani, the Leader 
said “our revenge was a 
different matter, which 
was carried out last night,” 
referring to IRGC missile 
strikes on the US airbase 
of Ain al-Assad in Anbar 
province in western Iraq.
“What is important in 
addition to retaliation is 
that military operations do 
not suffice. It is important 
to end the US corrupting 
presence in the region,” the 
Leader stressed.
“Americans are insisting on 
bringing corruption and 
destruction into our dear 
Iran. Talks of sitting down 
at the negotiating table is 
a preface to interventions, 

which must end. Regional 
nations do not accept 
the US presence and its 
meddling measures,” he 
added.
“The US enmity toward 
Iran is not temporary; 
it’s inherent. It is a ‘gross 
mistake’ to think if we took 
a step back and comprised, 
the US would stop its 
enmity,” he stressed.
The Leader then 
praised the Iranian 
Parliament’s motion 
designating the Pentagon 
and all subsidiaries 
terrorist following 
the US assassination 
of Lieutenant General 
Soleimani. He also praised 
the Iraqi Parliament’s 
resolution requiring the 
government to order the 
withdrawal of US troops 
from Iraq.

In a live TV address on Wednesday, 
Leader of the Islamic Republic Ayatollah 
Khamenei stressed the need for ending 
the "US corrupting presence" in the 
Middle East region.
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General Soleimani laid in rest in 
hometown Kerman
 The body of the martyred great commander of the IRGC Quds 
Forces Lieutenant General Qasem Soleimani was laid in rest 
in his hometown Kerman in southern Iran after the IRGC 
launched missile attacks on the US bases in Iraq early Wednesday 
morning to retaliate his assassination.The burial ceremony 
was held in the presence of a huge number of people in Kerman, 
the birthplace of the brave commander.The ceremony was 
postponed yesterday due to the huge crowd gathered for the 
ceremony which caused some problems including death and 
injury of a number of the mourners.Lieutenant General Soleimani 

and the acting commander of the Iraqi Popular Mobilization 
Units (PMU) - known as the Hashd al-Shaabi - Abu Mahdi Al-
Mohandis, separately leaving Baghdad airport in two cars were 
targeted and assassinated on Friday upon the instruction of the 
US President Donald Trump.The Iraqi media said that the US 
helicopters targeted both cars. The IRGC targeted the US airbase 
of Ain al-Assad in Anbar province in western Iraq on Wednesday 
in response to the US assassination of its great commander.
The IRGC said in a statement that it would release more details 
about the strike. 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.

The IRGC said in the statement 
that the attacks came in 
response to the criminal 
and terrorist operation 
of the assignation of the 
commander of the IRGC 
Quds Forces Lieutenant 
General Qasem Soleimani by 
the US occupying forces in Iraq.
It stressed that to retaliate the 
US criminal act, the IRGC targeted 
US airbase in Iraq with tens of surface-to-
surface missiles.

“What is 
important in 
addition to 
retaliation is 
that military 
operations do 
not suffice. It is 
important to end 
the US corrupting 
presence in 
the region,” the 
Leader stressed.
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Iran’s Admin. Thanks IRGC 
for Retaliatory Attacks on US
Spokesman for the Iranian Administration Ali Rabiei 
expressed his gratitude to the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) for Wednesday attacks on US bases in Iraq 
in retaliation for the assassination of top commander, Lt. 
General Qassem Soleimani.
“We thank and support the IRGC’s successful operation 
aimed at fulfilling its honest promise,” Rabiei said on his 
Twitter account on Wednesday.
“A legitimate response” was given to the US and exactly the 
same place from which the US had mounted the attack on 
Iran was targeted, he added.
“We have not been after war, but any other aggression will 
get a tougher and more crushing response,” the spokesman 
went on to say. 
Earlier, an informed source at the Islamic Revolution 
Guards Corps said the IRGC’s missile attack on US airbase 

of Ain al-Assad has killed at least 80 American forces.
Speaking to Tasnim on condition of anonymity, the 
informed source said the ballistic missiles launched by the 
IRGC on the US airbase in retaliation for the assassination 
of General Soleimani killed at least 80 “American terrorist 
forces”.
“At least 104 targets from the positions of the Americans 
and their allies in the region have been identified, and if the 
Americans make any mistake again, those positions will be 
targeted,” the source warned.
The source also said that a number of American drones and 
helicopters and a large amount of military equipment were 
seriously damaged in the IRGC missile attack.
Fifteen missiles rained down on Ain al-Assad airbase, 
none of which were intercepted by the US army’s radar 
system, the source stated, adding that the accuracy and 
destructive power of the missiles have been so high that 
a number of the missiles annihilated several sensitive 
targets simultaneously each.

I n 
the early hours of 

Wednesday, the IRGC targeted two US airbases in Iraq, 
including the US airbase of Ain al-Assad, in retaliation for 
the US assassination of top Iranian anti-terror commander, 
General Soleimani.

News

Zarif: US must 
come to its senses 
now
 Iran’s Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
congratulated the IRGC 
on the attack to the US 
airbase in Iraq and said 
it is high time for the US to 
come its senses now.
“I congratulated our 
dear brothers in Islamic 
Revolution Guard Forces 
who in response to an 
aggressor base in the 
region, took a military 
measure against the 
terrorist act of the US in 
assassinating General 
Soleimani and his 
companions”, Zarif told 
reporters on Wednesday 
morning.
Iran’s Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
targeted the US airbase 
of Ain al-Assad in Anbar 
province in western Iraq 
early on Wednesday 
in response to the US 
assassination of the great 
commander of the IRGC's 
Quds Force, Lt. Gen. 
Qassem Soleimani.
Zarif added that the 
action was against 
military centers the 
presence of which in 
Iraq has no legitimate 
justifications after the 
Iraqi parliament voted to 
expel the US troops.
US planes in 
fire after Iran's 
missile attack: 
Source
Sources have reported 
that a number of US 
warplanes are in fire after 
the IRGC missile attack 
to America's Ain Assad 
military base in Iraq's 
Al Anbar province early 
Wednesday morning.
Speaking to IRNA, an 
informed source said 
that the US planes got 
fired after the base was 
targeted by the IRGC 
ballistic missiles.
Primary reports had it 
that after the IRGC missile 
attacks on the US base, 
some of the American 
planes were in fire.
Iran’s Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
targeted the US airbase of 
Ain al-Assad in Al-Anbar 
province in western Iraq 
on Wednesday.
The IRGC said in a 
statement that it would 
release more details 
about the strike.
After the assassination 
of the IRGC great 
commander Lieutenant 
General Qasem Soleimani 
by the US forces in Iraq on 
Friday, Iran's Supreme 
Leader Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei said harsh 
and severe revenge is 
awaiting the criminals.
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US’ behavior to identify our next 
steps: defense min.
Iranian Defense Minister Brigadier General Amir Hatami said on 
Wednesday that the US behavior will designate Iran’s next steps.
“This was a hard revenge which took place shooting tens of 
missiles,” Hatami said.“This was a big lesson for the US when one 
of the most expensive American military bases was targeted after 
the World War II,” he added.

