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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ان
فه
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بار

 اخ
س:

عک

بازار طال و سکه 98/10/24 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,791,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,770,0004,539,000جدید

2,424,0002,349,000نیم سکه

1,457,0001,440,000ربع سکه

925,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,122,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18489,400464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24652,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

بوییــن میاندشــت در دامنه 
کوه های زاگرس در غرب استان 
اصفهان یکی از سردترین نقاط 
کشــور در فصل هــای پاییز و 
زمستان و از خنک ترین مناطق 
در تابستان اســت که سرمای 
شدید همراه با بارش برف در این 
خطه، مناظر طبیعی زیبایی مانند شبنم های 
یخی یا همان شکوفه های برفی بر روی درختان 

را خلق می کند.
اگر گذرتان تا کنون به بویین میاندشت نخورده 
است شــاید تصویر معروفی را در شبکه های 
اجتماعی دیده باشــید که تعدادی زن و مرد 
در کنار انبوهی از برف در کوچه ای ایســتادند 
و کنار آن نوشته شده که این عکس مربوط به 
برف چند متری در دهه ۵۰ در بویین میاندشت 
است و در آن زمان مردم مجبور بودند برای عبور 

و مرور در زیر برف تونل بزنند.
بررسی آمار و اطالعات هواشناسی در سال های 
اخیر نشان می دهد که بویین میاندشت به عنوان 
یکی از سردترین نقاط کشور در فصول پاییز و 
زمستان معرفی می شود و گاهی دمای آن تا ۲۴ 
درجه سانتی گراد زیر صفر و ارتفاع برف در آن 

به بیش از ۲ متر نیز رسیده است.
در حالیکه اصفهان، بیشتر استانی با اقلیم خشک 
و نیمه خشک در فالت مرکزی کشور به شمار 
می آید اما پهناور بودن و گسترش آن تا دامنه 
کوه های زاگرس در غرب باعث شــده تا تنوع 
اقلیمی و چهار فصل مناسبی در آن ایجاد شود 
و در حالیکه در فصول گرم سال، دمای هوا در 
شهرهای شــرقی آن تا ۴۰ درجه سانتی گراد 
می رسد در غربی ترین نقطه این خطه، دمای 
نزدیک صفر درجه را در شهرهایی مانند بویین 

میاندشت می توان تجربه کرد.
در پاییز و زمستان امســال نیز در چند نوبت 
سازمان هواشناسی کشــور، بویین میاندشت 
را یکی از سردترین نقاط کشور اعالم کرد که 
دمای آن تا نزدیک ۲۰ درجه زیر صفر در دی ماه 
نیز رسید و سرمای هوا و بارش برف هم در چند 
روز منجر به تعطیلی مدرسه ها در این خطه شد.

شهر بویین میاندشت در غربی ترین ضلع استان 
اصفهان در کنار رشــته های کوه های زاگرس 
مرکزی با جمعیت بیش از ۱۰ هزار نفر و ارتفاع ۲ 
هزار و ۴۳۰ متر از سطح دریا، یکی از مرتفع ترین 

نقاط کشور نیز به شمار می آید.

این شهر در فاصله ۱۷۰ کیلومتری غرب مرکز 
استان اصفهان دارای زمستان های بسیار سرد 
با برف دائمی و تابستان های معتدل و به دلیل 
کوهســتانی بودن و برخورداری از چشمه ها 
و قنات ها و قــرار گرفتن در دشــت پهناور و 
همجواری با سلســله کوه های زاگرس، دارای 

جاذبه های طبیعی بسیاری است.
قدمت بویین میاندشت با توجه به یافته های 
باستان شناسی حدود سه هزار سال می باشد 
که با توجــه بــه جاذبه های طبیعــی و قرار 
گرفتن در مسیر محورهای اصلی غرب استان 
 اصفهان، مکان بسیار مناسبی برای گردشگری 

است.
بر اساس اطالعات مندرج در پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری بویین میاندشــت، هسته اولیه این 
شــهر از دو مــکان جغرافیایــی »بوییــن« 
و»میاندشت« تشکیل شد که بنیادگذاران هر 
دو از گرجی تباران زمان شاه عباس اول هستند. 
کارشناسان، بویین را به معنای انبار دانستند و 
میاندشت به معنای واقع شدن در میان دشت 
نسبتاً وسیعی است. به طور کلی پنج قوم گرجی، 
ارمنی، ترک، لر و فارس در بویین میاندشــت 
زندگی می کنند و به همین علت نمادی متشکل 
از پنج پایه در میدان ورودی شمالی شهر قرار 
دارد. بویین میاندشت تا قبل از سال ۹۲ جزیی 
از شهرستان فریدن بود اما در این سال بر اساس 
تقسیمات کشوری از فریدن جدا و به شهرستان 

تبدیل شد.

   ارتفاع، برف و دشت، مهمترین عوامل 
سرمای شدید در بویین میاندشت

کارشناســان عوامل بســیاری را برای ایجاد 
ســرمای شــدید در بویین میاندشت عنوان 
کرده اند و به گفته معاون توسعه و پیش بینی 

اداره کل هواشناســی اصفهان، این منطقه در 
این زمینه بسیار مستعد اســت و توپوگرافی 
)نقشه ویژگی های فیزیکی سطح زمین( نیز 
این موضوع را نشان می دهد. نوید حاج بابایی 
با اشاره به ماندگاری باالی برف در این منطقه 
افزود: وزش باد شدید و وضعیت دشت مانند آن 
نیز در این موضوع دخیل است به طوریکه فصل 
بهار در این خطه ۲ ماه دیرتر از وقت معمول آغاز 
می شــود. رییس اداره هواشناسی شهرستان 
فریدن که در جوار بویین میاندشت قرار دارد نیز 
در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سه عامل اصلی 
یعنی ارتفاع زیاد، بارش برف فراوان و دشــت 
بودن منطقه باعث افت شــدید دما در بویین 

میاندشت می شود.
نوروز ملکی با بیان اینکه غرب اصفهان یعنی 
فریدن، فریدونشهر و بویین میاندشت با ارتفاع 
حدود ۲ هزار و ۵۰۰ متری، بام ایران هستند، 
افزود: این منطقه در مجاورت کوه های زاگرس 
قرار دارد و با پدیده » باد کوه به دشت« مواجه 
است به این صورت که جریان باد بر اثر سرمای 
هوا در ارتفاعات به سمت پایین حرکت می کند 
و با توجه به اینکه این منطقه، حالت دشت گونه 
و کریدوری دارد، جریان سرد هوا در آن شدید 
است و دما بسیار کاهش می یابد. وی  پوشش 
برف روی ســطح زمین را نیز در این سرمای 
شدید موثر دانســت و خاطرنشان کرد: مردم 
منطقه به این ســرما عادت دارند و در گذشته 
با حداقل امکانات و یک ُکرسی در خانه پاییز 
و زمستان را سر می کردند اما امروز گازرسانی 
به منطقه صورت گرفته و زیرساخت های الزم 

برای حمل و نقل وجود دارد. 
ملکی گفت: از تابســتان امسال پنج شاخص 
اندازه گیری هواشناسی در این ایستگاه به طور 

تمام خودکار ثبت می شود.

بویین میاندشت، آماده سرمایه گذاری برای توسعه گردشگری

قدمت بویین 
میاندشت با توجه 

به یافته های 
باستان شناسی 

حدود سه هزار سال 
می باشد که با توجه به 

جاذبه های طبیعی و 
قرار گرفتن در مسیر 

محورهای اصلی غرب 
استان اصفهان، مکان 

بسیار مناسبی برای 
 گردشگری 

است

 برخورداری از رودخانه و چشمه های متعدد، زمین های حاصل خیز، قنات و چشمه، مرکزیت حمل و نقل و داد و ستد کاال، آثار تاریخی چند 
صد ساله، برف فراوان در زمستان و هوای خنک و معتدل در تابستان از جمله ویژگی های منحصر به فرد بویین میاندشت است که به گفته 

کارشناسان و مسووالن، فرصت های طالیی و بیشماری را برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش گردشگری ایجاد کرده است.

ایرنا
گـــزارش
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شهردار در آیین بهره برداری از سامانه های هوشمند و تجهیزات زیرساختی ترافیکی اصفهان ؛

کنترل شهرها با نگاه عقب مانده معنایی ندارد
       با توجه به اینکه در حال حاضر فصل تدوین بودجه به شمار می رود، اعتبارات خاصی هم برای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته می شود تا مردم تنفس آسان تری در شهر داشته باشند
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شکم گرسنه 
بیمه نمی خواهد!

بررسی عملکرد شرکت های بیمه 
در ایران حاکی از آن است که  این 
شرکت ها حجم اعظم درآمد خود 
را معطوف به بیمه های اجباری و 
عمومی می بینند و بیش از نیمی 
از درآمد این شرکت در پرداخت 
خســارت هزینه می شود. ایران 
همواره از کشورهایی بوده که در 
زمینه آمار بیمه  های غیر اجباری 
در سطح جهان نتوانسته جایگاه 
مهمی را به دست بیاورد  ومردم  
همان میزان بیمــه ای را هم که  
پرداخت می کنند از ســر اجبار 
 اســت . آیا با وجود ایــن آمار و 
 مزیت هــای بر شــمرده برای

 بیمــه های مختلــف در جهان 
می توان به این نتیجه رسید که 
ایرانیان عاقالنــه در زمینه بیمه 
رفتــار نمی کنند؟! یــا عوامل 
بازدارنده مانند عدم اطمینان به 
شرکت های بیمه، نداشتن هزینه 
بیمه در حال حاضر و مشکالت 
معیشتی و اقتصادی مانع از بیمه 

شدن ایرانیان شده است؟
هرچند در چند ســال  اخیر در 
صنعت بیمه و بــه خصوص در 

رشته بیمه عمر و...

 رئیس کانون هماهنگی شورای کار
 استان اصفهان:

 رقم خط فقر
4 میلیون تومان است

رئیس کانون هماهنگی شــورای کار اســتان 
اصفهان گفت: به طور متوسط رقم خط فقر چهار 
میلیون تومان اســت و اگر کسی کمتر از چهار 
میلیون تومان حقوق بگیرد، شــرایط زندگی 

واقعا سختی دارد.
احمدرضا معینی  با بیان اینکه جلسات کارگروه 
مزد برگزار شده اســت، اظهار کرد: با توجه به 
جمع آوری اطالعات، بررسی تورم و دیگر عوامل 
برای مزد باید به نتیجه نهایی رسید، سپس می 
توانیم رقم سبد معیشت و دســتمزد را اعالم 
کنیــم. وی ادامه داد: تورم روز بــه روز درحال 

افزایش است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S
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بند جدید در قرارداد اپراتورها؛

 قطع پیامک سیم کارت های مزاحم
به گفته مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری، درصورتی 

که تخلف ســیم کارتی که پیامک تبلیغاتی مزاحم ارسال می کند، آشکار 
شود، نه تنها امکان ارسال پیامکی آن سیم کارت غیرفعال می شود، بلکه 

ارسال پیامک تمامی ســیم کارت هایی که به اســم آن فرد باشد نیز 
غیرفعال خواهد شد.

برای جلوگیری از ارســال پیامک های تبلیغاتی، راه های مختلفی از 
جمله استفاده از سامانه ستاره۸۰۰ مربع )*۸۰۰#( که برای ساماندهی 

پیامک های تبلیغاتی که از طریق سامانه های...

گزارش

تایید مسافران و تکذیب تاکسیرانی از افزایش نرخ کرایه ها در اصفهان
با گذشت یک ماه و 
نیم از زمان سهمیه 
بندی بنزین، گزارش های میدانی حکایت 
از آن دارد که نرخ کرایه تاکسی در بعضی 
از خطوط بی سرو صدا افزایش یافته و از 
کورسی 800 به 1000 تومان رسیده است. 
با این وجود مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
می گوید: افزایش قیمــت بنزین روی 
فعالیت تاکسی ها اثر چندانی نداشته و 
برخالف افزایش قیمت بسیاری از کاالها، 
کرایه تاکســی در یک ماه و نیم اخیر 

افزایشی نداشته است.

از ۲۴ آبــان ۱۳۹۸ که شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران آغاز ســهمیه بندی 
بنزین و قیمت های جدید را اعالم کرد، یکی 
از دغدغه های اصلی مردم گران شدن حمل 
و نقل عمومی و به ویژه اتوبوس و تاکسی بود. 
اما خیلی زود، مسئوالن ملی و محلی به مردم 
اطمینان دادند که قرار نیست در هیچ حوزه ای 
و به خصــوص حمل ونقل افزایــش قیمتی 
اتفاق بیفتد، چرا که برای تاکسی ها، وانت بار، 
موتورســیکلت های حمل بــار، آمبوالنس، 
سرویس های مدارس و تاکسی های اینترنتی 

نیز سهمیه بنزین در نظر گرفته شده است.
بر اســاس آماری کــه در درگاه الکترونیک 
ســازمان مدیریت و تاکســیرانی شهرداری 
اصفهان اعالم شده، نرخ مصوب کرایه تاکسی 
های گردشی و خطی در ســال جاری برای 
اصفهان، ۸۰۰ تومان برای کورس اول و ۶۰۰ 
تومان از کــورس دوم به بعــد در نظر گرفته 
شده و تعریف کورس نیز فاصله بین میادین 
و چهارراه اصلی که به طــور میانگین ۱۴۰۰ 
متر است. اما گشت و گذاری در خیابان های 
شــهر حکایت از آن دارد که تاکســی ها در 
عمل از مسافران مبلغ هزار تومان به ازای هر 

کورس دریافت می کنند که ۲۰۰ تومان از نرخ 
مصوب امسال بیشتر است.

هادی منوچهری، مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان 
در واکنش به انتقــادات شــهروندان از این 
افزایش بی سر و صدای نرخ کرایه تاکسی به 
ایسنا، گفت: شهروندانی که نسبت به نرخ ها 
انتقادی دارند باید با پرهیز ار حرف های کلی، 
با سازمان تاکسیرانی یا سامانه ۱۳۷ شهرداری 
تماس بگیرند و به صورت مصداقی به ما اعالم 
کنند که این افزایش قیمت در کدام خطوط 

اتفاق افتاده است.
وی با بیان این که تاکنون گزارشــی از گرانی 
و افزایش نرخ کرایه تاکســی به بهانه افزایش 
قیمت بنزین دریافت نکرده ایم، افزود: راه های 
ارتباطی شهرداری و ســازمان تاکسیرانی در 
اختیار شهروندان هست، بارها تلفن رسیدگی 
به شــکایات را اعالم کرده ایم ســامانه ۱۳۷ 
شهرداری هم پاسخگوست و درصورت وجود 
هرگونه مشکل می توانند شکایت خود را با ما 

در میان بگذارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
منوچهری نرخ مصوب کرایه تاکســی های 
گردشی و خطی در سال جاری را بدون تغییر 

و همان مبلغ ۸۰۰ تومــان به ازای هر کورس 
اعالم کرد و گفت: به این دلیل که ۹۸ درصد 
ناوگان تاکسیرانی شهر اصفهان گازسوز است، 
سهمیه بندی و گرانی بنزین، اثر شدید روی 
آنها نگذاشته اند. ضمن این که فعاالن ناوگان 
تاکسیرانی نیز نرخ های مصوب را رعایت کرده 
اند، یعنی اگر با وجود ایــن که قیمت برخی 
کاالها و خدمات گران شده اما کرایه تاکسی 

در یک ماه و نیم اخیر افزایشی نداشته است.
مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان درباره احتمال 
بازنگری در نرخ کرایه تاکســی های خطی و 
گردشی نیز توضیح داد: افزایش قیمت کرایه، 
فعال در دســتور کار نیست فقط ممکن است 
در آینده در زمینه سرویس مدرسه تغییراتی 
ایجاد شــود. البته نرخ کرایه تاکسی کورسی 
خطی و درون شــهری ثابت خواهد ماند، اما 
چون بیشتر ســرویس های مدارس، بنزینی 
هستند، ممکن است نرخ کرایه آنها درصدی 
افزایش یابد آن هم پــس از گذراندن مراحل 
قانونی و کار کارشناسی و کارگروه ماده ۱۸ و 
پس از تصویب در شورای شهر، فرمانداری و 

استانداری.