The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) targeted the US 
airbase of Ain al-Assad in Anbar province in western Iraq after 
launching a wave of attacks in early hours of Wednesday to retaliate 
the US assassination of IRGC Quds Force commander, Lt. Gen. 
Qasem Soleimani.
An informed source at the Islamic Revolution Guards Corps said 
over 80 American terrorist troops were killed and some 200 
wounded in the IRGC’s missile strikes on the US airbase of Ain al-
Assad in Anbar province in western Iraq.



147 Iranians, 32 foreigners lose lives in Boeing 
737 crash
 Iran Civil Aviation Organization said on Wednesday that 147 passengers on 
board of the crashed Boeing 737 plane were Iranians and 32 passengers were 
foreigners.All 179 passengers died when a Ukrainian plane Boeing 737 crashed 
in southern Tehran Wednesday morning after its engine caught fire.All the 167 
passengers and nine crew members were killed in the crash, said speaker of Imam 
Khomeini Airport.Some 40 rescue teams have been dispatched to the site of the crash 
and investigation is underway, deputy head of Iran Red Crescent Society Ebrahim Tajik 
said.Meanwhile, Managing Director of Tehran Governor's Office in charge of Crisis Management Mansour 
Darajati told IRNA that some 140 passengers were Iranian.

Iran’s Guardian Council 
Spokesman Abbas Ali 
Kadkhodaei described the 
country’s recent retaliatory 
attacks against the US as an act 
of “self-defense”.“According 
to the UN charter Article 51a 
state is permitted to act in 
#self_defence in response to 
any military attack; this is an 
inherent right. Today's strike 
on US military bases was an act 
of self defence,” Kadkhodaei 
tweeted on Wednesday.
In the early hours of 
Wednesday, the IRGC targeted 
two US airbases in Iraq, 
including the US airbase of Ain 
al-Assad in Anbar province 
in western Iraq, in retaliation 
for the US assassination 
of top Iranian anti-terror 
commander, Lt. General 
Qassem Soleimani.
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Speaking during the Wednesday morning 
cabinet session, he said the US assassinated 
a highly revered and skilled commander who 
was a guest of Iraqi people and government 
all against international laws.The US is 
definitely pursuing certain goals, including 
creating division, invoking fear throughout 
the region, making a rift between Iran and 
Iraq and influencing developments of the 

region.The White House wanted to remove 
some problems they were facing inside 
the US, but it backfired, the President said, 
adding that people of the US and the world 
are now more vigilant.

Speaking to Tasnim on condition of anonymity, 
the informed source said the ballistic missiles 
launched by the IRGC on the US airbase in 
retaliation for the assassination of Lt. General 
Qassem Soleimani have killed at least 80 
“American terrorist forces”.“At least 104 targets 
from the positions of the Americans and their 
allies in the region have been identified, and if 
the Americans make any mistake again, those 
positions will be targeted,” the source warned.
The source also said that a number of American 

drones and helicopters and a large amount 
of military equipment have been seriously 
damaged in the IRGC missile attack.
Fifteen missiles rained down on Ain al-Assad 
airbase, none of which were intercepted by 
the US army’s radar system, the source stated, 
adding that the accuracy and destructive power 
of the missiles have been so high that a number 
of the missiles annihilated several sensitive 
targets simultaneously each.
In the early hours of Wednesday, the IRGC 
targeted two US airbases in Iraq, including 
the US airbase of Ain al-Assad in Anbar 
province in western Iraq, in retaliation for the 
US assassination of top Iranian anti-terror 
commander, General Soleimani.

Rouhani: US not to escape 
consequences of assassinating Gen. 
Soleimani

Source: At Least 80 Americans Killed in 
IRGC Attack on US Base in Iraq

 President Hassan Rouhani said on Wednesday that the 
US cannot run away from its terror actions and stressed 
that it will get the proper response for its wicked actions 
and crime.

An informed source at the Islamic Revolution Guards Corps 
said the IRGC’s missile attack on US airbase of Ain al-Assad in 
Iraq has killed at least 80 American forces.

if the Americans 
make any 
mistake again, 
those positions 
will be targeted

 US assassinated a 
highly revered and 
skilled commander 
who was a guest 
of Iraqi people 
and government 
all against 
international laws.

No Iraqis among Casualties 
of Iran’s Missile Attack on US 
Base: Source
There are no Iraqi nationals among the casualties of 
Iran’s Wednesday missile attack on a US military base 
in the Arab country, an informed source told Tasnim.
There is no Iraqi citizen among casualties of the Iranian 
missile attack on US airbase of Ain al-Assad in Anbar 
province in western Iraq, the Iraqi source told Tasnim.
The remark came as Western media outlets had claimed 
that some casualties of Iran’s retaliatory attack against 
the US were Iraqi nationals.
Earlier, an informed source at the Islamic Revolution 
Guards Corps said the IRGC’s missile attack on US 
airbase of Ain al-Assad has killed at least 80 American 
forces.

Speaking to Tasnim on condition of anonymity, the 
informed source said the ballistic missiles launched 
by the IRGC on the US airbase in retaliation for the 
assassination of Lt. General Qassem Soleimani have 
killed at least 80 “American terrorist forces”.
“At least 104 targets from the positions of the Americans 
and their allies in the region have been identified, and if 
the Americans make any mistake again, those positions 
will be targeted,” the source warned.The source also 
said that a number of American drones and helicopters 
and a large amount of military equipment have been 
seriously damaged in the IRGC missile attack.Fifteen 
missiles rained down on Ain al-Assad airbase, none 
of which were intercepted by the US army’s radar 
system, the source stated, adding that the accuracy and 
destructive power of the missiles have been so high that 
a number of the missiles annihilated several sensitive 
targets simultaneously each.

Iran Armed Forces to give 
more crushingly response to 
any wickedness from US
Chief of staff of the Iranian Armed Forces Major 
General Mohammad Baqeri said on Wednesday 
that Iran's response to any new wickedness from 
the US will be stronger and more crushing.
Baqeri made the remarks talking about the Islamic 
Revolution Guards Corps' (IRGC) proportionate 
reciprocity operation carried out early on 
Wednesday and targeted the US airbase of Ain 

al-Assad in Anbar province in western Iraq in 
response to the US Jan 3 assassination of the IRGC 
Qods Force commander, Lt Gen Qasem Soleimani.
About the IRGC operation, Gen Baqeri said it 
was just a small part of the capabilities of the 
Islamic Republic's Armed Forces.Today, it is time 
for the wicked US officials to understand the 
Islamic Republic power and opt for a principled 
method to make its terrorist army leave the region.
Iranian President Hassan Rouhani, reacting to 
Gen Soleimani's martyrdom, stressed on January 
4 that Iran reserves the right to take revenge by 
proportionate military action, and will do it.

Defense Minister Says Iran’s 
Response Will Be Proportionate 
to US Actions
 The Defense Minister of Iran warned on Wednesday 
that the US measures would draw proportionate 
responses from the Islamic Republic.
Hours after Iranian missile attacks on US military 
bases in Iraq, Brigadier General Amir Hatami told 
reporters on the sidelines of a cabinet session 
on Wednesday, “Our next measures will be 
proportionate to the American behavior.”
He also described the IRGC missile strike on US 
airbase of Ain al-Assad in Iraq’s Anbar province as 

a “harsh revenge” for the American assassination 
of Lt. General Qassem Soleimani, saying the Iranian 
Armed Forces were determined to take revenge.
It was the first time after the Second World War that 
an American base was targeted, the Iranian minister 
added.He also said that the missile attack on the 
US base, which the Americans themselves have 
described as an extraordinarily expensive air base, 
has taught the United Sates an important lesson.
In the early hours of Wednesday, the IRGC targeted 
two US airbases in Iraq, including the US airbase of 
Ain al-Assad in western Iraq, in retaliation for the US 
assassination of top Iranian anti-terror commander, 
General Soleimani.

Pakistan FM urges US to remain 
careful
 Foreign Minister of Pakistan has called upon 
the US to remain careful in escalation with the 
Islamic Republic of Iran.Shah Mahmood Qureshi 
in a statement on Wednesday said that Pakistan 
is closely monitoring the situation arising after 
Iran's missile attack on US base in Iraq.He said the 
statement of Iran's Foreign Minister Mohammad 

Javad Zarif saying that the missile attack is a 
proportionate measure which came in self-defense 
shows his wisdom.“I think the US should also 
remain careful,” he said.“I have contacted the foreign 
ministers of many countries to discuss the recent 
developments in the region and yesterday I had 
a detailed discussion with the Foreign Minister 
of Qatar who visited Tehran after the after the 
assassination of top Iran commander General 
Qasem Soleimani in a US air strike,” noted Quershi.



نوبخت: برنامه داشته باشیم در شرایط تحریم هم مى توانیم فرصت شغلى ایجاد کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از کاهش 320 هزار نفرى جمعیت جویاى کار کشور در سال جارى خبرداد و 
گفت: اگر برنامه و نظارت داشته باشیم در شرایط تحریم نیز مى توانیم فرصت شغلى ایجاد و نرخ بیکارى را کاهش 
دهیم. محمدباقر نوبخت درحاشیه نشست بررسى گزارش عملکرد وزارتخانه هاى مختلف براى رونق تولید، به 
خبرنگاران گفت: حدود 320 هزار نفر از تعداد بیکاران کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهش 

پیدا کرده است که نشان مى دهد مى توانیم در شرایط تحریم نیز اشتغال ایجاد کنیم.
وى با بیان اینکه در تابستان و پاییز امسال در مقایسه با تابستان و پاییز سال گذشته بر اساس آمار ارائه شده توسط 

مرکز آمار شاهد افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکارى بوده ایم، گفت: نرخ بیکارى در پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال 
گذشته کاهش یافته و بیکارى در حد ده و شش دهم درصد است. نوبخت افزود: در پاییز سال 98 در مقایسه با پاییز سال گذشته 

حدود 470 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده و این رقم خالص اشتغال است. 
نوبخت با تاکید بر اینکه اگر برنامه و نظارت داشته باشیم در شرایط تحریم نیز مى توانیم فرصت شغلى ایجاد و نرخ بیکارى را کاهش دهیم، عنوان 
کرد: در پاییز امسال نرخ رشد بخش کشاورزى با توجه به نزوالت جوى و برنامه هاى کشت گلخانه اى به 7 درصد رسید و امیدواریم تا پایان امسال 

براى فصل هاى آینده نیز بهبود رشد اقتصادى را شاهد باشیم.

استاندار اصفهان: لزوم هزینه کردن سپرده هاى مردم در استان
اخبار اصفهان: اســتاندار اصفهان تاکید کرد: بانک ها حق ندارند سپرده هاى مردم اصفهان را در جایى غیر 
از استان هزینه کنند. عباس رضایى در حاشیه جلســه کلینیک اقتصادى در محل استاندارى اصفهان، 
اظهار داشــت: برخى بانک ها اراده قوى براى حل مشکالت و احدها نداشــتند و در جلسه هفته گذشته 
مجاب به این امر شدند. وى افزود: سال قبل برخى بانک هاى خصوصى 160 هزار میلیارد ریال وجوه مردم 

را جاى دیگر سرمایه گذارى کردند در حالى که این سرمایه باید براى اشتغال و تولید در همین استان هزینه 
مى شد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: یکى دیگر از معضالتى که برخى بانک ها دارند سود مرکب است که ها این امر، خالف 
قانون است.

وى ادامه داد: بطــور مثال فردى 8 میلیــارد ریال وام گرفته و نتوانســته به موقــع پرداخت کند که متاســفانه تا 30 میلیــارد ریال به این 
مبلغ، ســود تعلق گرفته اســت. وى در ادامه با اشــاره به اینکه بیشــتر بانک ها سیاســت خود را بــا تصمیات مدیریت اســتان هماهنگ 
کرده اند، خاطر نشــان کــرد: امیدواریــم در آینــده واحدهاى تولیــدى و فعاالن اقتصــادى بتوانند از تســهیالت این بانک هــا بهره مند

 شوند.
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 هر برگه اوراق 
تسهیالت مسکن 
مى تواند 500 هزار 
تومان وام را تامین 

کند و سود وام مسکن 
17.5 درصد و جعاله 

18 درصد است
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متقاضیان دریافت رمز 
پویا بخوانند

از دیروز تعــدادى از بانک ها به این 
سامانه وصل شدند و بناست تا پایان 
دى مــاه کلیه بانک ها و موسســات 
اعتبارى کشــور این امکان را براى 
مشــتریان خود فراهم آورند. این در 
حالى اســت که چندى پیش روابط 
عمومــى بانــک مرکزى با انتشــار 

اطالعیه اى از این مهم خبر داده بود.
از دیروز تعدادى از بانک هاى کشور 
موفــق شــدند از طریق سیســتم 
پیامکى اقدام به راه اندازى سرویس 
رمز پویا کننــد. روز پانزدهم دى ماه 
امسال روابط عمومى بانک مرکزى 
در اطالعیه اى از راه اندازى سرویس 
دریافت رمز پویا از طریق پیامک خبر 
داد. براســاس این اطالعیه از امروز 
سه شــنبه این امکان فراهم آمده تا 
مشــتریان بانکــى در زمــان انجام 
پرداخت ها و خریدهاى اینترنتى در 
خواست خود را براى دریافت پیامکى 
رمز پویا صادرکننده کارت خود ارسال 
کند. رمز پویا جایگزینى براى رمز دوم 
ایستاى کارت هاى بانکى است .این 
طرح با هدف کاهش کالهبردارى هاى 
اینترنتى اجرایى مى شود. با این همه 
از آنجایى که همه مشــتریان بانکى 
کشور تلفن همراه نسل جدید ندارند، 
تا حدودى در اجراى این طرح وقفه 
افتاده بود ولى به نظر مى رسد با اتصال 
پیامکى به این سیستم عمال مشکالت 

پیشین برطرف شده باشد. 