ایسنا
گــــــزارش



ادامه از صفحه یک:
...  لباس فروش، تکمیلی تغییرات 
محسوسی ثبت شــده است و 
امیدها را برای اینکه بتوانیم  در 
سال های آتی شاهد موفقیت این 
رشته در ایران باشیم، بیشتر کرده 
است اما مطمئنا برای رسیدن به 
جایگاه الزم بیمه در ایران باید این 
صنعت تغییراتی در خود داشته 
باشد. در کشورهای توسعه یافته  
صنعت بیمه یکی از صنایعی است 
که در موج تحــوالت فناورانه با 
تغییرات زیادی روبرو شده است 
و دانش بنیان های نوظهور با رخنه 
در این صنعت کهن توانســته 
اند ســاختارهایی نو برای آن بنا 
کنند. البته این ساختار های نو 
به فراخور هر منطقه جغرافیایی 

باید بومی سازی شود. 
در ایــران نیــز اگر قرار اســت 
صنعت بیمه متحول شود باید از 
تکنولوژی و فناوری های روز بیمه 
در جهان اســتفاده شود . ضمن 
اینکه این نوآوری ها باید مطابق 
با شرایط کشورمان به روز شود تا 
بتوان به نحو بهینه از آن استفاده 

نمود.
قدم اول در تحــول دنیای بیمه 
شناخت مشــکالت این رشته 

است.
نرخ تورم اقتصادی باال و ســطح 
درآمدی پایین بیشــتر اقشــار 
جامعه که قــدرت خرید آن ها 
حتی برای تهیه نیاز های اولیه 
جامعه  در سال های اخیر را کاسته 
 است مانع از این شده که مردم به 
بیمه های غیر اجبازی فکر کنند. 
در حال حاضر بیکاری گسترده 
ای جامعه ی مــا را در بر گرفته 
اســت و همین امر یکی دیگر از 
عوامل بازدارندگی افزایش سطح 

بیمه شدگان کشور می شود.
از طرف دیگر اگر نگاهی به آمار 
تولید ناخالص ملی  کشورهای 
مختلــف بیندازیــم  ارتبــاط 
مســتقیم و مهمی بین شرایط 
 اقتصادی و رشد بیمه  در کشورها  
مــی یابیم که می تــوان نتیجه 
گرفت شــاخص هــای کالن  
اقتصادی کشور نیز بر سطح بیمه 

تاثیر گذار است.
در نهایت بــا نوســاناتی که در 
ســال های مختلف در اقتصاد 
ایران اتفاق افتاده همه دست به 
دست هم داده اند تا تمایل افراد 

به داشتن بیمه کم باشد.
هر چند عوامل اقتصادی از مهم 
ترین عوامــل بازدارنگی مردم 
از بیمه شدن اســت اما عوامل 
 دیگری نیز در این جریان سهیم 
هستند. نبود شــناخت کافی از 
انواع بیمه ها، باورهای ســنتی 
و اشتباه ، ریســک گریز بودن و 
نداشتن برنامه بلند مدت و عدم 
اطالع رســانی درست می تواند 
تاثیر مســتقیم بر سطح بیمه 

شدگان کشور بگذارد.
راهکارهای زیــادی وجود دارد 
که می توان  به وســیله آن مردم 
را به ســوی بیمه شــدن سوق 
داد که در تمامــی این راهکارها 
جلب اعتماد  مردم حرف اول را 
می زند. باال بــردن قدرت مالی 
شرکت های بیمه ، ارائه طرح های 
مختلف و متنوع بیمه ای برای هر 
نوع سلیقه و افکار، افزایش دانش 
بیمه در ســطح جامعه، افزایش 
قدرت علمی عوامــل فروش و 
استفاده از فناوری های روز دنیا 
در صنعت بیمه از جمله مواردی 
اســت که هر کدام بــه تنهایی 
می تواند این صنعت را تکان دهد.

ضمن اینکه شــکم گشنه فکر 
بیمه نیست و باید برای معیشت 
قشر ضعیف جامعه فکری شود 
 صنعت بیمه بین این قشــر نیز 

رواج یابد.

اقتصاد استان
02
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رسانه ها حالت آفندی به خود بگیرند
استاندار اصفهان گفت: الزم است راهبردها نه به صورت پدافندی که به صورت آفندی تعریف شود تا بتوانیم 

در زمینه اطالع رسانی غلبه صحیحی بر برخی از شبکه های مجازی و محتوای نادرست آن داشته باشیم.
عباس رضایی، در جلسه شورای اطالع رسانی اســتان ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( و شهادت سپهبد حاج قاسم ســلیمانی و اعالم همدردی و تسلیت به هم وطنان در اثر سانحه 

هواپیما، اظهار کرد: خارج از هر حب و بغض سیاسی، باید همدلی و وفاق بین مردم و مسئوالن حفظ شود.
وی با بیان اینکه اطالع رسانی و فعالیت رسانه ای یک تخصص مهم است، افزود: رسالت این جلسه بسیار باالتر از 

جلسات دیگر است، زیرا در این جلسه باید مسیر راهبردی و کالنی تعریف شود و بر اساس آن فعالیت های رسانه ای 
انجام شود و رسانه ها از حالت پدافندی به حالت آفندی سوق پیدا کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، استاندار اصفهان با بیان اینکه همراهی با اداره کنندگان جامعه ضروری است، تصریح 
کرد: متأسفانه برخی تحلیل ها بر اساس داشته های اطالعاتی است که باید عملکردها را بر مبنای آمار و اطالعات در نظر گرفت.

رضایی افزود: عده ای از مدیران از مصاحبه با رسانه ها واهمه دارند در حالی که برحسب وظیفه و جایگاه اجرایی خود باید اطالع رسانی داشته 
باشند.

دانشگاه فنی و حرفه ای در اردستان شروع به فعالیت می کند
فرماندار اردستان گفت: به زودی دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای در شهرستان اردستان شروع به فعالیت 

می کند.
حمیدرضا تاملی در مراسم زنگ هفته شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه دکتر فاطمی با اشاره به 
شهادت سردار قاسم سلیمانی اظهار کرد: با هیچ مبنی شناخته شده ای نمی توانستند این همه مردم را در 

مراسم های مختلفی که برای سردار سلیمانی برگزار شد، جمع کنند. سردار سلیمانی توانست محبت و اخالص 
خودش را در وجود همه مردم ایران قرار دهد.

وی افزود: فرمانداری اردستان یک نگاه جدی به رفع موانع و کمبودهای آموزش و پرورش دارد. البته مدعی نیستیم 
که بتوانیم همه مشکالت را برطرف کنیم، ولی تمام توان خود را به کار می بندیم تا کمبودهای بحث آموزش و پرورش را 

رفع کنیم.
 فرماندار اردستان با بیان اینکه کل اعتبار تملک دارایی شهرستان اردستان ۲۱ میلیارد تومان است، گفت: این مقدار باید بین بیش از ۵۰ دستگاه 
دولتی توزیع شود، اما حدود ۴ میلیارد تومان آن را به آموزش و پرورش اختصاص دادیم که حدود ۲۰ درصد کل بودجه است و تاکنون حدود 

۳۰ درصد آن محقق شده است.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
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خـــبــــر

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:
صادرات ۵ هزار تن شیر خشک از استان اصفهان برای نخستین بار

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: ستاد تنظیم بازارکشور با صادرات پنج هزار 

تن شیرخشک از اســتان اصفهان برای نخستین بار در روز گذشته 
موافقت کرد.

حسین ایراندوست با اشاره به اینکه اســتان اصفهان از نظر تولید شیرخام در 
کشور رتبه اول را دارد، اظهار داشت: استان اصفهان یکی از قطب های مهم تولید 
محصوالت دامی در کشور است و با تولید ساالنه بالغ بر یک میلیون و ۳۷۰ هزار و 
۵۰۰ تن رتبه نخست در تولید شیر خام به ازای هر راس گاو شیری را کسب کرده 
است. وی افزود: استان اصفهان با تولید ۶۸ هزار و ۹۰۰ تن گوشت قرمز در سال 

رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.

    رتبه نخست کشور از نظر افزایش بهره وری در گاوداری های صنعتی
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان داشت: 
این استان از نظر تعداد گاوداری های شیری و ارزش اصالحی گاو شیری اصیل و 
همچنین از نظر افزایش بهره وری در گاوداریهای صنعتی رتبه اول کشور را نیز دارا 
است. وی اضافه کرد: درراستای افزایش بهره وری واقتصادی شدن پرورش گوسفند 
وبز وازدیاد تولید گوشت قرمز وشیر بز، با اجرای طرح اصالح نژاد گوسفند وبز درواحدهای 

بسته از طریق تالقی باگوسفند اصیل رومانوف وبز های اصیل سانن وآلپاین زمینه های مساعد 
فراهم شده ویک پایگاه اصالح نژادی گوسفند وبز در استان راه اندازی شده است.

    اصفهان تأمین کننده تلیسه ممتاز برای سایر استان ها
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در استان 
اصفهان نخستین مرکز تخصصی پرورش تلیسه شیری در سطح کشور وجود دارد، تصریح 

کرد: اصفهان تأمین کننده ی تلیسه ممتاز برای سایر استانها است.
وی ادامه داد: با توجه به کیفیت شیر تولیدی در اصفهان، با قابلیت عرضه در بازارهای منطقه ای 
و در راستای توسعه ی صادرات محصوالت لبنی، طی سال گذشته بیش از ۲۴۶۸ تن شیر 
خشک تولیدی گاوداری های صنعتی استان با ارزش ۶۷۷ هزار و ۴۴۰ دالر به خارج از کشور 

صادر شده است.
ایراندوســت به ایجاد نخســتین مراکز تولید جنین وســلول )مواد ژنی( گاو ماده شیری 
برتردر اســتان اصفهان اشــاره کرد و گفت: این جنین های برترتولیدی به سایر استانها و 
کشــورهای منطقه جهت انتقال جنین در گله های شــیری صادر می شــود. به طوریکه 
 اولین محموله جنین تولیدی در کشــور ســال گذشــته از استان به کشــور آذربایجان

مهر صادر شد.
خـــبــــر

 امیدواریم نتایج این 
کمک ها با درایت 

شهرداری اصفهان به 
رقم خوردن

 موفقیت های بزرگ
 در شهر منجر شود

قدرت الــه نــوروزی در 
این آئین ضمن تســلیت 
بــه بازمانــدگان حادثه 
هواپیمایی، شهادت سردار 
سلیمانی و جان باختگان 
مراسم تشییع این شهید در 
کرمان، اظهار کرد: مصیبت 
های وارده روزهای گذشــته ملت ایران 
را اندوهگین و خســارات سنگینی را به 
بار آورد، سردار سلیمانی چهره برجسته 
نظامی، انسانی توانمند، شایسته و مردمی 
بود که باعث شد در مراسم تشییع ایشان 
در کرمان تعدادی از شهروندان کشورمان 
جان خودشان را از دست بدهند. همچنین 
در حادثه هواپیمایی که آنگونه سقوط کرد 
جان انسان های شایسته، نخبه و صاحب 
فضل کشــورمان گرفته شد که همه این 
موارد غم بسیار بزرگ و مصیبت دردناکی 
است و امیدوارم با تدابیر شایسته دیگر به 
هیچ عنوان شاهد رخ دادن چنین اتفاقات 

ناگواری نباشیم.
وی از برگــزاری برنامه گرامیداشــت به 
مناسبت جان باختگان حادثه هواپیمایی 
تهران توسط شهرداری اصفهان خبر داد 
و تصریح کرد: الزم اســت برنامه ای برای 
جانباختگان این حادثه برگزار شــود تا 
ضمن ابراز همدردی با بازماندگان، اندکی 
از غم و غصه ناشی از این اتفاق کاسته شود.

    لوازم شادمانی توسط شهرداری 
فراهم شود

شــهردار اصفهان با بیان اینکه مدیریت 
شهری ضامن توسعه و نظم در شهرهاست، 
افزود: توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی ابزار مشترکی به نام نظم دارد، 
اگرچه دایره نظم آنقدر وســیع است که 
تعریف واحد برای آن کار مشکلی است؛ 
در مسیر توسعه زیرساخت ها در صورتیکه 
این نظم برقرار نباشــد توسعه به انحراف 
کشیده می شود بنابراین نظم مسئله ای 

بسیار مهم است.
وی با اشــاره به لزوم برقــراری نظم در 
مباحث مختلــف، تاکید کرد: فلســفه 
تشکیل حکومت ها ایجاد نظم است زیرا 
تا این موضوع برقرار نباشد ایجاد آسایش 
و آرامش معنایی ندارد. نظم عالوه بر اینکه 
بسترساز توسعه است، زمینه ای برای ایجاد 
شادی به شمار می رود و در صورتیکه وجود 
نداشته باشد باعث ایجاد غم و اندوهناکی 

میان مردم می شود.
نوروزی گفت: بــا توجه به گرفتاری های 
متعدد شهروندان در بخش های مختلف 
الزم است شهروندان از وضعیت منفعل 
بودن خارج و در گرداب غم و غصه اسیر 
نشوند، بنابراین باید زیرساخت ها، راهکارها 
و لوازم شادمانی توسط شهرداری فراهم 
شود، امروزه الگوی جوانان تغییر کرده و 
دیگر خانواده ها مانند ســابق الگوی آنها 
نیستند زیرا تحت تاثیر فضاهای دیگری 
قرار گرفته اند، در این میان جامعه نقش 
کلیدی داشته و اگر شــهروندان به شهر 
خوش بین نباشند کار برای همه سخت 

می شود.
وی با بیان اینکه نظم باید در شعار و عمل 
محور توسعه قرار بگیرد، اضافه کرد: نظم 
محور اصلی توسعه و بهترین وسیله برای 
تقویت امید و ایجاد شــادابی است. الزم 
است با زمان سنجی حرکت ها را متناسب 
با زمان کنیم تا ارائه خدمات به موقع باشد 
زیرا در این صورت اســت که خدمات اثر 
دارد، خدمات اگر به هنگام نباشد خود از 

عوامل اخالل در نظم می شود.
شــهردار اصفهــان تصریح کــرد: نباید 
شهرداری ها صرفا به عنوان یک سازمان 
دیده شوند باید قبول کنیم شهرداری، یک 
نهاد اجتماعی اســت، در صورتیکه دایره 
وســیع این نهاد اجتماعی را به درستی 
متوجه شــدیم آنگاه جایگاه نهاد مهمی 
مانند شــهرداری را درک کرده و در این 

مسئولیت سنگین بهتر عمل می کنیم.

    تجهیزات زیرساختی ترافیکی در 
شهر برای برقراری آسایش عمومی 

است
وی با بیان اینکــه در بخش های علمی، 
اجتماعی و سایر بخش ها همه روزه اتفاقات 
جدیدی در حال رخ دادن اســت، گفت: 
شهرها جهانی می شوند و جهانی شدن 
شهرها بر همه افکار غلبه می کند بنابراین 
کنترل شهرها با نگاه عقب مانده معنایی 

ندارد. 

نوروزی جمعیت شهرنشــین دنیا را بر 
اســاس آمارهای جهانی تا سال ۲۰۵۰ 
حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ذکر کرد 
و افزود: این موضوع موجب گسترش فقر، 
نابرابری، فرسایش خاک، تخریب محیط 
زیست، رشــد نابرابری، آلودگی محیط 
زیست و ناامنی اجتماعی می شود، البته 
کشورهای پیشرفته با چاره اندیشی شهرها 
را هوشــمند می کنند و بر مشکالتی که 
قاتل انسان ها می شود، فائق می آیند تا 

ایمنی را افزایش دهند.
وی گفت: شــهرداری اصفهــان نیز باید 
در این مسیر گام  های بیشتری بردارد و 
البته اگر امروز برای بهره برداری رسمی 
از ســامانه های هوشــمند و تجهیزات 
زیرساختی ترافیکی شهر گرد هم آمده 
 ایم تا از ایــن تکنولوژی  هــای نوین در 
شــهر رونمایی کنیم، برای برقراری نظم 

و آسایش عمومی است.
شهردار اصفهان با اشاره به تعامل خوب 
شهرداری و پلیس راهور،  گفت: الزم است 
وحدت، انســجام و همدلی برای هموار 

کردن زندگی بهتر شهروندان ایجاد شود.

    تــداوم حمایت های شــورای 
شهر اصفهان از اقدامات ترافیکی 

شهرداری
علیرضــا نصر اصفهانی، رئیس شــورای 
شهر اصفهان با اشاره به اینکه با پتانسیل 
و توانمندی معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری و راهور به دستاوردهای خوبی 
در عرصه کنترل ترافیک شــهر اصفهان 
دست خواهیم یافت، اظهار کرد: شورای 
شــهر اصفهان برای تداوم این اقدامات 
حمایت خود را خواهد داشت و در تصویب 
بودجه این پروژه ها مدنظر است. امیدواریم 
نتایج این کمک ها با درایت شــهرداری 
اصفهان به رقم خــوردن موفقیت های 

بزرگ در شهر منجر شود.

    اختصاص بودجه ویژه به بخش های 
تاکسیرانی و اتوبوسرانی اصفهان

امیر احمدزندآور، رئیس کمیسیون حمل 
و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه توسعه حمل 
و نقل عمومی به هوشمند شدن شهرها 
کمک می کند، اظهار کــرد: از همین رو 
در بودجه سال آینده شهر اصفهان به امر 
حمل و نقل توجه ویژه ای شده است.  وی 
ادامه داد: باید در حوزه زیرســاخت های 
حمل و نقلی اقدامات بیشــتری صورت 
گیرد چراکه برای داشتن شهری هوشمند 
نیاز به تجهیزات و زمینه هــای به روز و 
پیشرفته داریم. رئیس کمیسیون حمل و 
نقل شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
از سال ۹۴ در شهرداری اصفهان سامانه 
های هوشمند مورد بهره برداری و استفاده 
قرار گرفته اســت، افزود: تالش مدیریت 
شهری همچنان در این جهت ادامه دارد و 
ما در نظر داریم زیرساخت های ترافیکی 

در اصفهان گسترش داشته باشد.
وی به نیازمندی شهر اصفهان در بخش 
اتوبوســرانی و تاکسیرانی اشــاره کرد و 
افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر فصل 
تدوین بودجه به شمار می رود، اعتبارات 
خاصی هم بــرای این بخش هــا در نظر 
گرفته می شود تا مردم تنفس آسان تری 

در شهر داشته باشند. 