ایران اکونومیست
خـــبـــر
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چهارم دى مــاه بود که 
شــوراى پــول و اعتبار 
در یکهــزار و دویســت 
و هشــتاد و پنجمیــن 
جلســه خود به ریاست 
«عبدالناصــر همتى» 
رئیس کل بانک مرکزى، 
افزایش سقف تســهیالت ساخت و 
خرید مسکن را از محل اوراق گواهى 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 

به تصویب رساند.  
اقدامى که پــس از 4 ســال تثبیت 
ســقف این نوع وام صورت گرفت تا 
در شرایطى که قیمت ملک با افزایش 
شدیدى مواجه شده بتواند بخشى از 
هزینه هاى خرید ملــک در تهران و 
سایر شهرها را پوشش دهد و قدرت 
خرید مردم را از این طریق تا حدودى 

ترمیم کند.
«ندا بشــیرى» به تغییــرات جدید 
سقف وام دریافتى در شهرهاى باالى 

200 هزار نفر جمعیت و سایر مناطق 
اشاره کرد و افزود: در شهرهاى داراى 
جمعیت باالى 200 هــزار نفر، مبلغ 
وام براى زوجین 160 میلیون تومان 
و براى افراد مجرد 80 میلیون تومان 
است و در سایر مناطق کشور نیز مبلغ 
وام براى زوجین 120 میلیون تومان 
و براى افراد مجرد 60 میلیون تومان 
خواهد بود. ضمن آنکه در هر 6 گروه 
یاد شده در هر 3 منطقه، وام تعمیرات 
جعاله 40 میلیون تومان مصوب شده 

است.
وى عنوان کرد که با احتســاب موارد 
باال، متقاضیان در تمامى شــهرهاى 
کشور براى دریافت سقف وام جعاله 
بانک مســکن، بایــد 80 ورقه اوراق 
تسه از بازار فرابورس ایران خریدارى 
کننــد و نکته مهم دیگــرى که باید 
مد نظــر متقاضیان قــرار گیرد، این 
اســت که قاعدتــا با افزایــش مبلغ 
وام، مبلغ اقســاط نیــز قابل افزایش

 است.
مدیر ابزارهاى نویــن مالى فرابورس 
با یــادآورى اینکــه هر برگــه اوراق 
تســهیالت مســکن مى تواند 500 
هزار تومان وام را تامین کند و ســود 
وام مسکن 17.5 درصد و جعاله 18 
درصد اســت، عنوان کرد: زوجین در 
صورت تمایل بــه دریافت تمام 240 
میلیون تومان وام در تهران، نیازمند 

خرید 480 برگه اوراق تســه هستند 
و نکته قابل ذکر آنکه شــرایط سابق 
در زمینه دریافــت وام از طریق اوراق 
تغییرى نداشته، اما دریافت وام با رقم 
جدید صرفا مربوط به بانک مســکن 
اســت و به محض دریافت اطالعات 
از بانــک ملى اطالع رســانى الزم در 
خصوص آن نیز صورت خواهد گرفت.

 وى بــه آخریــن آمــار ســپرده و 
معامله پذیر شــدن اوراق تسهیالت 
مسکن در ســامانه ســپرده گذارى 
اوراق اشــاره و بیان کرد: در نه ماهه 
نخست سال جارى تعداد 12 میلیون 
و 101 هزار و 66 ورقــه گواهى حق 
تقدم مسکن که متعلق به دارندگان 
حساب سپرده سرمایه گذارى ممتاز 
دو بانک مسکن و ملى بوده است،  در 
سامانه سپرده گذارى اوراق، سپرده و 

معامله پذیر شده اند.

   روند قیمتى اوراق تسهیالت مسکن
بشیرى همچنین به روند قیمتى اوراق 
تسهیالت مســکن در چند روز اخیر 
اشاره و اظهار کرد: در چند روز اخیر 
و با وجود افت هاى قیمتى بازار سهام، 
این اوراق روزهاى مثبتى را پشت سر 
گذاشته اســت که مى تواند ناشى از 
اســتقبال به خرید اوراق، با توجه به 
افزایش ســقف و مبلــغ قابل تصرف 

بیشتر براى خرید مسکن باشد.

مدیر ابزارهاى نوین مالى فرابورس در 
خصوص نحوه نام گذارى اوراق تسه نیز 
گفت: نماد اوراق به گونه اى طراحى 
مى شود که اطالعات الزم در خصوص 
مدت اوراق را به مشتریان ارائه کند، 
مثال تسه 9807 به این معناست که 
اوراق مذکــور در تاریــخ مهرماه 98 
منتشر شده اســت و تا دو سال بعد از 

آن اعتبار دارد.
الزم به ذکر است طبق پیام ناظر بازار 
ایــن اوراق، محدودیــت حجمى هر 
ســفارش خرید به میزان 280 ورقه 
تعیین شده ایت که به معناى استفاده 

یک وام 140 میلیون تومانى انفرادى 
در تهران است.  

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده 
توســط بانک مرکــزى در خصوص 
مســکن، متوســط قیمــت خرید و 
فروش در تهران بــراى هر مترمربع 
زیربناى مسکونى معامله شده حدودا 
12میلیون و 500 هزار تومان اســت 
که به این ترتیب با این وام آن  هم در 
باالترین رقم آن یعنى 240 میلیون 
تومان، مى توان معادل حدودا 19 متر 

زیربنا خریدارى کرد.
اوراق تســه به عنوان یک حق امتیاز 

براى دریافت وام مسکن محسوب مى 
شــود که مى توان آ ن را از فرابورس 
تهیه کرد که با هربرگ اوراق مى توان 
از بانک مســکن 500 هزار تومان وام 

دریافت کرد.
این وام به افرادى که براى نخستین بار 
درصدد خرید خانه هستند، تعلق مى 
گیرد، افرادى که خانه اولى هســتند 
باید باالى هجده ســال داشته باشند 
و درآمد مســتقل، همچنین چنانچه 
زوجى، خانه اى نخریده و ســندى به 
نام آنها نباشــد به عنــوان خانه اولى 

محسوب مى شوند.

مدیر ابزارهاى نوین مالى فرابورس ایران تشریح کرد:

چند و چون وام خرید مسکن با اوراق «تسه»
مدیر ابزارهاى نوین مالى فرابورس ایران با اشاره به جلسه 
اخیر شوراى پول اعتبار در تاریخ 4 دى ماه سال جارى مبنى 
بر افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق گواهى 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن موسوم به اوراق 
«تسه» گفت: در این جلسه سقف این وام در تهران براى 
زوجین 200 میلیون تومان و براى افراد مجرد 100 میلیون 

تومان مصوب شد.
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استارت آپ

فناورى هایى که انتظار مى رود در نمایشگاه CES 2020 حاضر باشند

در حالى که یک روز تا آغاز نمایشــگاه بین المللى ساالنه 
محصوالت فناورى CES در الوس وگاس آمریکا باقى مانده 
است، کارشناسان و هواداران دنیاى فناورى با اشتیاق منتظر رونمایى از جدیدترین 

فناورى هاى روز دنیا توسط غول هاى فناورى و استارتاپ هاى خالق هستند.

فقط چند روز به شروع نمایشــگاه بین المللى CES در ســال 2020 مانده و رسانه ها در 
 Consumer)«حال حاضر مشغول آماده شــدن براى «نمایشگاه الکترونیک مصرفى
Electronics Show) یا همان CES هســتند. این رویداد ساالنه براى رونمایى از 
فناورى هاى جدید در الس وگاس آغاز مى شــود و سعى مى کنیم تا اغلب این فناورى هاى 

جدید را بررسى کنیم.
در اینجا نگاهى داریم به آنچه انتظار مى رود در این نمایشگاه جذاب به نمایش گذاشته شود.

   نمایشگرهایى در اشکال و ابعاد مختلف
نمایشگاه بین المللى CES بدون رونمایى از نمایشگرهاى جدید و بدیع CES نخواهد بود و 

به نظر مى رسد این روند در سال 2020 نیز تغییر نخواهد کرد.
انتظار مى رود مانند سال هاى گذشته، صفحه نمایش هاى 
تلویزیونى بزرگتر و بهترى رونمایى شــود. به عنوان مثال 
نمایشگرهایى که کیفیت 8K را ارائه مى دهند. در واقع هیچ 
کس واقعاً به تلویزیون 8K احتیاج ندارد، چرا که محتواهایى 
با این کیفیت با توجه به عدم وجود رسانه هاى پخش کننده 
تصاویر 8K موضوعیت ندارند، اما ایــن موضوع، مانع تولید 

کنندگان براى ساخت آنها نمى شود.
 8K بسیارى منتظر رونمایى از نمایشگر عجیب 292 اینچى
سامسونگ موسوم به «The Wall» هستند. کارشناسان 
مى گویند اگر در این نمایشگاه این نمایشگر را نبینیم، ناامید 

خواهیم شد.
 OLED گذشته از آن، به احتمال زیاد شاهد بهبود پنل هاى
 (MicroLED)به اضافه پیشرفت بیشتر در میکرواى اى دى
خواهیم بود. در حالى که تلویزیون هاى معمولى خسته کننده 
شده اند، از تمام شرکت هاى بزرگ انتظار موارد شیک و جدید 
مى رود. به عنوان مثال سامسونگ روى تلویزیون بدون قاب کار 
مى کند و ال جى نیز احتمال قریب به یقین از یک OLED رول شوند پرده بردارى خواهد 

کرد.
البته نمایشگاه CES جایگاه نمایش نمایشــگرهاى کوچکتر خصوصاً در قالب لپ تاپ 
و تلفن هاى هوشــمند نیز خواهد بود. در حالى که ســال 2019 سال شلوغى براى صفحه 
نمایش هاى تاشو بود، انتظار مى رود که در سال 2020 شاهد حضور شرکت هاى بیشترى در 
حوزه نمایشگرهاى منعطف، این بار نه فقط در تلفن هاى هوشمند بلکه در لپ تاپ ها باشیم. 

همچنین اگر دستگاه هاى بیشترى با صفحه نمایش دوگانه ببینیم، متعجب نخواهیم شد.

   فناورى حمل و نقل
اگرچه ظاهراً نمایشگاه بین المللى CES یک نمایشگاه فنى است، اما خودروها طى چند 
سال گذشته جاى خود را در این نمایشگاه باز کرده اند. انتظار مى رود در CES 2020 وسایل 
نقلیه مفهومى بیشترى را مشاهده کنیم که مجهز به جدیدترین ویژگى هاى مربوط به هوش 

مصنوعى، فناورى رانندگى مستقل یا خودران و نوآورى هاى خودروهاى برقى باشند.

چند شرکت از قبل، آنچه را که مى خواهند در این نمایشگاه نشان دهند، اعالم کرده اند. به 
عنوان مثال «اســتون مارتین» خبر از نمایش یک آینه وسط با قابلیت نمایش سه تصویر 
همزمان از عقب و نقاط کور خودرو را داده است. «فیات کرایسلر» از طرح یک اتاق خودروى 
تمام دیجیتالى رونمایى مى کند. «هوندا» دستیار هوش مصنوعى خود را نشان مى دهد و 

«جیپ» قصد دارد اولین ناوگان پالگین هیبریدش را به معرض نمایش بگذارد.
همچنین مشتاقانه منتظریم تا موتور ســیکلت برقى «Nawa» به همراه اسکوتر برقى 
«eScooter» و «eMoped» را از شرکت «Segway» ببینیم. اما شاید هیجان 
انگیزترین نمایش در بخش حمل و نقل در این نمایشگاه، حضور خودروى پرنده «هیونداى» 

باشد.

   خانه هوشمند
 2020 CES پیش بینى مى شود حوزه خانه هوشمند و لوازم خانگى متصل بخش بزرگى از
باشد. امســال نه تنها یخچال ها و اجاق هاى متصل بیشــترى را خواهیم دید، بلکه شاهد 
دستگاه هاى بیشترى مانند شیر آب هوشمند، دوش هوشمند، المپ هوشمند و حتى لوازم 

منحصر به فرد باغبانى نیز خواهیم بود.
 «Nest» همچنین اگر در حوزه دوربین هاى امنیتى شاهد رقابت بیشترى بین شرکت هاى

و «Ring» باشیم، تعجب نخواهیم کرد.
مهمتر از همه این است که انتظار مى رود همه این شرکت ها اعتماد مشتریان را از لحاظ امنیتى 
جلب کنند. به عنوان مثال «Ring» چند هفته پیش با مشکل روبرو شد، چرا که هکرها 
توانستند در سیستم هاى آن نفوذ کنند و حتى یک کودك هشت ساله را ترسانده بودند. این 
امر مى تواند اهمیت ایجاد امنیت توسط شرکت «Ring» و شرکت مادر آن یعنى آمازون و 
شرکت گوگل را نشان دهد که اعتماد مردم را بیش از پیش جلب کنند، به خصوص وقتى پاى 

امنیت خانه در میان است.

   دستیارهاى هوشمند
مى دانیم که گوگل، آمازون و ســایر غول هاى فناورى حضــور پررنگى در CES خواهند 
داشت، بنابراین انتظار داریم دستگاه هاى بیشترى نظیر تلویزیون، خودرو و غیره را که مجهز 
به دستیار هوشمند هستند، ببینیم. چنانکه از ال جى خبر مى رسد که مى خواهد از سینماى 
خانگى خود که مجهز به دستیار هوشمند براى پخش صدا به یک اندازه به تمام نقاط اتاق 

است، رونمایى کند.