    اجرای طــرح زوج و فرد از درب 
منازل تا پایان سالجاری

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان گفت: تا پایان سال جاری با تعداد 
دوربین  های موجود در شــهر اصفهان 
اجرای طــرح زوج و فــرد از درب منازل 
عملیاتی می  شود. داریوش امانی در آیین 
بهره برداری رسمی از سامانه  های هوشمند 
و تجهیزات زیرســاختی ترافیکی شهر 
اصفهان، شهر اصفهان را دارای جایگاهی 
جهانی با تعداد زیاد گردشــگر دانست و 
اظهار کرد: اصفهان شــهری خالق و در 
آستانه ورود به جمع شهرهای دوستدار 
کودک اســت که می طلبد حمل و نقلی 

روان و سریع برای آن در نظر گرفته شود.

شهردار در آیین بهره برداری از سامانه های هوشمند و تجهیزات زیرساختی ترافیکی اصفهان ؛

کنترل شهرها با نگاه عقب مانده معنایی ندارد

  آیین بهره برداری از ســامانه های هوشمند و تجهیزات 
زیرســاختی ترافیکی اصفهان با هزینه ای بالغ بر 402 
میلیارد ریال، شامل ۵80 ســامانه هوشمند ترافیکی، 
13 سامانه متحرک ثبت تخلفات ایســتایی و 7 پروژه 
زیرســاختی کنترل ترافیک با حضور شهردار اصفهان، 
رییس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، رئیس پلیس 

راهور استان اصفهان و جمعی از مدیران انجام شد.

    با توجه به اینکه در حال حاضر فصل تدوین بودجه به شمار می رود، اعتبارات خاصی هم برای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته می شود تا مردم تنفس آسان تری در شهر 
داشته باشند

مریم محسنی
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  ۲۵۲- من یک پسر بیکار دارم ویک دختر پشت کنکوری، این که همه 
معتقدند دولت باید برای جوانان اشتغال زایی کنه، من قبول ندارم هرکسی 
اگه خودش همت کنه می تونه کار پیدا کنــه، حتما که همه نباید دکتر 
مهندس بشــن این همه کار فنی وخدماتی ، جوونا باید سطح توقعش رو 

پایین بیارن تا بتونن زندگی کنن.
 ۲۵۳- چند روز پیش در ایستگاه شهید باهنر برخورد یکی از کارکنان 
مترو با شهروندان مناسب نبود، به نظر می رسد با یک تذکر یا آموزش ساده 

بتوان شیرینی استفاده از این وسیله نقلیه عمومی رو بیشتر کرد.
 ۲۵۴- یکی باید به این رسانه ملی بگه این روزها مردم به حد کافی مشکل 
ومصیبت دارن دیگه نیاز نیست با پخش فیلم وسریال های  های تراژدی 

وغمناک حالشونو بدتر کنین.
 ۲۵۵-  لطفا اوضاع واحوال این روزهای مملکت باعث نشه مردم از حال 
سیل زدگان سیستان وبلوچستان غافل بشن ، مردم ما که همیشه بدون 
چشم داشت به دولت، به داد همدیگه رسیدن حاال هم باید این هم وطنان 

بی پناه رو دریابند.
 ۲۵۶- چرا هیچ کس به فکر ما رانندگان تاکسی نیست ؟ چند روز پیش 
یه قطعه کوچیک برا ماشــینم خریدم ۲۰۰ هزار تومان، مگه ما چه قدر 
در آمد داریم ؟ با پیدایش اسنپ وبقیه تاکســی های اینترنتی هم تعداد 
مســافران خیلی کم شــده، ما هم مثله بقیه باید کرایه خونه وخرج زن 

وبچه بدیم.
 ۲۵۷- چرا هیچ نظارتی رو شهریه مدارس غیر انتفاعی نیست، مرتب داره 
قیمتهاشــون می ره باال، وقتی هم که شاکی می شیم می گند بچه تو ببر 
مدرسه دولتی، خوب آخه درسته غیر انتفاعیه ما هم از اول می دونستیم که 
این مدارس پولیه،  اما ظرف یکسال تحصیلی اینقدر باید بره رو شهریه، بابا 

یعنی هر کی بچه شو برد غیر انتفاعی سر گنج نشسته؟. 

صدای شما

3000483020

32274500

ایسنا
خـــبــــر

رئیس کانون هماهنگی شورای کار استان اصفهان:
رقم خط فقر 4 میلیون تومان است

رئیس کانون هماهنگی شورای کار استان 
اصفهان گفت: به طور متوسط رقم خط فقر 
چهار میلیون تومان است و اگر کسی کمتر از 
چهار میلیون تومان حقوق بگیرد، شرایط زندگی واقعا سختی دارد.

احمدرضا معینی  با بیان اینکه جلسات کارگروه مزد برگزار شده است، اظهار 
کرد: با توجه به جمع آوری اطالعات، بررسی تورم و دیگر عوامل برای مزد 
باید به نتیجه نهایی رسید، سپس می توانیم رقم سبد معیشت و دستمزد را 

اعالم کنیم. وی ادامه داد: تورم روز به روز درحال افزایش است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با اشاره به تفاوت 
دستمزد کارگران با دستمزد واقعی آنها در سال گذشته، اظهار کرد: سال 
گذشــته این تفاوت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که این گپ 
را می توان با راه های جایگزین از جمله مســکن و افزایش تعاونی ها برای 
این قشــر جبران کرد. معینی با بیان اینکه برای مسکن کارگران به دولت 
درخواست زمین به نرخ دولتی داده ایم که در اختیار تعاونی های مسکن قرار 
دهند، ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات، افزایش تعاونی های مصرف است که 
کارگران مستقیم می توانند استفاده کنند. وی، اما عمده مشکالت کارگران 
را قراردادهای موقت کار، نبود امنیت شغلی، عقد قرارداد سفید امضا، چک 
سفید امضا و... عنوان کرد و گفت: طبق تبصره ۱ و ۲ ماده هفت قانون کار 
مصوب سال ۱۳۶۹، در آن قرارداد کار دائم و کار موقت توضیح داده شده، اما 
متاسفانه وزارت کار از آن سال تاکنون با تعلل، آیین نامه اجرایی آن را هنوز 

ننوشته تا از رواج قراردادهای کوتاه مدت و موقت جلوگیری شود.

گـــزارش
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 در بسیاری از کشورهای 
دنیا از گاز مایع به عنوان 
سوخت اتومبیل استفاده 
می شــود. این سوخت از 
ترکیــب دو هیدروکربن 
پروپان و بوتان با نسبت

 های مختلف )بســته به 
مکان و زمان استفاده( تشکیل شده 
است. به عنوان مثال در آمریکا بیش از 
90 درصد ترکیب این سوخت پروپان 
بوده و به همین دلیل آن را با نام ترکیب 
اصلی یعنی »پروپان« می  شناسند؛ اما 
در کشــورهایی مثل ترکیه، گازمایع 
مخلوطی از پروپان و بوتان اســت و 

»اتوگاز« نامیده می شود.
به طور کلی ترکیه یکی از کشورهای 
پیشتاز در حوزه اســتفاده از گازمایع 
به عنوان ســوخت خودروهــا بوده و 
استفاده از این ســوخت از اوایل دهه 
1980 موردتوجه سیاســت گذاران 
ترک قرار گرفته اســت. بنابر گزارش 
 )WLPGA( انجمن جهانی ال.پی.جی
تا سال 2017 کره جنوبی بزرگترین 
مصرف کننده اتــوگاز در دنیا بود؛ اما 
در سال های اخیر کشور ترکیه با رشد 
چشم گیری که در این زمینه داشته 
اســت، بزرگترین بازار استفاده از گاز 
مایع به عنوان یک ســوخت پاک در 

خودروها را در اختیار گرفته است.
در این راستا رضا رحیمی، کارشناس 
انرژی با اشــاره به تجربــه ترکیه در 
استفاده از گازمایع به عنوان سوخت 
خودروها گفت: »روند افزایش استفاده 
از اتوگاز در ترکیه از سال 1990 و با لغو 
ممنوعیت استفاده از این سوخت در 

خودروها آغاز شد. این روند رو به رشد 
بدون توقف ادامه یافت تا جایی که در 
ســال 2009، ترکیه تنها کشوری در 
دنیا بود که مقدار مصرف اتوگاز در آن 

از مقدار مصرف بنزین بیش تر است«.
وی در ادامــه اظهار داشــت:  »نکته 
جالب توجه اینکه از ســال 2010 تا 
2018 مقدار مصرف اتــوگاز ترکیه 
شیب  بیشــتری گرفته و 2 برابر شده 
است. در ســال 2018 مقدار مصرف 
اتوگاز کشور ترکیه، به 3.28 میلیون 
تن رســید که در تعداد 4.7 میلیون 
وسیله نقلیه استفاده می  شد. این تعداد 
خودرو از 10390 جایگاه عرضه اتوگاز 
سوخت گیری می  کردند. جالب است 
بدانید 40 درصد خودروهای مسافری 
ترکیه از گاز LPG  به عنوان سوخت 

استفاده می  کنند«.
* مزیت قیمتی استفاده از گازمایع 
به جای بنزین به عنوان سوخت 

خودروها
گزارش ها نشان می دهد مقدار مصرف 
اتوگاز در حمل و نقل ترکیه، 79 درصد 
از کل مصرف گاز مایع را شامل می

 شود. مقدار کل مصرف LPG در ترکیه 
4.2 میلیون تن در سال است که تنها 
مقدار 917 هزار تــن از آن در داخل 
تولید شــده و بقیه از طریق واردات 
تأمین می  شود. بنابراین با وجود اینکه 
ترکیه 3.3 میلیون تن در سال یعنی 
78 درصد از مصرف داخلی گازمایع 
را از طریــق واردات تامیــن می کند، 
اما باز هم اســتفاده از اتــوگاز در این 
کشور در حال رشد است، زیرا قیمت 
LPG در بازار جهانی حداقل 150 دالر 
در هر تن ارزان تر از بنزین و سوخت 

دیزل است.
 از مقــدار کل مصرف اتــوگاز ترکیه 
7 درصد آن در تاکســی  ها و بقیه در 
سایر خودروها اســتفاده می  شود. اما 
پیش بینی می  شود در سال  های آینده 

روند استفاده تاکسی  ها از LPG شیب 
بیشتری خواهد داشــت؛ زیرا انتشار 
آالیند  ه  ها از این سوخت بسیار کمتر از 
بنزین و گازوییل است.نمودار شکل 3 
 LPG نسبت تعداد خودروهای سبک
ســوز به تمام خودروهای سبک در 
ترکیه را در سال های 2014 تا 2018 

نشان می دهد.
* تأثیر خودروهای LPG سوز بر 

کاهش آلودگی هوا در ترکیه
رضــا رحیمی، کارشــناس انرژی در 
گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس با اشــاره به تاثیر اســتفاده از 
گازمایع در کاهش آلودگی هوا گفت: 
»یکی از دالیل اصلی ترغیب و تشویق 
دولت  ها به استفاده از اتوگاز، مباحث 
مربوط به محیط زیســتی است. زیرا 

تولید گازهای گلخانــه ای و به ویژه 
آالینده  های مضر ناشــی از سوختن 
اتوگاز، کمتــر از بنزین بــوده؛ فلذا 
اســتفاده از گازمایع بــه جای بنزین 
می تواند یکی از سیاست های کاهش 

آلودگی هوا برای دولت ها باشد«.      
وی در ادامه خاطرنشان کرد: »نتایج 
یک تحقیق در سال 2012 با موضوع 
اثرات خودروها بــرروی آلودگی در 
ترکیه نشان می دهد که میزان آلودگی 
در این کشور  تا سال 2030 افزایش 
خواهد داشــت؛ اما مقدار  در طی این 
ســال  ها به دلیل افزایش خودروهای 
LPG ســوز، در یک ســطح مانده و 

افزایش نخواهد یافت«.
*سیاست  های تشویقی ترکیه 

برای استفاده از اتوگاز

بررسی ها نشــان میدهد بسیاری از 
خودروســازها در ترکیه، خودروهای 
پایه گازسوز )از نوع LPG( عرضه می 

کنند و بســیاری از فروشندگان نیز 
برای جذب مشــتری بیش تر و جلب 
رضایت آنها، با مراکز تبدیل خودرو به 
گازسوز قرار دادهایی منعقد می کنند 
تا مشتری بتواند پس از خرید اتومبیل،  
آن را به دوگانه سوز با سوخت گاز مایع 

تبدیل کند.
رشد اســتفاده از گاز مایع در خودرو 
در کشور ترکیه، ناشــی از سیاست

 های اجتماعی و مالیــات کم اتوگاز 
یوده که یک سیاســت تشویقی برای 
ترویج اســتفاده از LPG بــه عنوان 
ســوخت جایگزین بنزین و گازوییل 
 WLPGA است. همچنین به گزارش

بزرگترین انگیزه رانندگان ترکیه  ای 
برای استفاده از گاز مایع، قیمت پایین 
آن نسبت به سایر ســوخت  ها است. 
در جدول 1 قیمت LPG، گازوییل و 

بنزین نشان داده شده است.
در مجموع بررســی تجربه ترکیه در 
استفاده از گازمایع به جای بنزین به 
عنوان سوخت خودروها نشان میدهد 
که یکی از دالیل توســعه گازمایع در 
این کشور، قیمت کمتر این سوخت 
نسبت به بنزین است. همچنین توسعه 
استفاده از گاز مایع برخی از چالش های 
زیست محیطی این کشور را نیز حل 
کرده اســت. در نتیجه ترکیه با اتخاذ 
سیاست های تشویقی توانسته است 
طی بــازه زمانی 8 ســاله گازمایع را 

جایگزین بنزین در خودروها کند.

مزیت قیمتی و زیست محیطی استفاده از گازمایع به جای بنزین
یکی از دالیل ترکیه برای توسعه گازمایع، قیمت کمتر این سوخت 
نسبت به بنزین است. همچنین توسعه استفاده از گاز مایع برخی 

از چالش های زیست محیطی این کشور را نیز حل کرده است.

مالیات بر خرید خودرو چقدر جدی است؟
مالیات بر عایدی سرمایه همچنان در پیچ مجلس مانده است. این در شرایطی است که 
صحبت از ایجاد ساز و کار برای دریافت این مالیات از ابتدای امسال مطرح بود و اجرای 

آن در نیمه دوم سال پیش بینی می شد.
چنانچه این اتفاق می افتاد، به طور حتم بساط ســفته بازی و داللی در بازارهایی مانند 
مسکن، خودرو، ارز و سکه محدود می شد. همچنین اگر الیحه دریافت مالیات از عایدی 
سرمایه پیش تر در مجلس نهایی و تبدیل به قانون شــده بود، دولت این امکان را پیدا 
می کرد تا از ظرفیت های این مالیات در ردیف های درآمدی بودجه سال آینده استفاده 
کند. اما شــاهد هســتیم که دولت الیحه بودجه را در حالی به مجلس تقدیم کرد که 

همچنان خبری از تصویب الیحه مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
بنابراین به نظر می رسد ســال آینده نیز بازار به کام سفته بازان باشد. در شرایط حاضر 
وضعیت بازار به گونه ای است که دست باال را دالالن دارند. به طوری که به دلیل سرکوب 
قیمتی توسط سیاســت گذار کالن خودرو، فاصله قیمتی معناداری میان قیمت های 

محصوالت خودروسازان در کارخانه با قیمت های موجود در بازار وجود دارد. بنابراین 
دالالن از این فاصله قیمتی بیشترین بهره را می برند. این در حالی است که خودروسازان 

با ضرر اقدام به تولید می کنند.
بر این اساس به دلیل نهایی نشدن الیحه مالیات بر عایدی سرمایه، سفته بازان به راحتی 
در بازار جوالن می دهند؛ در حالی که درآمدی از ایــن ناحیه به جیب دولت نمی رود. 
در واقع سفته بازان از نتیجه فعالیت سوداگرانه خود، سهم اندکی را به عنوان مالیات به 

حساب دولت واریز می کنند.
چنانچه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی می شد و دولت می توانست از ظرفیت های 
آن در الیحه بودجه سال آینده بهره مند شــود، توامان می توانست دو هدف را محقق 
کند. بی تردید هدف اول، ایجاد محدودیت در فعالیت سفته بازان حاضر در بازاری مانند 

بازار خودرو است.
عملیاتی کردن این مالیات به نوعی جذابیت بازار را برای ســوداگران کاهش می داد. 
کاهشی شدن جذابیت بازار در شرایط حاضر که عرضه با تقاضا برابر نیست، می توانست 

بازار را به سمت تعادل سوق دهد. نزدیک کردن 
عرضه و تقاضا سبب کاهشــی شدن نمودار 

قیمت ها در بازار می شد.
هدف دوم کسب درآمد از این ناحیه برای 
دولت اســت. این در حالی اســت که به 
گفته کارشناسان اقتصادی هدف از وضع 
مالیات هایی از جنس مالیــات بر عایدی 

سرمایه کسب درآمد نیست، بلکه تالش بر 
این است که هدف اول که همان محدود کردن 

جذابیت بازار برای سوداگران است، محقق شود. 
با این حال نمی توان از کنار افزایشــی شدن درآمد 

دولت با استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مالیات بر 
عایدی سرمایه گذشت.