ایسنا
گــــــزارش

انتظار مى رود مانند سال هاى گذشته، صفحه نمایش هاى 
تلویزیونى بزرگتر و بهترى رونمایى شــود. به عنوان مثال 

نمایشگرهایى که کیفیت 
کس واقعاً به تلویزیون 

با این کیفیت با توجه به عدم وجود رسانه هاى پخش کننده 
تصاویر 

کنندگان براى ساخت آنها نمى شود.
بسیارى منتظر رونمایى از نمایشگر عجیب 

سامسونگ موسوم به 
مى گویند اگر در این نمایشگاه این نمایشگر را نبینیم، ناامید 

خواهیم شد.
گذشته از آن، به احتمال زیاد شاهد بهبود پنل هاى 

به اضافه پیشرفت بیشتر در میکرواى اى دى(

در حالى که یک روز تا آغاز نمایشــگاه بین المللى ساالنه 
CESمحصوالت فناورى CESمحصوالت فناورى CES در الوس وگاس آمریکا باقى مانده 

مى رود. به عنوان مثال سامسونگ روى تلویزیون بدون قاب کار 
مى کند و ال جى نیز احتمال قریب به یقین از یک 

کرد.

در حالى که یک روز تا آغاز نمایشــگاه بین المللى ساالنه 

به اضافه پیشرفت بیشتر در میکرواى اى دى(
خواهیم بود. در حالى که تلویزیون هاى معمولى خسته کننده 
شده اند، از تمام شرکت هاى بزرگ انتظار موارد شیک و جدید 
مى رود. به عنوان مثال سامسونگ روى تلویزیون بدون قاب کار  در حالى که یک روز تا آغاز نمایشــگاه بین المللى ساالنه گــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارش

تلویزیونى بزرگتر و بهترى رونمایى شــود. به عنوان مثال 
نمایشگرهایى که کیفیت 

کس واقعاً به تلویزیون 
با این کیفیت با توجه به عدم وجود رسانه هاى پخش کننده 

تصاویر 
کنندگان براى ساخت آنها نمى شود.

بسیارى منتظر رونمایى از نمایشگر عجیب 
سامسونگ موسوم به 

مى گویند اگر در این نمایشگاه این نمایشگر را نبینیم، ناامید 
خواهیم شد.

گذشته از آن، به احتمال زیاد شاهد بهبود پنل هاى 
به اضافه پیشرفت بیشتر در میکرواى اى دى(

خواهیم بود. در حالى که تلویزیون هاى معمولى خسته کننده 
شده اند، از تمام شرکت هاى بزرگ انتظار موارد شیک و جدید 
مى رود. به عنوان مثال سامسونگ روى تلویزیون بدون قاب کار 

چیلیورى شایعه خریده شدن توسط دیجى کاال را رد کرد
استارت آپ چیلیورى با انتشار بیانیه اى رسما خریده شدن توسط دیجى کاال را رد کرد.  اخیرا شایعاتى مبنى بر 
تمایل دیجى کاال براى خریدن استارت آپ ثبت سفارش غذاى آنالین چیلیورى مطرح شده بود اما چیلیورى 
با انتشار بیانیه اى این مسئله را تکذیب کرد. این در حالى است که تنها چند روز از انتشار خبر ادغام چیلیورى 

و «ریحون»، یکى دیگر از سرویس هاى ثبت سفارش آنالین غذا مى گذرد.
در متن این بیانیه آمده است: «در روزهاى اخیر اخبار نادقیقى مبنى بر خرید چیلیورى توسط دیجى کاال منتشر 

شده است. چیلیورى در ماه هاى گذشته با سرمایه گذاران متعددى براى جذب سرمایه در حال مذاکره بوده است. 
موضوع سرمایه گذارى دیجى کاال در چیلیورى همچنان در حال بررسى و مذاکرات هنوز نهایى نشده است.»

 در ادامه این بیانیه چیلیوى اعالم کرده که این سرمایه گذارى در صورت نهایى شدن مى تواند به توسعه چیلیورى با رشد باال کمک 
کند.  چیلیورى در پایان نیز اعالم کرده که در صورت نهایى شدن سرمایه گذارى، جزئیات آن اعالم خواهد شد.

 به نظر مى رسد دیجى کاال، بزرگترین خرده فروش آنالین کشور، با این سرمایه گذارى قصد دارد به بازار سفارش آنالین غذا ورود کند. مطمئنا با این 
اتفاق، رقابت بین چیلیورى و اسنپ فود، بزرگترین بازیگر در این حوزه با جذابیت بیشترى دنبال خواهد شد. اسنپ فود ادعا مى کند که نزدیک به 

90 درصد از بازار سفارش آنالین غذاى ایران را در اختیار دارد.

تولید محتواهاى روایت محور 
در پارك ملى علوم و 

فناورى هاى نرم:
برند سازى 

با دانش ایرانى

 یکى از اســتارت آپ هاى فعال در 
پارك ملى علوم و فناورى هاى نرم 
و صنایع فرهنگــى موفق به تولید 
محتواى خاص شدند؛ محتواهایى 
که بیشتر جنبه داستان گویى دارند 

و روایت محور هستند.
محمــد جــواد تنهــا، مدیرعامل 
استارت آپ موج آلفا گفت: فعالیت 
عمده این استارت آپ در زمینه تولید 
محتوا و برند ســازى است. در این 
اســتارت آپ ما به دنبال مجموعه 
هاى خصوصى و برندهایى هستیم 

که کار فرهنگى انجام مى دهند.
وى بــه اهمیت اجــراى این طرح 
اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر 
صنایــع و صنوف مختلــف نیاز به 
اطالع رســانى دارند. از سوى دیگر 
عمده فعالیت هاى این استارت آپ 
به روى احساس مخاطب و مشترى 
اســت و دو تا کارکرد مهم( جهت 
گیرى افکار عمومى و برندسازى) 

دارد.
وى اظهارداشــت: هــم اکنــون 
اســتارت آپ هاى نوپا با مشکالت 
مدیدى بــراى ادامــه کار مواجه 
هستند. بیشتر مشکالت مجموعه 
ما معطوف به خودمان است؛ از زمان 
راه اندازى این استارت آپ تاکنون 
افرادى به مجموعه ما ملحق شده 
اما پس از گذشت مدتى، یکى پس 
از دیگرى جدا شــده اند. درگیرى 
هایى که اکنون فعالیت ما را متوقف 
کرده اســت زیرا تببین کار ما براى 
افراد بســیار پیچیده و دشوار بوده 
و دانــش آن نیــز بســیار محدود 