یک شرکت معتبر پخش سراسری 
دارو در راستای تکمیل کادر انسانی 
خود در استان اصفهان از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می 

نماید.
بازاریاب 

جنسیت:خانم،آقا
با حقوق ثابت

بیمه تامین اجتماعی
پورسانت و هزینه ایاب و ذهاب

تلفن 03136271429
موبایل 09924469401

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

همکاری می نماید.
کارشناس بازرگانی خارجی

جنسیت: آقا، خانم
 آشنایی با کامپیوتر )سیستم عامل 

)ICDL ویندوز و
آشنایی با سامانه های بازرگانی

دارای مدرک کارشناسی یا باالتر در 
رشته های بازرگانی یا مدیریت

حداکثر سن 30 سال
متقاضیان دارای سابقه کار و 

تحصیالت مرتبط در اولویت هستند
hrfpc2222@gmail.com ایمیل

رشد استفاده از گاز 
مایع در خودرو در 

کشور ترکیه، ناشی 
از سیاست  های 

اجتماعی و مالیات کم 
اتوگاز یوده که یک 
سیاست تشویقی 

برای ترویج استفاده 
از LPG به عنوان 

سوخت جایگزین 
بنزین و گازوییل 

است. 

فارس

گزارش
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گزارش

دبیر انجمن خودروسازان گفت: قیمت 
خودرو در شــرایط فعلی کاهش پیدا نمی کند. راه حل این اســت که قیمت گذاری 

دستوری حذف و خودرو در حاشیه بازار فروخته شود.
 اخیرا وزیر صمت گفته اســت که  به هر خودروســاز 2 هزار و 500 میلیارد تومان 
پرداخت شــود تا این اعتبار در اختیار قطعه ســازان قرار گیــرد. همچنین وی در 
اظهارنظر دیگری مطرح کرده بود که تولید خودروســازان افزایش یافته و عرضه به 

بازار بیشتر می شود در نتیجه نرخ خودرو کاهش می یابد.
احمد نعمت بخــش، دبیر انجمن خودروســازان دربــاره پرداخت تســهیالت به 

خودروسازان گفت: مصوبه پرداخت تسهیالت به خودروسازان مربوط به 1 ماه گذشته 
شواری پول و اعتبار است اما هنوز مبلغی پرداخت نشده اســت. قرار بود که به هر 
یک از خودروسازان تسهیالت داده شود اما کار اساسی این است که قیمت ها درست 
شود. خودروسازان محصوالت خود را با زیان می فروشــند و با پرداخت تسهیالت 
نیز مشــکالت آن ها به عقب می افتد. در حال حاضر قیمت ها به صورت تحمیلی و 
دستوری است و به خودروسازان گفته شده با همان قیمت های بهمن ماه محصوالت 

خود را بفروشند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در مورد پراید گفته می شــود که این خودرو با قیمت 
37.5 میلیون تومان فروخته شود. سال گذشته سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
در کمیته خودرو گفت که قیمت تمام شــده پراید 39 میلیون تومان است. سودی 
نیز باید به کارخانه برسد که اگر آن را 5 درصد حساب کنیم این قیمت به 41 میلیون 
تومان می رسد. با حساب ارزش افزوده، شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر موارد 
خودروسازان باید این خودرو را با قیمت 4۶ الی 47 میلیون تومان بفروشند. به همین 
دلیل سایپا در سال گذشته 7 الی 8 هزار میلیارد تومان زیان کرد. ایران خودرو نیز به 

همین نسبت زیان کرده است.
نعمت بخش تاکید کرد: این روش قیمت گذاری صحیح نیست البته یک سری شروط 
برای جلوگیری از ورود دالالن به این زمینه گذاشــته شد اما با این وجود شرایط به 
خوبی پیش نرفت. صف و هجوم مــردم به دلیل اختالف قیمــت کارخانه و بازار و 
پول های سرگردانی است که در بازار وجود دارد. قیمت پراید در بازار با کارخانه 15 

میلیون تومان اختالف دارد و بازار هم کشــش دارد. اجازه داده نمی شود خودرو در 
حاشیه بازار فروخته شود و به همین دلیل خودروسازان روز به روز زیان می کنند.

دبیر انجمن خودروساز به روش مناسب فروش خودرو اشاره کرد و گفت: خودروسازان 
از بحران بی پولی رنج می برند و آن ها به قطعه ســازان بدهکار هستند ضمن این که 
پول های گرفته شده از تسهیالت نیز به قطعه سازان داده می شود. اگر وام داده نشود 
کارها به صورت کامل می خوابد و قطعه سازان نیز تا حدی می توانند تحمل کنند. اما 
به طور کلی مشکل باید از اساس حل شود و آن هم فروش خودرو در حاشیه بازار است.

نعمت بخش در ادامه اظهار داشت: قیمت هر کاالیی را عرضه و تقاضا تعیین می کند 
و خودروســازان تالش می کنند تیراژ خودرو را افزایش دهند. تنها راه برای این که 
تقاضا کم شود این است که در زمان فروش خودرو و هنگامی که نوبت رسید هر چقدر 
حاشیه بازار بود آن مبلغ را از خریدار بگیریم. در نتیجه تقاضا کم خواهد شد و قیمت 
بازار نیز پایین می آید و سایت ها فروش خودرو نیز به سرعت تکمیل ظرفیت نمی شود.

وی در پایان اظهار کرد: با وجود اختــالف قیمت بازار و کارخانه، هجوم دالالن برای 
خرید خودرو قطع و قیمت آن ارزان نمی شــود. تا زمانی که شرایط فروش به همین 
صورت باشد قیمت خودروها تکان نمی خورد. حرف وزیر از این نظر که تولید باال رفته 
و عرضه بیش از پیش شــده و قیمت ها کاهش یافته صحیح است اما به دلیل اینکه 
قیمت با حاشــیه بازار با کارخانه اختالف دارد در نتیجه چنین چیزی رخ نمی دهد. 
پول سرگردان در بازار زیاد اســت و مردم می خواهند آن را به خودرو یا سایر موارد 

تبدیل کنند.

خودرو ارزان نمی شود

بازار کار

شرکت سازه های فضایی فضا سازه 
نقش جهان جهت تکمیل کادر خود در 
استان اصفهان  شهر اصفهان  از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری 

می نماید.
  کارمند امور اداری 

جنسیت: آقا
 تعداد: 1 نفر

با روابط عمومی باال
جهت انجام امور اداری

آشنا با برنامه های word ،excel و 
اینترنت

emp.fazasaze@gmail.com ایمیل

یک شرکت معتبر پخش سراسری 
دارو در راستای تکمیل کادر انسانی 
خود در استان اصفهان از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می 

نماید.
موزع با ماشین کابین دار)پراید وانت 

و ...(
جنسیت: آقا

دارای حقوق ثابت
بیمه و هزینه ایاب ذهاب
تلفن 03136271429
موبایل 09924469401

زمان های توقف تولید انواع پراید
پراید 132 تا پایان دی ماه سال جاری، پراید 111 تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده و پراید 131 

به عنوان آخرین محصول این خانواده در پایان تیر 99 از خطوط تولید سایپا خارج می شوند.
با توقف تولید پراید 132 از خطوط تولید سایپا فاز اول خروج محصوالتی که امکان پاس کردن 

استانداردهای 85 گانه را ندارند، کلید خورد.
جواد سلیمانی، مدیرعامل این شــرکت در ابتدای هفته جاری خبر توقف تولید پراید 132 در 

خطوط تولید سایپا براساس برنامه زمان بندی این خودروساز داد.
به این ترتیب در شــرایطی توقف تولید خودروهای قدیمی با خروج پراید 132 کلید خورد که 
برخی از کارشناسان نسبت به کوچک شدن ســبد محصوالتی خودروسازان در آینده نزدیک 

هشدار می دهند.
بر اساس برنامه زمان بندی که پیش تر گروه خودروسازی سایپا اعالم کرده بود، پراید 132 تا پایان 
دی ماه سال جاری، پراید 111 تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده و پراید 131 به عنوان آخرین 

محصول این خانواده در پایان تیر 99 از خطوط تولید سایپا خارج می شوند.
ایران خودرو نیز به عنوان دیگر خودروساز کشور برنامه مشابهی را برای از خط خارج کردن پژو 
405 در دستور کار دارد. بر اساس اعالم آبی های جاده مخصوص، مدل GLX پژو 405 تنها تا پایان 

اردیبهشت پیش رو تولید خواهد شد.
به این ترتیب خودروسازان در کنار خروج برخی از خودروهای تولیدی به استناد عدم پاس کردن 
استانداردهای 85 گانه در ســال آینده باید الزامات استانداردهای زیست محیطی را نیز در نظر 
بگیرند چرا که در صورت تولید خودرو با استانداردهای یورو 4 امکان شماره گذاری محصوالت 
خود را نخواهند داشت.بر این اساس در کنار اعمال تحریم های بین المللی که منجر به خروج برخی 
خودروها از خط تولید خودروسازان شد باید در انتظار خروج تعداد دیگری از محصوالت به دلیل 
عدم پاس کردن استانداردهای مصوب باشیم. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که چه 

سرنوشتی در انتظار سبد محصوالتی خودروسازان است؟
پیش از این کارشناسان کوچک شدن سبد محصوالتی تولید کنندگان را چالش جدی در این 
زمینه خوانده بودند و اینکه اگر مســیرهای دیگری برای تامین خودرو در ســبد محصوالتی 

تولید کنندگان پیش بینی نشود این صنعت بیش از پیش دچار آسیب خواهد شد.
به این ترتیب مسیرهایی همچون بازگشایی واردات خودرو، تولید محصول جدید بر پلتفرم های 
کنونی و در نهایت واردات خودروهای خارجی دست دوم برای خأل سبد محصوالتی خودروسازان 
پیشنهاد شده است. هر چند مسیرهای مذکور خود با چالش هایی همراه است اما به نظر می رسد 
که دولت در کنار فشــار به خودروســازان برای خروج خودروهای قدیمــی از خط تولید، باید 
مسیرهایی نیز برای تامین خودرو در بازار پیش بینی کند تا این موضوع به بحرانی دیگر در صنعت 

خودرو منجر نشود.
حال به سراغ جایگزین های پراید برویم و ببینیم برنامه سایپا برای جایگزین کردن محصوالت این 
خانواده چه می تواند باشد. در شرایطی که سایپا پیش تر تولید پراید دو گانه سوز را به دالیلی متوقف 
کرده است، این امکان را ندارد که بعد از حذف پراید بنزین سوز همچنان تولید مدل دو گانه سوز 

این خودرو را ادامه دهد.
البته نارنجی های جاده مخصوص در کنار تولید سواری پراید شاهد حضور مدل وانت این خودرو، 
تحت عنوان پراید 151 در خطوط تولید خود هستند. از آنجا که تولید پراید وانت بعد از حذف 
پراید سواری همچنان ادامه خواهد داشت بنابراین این امکان برای آنها وجود دارد که بخشی از 

تیراژ مدل سواری را به خطوط تولید پراید 151 منتقل کنند.
این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که پراید وانت خودروی کار محسوب می شود و تقاضا برای 
این نوع خودرو چندان قابل توجه نیست. از این رو سایپایی ها چاره ای ندارند جز اینکه سراغ دیگر 

محصوالت حاضر در سبد محصوالتی خود بروند.
البته سبد محصوالتی خودروسازی سایپا به دلیل خروج شرکای بین المللی این خودروساز چندان 
شلوغ نیست.درحال حاضر تیبا، ساینا و کوییک تنها محصوالتی هستند که امکان جایگزینی 
با پراید را دارند. البته از نگاه مصرف کننده و بازار شاهد هستیم که تیبا تنها محصولی است که 

می تواند جایگزین پراید شود.
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Russia and India can bolster 
mutual trade by overcoming their 
geographical distance by taking a 
route that takes advantage of Iran's 
strategic coastlines, a university 
professor wrote in a commentary 
on Russia-India relations.
Iran's geopolitical significance 
as the link between the Caspian 
Sea and international waters to its 
south is a crucial factor for the two 
countries as they are trying to cope 
with China's growing economic 
influence, Mandana Tisheyar said 
in an article for Iranian Diplomacy, 
according to Financial Tribune.

Tisheyar, a professor at Allameh 
Tabataba'i University, pointed to 
the high tide in trilateral ties among 
Iran, Russia and India by explaining 
the value of the International 
North–South Transport Corridor, a 
massive project that connects India 
to Central Asia and Europe via Iran 
and Azerbaijan.The INSTC project 
is a major transit route designed 
to facilitate the transportation of 
goods from Mumbai in India to 
Helsinki in Finland, using Iranian 
ports and railroads, which the 
Islamic Republic plans to connect 
to those of Azerbaijan and Russia.

Tehran Power 
Plants Prepare 
for Summer
Three thermal power 
plants in Tehran, namely 
Tarasht in west and Rey 
and Besat in the south, 
provide electricity 
to the megalopolis. 
However, since the start 
of fall and with decline 
in consumption, two 
of the stations have 
ceased operation, said 
the director of Technical 
Support Office at the 
Thermal Power Plants 
Holding Company.
“Tarasht Power Plant 
was disconnected in 
October and Rey Power 
Station stopped work 
in November. Currently 
only Besat Power Plant is 
operating,” IRNA quoted 
Gholamreza Mehrdad as 
saying.
Besat station, which was 
built half century ago, 
has a capacity of 200 
megawatts. It supplies 
a small part of 3,000 
MW Tehran needs. But 
as power grids in all 
cities are synchronized, 
Tehran’s electricity 
demand is also provided 
by plants in other cities, 
Financial Tribune quoted 
him as saying.
Rey and Tarasht power 
plants each have a 
capacity of 800 MW and 
65 MW, respectively. 
Similar to many other 
thermal power stations 
in Iran, the two have 
undergone overhaul in 
the cold season to get 
ready for the summer 
when temperatures and 
consumption rise.
The Tarasht station is 60 
years old. With the help 
of knowledge-based 
companies and the 
private sector, older units 
have been upgraded 
and the Tarasht plant 
is operating at full 
capacity. The one in Rey is 
relatively new (15 years 
old).
Annual Program 
The thermal power 
plants are undergoing 
routine overhaul to get 
ready for peak demand.
“Repair and maintenance 
programs are underway 
at several gas and steam 
units with a capacity of 
46,000 MW,” Mehrdad 
was quoted as saying.
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Iran Can Bring Russia, India Closer 
Through INSTC

In line with the 
g o v e r n m e n t ' s 
policy of 
promoting tech 
firms in domestic 
i n d u s t r i e s , 
innovative ideas 

and talents are identified 
through startup weekends, 
tech shows and similar 
events.
One such event was held 
on Sunday at the Health 
Ministry in Tehran, which 
gathered health tech firms 
and startups to introduce 
their latest achievements in 
the fields of medical science 
and economy, yet the event 
was poorly covered by 
the local media, Financial 
Tribune reported.
The event, called 
Technological Innovation 
in Health Development, 
was aimed at featuring the 
tech firms' newest plans 
and ideas in developing 
strategic and cost-effective 
medical equipment 
technologies, highlighting 
challenges facing health 
startups, identifying gaps 
in the domestic health 
industry and holding 
scientific discussions in 
pharmaceutical spheres.
The most promising tech 
firms will be granted 
financial and technical 
support by the event’s 
organizers, including the 
Vice Presidential Office for 
Science and Technology, to 
boost their activities.
Experts believe that 
harnessing the untapped 
potentials among would-
be startups and tech firms 
can curb the country's 
dependence on oil revenues 
and make the domestic 
economy sustainable.
According to Sorena 
Sattari, the vice president 

for science and technology, 
Iran’s economy is in 
transition from traditional 
businesses to knowledge-
based firms that are making 
bigger contributions to 
the country’s economic 
development by employing 
smart solutions to remove 
prevailing shortcomings.
Sattari noted that more 
than 2,700 knowledge-
based businesses are active 
in the fields of medicine, 
agriculture, molecular 
technology, equipment 
manufacture and 
environmental protection. 
The companies constitute 
an important source of 
income, employment and 
economic growth.
“These firms have a major 
role in generating as well as 
turning knowledge into new 
products such as radiodrugs 
and nanodrugs," Deputy 
Health Minister Reza 
Malekzadeh told reporters.
Among the firms 
manufacturing healthcare 
items, 73 are also exporting 
over 4,000 products to other 
countries, he added.
 Driving Force
The establishment of a 
startup accelerator to back 
teams working in different 
branches of the medical 
sector was another measure 
taken to enhance the role of 
technology in the medical 
sector.
The accelerator named 

Synapse was established 
in January 2019 in Tehran 
jointly by the Biotechnology 
Development Council, 
affiliated to the Vice 
Presidential Office, and a 
private knowledge-based 
company.
The unique point about 
the accelerator is that it is 
specifically set to attract 
and support teams working 
on developing In Vitro 
Diagnostic devices (IVDs).
IVDs are medical 
devices intended by the 
manufacturer to be used 
for lab examination of 
specimens derived from 
the human body, solely or 
principally for the purpose 
of giving information 
about a physiological 
or pathological state, a 
congenital abnormality 
or to determine safety 
and compatibility with a 
potential recipient, or to 
monitor therapeutic 
measures.
Reagents, calibrators, 
control materials, kits, 
specimen receptacles, 
computer software, 
instruments, apparatus, 
equipment or systems, 
whether used alone or 
in combination with 
other diagnostic goods 
specifically for in vitro use 
are regarded as IVD.
The accelerator will also 
boost the production of IVDs 
and promote the application 

of modern technologies 
while helping meet the 
demand of the domestic 
medical market.