است.
وى ادامه داد: اکنون استارت آپ ما 
نیاز حمایتى مالــى چندانى ندارد. 
تنها داشتن اعتماد به فعالیت این 
مجموعه، مســاله مهمى است که 
نیازمند آن هســتیم زیرا انجام کار 
محتواى تولید در ســطح معمولى 
دشوار نیســت. کار این استارت آپ 
که اکنون راه اندازى شــده است، 
نوع خاصى از تولید محتوا را تحت 
پوشش قرار مى دهد. محتواهایى 
که بیشتر جنبه داستان گویى دارند 

و روایت محور هستند.
وى بیان کرد: درون مایه این داستان 
ها معمولى نیست. اغلب بین 30 تا 
40 شاخه را تحت پوشش قرار مى 
دهند. به عنوان مثال یک برند مواد 
غذایى ممکن اســت زیر مجموعه 
حداقل پنج شــاخه یا یک شرکت 
فعال در زمینه IT مى تواند حداقل 
زیر مجموعه 10 شاخه تولید محتوا 

باشد.
وى خاطرنشان کرد: امکان دارد یک 
شرکت در حوزه IT یا شرکت دارویى 
با تولید محصوالت فناورانه و نوآورانه 
کشــور را خودکفا و از واردات این 
محصوالت بى نیاز کنند. همچنین 
از خروج ارز جلوگیرى به عمل آورند. 
این شرکت ها پتانسیل هایى دارند 
که مى توانند در معیارهایى طبقه 
بندى شده مجموعه ما بکار گرفته 

شوند.
 به گفته وى، اکنون اعتماد مردم به 
ویژه نهادهاى دولتى از فعالیت هاى 
مجموعه ما اندك اســت.  از سوى 
دیگر تاکنون چنین طرحى نمونه 
مشابه داخلى نداشته اما هر نهاد یا 
ارگانى براى شروع کار خواهان نمونه 
کار اســت. از اینرو بدترین چالش 
مجموعه ما پس از جــذب نیروى 
انسانى، عدم شناخت و اعتماد مردم 

و نهادهاى دولتى است.
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خواسته نسل جوان از برندهایى 
نظیر پپسى کامال روشن است: 

تولید تنقالت سالم تر. بنابراین 
پپسى باید دست به تولید 

محصوالتى تازه براى جلب نظر 
مشتریان جوان مى زد

،،
allbusiness:منبع
یادداشــت
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اگر از طرفدارهــاى حوزه 
تبلیغات باشید، برند پپسى 
به جز یک دهه اخیر به طور 
معمول ایده هــاى جذابى 
براى تولیــد کمپین هاى 
مختلف داشته است. نکته 
مهــم درخصوص پپســى 
مدیریت دامنه وسیعى از برندهاست. به 
این ترتیب مدیران این برند در عین واحد 
مسئولیت مدیریت برندهاى دیگرى مانند 
مونتین دو، اسنک لیز، چیتوز و فریتوز را 
برعهده دارند. این امر جایگاه پپســى در 
صنعت تنقالت و نوشــیدنى را به شدت 
مساعد مى سازد. انگار پپسى و برندهاى 
زیرشاخه اش همه جا هستند. این امر با 
اعالم رسمى مدیرعامل پپسى در مراسم 
Q3 ســال 2019 مبنى بــر اختصاص 
12درصد بودجه بیشتر براى سال جارى 
تقویت شد. مشــاهده تبلیغات مختلف، 
کمپین هاى گوناگون و تعامل گســترده 
برندهاى زیرشاخه پپســى با مشتریان 
امرى عادى در ســال 2019 بود. اگرچه 
بسیارى از برندها به طور معمول با مشتریان 
رابطه مناســبى دارند، امــا تاثیرگذارى 
مناسب بر روى مشتریان امر نادرى است. 
خوشبختانه برند پپسى در سال جارى با 
طراحى تبلیغات و کمپین هاى بازاریابى 
مناسب توجه دامنه وسیعى از مشتریان 

را جلب کرد.
ویژگى اصلى فعالیت تبلیغاتى امســال 
پپسى دامنه متنوع اش بود. به این ترتیب 
از بیلبوردهاى تبلیغاتى گرفته تا بازسازى 
جلوه افســانه اى برند و فعالیت در شبکه 

هاى اجتماعى در زمره فعالیت هاى موفق 
پپسى قرار مى گیرد. بدون تردید موفقیت 
در دنیاى تبلیغات بدون شخصى سازى 
محتوا امکانپذیر نیســت. در این زمینه 
پپسى داده هاى مرتبط با مشتریان را در 
سطحى وسیع مورد بررسى قرار داد. این 
امر تاثیرگذارى پیام تبلیغاتى شرکت را 
افزایش داد. تیم وارنر، نایب رئیس پپسى 
در منطقه اروپا و شمال آفریقا، در این رابطه 
اظهارنظر جالبى دارد: «امروزه مشتریان به 
دنبال برندهاى پرجنب و جوش، فعال و 
موفق در زمینه شخصى سازى پیام هاى 
شان هستند. جاى این امر به طور مشخص 
در برند ما خالى بود. بنابراین برنامه اصلى 
سال 2019 بر مدار تقویت جلوه تبلیغاتى و 
بازسازى شهرت افسانه اى مان ساماندهى 

شد.»

   بازســازى نماى برند براى جلب 
Z مشتریان

اصطالح مشتریان Z به افراد متولد پس از 
1998 اطالق مى شود. اغلب کارشناس 
هــاى بازاریابى جلب نظر این دســته از 
مشتریان را کار دشوارى قلمداد مى کنند. 
پپسى به دلیل فعالیت در صنعت تنقالت 
چاره اى جز جلب نظر نسل جوان ندارد. 
همانطور که پیش از این اشاره شد، پپسى 
در طول یک دهه اخیر فعالیت مناسبى در 
این زمینه نداشته است. یکى از نکات جالب 
درباره نسل Z توجه ویژه شان به سالمتى 
اســت، بنابراین میزان مصرف نوشابه در 
میان آنها بســیار اندك است. وقتى ما در 
صنعت تنقالت فعالیت داریم، برداشــت 
مشتریان نسبت به ناسالم بودن محصوالت 
مان خطر جدى محسوب مى شود. پپسى 
در تعامل با نسل Z دقیقا همین مشکل 

را داشت.
خواسته نســل جوان از برندهایى نظیر 
پپسى کامال روشن است: تولید تنقالت 
سالم تر. بنابراین پپسى باید دست به تولید 
محصوالتى تازه براى جلب نظر مشتریان 
جوان مــى زد. مزیت اصلى پپســى در 
اینجا مدیریت دامنه وسیعى از برندهاى 
زیرشاخه بود بنابراین طراحى محصولى 
تازه براى پپسى کار چندانى نداشت. تالش 