In addition to addressing 
these issues, Synapse will 
help link startups and 
innovators in the field with 
investors.

Besides financial and 
technical support, however, 
the tech firms and startups 
also require a well-
equipped working place, 
for which the authorities are 
developing infrastructures.
Medical Tech Parks
A gathering of mentors, 
legal advisors and business 
peers in a professional 
surrounding equipped with 
high-tech devices is an ideal 
working place for a fledgling 
startup.
This has not been a 
farfetched dream, especially 
for knowledge-based 
companies and startups 
in Isfahan Province, as it is 
home to a medical tech park 
since February 2019.
The park, which sits in a 
21-hectare area, is active in 
fields as diverse as medical 
technology, biotechnology, 
genetic engineering, 
nanotechnology, modern 
medical equipment, herbal 
and chemical medicine as 
well as veterinary medicine 
and equipment.

Exports to Iraq Through 
Sumar Border Terminal 
Resume
Exports of commodities to Iraq through the Sumar 
Border Terminal in Qasr-e Shirin County of Kermanshah 
Province restarted from Saturday, after a five-month 
pause due to border shutdown by the Iraqi authorities.
According to Gilan-e Gharb’s Governor-General Kourosh 
Mahmoudian, Iran's exports of construction materials, 
petrochemicals and detergents to Iraq have already 
resumed through the Sumar border, IRNA reported.
A total of 340,000 tons of goods worth $400,000 were 
exported to Iraq by 18,000 trucks during the first half 
of the current Iranian year (March 21-Sept. 22, 2019), 
according to Financial Tribune.
Last year (March 2018-19), 1.14 million tons of goods 
worth $1.24 million were exported to Iraq through the 
border terminal.
“Iran’s overall exports to Iraq reached $6.3 billion in the 
nine months to Dec. 21,” Hamid Hosseini, secretary-
general of Iran-Iraq Chamber of Commerce, said 
recently.
“Over two months leading to Nov. 21, exports declined by 
$1 billion whereas the last fiscal month (Nov. 22-Dec. 21) 
saw Iran’s exports to Iraq rise by $600 million. 
The American Angle
 Noting that tensions with the US won’t have a negative 
impact on Iran-Iraq economic ties, Hosseini said, 
“Iranians and Iraqis possess many commonalities. Their 
economic exchanges would increase even more than 
the current amount in case the US or its affiliates try to 
disrupt the situation. Iranian products enjoy popularity, 
as they reach Iraqi consumers at the cheapest price and 
fast.”  
Over the years, Americans have tried to restrict Iran’s 
economic presence in Iraq whether by imposing 
limits on banking relations or carrying out rigorous 
inspections. That’s the reason why trade between the 
two countries has not progressed as it should have, 
whereas it could have been expanded in several sectors, 
including oil, industries, telecommunications and 
education, he was quoted as saying by Otaghiranonline.
ir.
Hosseini noted that the reopening of Sumar Border 
Terminal would help pick up Iran’s exports to the 
neighboring country by the end of the current fiscal year 
(March 19).
Chazzabeh border crossing, which had also been shut 
down lately, is also expected to reopen soon.
“Security and political conditions in Iraq are stabilizing,” 
he said. 
Besides Iran-US tensions, the Iraqi government has also 
been experiencing political unrest recently.
Hosseini earlier said Iran exported $750 million worth 
of goods to Iraq on a monthly basis prior to the unrest in 
Baghdad. 
The volume declined to $540 million in the Iranian 
month ending Nov. 21—a $210-million downturn. 
Iran’s exports to the Iraqi Kurdistan have been 
continuing without problems, he added.
According to Sheikh Mustafa Abdulrahman, chairman of 
the Iraqi Kurdistan Region's General Union of Importers 
and Exporters, trade between Iran and Iraqi Kurdistan 
stands at $6 billion per year.
In an earlier interview with IRIB News, he said 80% of 
Iranian companies use the Kurdistan Region to enter 
Iraq’s market, adding that 800 trucks carry Iranian 
goods and products into Iraqi Kurdistan daily.
According to Chairman of Trade Promotion 
Organization of Iran Hamid Zadboum, the value of 
Iranian exports to neighboring Iraq is one-fourth of the 
Arab country’s total imports.
“Twenty-five percent of the import market in Iraq are 
held by Iran, as the value of Iranian goods makes up $10 
billion of the total of $40 billion in annual import into 
Iraq,” he was quoted as saying by ILNA.

Knowledge-based companies and startups 
in the Iranian technology ecosystem have set 
their sights on expanding their activities in the 
healthcare and medical sectors.

Iranian Tech Firms, Startups Making 
Forays Into Healthcare Sector
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Among the firms 
manufacturing 
healthcare 
items, 73 are also 
exporting over 
4,000 products to 
other countries, 
he added.
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Vaezi calls Iran-Qatar 
talks 'constructive'
 Iranian President's Chief of Staff Mahmoud 
Vaezi on Tue. said that constructive talks were 
held between Iranian and Qatari officials in 
Tehran.
On his Instagram page, Vaezi wrote, “although 
the trip of Emir of Qatar Sheikh Tamim bin 
Hamad Al Thani to Iran was short, very 
constructive and fruitful talks were exchanged
Iran and Qatar have maintained deep-rooted 
ties with each other and have stood by each 
other in tough and difficult conditions, Vaezi 
added.
The relations between Iran and Qatar will be 
expanded and developed more than before, he 
emphasized.
Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al 
Thani arrived in Tehran on Jan. 12 and was 
welcomed by Iranian Minister of Energy Reza 
Ardakanian in Sa’dabad Historical and Cultural 
Complex. After meeting with Iranian President 
Hassan Rouhani, he met and held talks with 
the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei.

Rouhani calls on 
Judiciary to form special 
court for plane incident 
investigation
 President Hassan Rouhani called on the 
Judiciary to make every effort to accelerate the 
investigation process of a Ukrainian passenger 
plane that was ‘unintentionally downed’ near 
Tehran last week.
“The Judiciary should establish a special court, 
headed by a senior judge and tens of experts, 
to investigate the plane incident,” Rouhani 
said on Tuesday on the sidelines of a domestic 
agricultural exhibition in Tehran.
The president said, “Since the moment I 
realized the incident could have happened due 
to an unusaul reason, I made every effort to 
reduce the investigation time so that we would 
know the cause of the crash.”
Rouhani further said, “I promise all the families 
of the victims in Iran and all other countries – as 
I told their leaders and authorities in phone 
conversations – that the government will follow 
the case with all its capacities and power.”
“This is not an ordinary case, and the whole 
world is watching us,” he added.
A Ukrainian plane with 176 people on board 
was unintentionally downed near the capital 
city of Tehran on Wednesday amid the 
heightened tensions between Iran and the US 
in the past weeks. The victims include mostly 
Iranians and Iranian-Canadians, 11 Ukrainians, 
and four British nationals.

Leader urges Govt, NGOs to help people in 
Sistan-Baluchestan

In his message 
released in the 
wake of the floods 
in the aftermath 
of heavy rains 
in Sistan-
B a l u c h e s t a n 

Province, the Supreme 
Leader said torrents 
of rains in Sistan-
Baluchestan and some 
other areas in south 
eastern Iran which 
caused inundation and 
landslide prompting 
the governmental and 
n o n - g o v e r n m e n t a l 
organizations to help 
people and prevent 

further losses.Earlier, 
Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif referred to 
unprecedented flood in 
Sistan-Baluchestan in 
the southeastern part of 

the country, saying: "Our 
thoughts and prayers 
are with our affected 
compatriots."Heavy rains 
on Thursday night caused 
heavy floods in three 
provinces in southeast and 

south of Iran.
S i s t a n - B a l u c h e s t a n 
province was affected in 
the most severe way due to 
receiving record-breaking 
precipitation which is 26 
times more than last year.

Poll: 51 
Percent of 
Americans 
Support 
House Vote 
to Impeach 
Trump
 American voters are almost 
evenly split on whether 
they support the US House's 
move to impeach President 
Donald Trump, according to 
a new Quinnipiac poll.The 
survey, which was released 
on Monday, found that 51 
percent of voters polled 
approve of the House's 
move to impeach Trump and 
make him just the third US 
president in history to face 
Senate removal. Forty-six 
percent said they opposed 
the lower chamber's move.
Opinion is divided along 
partisan lines, with 91 
percent of Democratic 
respondents approving of 
Trump's impeachment and 

92 percent of Republican 
respondents opposing it. 
Meanwhile, 56 percent 
of independent voters 
polled said they supported 
Trump's impeachment, 
while just 38 percent said 
they disapproved it, The Hill 
reported.The survey found 
largely the same findings 
in response to whether 
the Senate should vote to 
remove Trump from office, 
with 46 percent saying the 
upper chamber should and 
48 percent saying it should 
not.The House in December 
voted to impeach Trump on 
articles of abuse of power 
and obstruction of Congress. 
The step came after an 
inquiry into allegations that 
Trump pressured Ukraine 
to announce beneficial 
investigations of his political 
rivals. Trump is alleged to 
have used nearly $400 million 
in military aid as leverage.A 
majority of respondents 
(52 percent) said they are 
troubled by Trump's actions 
involving Ukraine, while 45 

percent said they were not. 
In addition, an overwhelming 
majority (66 percent) said 
they would like to see former 
national security adviser 
John Bolton testify in a 
Senate impeachment trial. 
That included 39 percent of 
Republicans and 71 percent of 
independents.Bolton has said 
that he'd be willing to testify 
in a trial if he were issued a 
subpoena. Trump indicated 
last week that he would 
attempt to block the former 
administration official's 
testimony. 
Speaker Nancy Pelosi 

(D-Calif.) said last Friday that 
she was prepared to send 
the impeachment articles 
to the Senate this week. The 
Quinnipiac poll discovered 
that voters were almost 
equally divided over her 
move to withhold the articles. 
Forty-four percent said 
they approved the decision, 
while 48 percent said they 
opposed it.The Quinnipiac 
survey was conducted among 
a population of 1,562 self-
identified registered voters 
between Jan. 8 and Jan. 12. It 
has a margin of error of 2.5 
percentage points.

Supreme Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei called on 
all governmental and non-governmental 
organizations to help flood-stricken people 
in Sistan-Baluchestan province quickly.
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US’ Indo-Pacific Strategy 
Destructive for That Region: 
Lavrov
The United States’ Indo-Pacific strategy is destructive as it is geared 
to divide the countries of that region into "interest groups," Russian 
Foreign Minister Sergey Lavrov said.
 In an interview with Sri Lanka’s The Daily News newspaper, he 
stressed that the Indian Ocean should not be "a cockpit of rivalry 
but an area of cooperation between costal and island nations 
jointly creating the conditions for sustainable social and economic 
development" within various regional entities.

"This would also benefit Russia, given that the Indian Ocean region 
partly covers the territory of the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO). For example, Sri Lanka is a SCO dialogue partner," he said, Tass 
reported.
"Unfortunately, we have recently been witnessing persistent 
attempts of extra-regional powers to reshape the established 
order to serve their narrow interests. The concept of a "free and 
open Indo-Pacific region" promoted by the United States has not a 
unifying but a destructive potential," Lavrov said. "Its true objective 
is to divide the regional states into "interest groups", weakening the 
newly-established regional system of inter-state relations to assert 
dominance."
According to the Russian top diplomat, any new ideas concerning 

the region’s strategic development 
should help establish a common 
space of cooperation. "The regional 
architecture should be built in 
a concerted effort based on the 
principles of indivisible security, 
rule of international law, non-
interference in the internal affairs, 
peaceful settlement of disputes and non-
use of force or the threat of force," he added.
The US administration’s "Free and Open Indo-Pacific" is 
seen by experts as an instrument to contain China and curtail its 
influences in that region.

"Our thoughts 
and prayers are 
with our affected 
compatriots."
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Human error not to undermine 
IRGC salient achievements: 
Army chief
 The Commander of Iran’s Army Major General Seyyed 
Abdolrahim Mousavi said that the human error in the 
downing of the Ukrainian plane will not undermine the salient 
achievements made by the Islamic Revolutionary Guard Corps 
(IRGC).
He made the remarks on Tue. in a local ceremony and expressed 
his deep condolences to the bereaved families of the victims of 
the Ukrainian plane incident which crashed outside Tehran 
after having been brought down due to human error "at a time 
of crisis caused by US adventurism," according to a statement 
by the armed forces.
“The tragic incident which claimed the lives of a number of 
our people has greatly saddened the hearts of the country's 
protectors of security in the Armed Forces.”

He emphasized, “in view of the noble people of the country 
and bereaved families of the victims, a human error will never 
undermine the dignity and salient achievements of the Islamic 
Revolutionary Guard Corps (IRGC).”
Over the past four decades since the victory of the Islamic 
Revolution, IRGC has played a constructive role in sensitive 
military and security arenas, and its considerable 
achievements during these years have been a thorn in the eye 
of enemies of the Islamic Revolution, he added.
Elsewhere in his remarks, Major General Mousavi pointed to 
the US attempt in launching psychological operations following 
its numerous failures and added, “under the auspices of the 
martyrs of the Islamic Revolution especially the resistance 
front, the Armed forces of the country enjoy high power, 
authority, sovereignty, dignity, and favorable security.”
Certainly, Islamic Republic of Iran Army Forces along with the 
Islamic Revolutionary Guard Corps and other armed forces 
will make their utmost effort for independence, security and 
grandeur of the noble nation of Islamic Iran under the wise 

leadership of 
the Leader of the Islamic Revolution 

and will not allow the US terrorist forces to undermine valuable 
achievements of the armed forces, he stressed.

News

Iran strongly 
condemns 
UK officials’ 
improper 
measures, 
comments
The Ministry of 
Foreign Affairs of 
the Islamic Republic 
of Iran has strongly 
condemned the British 
ambassador’s unlawful 
and unprofessional 
measure and his 
suspicious attendance at 
a gathering in Tehran, as 
well as the inappropriate 
comments made by other 
UK officials.
In a statement, the 
Ministry of Foreign 
Affairs, once again, 
strongly condemned the 
unacceptable remarks 
made by the UK regime’s 
Prime Minister, Foreign 
Secretary and Defence 
Secretary about US 
President Donald 
Trump’s act of terrorism 
in assassinating 
Lieutenant General 
Qassem Soleimani, Abu 
Mahdi al-Muhandis 
and their comrades as 
being tantamount to 
London's partnership 
and assistance in the US’ 
terrorist measure.  
The statement also 
denounced the 
British ambassador’s 
attendance at a local 
gathering in Tehran as 
a blatant interference 
in the internal affairs 
of Iran and as being in 
contravention of the 
principles of diplomatic 
relations that raises 
suspicions of the UK’s 
involvement in the 
failed policy of the US’ 
maximum pressure.
The statement has also 
slammed the Monday 
comments from the UK 
foreign secretary who 
has threatened further 
sanctions against the 
Islamic Republic of Iran.
“It is obvious that the 
UK regime is still having 
anti-Iran delusions on 
the basis of a dangerous 
miscalculation and is 
seeking an escalation 
of tensions in the region 
and in its relations with 
Iran. The British leaders 
must know that the 
accusations against 
Iran could not cover up 
that regime’s (UK’s) 
blind obedience to the 
US, Britain’s scandalous 
failure to honour its 
JCPOA commitments, or 
even the refusal to abide 
by a verdict given by a 
British court on repaying 
hundreds of millions of 
pounds in debt to the 
people of Iran due to its 
fear of the US. 

Iran
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Syria awards top military medal to Martyr 
Soleimani
 The Syrian Arab Republic has awarded Martyr Lieutenant General 
Qasem Soleimani with its top military medal.The medal, accompanied 
by a statement signed by Syrian Preside Bashar Assad, was delivered to 
the Iranian Defense Minister Brigadier General Amir Hatami on Monday in 
a meeting that he had with his Syrian counterpart General Ali Abdullah Ayyoub.
The Syrian Prime Minister Imad Khamis had unveiled the medal at a meeting with 
Iranian First Vice-President Eshaq Jahangiri in Tehran earlier on Monday.“Awarding this 
medal reveals the Syrian president’s deep affection for General Soleimani and for his brothers in 
the Islamic Republic of Iran,” Khamis said.