پپســى براى تولید آب معدنى و تنقالت 
سالم تر در سال 2019 قابل تحسین است. 
آنها براى نخستین بار در تاریخ برندشان 
اقدام به طراحى کمپین تبلیغاتى و نمایش 
آن در تلویزیون بــا محوریت آب معدنى 
کردند. بدون شک هیچ چیز به اندازه آب 
معدنى براى ســالمتى نسل جوان مفید 
نیست. همچنین باید به امکان جایگزینى 
نوشــابه با آب معدنــى نیز اشــاره کرد. 
به این ترتیب پپســى با گسترش دامنه 
محصوالتش به خوبى رضایت مشتریات 

نسل Z را کسب کرد.
اگرچه تولیــد آب معدنى براى جلب نظر 
مشتریان جوان مناسب اســت، اما باید 
نســبت به عالقه آنها به نوشابه نیز توجه 
کنیم. این امر پپسى را به سوى تولید نوشابه 
هاى فوق رژیمى سوق داد. گسترش هرچه 
بیشتر دامنه محصوالت پپسى موقعیت 

بهترى در بازار براى آنها رقم زد.
نکته بعد درباره فعالیت پپســى در سال 
جارى مربوط بــه اســتفاده از الگوهاى 
تبلیغاتى تازه است. امروزه نمایش محتواى 
بازاریابى از طریــق دوربین هاى واقعیت 
مجازى و واقعیت افزوده رواج زیادى دارد. 
برند پپســى براى نخســتین بار اقدام به 
اســتفاده از این فناورى در راستاى تولید 
ویدئوهاى بازاریابى جذاب تر کرد. فعالیت 
پپسى در شبکه هاى اجتماعى مورد عالقه 
نسل جوان به طور کلى محدود به اسنپ 

چت و تیک تاك بود. اگر از ســلیقه نسل 
جوان اطالع کافى داشته باشید، دقت نظر 
پپســى در این انتخاب را متوجه خواهید 

شد.
برنــد پپســى در زمینه بســته بندى 
محصوالت نیز تحول گســترده اى ایجاد 
کرد. آنها اصالحاتى جزئى در بسته   بندى 
نوشابه ها انجام دادند. البته بخش اصلى 
تغییرات در رابطه با برندهاى زیرشاخه بود. 
ابتداى سال 2019 تمام تیم هاى بازاریابى 
برندهاى زیرشاخه پپسى موظف به طراحى 
بســته بندى هاى تازه براى محصوالت یا 
ارتقاى جلوه ظاهرى طرح هاى کنونى شان 

شدند. این امر گزینه هاى بصرى تازه اى در 
اختیار مشــتریان قرار داد. به این ترتیب 
پپسى جلوه اى مدرن تر به خود و برندهاى 

زیرشاخه اش بخشید.

   استفاده بهینه از اطالعات کاربران
استفاده از داده ها و اطالعات معتبر درباره 
مشتریان کانون موفقیت برند پپسى در 
سال جارى بود. این برند به طور گسترده 
با آژانس هاى بازاریابى و افراد حرفه اى در 
زمینه شناسایى سلیقه مشتریان همکارى 
کرد. وقتى یک برند تیم هــاى بازاریابى 
حرفه اى در اختیار دارد و به سراغ همکارى 
با آژانس هاى مطرح نیز مى رود، شناخت 
اهداف بلندپروازانه اش کار سختى نخواهد 

بود.
 امســال در تمام برندهاى زیرمجموعه 
پپسى بخش تازه اى براى تحلیل اطالعات 
پیرامون مشــتریان راه اندازى شــد. این 
بخش شامل بازاریاب هاى حرفه اى بود. 
بخش قابــل توجهــى از افزایش بودجه 
بخش تبلیغات و بازاریابى نیز به این تیم 
ها اختصاص یافت. نتیجه این امر نیز براى 
پپسى بســیار مطلوب بود. آنها کارى که 
اغلب برندها در برنامه هاى 10 ســاله یا 
بیشــتر انجام مى دهند، در مدت زمانى 

کوتاه سامان دادند.
ایده جالب تیم تحلیل اطالعات پپســى 
براى بهبود کیفیت کمپین هاى بازاریابى 

بازیافت چنــد باره داده هــاى مربوط به 
مشتریان است. شاید در نخستین برخورد 
برخى از داده ها براى ما چندان جذابیتى 
نداشــته باشــند، اما اندکى بعد خواهان 
استفاده از آنها در کمپین مان باشیم. اگر 
اطالعات را به ســرعت حذف کنیم، هیچ 
گاه امکان استفاده دوباره را نخواهیم داشت 
بنابراین تیم بازاریابى پپسى اطالعات را 
پیش از حذف همیشگى براى مدت زمانى 
مشخص نگهدارى مى کند. این امر امکان 

تصمیم گیرى مناسب را فراهم مى سازد.
امروزه بســیارى از برندهــا ادعاى تولید 
کمپین هاى بازاریابى داده محور را دارند. 
صرف نظــر از جذابیت هــاى تبلیغاتى 
این ادعا باید نســبت به درستى اش نیز 
حساس باشیم. با نگاهى دقیق به ماهیت 
کمپین هاى مختلف عدم استفاده درست 
از اطالعات مرتبط با مشتریان در آنها آشکار 
مى شود. به عنوان یک برند فعال باید انگیزه 
باالیى براى استفاده از داده هاى مرتبط با 
مشتریان در کمپین مان داشته باشیم، در 
غیر این صورت تغییر محسوسى در فعالیت 

برندمان ایجاد نمى شود. 
برند پپسى در این زمینه عملکرد مناسبى از 
خود نشان داده است. آنها اطالعات معتبرى 
درباره مشــتریان جمع آورى مى کنند. 
این امر به آنها فرصت شــناخت مناسب 
مشــتریان و تالش براى شخصى سازى

 پیام شان را مى دهد.

بهترین برند بازاریاب در سال جارى چگونه انتخاب شد  

پپسى، بهترین بازاریاب سال 2019

برند پپسى در زمینه 
بسته بندى محصوالت 

نیز تحول گسترده 
اى ایجاد کرد. آنها 

اصالحاتى جزئى در 
بسته   بندى نوشابه ها 

انجام دادند. البته بخش 
اصلى تغییرات در رابطه 

با برندهاى زیرشاخه 
بود

برند پپسى سال گذشــته بودجه تبلیغاتى اش را 12درصد 
افزایش داد. این امر تاثیر انکارناپذیرى بر روى فعالیت هاى 
تبلیغاتى این برند در سال 2019 داشت. هدف اصلى پپسى 
جلب نظر دوباره نسل جوان و افزایش فروش محصوالتش در 
بازارهاى جهانى بود. این غول دنیاى نوشیدنى هاى گازدار در 
طول یک دهه گذشته توجه بخش قابل توجهى از نسل جوان 
را از دســت داده بود. کوکاکوال به عنوان رقیب اصلى آنها با 
بهره گیرى مناسب از این فرصت دامنه وسیعى از مشتریان 
نسل جوان را به سوى خود جذب کرد بنابراین مدیران پپسى 
مجبور به سرمایه گذارى بیشتر براى بهبود وضعیت نامناسب 

بازاریابى شان شدند.
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