A m b a s s a d o r 
and permanent 
representative of Iran 
to the International 
Organizations in Vienna, 
Kazem Gharib-Abadi met 
with Director General of 
the International Atomic 
Energy Agency (IAEA), 
Rafael Mariano Grossi.
The two officials 
discussed the latest 
developments regarding 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
as well as relations and 
cooperation between 
Iran and IAEA in 2020.
The meeting came as Iran 
left all the operational 
limitations within JCPOA 
in its final step of reducing 
nuclear commitments, 
but still maintains 
IAEA inspections 
within comprehensive 
safeguard and nuclear 
proliferation.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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“It is true that the Vienna Convention, in 
its explanation of diplomatic rights, grants 
immunity to foreign diplomats in host 
countries,” Esmaeili told reporters during 
a press conference in Tehran on Tuesday.
“We also respect this immunity but the 
same convention states in Article 41 that 
all persons enjoying diplomatic privileges 
and immunities are obliged to respect the 
laws and regulations of the host countries 
and refrain from interfering in the internal 
affairs of the countries,” he added.
“Under international law, such a person is 
a ‘Persona non grata’. The (Iranian) people 

expect the person to be expelled and that 
is also what international law calls for,” the 
spokesman went on to say.
Iranian Police have released footage that 
shows British Ambassador to Tehran Rob 
Macaire taking part in an illegal gathering 
in the capital.
On Saturday, Macaire was arrested after 
he tried to “provoke and organize” an 
anti-government gathering held in front 
of Amir Kabir University in Tehran, 
according to an informed security source.
“The British ambassador was detained in 
accordance with the law for being illegally 
present (in the protest) in violation of 
diplomatic norms and while he was acting 
against the country’s security,” the source 
said Sunday.
The British diplomat was handed over to 
the Ministry of Foreign Affairs and then 
was released.

According to Reuters, the diplomats said the 
decision was aimed at what they claimed to 
be a way to save the deal by discussing with 
Iran what it should do to reverse decisions 
it had made.
The aim was not to reimpose UN sanctions, 
the diplomats said.
Six European and Western diplomats 
said previously that Britain, France and 
Germany had agreed in principle to begin 
the process but they would still wait to see 
how significant Iran's steps were before 
taking a final decision, according to a report 
by Reuters.
The “dispute resolution mechanism,” is also 
known as the trigger mechanism and its 

activation can lead to the return of the UN 
sanctions against Iran.
The nuclear deal, officially known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), was a deal struck between Iran 
and the five permanent UN Security Council 
members — the United States, Russia, 
China, France and the UK — as well as 
Germany and the European Union.
The treaty has come under increasing 
strain ever since President Donald Trump 
announced the US withdrawal from the deal 
in May 2018 and unleashed the “toughest 
ever” sanctions against Iran despite global 
criticism.
Earlier this week, the US president urged 
other signatories of the deal to pull out of 
what had remained of the JCPOA, promising 
to impose new economic sanctions on 
Tehran.In response, Tehran has so far rowed 
back on its nuclear commitments five times, 
but stressed that it will reverse its measures 
as soon as Europe finds practical ways to 
shield mutual trade from the US sanctions.

UK Envoy Should Be Expelled Based on 
Int’l Law: Iran Judiciary

France, Britain, Germany to activate trigger 
mechanism: report

Iran’s Judiciary Spokesman Gholam Hossein Esmaeili 
said according to international law, the British 
ambassador to Tehran has not respected the laws of the 
Islamic Republic and should be expelled.

 France, Britain and Germany will reportedly inform the 
European Union on Tuesday that they are triggering a dispute 
mechanism in the Iran nuclear deal following reduction of 
JCPOA obligations by Tehran, two European diplomats said.
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Iran, China 
discuss expansion 
of anti-narcotics 
coop.
In a meeting between Head of 
Iran's Drug Control Headquarters 
(DCH) Eskandar Momeni and 
Chinese State Councilor Zhao 
Kezhi in China, the two sides 
explored avenues of enhancing 
cooperation between the two 
countries in the fight against illicit 
drugs.
Momeni arrived in China on 
Monday at the invitation of 
the Chinese Minister of Public 
Security.
Speaking to reporters, the Iranian 
general said he sought to promote 
cooperation between Tehran and 
Beijing in various fields of the fight 
against narcotics.

“The two countries share views 
on the fight on narcotics, and such 
common views have prepared the 
ground for close cooperation,” 
Momeni said, adding that he 
would discuss various plans 
with the Chinese officials to 
share experiences in the war on 
illicit drugs.“In this visit, we will 
strengthen cooperation between 
the two countries in various fields 
of combatting drugs, such as 
countering, treatment, mitigating 
damages, and prevention at the 
level of regional and international 
diplomacy,” Momeni stated.
Zhao, also serving as the chief of 
the National Narcotics Control 
Commission, said that China 
and Iran have a long history 
of friendship. The bilateral 
comprehensive strategic 
partnership has developed 
steadily under the guidance of the 

leaders of the two countries.
He said that China is ready to work 
with the Iranian side to implement 
the consensus reach by leaders 
of the two countries, strengthen 
consultation and exchange in anti-
narcotics and deepen practical 
cooperation in drug control to 
provide a better benefit to the two 
countries and their people.
Iran, which has a 900-kilometer 
common border with 
Afghanistan, has been used as 
the main conduit for smuggling 
Afghan drugs to narcotics 
kingpins in Europe.
Despite high economic and human 
costs, the Islamic Republic has 
been actively fighting drug-
trafficking over the past decades.
According to official data, it is 
estimated that 11% of GDP is 
spent directly and indirectly on 
the fight against drugs.

President Blames 
US for Ukraine 
Plane Crash in 
Iran
Iranian President Hassan 
Rouhani blamed the recent 
crash of a Ukrainian passenger 
plane near Tehran on the US, 
pledging that he will inform 
the public on the results of the 
investigation into the accident.
Speaking at a conference on 
agriculture, held in Tehran 
on Tuesday, Rouhani said 
events leading to the deaths 
of passengers of a Ukrainian 
jetliner that crashed near 
Tehran on January 8 “are rooted 
in the US, and it was the US that 

caused such an incident to take 
place.”However, he said, this 
would not prevent Iran from 
examining all factors behind the 
plane crash.
“As the representative of 
the Iranian nation and the 
president, I will follow this up 
and we will inform the people 
about whatever results we reach 
in the next stages,” Rouhani 
pledged.He also praised the 
Iranian Armed Forces for 
admitting to making a mistake 
and for apologizing to people, 
stressing that the fault could not 
fall on a single person.
“People know that the incident 
has occurred unintentionally, 
but it should be clear what 
conditions led to the incident,” 

the president added.
“The (Iranian) administration 
feels responsible for the dear 
people and for the nationals of 
other countries, and will carry 
out all of its legal duties. More 
importantly, our people need to 
receive an assurance that such 
incidents would not be repeated 
again,” he added.
The General Staff of the Iranian 
Armed Forces announced on 
Saturday that the country’s air 
defense unintentionally shot 
down the Ukrainian passenger 
plane on January 8 amid the 
highest level of readiness 
because of a possible military 
attack by the US.
All 176 people on board the 
plane were killed.



زمان پرداخت عیدی بازنشسته ها مشخص شد
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه زمان مشخص برای واریز عیدی بازنشسته ها هرسال متفاوت است و 
تالش می کنیم که بهمن ماه عیدی بازنشسته ها واریز شود، گفت: حدود ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر از افراد مجدد 

درخواست یارانه معیشتی دادند که به مرور درخواست آنها را رسیدگی می کنیم.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت توسط آقای نوبخت 

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم خواهد شد.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: کمیته حقوق و دستمزد 
مشغول به کار است و تاکنون جلســاتی را برگزار کرده است و تا پایان سال مشخص می شود که افزایش دستمزد 

کارگران برای سال آینده چقدر خواهد بود.
وی ادامه داد: زمان مشخص برای واریز عیدی بازنشسته ها هرسال متفاوت است و تالش می کنیم که بهمن ماه عیدی بازنشسته ها 

واریز شود.وزیر کار درباره بسته های معیشتی گفت: کمک معیشتی به بخش های از جامعه که دارای درآمد متوسط و پایین هستند از 
ویژگی های این دوره بود.

شریعتمداری ادامه داد: براساس بودجه ای که مشخص شده است حتما در مورد پرداخت کمک معیشت دولت غربال گری انجام می شود به همین 
دلیل افراد زیادی درخواست رسیدگی برای دریافت بسته کمک معیشتی دارند که این درخواست ها بررسی می شود.

متقاضیان وام ازدواج بخوانند
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان تصمیم به ارائه خدمات بانکی)شناسایی متقاضی(، ثبت 
درخواست و واریز تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از طریق اپلیکیشن موبایلی برای متقاضیان 

را دارد.
 باتوجه به وضعیت اقتصادی و شرایط سخت جوانان برای ازدواج، مجلس در بررسی بودجه سال 

۹۸ تصویب کرد که وام ازدواج از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد.
در بند )الف( تبصره )۱۶( الیحه بودجه ۹۸ آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی، تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آن ها بعد از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ است و تاکنون وام ازدواج 

دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال ۱۳۹۸ سیصد 
میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ ضامن معتبر و ســفته است. بانک مرکزی می تواند یارانه پرداختی به اشخاص را 
به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.  اما فرایند دریافت وام ازدواج از شعب بانکی نیز پیچیدگی های خاصی دارد با این حال ولی 

خبر آمده که امکان دریافت و پرداخت وام ازدواج از طریق موبایل فراهم شده است.
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برندهای کره ای 
برای حفظ موقعیت 
خود در بازار ایران 

ضمن اینکه به 
فعالیت غیرقانونی 

و زیرزمینی روی 
آورده اند، از هیچ 

ابزاری برای استمرار 
فروش محصوالت 

خود صرف نظر 
نمی کنند

اقتصاد ایران
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بند جدید در قرارداد اپراتورها؛
 قطع پیامک 

سیم کارت های مزاحم
به گفته مدیر کل دفتــر حفاظت از 
حقوق مصرف کننــده رگوالتوری، 
درصورتــی که تخلف ســیم کارتی 
که پیامک تبلیغاتی مزاحم ارســال 
می کند، آشکار شــود، نه تنها امکان 
ارسال پیامکی آن سیم کارت غیرفعال 
می شود، بلکه ارسال پیامک تمامی 
ســیم کارت هایی که به اسم آن فرد 

باشد نیز غیرفعال خواهد شد.
برای جلوگیری از ارسال پیامک های 
تبلیغاتی، راه های مختلفی از جمله 
استفاده از ســامانه ستاره۸۰۰ مربع 
)*۸۰۰#( کــه بــرای ســاماندهی 
پیامک های تبلیغاتی کــه از طریق 
ســامانه های ارســال پیام کوتاه و 
بــا سرشــماره های مختلــف برای 
مشترکان تلفن همراه ارسال می شد، 
ایجاد شد و سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویــی )رگوالتوری( 
نیز ســامانه ۱۹۵ را برای ساماندهی 
پیامک های تبلیغاتی که با شماره های 
شخصی ارسال می شدند، راه اندازی 
کرد. مسدود کردن خطوط شخصی 
پس از این که کسب وکارها با مسدود 
شدن سرشماره های پیامکی، به ارسال 
پیامک تبلیغاتی با خطوط شخصی 
اقدام کردند، اتفاق افتاد و ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
تصمیم گرفت ســامانه ۱۹۵ را برای 
مقابله با پیامک های تبلیغاتی که با 
شماره های شخصی ارسال می شوند، 
راه اندازی کند. کاربــران درصورت 
مواجهه با پیامک هایی که به ارسال 
پیامک هــای تبلیغاتی با شــماره 
شــخصی اقدام می کنند، می توانند 
شــماره مورد نظر را به سامانه ۱۹۵ 
ارســال کنند تا روند مسدود کردن 
ســیم کارت های مزاحم را تســریع 
کنند. از ســوی دیگر، مسدود کردن 
سرشماره های شخصی بدون شکایت 
از طرف کاربران، از طریق شناسایی 
رفتار سیم کارت هایی که تنها به ارسال 
پیامک های انبوه اقــدام می کردند و 
استفاده های دیگری از جمله تماس 
و پیامک نداشــتند هم راه دیگری 
برای جلوگیری از ارسال پیامک های 
مزاحم با شماره های شخصی بود. بر 
این اساس، طبق آخرین آمار منتشره 
توســط ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویــی، تعداد خطوط 
شخصی قطع شده به دلیل مزاحمت 
پیامکی به ۲۱۸ هزار و ۹۳ سیم کارت 

رسیده است.
پیمــان قره داغی - مدیــرکل دفتر 
حفاظــت از حقــوق مصرف کننده 
رگوالتوری-  با اشــاره به آمار تعداد 
خطوط شخصی قطع شده، اظهار کرد: 
طی چند ماه گذشته، سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطــات برای تخلف های 
 FMS پیامک های تبلیغاتی از سامانه
اســتفاده می کرد و ضمــن ارتقای 
درگاه های این سامانه، اپراتورها را ملزم 
کردیم که آن ها هم سامانه هایشان را 
ارتقا داده و کشــف تخلف مربوط به 
ارســال پیامک های تبلیغاتی را در 

اولویت کاری شان قرار دهند.
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در ایــن میــان البتــه 
هنوز هم ســایه سنگین 
تولیدکنندگان کره ای که 
اتفاقاً به ترفندهای جدید 
برای تــداوم فروش خود 
در بــازار ایران متوســل 
می شوند، باالی سر تولید 
داخلی است و این بار تحت لوای حمایت 
از نمایندگی های خود، تالش می کنند 
که استمرار فروش خود را تضمین کنند.

بر این اساس، خبرها حکایت از آن دارد 
که بــه تازگی، دفتــر هماهنگی تهران 
یکی از معروفترین شرکت های کره ای 
طی نامــه ای بــه نمایندگی های خود 
اعالم کرده اســت که تمام هزینه های 
مربوط به نصب تابلوی ال جی بر َســر 

َدِر نمایندگی هــای این برنــد از جمله 
عوارض شــهرداری را از تاریخ ۱۰ دی 
ماه تا پایان سال جاری بر عهده خواهد 
گرفت. همچنین بر اســاس اعالم این 
شرکت، درصورت تمایل نمایندگی ها 
به حفظ تابلوی ال جی، امکان پرداخت 
این هزینه ها برای ســال آتی نیز وجود 

خواهد داشت.
داستان هر چه باشــد، حدود ۱۸ ماه از 
ممنوعیت واردات گــروه کاالیی لوازم 
خانگی به کشــور می گذرد و عالوه بر 
این بیش از یک سال است که همکاری 
رســمی برندهای کره ای با بــازار لوازم 
خانگــی و تولید مشــترک بــا برخی 
تولیدکنندگان ایرانی متوقف شده است؛ 
اما بنا بر مستندات و همچنین اظهارات 
برخی از مقامات صنفــی، باید به خیل 
عظیمی از کاالهای موجــود که بدون 
هیچ محدودیتی به نام برندهای کره ای 
در بازار ایران عرضه می شوند، به چشم 

کاالی قاچاق نگریست.

    موجودی برندهای کره ای در بازار، 
قاچاق محرز هستند!

مرتضــی میــری، رئیــس اتحادیــه 
فروشــندگان لوازم خانگی در خصوص 
آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره ای 
در بازار می گوید: »نزدیــک به ۱۴ ماه 
است که کشور کره، واردات قطعه برای 
تولید لوازم خانگی به دو کارخانه ال جی 

و سامسونگ را متوقف کرده است، البته 
این دو کارخانه پیش از این قطعاتی در 
انبارهای خود داشــته که با استفاده از 

آن ها کاال تولید کرده اند.«
میری با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت 
برندهای کره ای در بازار اظهارداشت: »در 
حال حاضر موجودی سامسونگ در ایران 
تنها تعدادی پنل تلویزیون است بنابراین 
قاعدتاً نباید یخچال و ماشین لباسشویی 
از این برند در بازار وجود داشــته باشد. 
همچنین بر اساس اعالم جی پالس، که 
یک برند ایرانی است، در حال حاضر هیچ 
ارتباطی بین این شرکت و برند ال جی 
وجود ندارد؛ بنابراین می توان با قاطعیت 
گفت کاالهایی که به اسم ال جی در بازار 
لوازم خانگی عرضه می شــوند، به شکل 
رسمی و قانونی وارد کشور نشده است.«

    از درگاه بانکی تا صدا و سیما همه 
پای کارند!

برندهای کره ای بــرای حفظ موقعیت 
خود در بازار ایران ضمن اینکه به فعالیت 
غیرقانونی و زیرزمینــی روی آورده اند، 
از هیچ ابــزاری برای اســتمرار فروش 
محصوالت خود صرف نظر نمی کنند و 
در این مســیر از برخی زیرساخت های 

حاکمیتی نیز بهره می گیرند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لوازم 
خانگــی چندی پیش ضمن اشــاره به 
شناسایی ۲۷۴ ســایت فروش کاالی 

قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، به این نکته اشــاره کــرده بود که 
محصوالت قاچاق بــرای تبادالت مالی 
خود از درگاه های رسمی بانک مرکزی 

نیز استفاده می کنند.
بابــک ثقفــی، مدیرعامــل یکــی از 
شــرکت های تولیدکننده لوازم خانگی 
داخلی که ســهم قابل توجهی از بازار 
لوازم خانگی را در اختیــار دارد در این 
باره می گوید: »در حال حاضر سایت های 
فروش دیجیتــال مربوط بــه بانه که 
فروش آنالیــن دارنــد و پیامک هم به 
مشتری ارســال می کنند عماًل کاالی 
قاچاق به فروش می رســانند، حتی این 

کاالها توسط برخی شرکت ها بیمه هم 
می شوند. این جای سوال است که چگونه 
این سایت ها با وجود فروش محرز کاالی 
قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی 
و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟«

از سوی دیگر تبلیغات برندهای کره ای 
در صدا و ســیما کماکان ادامه دارد و به 
نظر می رسد دلیل این امر انعقاد قرارداد 
طوالنی مدت برند کره ای با سازمان صدا 
و سیما است که مقداری از آن باقی مانده 
اســت؛ با این حال ایــن موضوع باعث 
شده است که علی رغم غیراصیل بودن 
کاالهای کره ای در سطح بازار، همچنان 
محصوالت آن از رسانه ملی تبلیغ شود، 

این در حالیست که شــرکت گلدیران 
هرگونه ارتباط خود را با شرکت ال جی 

رد کرده است.
براین اساس و با توجه به اذعان مقامات 
صنفی و فعاالن بازار لوازم خانگی مبنی بر 
قاچاق بودن محصوالت برندهای کره ای 
موجود در بازار، »نصب تبلیغات برندهای 
محرز قاچاق بر ســردر فروشــگاه های 
عرضه کننده لوازم خانگی«، »استفاده 
از درگاه بانک مرکزی برای فروش این 
کاالها« و »اختصــاص تبلیغات صدا و 
ســیما و بیلبوردهای تبلیغاتی به این 
محصوالت« هیچ توجیهــی نمی تواند 

داشته باشد.

زیرساخت های حاکمیتی در خدمت کاالی قاچاق 

ترفند برندهای کره ای برای تسخیر بازار لوازم خانگی
واردات لوازم خانگی ممنوع اســت، امابرندهای کره ای 
برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران، نه تنها به فعالیت 
زیرزمینی روی آورده اند؛ بلکــه از هیچ ابزاری هم برای 

استمرار فروش خود صرف نظر نمی کنند.
واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است. تولیدکنندگان 
داخلی اندکی در حال نفس کشیدن هستند و اگرچه هنوز 
هم با قاچاق دست و پنجه نرم می کنند، اما باز هم فضایی 
را در اختیار گرفته اند تا بتوانند به تولیدات خود رونقی 
بخشند و کاالهایی که ســال های سال، توان تولید آن را 
داشتند اما در یک رقابت نابرابر با همتایان وارداتی شان، 

اجازه عرض اندام نداشتند، را تولید و روانه بازار کنند.
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مسکن

اولین سیگنال بازار مسکن در زمستان
آمار ارایه شده از اولین روزهای زمستان، رشد ۱7 درصدی قراردادهای خرید و فروش ملک نسبت به ماه 
پایانی پاییز را نشان می دهد. این در حالی است که تحت تاثیر تنش های اخیر، بازار برای حدود یک هفته 
تقریبا متوقف بود اما حجم معامالت قبل از ۱۳ و بعد از ۱۸ دی ماه به اندازه ای بوده که به رشد قراردادها در 

حالت کلی نسبت به آذرماه منجر شده است.

در ۲۲ روز ابتدای دی ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۸۷۱۲ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به ۲۲ روز 
ابتدای ماه گذشته ۱۷ درصد و نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش نشان می دهد.

مطابق آمار اتحادیه مشاوران امالک تهران هم چنین در کل کشور از ابتدا تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۱ هزار و ۱۱ قرارداد 
خرید و فروش ملک منعقد شده که نسبت به آذرماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به همین زمان در سال قبل ۱۲ درصد 

رشد پیدا کرده است.
درخصوص قراردادهای اجاره اما تغییر محسوسی  ایجاد نشده اســت. در ۲۲ روز ابتدای دی ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۲۹۱ 
اجاره نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه ماه قبل و سال قبل به ترتیب ۵ و ۹ درصد کاهش نشان می دهد. 
در کل  کشور نیز از یکم تا بیست و دوم دی ماه امسال ۳۲ هزار و ۳۲۲ قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به آذرماه امسال 

۴ درصد پایین آمده و نسبت به دی ماه پارسال ۳ درصد باال رفته است.
رونق بازار مسکن در شرایطی که کارشناسان در بازه زمانی سه ماهه پایان سال آن را محتمل می دانستند در شرایطی رخ 
داده که قیمت های پیشنهادی نیز تا حدودی باال رفته است. تحت تاثیر تنش های اخیر، بازار برای حدود یک هفته تقریبا 
متوقف بود اما حجم معامالت قبل از ۱۳ و بعد از ۱۸ دی ماه به اندازه ای بوده که به رشد قراردادها در حالت کلی نسبت به 
آذرماه منجر شده است. با این حال یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که روند افزایش معامالت ادامه خواهد داشت 
یا در همین حد باقی می ماند معتقد است که افزایش ۸.۵  درصدی قیمت های قطعی در آذرماه ناشی از تغییر قیمت بنزین 
بوده و از میزان رشد قیمت در ماه های آینده کاسته خواهد شد. آذرماه ماه امسال نیز در همین بازه زمانی یعنی ۲۲ روز 

ابتدایی مبایعه نامه ها در تهران نسبت به آذرماه سال قبل ۹ درصد باال رفته بود.
 این در حالی است که قراردادهای خرید و فروش ملک در کشور طی ۲۲ روز ابتدای آذرماه امسال ۱۱ درصد نسبت به 

زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می داد.
رشد یکباره معامالت پس از آن اتفاق افتاد که از تیرماه حجم قراردادها به شدت پایین آمده بود و به کمتر از ۵۰۰۰ فقره 
رسیده بود. شهریورماه که طبیعتا باید ماه پرمعامله ای در بازار مسکن باشد مبایعه نامه ها ۲۸۰۰ فقره بود که به گفته ی 

قدیمی های بازار چنین رکودی از سال ۱۳۶۶ تا کنون بی سابقه بوده است. ا
ین روند ادامه یافت تا این که در آذرماه به یکباره معامالت رشد ۱۳۵ درصدی نسبت به آبان ماه امسال و رشد ۴۱ درصدی 
نسبت به آذرماه پارسال پیدا کرد. آمار اتحادیه امالک گویای آن اســت که این روند در دی ماه نیز ادامه داشته و در ۲۲ 

روز ابتدای دی ماه شاهد افزایش ۱۷ و ۳۷ درصدی معامالت به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل بوده ایم.

گزارش

مردم حق دارنــد بدانند مقصر اعالم 
نکردن شرایط پرواز ممنوع کیست 

در جست وجوی
 »نهاد ذی ربط«

طبق ماده ۱0 قانون هواپیمایی مصوب 
ســال ۱۳۲۸، ســازمان هواپیمایی 
کشوری می توانسته موضوع شرایط 
اضطراری آسمان کشور و لزوم انجام 
تصمیمات مقتضی را به هیئت وزیران 
گزارش داده و بــا تصویب این هیئت، 
موقتًا جلوی عبور پروازها را بگیرد. اما 
آیا نهادهای ذی ربط، دولتی ها را به موقع 

در جریان حمله قرار داده  بودند؟

بعد از شــلیک اشتباهی موشــک پدافند 
هوایی کشــور بــه هواپیمای مســافربری 
تهران-کی یــف، موضوع مهمــی که توجه 
افکار عمومــی را به خود جلب کــرد، این 
بود که چرا در چنین شــرایطی، از ســمت 
نهادهــای ذی ربط ممنوعیت پــرواز اعالم 
نشد؟ مسئله ای که با توضیحات بیشتر اکنون 
به این سؤال رســیده که کدام نهاد مسئول 
متوقف کردن پروازهاســت؟ امــا تا کنون 
به صورت رسمی از ســوی هیچ دستگاهی 

پذیرفته نشده است.
سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه اولین کسی بود که مسئله را 
در کنفرانس خبری خود مطرح و اعالم کرد: 
»از دید من وقتی شــرایط جنگی می شود، 
باید مســئوالن ذی ربط پروازهــا را ممنوع 
می کردند. مشکل با بخش هوانوردی نیست 
و از آنها خواسته نشده اســت. هر مشکلی 
هســت به نیروهای مسلح برمی گردد. خطا 
مربوط به مجموعه نیروهای مسلح است. در 

بخش دولتی، کشوری، شرکت فرودگاه ها 
و.. هیچ قصوری نبوده اســت. اگــر از آن ها 
می خواستیم )انجام می دادند(، ولی وظیفه ما 
نبوده و مسئول این بخش افراد دیگری بودند. 
آنها بایــد این کار را مدیریــت و فرماندهی 
می کردند. همان گونه که آن شب من در غرب 
کشور عملیات ضربات موشکی را فرماندهی 
و کنترل می کردم، در این بخش هم عزیزان 
دیگری مســئول بوده اند. منتها این زمینه 
فراهم شــد که یک فرد این خطای بزرگ را 

انجام دهد و متأسفانه این حادثه رخ دهد.«

    سالمی: سپاه مســئول توقف این 
پروازها نیست

بعد از حاجی زاده، دیروز فرمانده ســپاه هم 
به جلسه غیرعلنی مجلس رفت تا جزئیات 
دیگری را به نمایندگان اعالم کند. به گفته 
علیرضا رحیمی،  عضو هیات رئیسه مجلس، 
ســردار ســالمی فرمانده ســپاه در جلسه 
غیرعلنی مجلس درباره اینکه چرا آن زمان 
پروازهای مســافربری متوقف نشده، گفته 
که مسئولیت پروازهای مسافربری با سپاه 
نیست. لذا ســپاه مســئولیتی برای توقف 

پروازهای مسافربری ندارد.

    شرکت فرودگاه ها: نهاد تصمیم گیر 
برای انجام یا عدم انجــام پروازها در 

شرایط خاص نیستیم
از ســوی دیگــر، شــرکت فرودگاه هــا و 
ناوبری هوایــی ایران، نهادی کــه از طریق 
زیرمجموعه ای به نــام مرکز کنترل فضای 
کشور مسئولیت هدایت و کنترل پروازهای 
عبوری و داخلی را برعهده دارد، روز گذشته 
در بیانیه ای صراحتاً اعــالم کرده که »نهاد 
تصمیم گیر برای انجام یا عدم انجام پروازها 

در شرایط خاص نمی باشــد.« در این بیانیه 
عنوان شده که »در ســاعات انجام عملیات 
انتقام و بر اساس دستورالعمل های موجود 
بین شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
و مبادی ذی ربط، کلیــه هماهنگی ها برای 
تمامــی پروازهای عبــوری و داخلی انجام 

شده است.«
از بیانیه مذکور این طور برداشت می شود با 
اینکه این مرکز مسئولیت اعالم توقف پرواز 
بر آسمان کشور را ندارد، اما برنامه این پروازها 
قباًل هم به نهادهای نظامی اعالم شده است.

    هواپیمایــی کشــوری: توضیح 
فرآیندهای محدود اعالم کردن فضای 

کشور، در فرصت های آتی
سازمان هواپیمایی کشوری هم در بیانیه ای 
اعالم کرده که »بیان توضیحاتی تخصصی از 
قبیل فرآیندهای محدود یا بسته اعالم کردن 
فضای کشور، مشــاهدات و نتایج به دست 
آمده در بررسی های اولیه سازمان، و اقدامات 
و هماهنگی هــای بین المللی انجام شــده، 
به دلیل پرهیز از ایجاد تلقی و ســوءتفاهم 
مبنی بر توجیه این شــرایط، در فرصت های 

آتی ارائه خواهند شد.«
با نگاهی به قانون هواپیمایی کشور می توان 
دریافت که چرا این بیانیه، بیان توضیحات را 

به آینده محول کرده است.
بر اســاس ماده ۱۰ این قانون که در ســال 
۱۳۲۸ مصــوب شــده اســت، »اداره کل 
هواپیمایی کشوری می تواند در مواردی که 
امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می کند، 
با تصویب هیئت وزیران پــرواز هواپیمای 
ایرانی و خارجی را بر فراز قســمتی از خاک 
کشــور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط 

خاصی کند.«
بنابراین طبق این قانــون، هیئت وزیران در 
صورتی که اطالع داشت، می توانست از طریق 
سازمان هواپیمایی موقتاً جلوی عبور پروازها 

را بگیرد، اما این اتفاق نیفتاده است.
منظور سردار حاجی زاده از نهادهای ذی ربط 
کجاست؟ آیا این نهاد احساس نیاز نکرده که 
دولتی ها را به موقع از جریان حمله و احتمال 
واکنش طرف مقابل آگاه کند تا نســبت به 
ممنوعیت موقتی پروازها از طریق سازمان 
ملی هواپیمایی اقدام کنند؟ نمی دانیم، اما 
اینها سؤاالتی است که افکار عمومی منتظر 

دریافت پاسخ آنهاست.
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استارتآپ

برگزارینخستیناستارتآپگردشگریدرآرانوبیدگل

چهلوهشــتمینمســابقهایدهشــوونخستین
استارتآپگردشگریازکوهســتانتاکویردر۱۶
بهمنماهسالجاریدرفرمانداریشهرستانآرانو

بیدگلبرگزارمیشود.

به گزارش  روابط عمومی فرمانــداری آران و بیدگل، دکتر اســماعیل بایبوردی 
فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: چهل و هشتمین مسابقه ایده شو و نخستین 
استارت آپ گردشگری از کوهســتان تا کویر توسط فرمانداری این شهرستان و با 
همکاری پارک علم و فناوری غیاث الدین دانشــگاه کاشان، اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و تعدادی از دستگاه های اجرایی این شهرستان در ۱۶ 

بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
وی ایده شــو را رویدادی ذکر کرد که افراد عالقمند در حوزه های مورد بررســی، 
توانمندی خود را در ایده پردازی، بیان ایده و انتقال آن به دیگران در محیط دوستانه 

مطرح و محک می زنند.
دکتر بایبوردی این مسابقه ایده شــو را با محوریت و 
موضوعات توســعه گردشگری در کوهســتان، کویر 
و دریاچــه نمک و همچنین کســب درآمــد، ترویج 
گردشگری، نگهداری و حفاظت از سه اقلیم ذکرشده 

نام برد.
وی زندگی، گردشــگری ســالمت، رفاه گردشگری، 
به کارگیری تکنولوژی، معرفی و تبلیغات در سطح بین 
المللی را از دیگر موضوعات مسابقه ایده شو و استارت آپ 

گردشگری از کوهستان تا کویر ذکر کرد.
فرماندار شهرســتان آران و بیدگل اســتارت آپ را یک 
کسب و کار جدید و نوپا نام برد و به نقش استارت آپ های 
گردشگری در دریافت ایده ها از سوی ایده پردازان در این 
شهرستان اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح و عملیاتی 
کردن ایده ها می توان شاهد توسعه بیشتر شهرستان در 

حوزه کسب و کارهای نوین و نوپا شد.
وی تصریح کرد: این استارت آپ با توجه به ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت 
و بخش های مختلف جامعه و راه اندازی کسب و کارهای نوین، جدید و نوپا در حوزه 

گردشگری رقم می خورد.
دکتر بایبوردی یادآور شــد: اســتارت آپ گردشــگری با هــدف ترویج فرهنگ 
کارآفرینی و شناسایی کســب و کارهای نوین مرتبط با گردشــگری و عملیاتی 
 کردن رونق تولیــد در شهرســتان می تواند درآمد و اشــتغال پایــدار را تامین

 کند.
وی اضافه کرد: گردشــگری به عنــوان بزرگترین صنعت ســودآور پس از نفت و 
خودروسازی، امیدبخش ترین، شاخص ترین و پاک ترین صنعتی است که می تواند 

به اشتغال و توسعه پایدار در شهرستان آران و بیدگل کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه شهرســتان آران و بیدگل نیاز به ایجاد دانش بنیان در حوزه 
های گردشگری و توریسم، نمک درمانی، ریگ  درمانی و خورشید درمانی )انرژی 

درمانی( هســتیم، گفت: این شهرســتان به دلیل همجواری با بزرگترین دریاچه 
نمک ایران، ظرفیت بســیار باالیی در راه اندازی اســتارت آپ های نمک )کسب و 
 کارهای نوپا و نوآور( دارد که این مهم مورد توجه مدیران اجرایی کشور قرار گرفته

 است.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل با تاکید بر حمایت حداکثری از گردشگری پاک 
و سالم و نیز مبتنی بر تعالیم دینی، اخالقی و اســالمی گفت: کریدورهای ۸ گانه 
گردشگری شهرستان آران و بیدگل از جمله ۴۲ بقاع متبرکه در حوزه گردشگری 

مذهبی می تواند در توسعه بیش از پیش این شهرستان موثر باشد.
وی با بیان اینکه مسئوالن استان اصفهان از رشد شتاب زای گردشگری در شهرستان 
آران و بیدگل و اولویت اول سرمایه گذاری این شهرستان در حوزه گردشگری فراوان 
یاد می کنند، افزود: این مهم با حمایت و مشارکت مردم و مسئوالن به پیشرفت های 

بیشتر و مطلوب تری می رسد.
فرماندار شهرســتان آران و بیدگل اضافه کرد: این شهرســتان با بیش از ۶ هزار و 
۵۱ کیلومتر وسعت در روی زمین به همین مقدار در فضا و آسمان ظرفیت نجوم 
با مزایای منحصر به فردی دارد که می توان دهکده نجوم ایران، رصدخانه نجوم و 
پارک نجوم ایران را در این شهرستان راه اندازی و با  اقتصاد شب یا اقتصاد نجوم این 

منطقه  بهره مند شد.
وی ادامه داد: »گردشگری فاخر« با بهره گیری از دیدگاه های متخصصان و نخبگانی 
چون مسئوالن انجمن های دوستی جمهوری اسالمی ایران با دیگر کشورها، مدیران 
شرکت های دانش بنیان، معلمان و استادان دانشگاه ها و دیگر گروه های مرجع در 

این شهرستان اجرا می  شود.
گفتنی است مســابقه ایده شو، کســب مهارت ایده پردازی در ۲۰۰ دقیقه است و 

ایده پرداز با تفکر همراه با خالقیت هر ایده را در ۳ دقیقه ارائه می کند.
عالقمندان به شرکت در چهل و هشتمین مسابقه ایده شو و نخستین استارت آپ 
گردشگری از کوهســتان تا کویر که روز چهارشــنبه ۱۶ بهمن ماه در فرمانداری 
شهرستان آران و بیدگل برگزار می شــود، می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی

http://www.startupevent.ir و یا آدرسIstt_ideashow@ ضمن 
کسب اطالعات بیشتر، در این مسابقه ثبت نام و شرکت کنند.

بازارکار
گــــــزارش

 قرارداد برادران وارنر با استارت آپ Cinelytic برای پیش بینی فروش فیلم
قرارداد جدید با اســتارت آپ Cinelytic به شــرکت برادران وارنر امکان می دهد تا از الگوریتم های این 
استارت آپ برای پیش بینی فروش فیلم ها استفاده کند. شرکت فیلم سازی مشهور برادران وارنر قراردادی با  
استارت آپ Cinelytic  امضا کرده که مقر آن در شهر لس آنجلس است و از یادگیری ماشینی برای پیش 
بینی موفقیت فیلم ها در گیشه استفاده می کند. در گزارشی از وب سایت هالیوود ریپورتر ، ادعا شده است 

برادران وارنر از الگوریتم های Cinelytic برای مشاوره درزمینه  تصمیم گیری در مرحله  به اصطالح چراغ 
سبز استفاده خواهند کرد. مرحله  چراغ سبز در صنعت سینما و تلویزیون ، درواقع شروع تعهد مالی شرکت برای 

تولید فیلم است. با این حال منابعی در داخل استودیو وارنر گفته اند که بخش بین الملل این شرکت از نرم افزار یادشده 
فقط برای  بازاریابی و تصمیمات در حوزه  توزیع محتوا استفاده خواهد کرد. توبیاس کوئیزر ، مدیرعامل شرکت Cinelytic، در 

گفت و گو با وب سایت هالیوود ریپورتر، تأیید کرد برنامه  این شرکت که برپایه  هوش مصنوعی است، تنها به عنوان ابزار کمکی کاربرد دارد. کوئیزر 
در گفت و گو با مطبوعات خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی ترسناک به نظر می رسد؛ اما در حال حاضر، برنامه  هوش مصنوعی توانایی گرفتن 
تصمیم های خالقانه را ندارد. آنچه الگوریتم های Cinelytic عملکرد خوبی در آن دارند، خردکردن شماره ها و شکستن مجموعه های عظیم 

داده و نشان دادن الگوهایی است که انسان نمی تواند آن ها را ببیند؛ اما برای تصمیم گیری خالقانه، هنوز به تجربه و غریزه  مادرزادی نیاز دارید.

بایدقدرتتصمیمگیریخوبی
داشتهباشیدوازاینشاخهبه

آنشاخهنپرید.اینکارشمادو
دلیلدارد:یامیخواهیدتمامی
جوانبکاررادرنظربگیریدو
صددرصدازانجامدرستکار

مطمئنباشید
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در ادامه هفــت رفتار یک 
مدیر ضعیف را می خوانید.

۱-تیمکاریشــما
دچارفرسودگیشغلی

شدهاست
انگیزه و اهداف بلندپرواز 
داشتن از ویژگی های مهم مدیران موفق 
اســت. با این حال اگــر از کارکنان تان 
بیش از اندازه کار می کشید و آنها را می 
دوشــید، از منابعی که در اختیار دارید، 
استفاده درست و شایسته ای نمی کنید. 
ممکن است به بهره وری باالی کارکنان 
خود بنازید و از اینکه کار بســیاری را با 
تعداد کارکنان کمتری انجام می دهید، 
احســاس غرور کنید، اما به یاد داشته 
باشید که موفقیت امروز شما ممکن است 
سالمت درازمدت سازمان و کارکنان تان 

را تضعیف کند.
مدیریت بحران باعــث تضعیف روحیه 
کارمندان شــده و کارایی آنها را پایین 
می آورد. در هر کســب و کار، شرایطی 
به وجود می آیــد کــه مجبورید دود 
چراغ بخوریــد تا به موفقیت برســید، 
اما باید وقتی را هم برای شــارژ کردن 
و ســوختگیری تیم خودتان اختصاص 

دهید.

2-ازاینشــاخهبهآنشاخه
میپرید

باید قدرت تصمیم گیری خوبی داشته 
باشید و از این شاخه به آن شاخه نپرید. 
این کار شما دو دلیل دارد: یا می خواهید 
تمامی جوانــب کار را در نظر بگیرید و 
صددرصد از انجام درست کار مطمئن 
باشید یا شــاید هم به توانایی های خود 

اعتماد کافی ندارید. در نتیجه برای آنکه 
بــه صددرصد چیزی که مــی خواهید 
برسید، دائما نیروهای خود را برای جمع 
آوری اطالعات بیشتر به جاهای مختلف 

می فرستید.
به طور معمــول برای اخــذ تصمیم تا 
آخرین لحظه منتظر می مانید تا اینکه 
در نهایت نیروهای فروش این جمله را 
از زبان شما می شنوند: »دیگر برای این 
کارها وقت نداریم« یا »ما اطالعات کافی 
برای انجام این کار در اختیار نداشتیم«. 
اما باز هم این فرایند را ادامه می دهید و 
نیروهای خود را مجبور می کنید تا وقت 
خود را برای حصــول اطمینان از جزئی 
ترین اطالعات هم تلــف کنند. این در 
حالی اســت که کارهای دیگر هم روی 
زمین مانده اند و کسی نیست که به آنها 

رسیدگی کند.

3-اهــدافرابرایاعضایتیم
مشخصنمیکنید

برای بدست آوردن و انجام یک پروژه و یا 
رسیدن به سمت خاص عجله می کنید، 
اما واقعیت این اســت که هنوز خودتان 
هم نمی دانید که چه مــی خواهید. با 
اعضای تیم جلسه می گذارید و تازه در 
این جلسه شروع می کنید به بلند بلند 
فکر کردن. تفکرات بهم ریخته و پیچیده 
شــما که خودتان هم از آن سر در نمی 
آورید باعث گیجی و سردرگمی اعضای 

تیم هم می شود.
در پایان جلســه هم هنوز نتوانسته اید 
اهداف را به صورت واضح مشخص کنید 
و بسیاری از بخش های پروژه هنوز برای 
تیم کاری مبهم است. در آخر هم همه 
چیز را به عهده تیم مــی گذارید و می 
گویید: »وقتــی کار را ببینم، می توانم 
درباره اش نظر بدهم.« اعضای تیم هم 
هنگام خروج از جلسه با آگاهی از اینکه 
این پروژه هم، یک پروژه بی نظم خواهد 
بود، زیر گوش هم آهسته می گویند: »باز 

شروع شد.«

4-اعضایتیمرادریکمحیط
عمومیتحقیرمیکنید

تحقیر و بــی احترامی به شــخصی در 

یک جلســه کاری در حضور دیگران یا 
در محیط عمومی، شهرت شــما را به 
عنوان مدیر به باد خواهدداد. شاید به نظر 
شما حرف یا عملکرد یکی از کارمندان 
احمقانه و یا نادرست بوده است. اما اشاره 
کردن به اشتباهات او در جلسات کاری 
و در حضور سایر همکاران، نشان دهنده 
این است که شما شــخصیت بی ثباتی 

دارید و غیرقابل کنترل هستید.
مدیران ضعیف به گونــه ای رفتار می 
کنند که اطرافیان احساس کنند که او 
بهتر است و آنها پایین تر از او قرار دارند. 
اگر کسی سزاوار انتقاد سازنده است، می 
توانید به صــورت خصوصی بگویید، نه 
در مال عام. اگر در جلسه کاری به گونه 
ای قــدرت خود را به نمایــش بگذارید 
که دیگران معذب باشــند و احســاس 
راحتــی نکنند، قدرتمند نمی شــوید. 
کامال برعکــس، نیروهای خوب جنین 
رفتارهایی را تحمل نمی کنند و این شما 
هســتید که در نهایت یک تیم ضعیف 
روی دست تان می ماند که نتایج کاری 
متوسط، نه در حد عالی، به شما ارائه می 
دهند. دلیلش هم واضح است: آنها از شما 

می ترسند.

5-فقطبلدیدحرفبزنید،اما
عملنمیکنید

 به جلســات مهم کاری با مشــتریان
 می روید و از موقعیت اســتفاده کرده و 
با ژســتی مدیرانه از موقعیت خود دفاع 

می کنید به آنها اطمینان می دهید که 
خودتان شخصا مشکالت و کارهای آنها 
را پیگیری خواهید کــرد. این کار باعث 
می شود که شــما فقط در همان لحظه 
خیلی خوب جلوه کنید، اما وقتی شکوه 
و عظمت تان را به مشتری نشان دادی، 

دیگر همه چیز را فراموش می کنید.
 به دنبال کارهــای بعدی خود می روید 
و ســایر اعضای تیم باید تالش خود را 
برای پیگیری وعده های شــما بکنند تا 
به کسب و کار لطمه ای نخورد. در برخی 
موارد آنها حتی نمی دانند که چگونه به 

کاری که مشتری فکر می کند تمام شده 
است، رســیدگی کنند. چنین رفتاری 
به مرور زمان، اعتبار شــما را زیر سوال 
خواهد برد و مردم شما را فردی قلمداد 
می کنند که فقط بلد است حرف بزند و 

مرد عمل نیست.

۶-ازافرادمیخواهیدتایککار
رابهصورتمستقلانجامدهند

شــاید این کار به نظر ایده خوبی باشد 
و این امکان را به شــما بدهد تا در میان 
چندین گزینه ای کــه در اختیار دارید، 
بهترین را انتخاب کنید؛ کاری که بیشتر 
شما را راضی می کند. اما اگر نیروهای 
تان از قصد و انگیزه شــما باخبر شوند، 
مطمئنا دلســرد و عصبی می شــوند. 
چرا که شما چندین نفر را از کار روزانه 
انداخته اید تا فقط روی پروژه شما کار 

کنند.
اوضاع زمانــی وخیم تر می شــود که 
شــما کار آنها را رد می کنید. این رفتار 
برای کارمندان به این معنی اســت که 
به هیچکدام از آنها اعتمــاد الزم برای 
انجام یک کار را ندارید و به همین دلیل 
مســئولیت انجام یک کار را به چندین 
نفر سپرده اید تا ببینید کدام بهتر است 
و همان را انتخاب کنید. یا این حس را به 

آنها القا می کند که یک رویکرد نامعلوم 
و بدون برنامه ای را در پیش گرفته اید 
و امیدوارید که موفق شــوید. در هر دو 
حالت، موقعیت مدیریتی خود را خراب 

کرده اید.

7-بازخــوردصادقانــهارائه
نمیدهید

بــرای آنکه کســی را ناراحــت نکنید 
و آنها را راضی و خوشــحال نگه دارید، 
بازخوردهای صادقانه و ســازنده ای به 
آنها نمی دهید. این بازخوردها می توانند 
درباره عملکرد یا ارتقاء شــغلی باشد. با 
حاشــیه رفتن و نپرداختن به موضوع 
اصلی، باعث می شوید اعضای تیم کاری 

انتظارات غیرواقعی داشته باشند.
 زمانی که وعده وعیدهایی را به آنها می 
دهید ولی به آن عمل نمی کنید، آنها را 
دچار ســردرگمی می کنید. در نتیجه 
اعتبارتان را نزد آنها از دست می دهید و 
آنها فکر می کنند نصف حرف هایی که 
می زنید، دروغ است. ارائه بازخوردهای 
عادالنه، از ویژگی هــای بارز یک مدیر 
قدرتمند است. با این کار نیروهای فروش 
در درازمدت سپاسگزار شما خواهند شد. 
خودآگاهی، خودمدیریتی، و فروتنی از 

ویژگی های یک مدیر قدرتمند است.

نباید های مدیریتی؛ 

متاسفانه، تو یک مدیر ضعیف هستی!

برایبدستآوردنو
انجامیکپروژهویا

رسیدنبهسمتخاص
عجلهمیکنید،اما

واقعیتایناستکه
هنوزخودتانهمنمی

دانیدکهچه
میخواهید

اکثرمردممدیریباویژگیهایخاصیمانندحرفشنوی،با
مالحظهبودن،ترس،فروتنــیومهربانیرایکمدیرضعیف
میدانند.امامدیرانضعیفبراســاسشــرایطمیتوانند
مدیرانیخودمحور،سلطهگر،خودکامه،خوشظاهروتوخالی
وسلطهجوباشند.حتیاگردرجذبمشتریانجدیدوتوسعه
محصوالتوخدماتجدیدهمموفقعملکنید،اگرمردمبرای
همکاریباشماعالقهاینداشتهباشندونخواهدکهدرتیمکاری

شماحضورداشتهباشند،یکمدیرضعیفهستید.

فروش۹0هزارمیلیارد
تومانیشرکتهای
دانشبنیانو
استارتآپ

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
گفت: سال گذشته ۴۸۰۰ شرکت 
دانش بنیان و اســتارت آپ، ۹۰هزار 

میلیارد تومان فروش داشته اند.
سورنا ســتاری در دومین جشنواره 
ملی فــوالد ایــران با بیــان اینکه 
وارد کــردن خط تولیــد از خارج و 
ماشین آالت آن نیاز به دانشگاه ندارد و 
نام آن »صنعت« نیست، گفت: به این 
روند می توانیم »کارخانه« بگوییم که 
از آن محصول خارج می شود ولی نیاز 
به دانشگاه ندارد فقط چند تکنسین 
می خواهد که اگر قطعه ای خراب شد، 

همان را وارد و تعویض کند.
وی افزود: اگر قرار است میان دانشگاه 
و صنعت ارتباط برقرار شود، باید این 
کارخانه جمع آوری شود و پیش از آن 
هم باید تفکر آن را جمع کنیم. وقتی 
درباره صنعت صحبــت می کنیم، 
باید خط تولید را در داخل راه اندازی 

کنیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
با تاکید بر اینکــه محصول، حاصل 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
در پژوهش اســت و از پژوهش های 
دولتی، محصول بیــرون نمی آید، 
اظهار داشــت: دولت فقط می تواند 
زیرســاخت پژوهش را فراهم کند. 
تا زمانی که پــول بخش خصوصی 
وارد پژوهش نشــود، بــه محصول 
صنعتی دست نخواهیم یافت. ماهیت 
دولت ها این است که سرمایه گذاری 
نتیجــه پژوهــش  در   دولــت 

 نمی دهد.
ســتاری یــادآور شــد: بهتریــن 
در  دانش بنیــان  شــرکت های 
دانشــگاه ها هســتند. از هیــچ 
دانشگاهی، واکســن و دارو بیرون 
نمی آیــد بلکــه شــرکت ها آن را 
می سازند. دانشگاه فقط محلی برای 
انجام پژوهش ها و تولید دانش است 
ضمــن اینکه دانشــگاه های ما هم 
به این نتیجه رســیده اند که با پول 
دولت، ســقف آرزوهایشان محدود 
اســت مثل ما کارمندان دولت که 
سقف آرزوهایمان کوتاه است و باید 
درآمد خود را از محــل پژوهش به 
دست بیاوریم؛ سرمایه گذاری را هم 
 بایــد بخش خصوصــی انجام دهد

 نه دولت.
وی با تأکید بر اینکه ۴۸۰۰ شرکت 
دانش بنیان داریم که سال گذشته 
۹۰ هــزار میلیارد تومــان فروش 
داشتند، گفت: ۱۱۰ سال فروش نفت 
در کشور به ما یاد داد که همه چیز 
حتی دانش و تکنولوژی نیز خریدنی 
است درحالی که این اشتباه بزرگی 
 اســت چون تکنولوژی یاد گرفتنی

 است.
ستاری با اشاره به تحریم های صنعت 
فوالد گفت: برای خود من هم مایه 
شرمندگی است که به دلیل قطعاتی 
مانند ُکک یا ُکک ســوزنی تحریم 
می شــویم؛ این نشــان می دهد در 
جاهایی ضعف داشته ایم به همین 
دلیل است که سیستم وارداتی فعالی 
داریم ولی ساختار صادراتی ضعیفی 

ایجاد شده است.
به گفته معــاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهــور، در حــال حاضــر 
توانســته ایم تمام کاتالیست های 
صنعت نفت و گاز را در داخل تولید 

کنیم.
وی همچنیــن تصریــح کرد:نگاه 
جدیدی در صنعت فوالد کشور در 
حال شکل گیری است و این نشان از 
آینده بهتر این صنعت در کشور دارد.

اقتصادملت
گــزارش

ISFAHAN
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