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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

رنا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/10/25 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,882,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,870,0004,539,000جدید

2,460,0002,349,000نیم سکه

1,460,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمى

یک مثقال 
2,155,0002,012,200طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18498,100464,400 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24663,300619,300 عیار

پنجشنبه| 26 دى 1398| 16 ژانویه 2020 | 20 جمادى االول 1441 | سال دوم| شماره 419|  صفحه اول

روزنامه اقتصادى استان اصفهان

استقبال کم تولیدکنندگان از تسهیالت بانکى با نرخ سود 18 درصد :

ارایه تسهیالت رونق تولید فقط روى کاغذ
      معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان:  ما ناچار به اصالح سیاست هاى کلى اقتصادى هستیم به گونه اى که صنایع بیشترى بتوانند به چرخه تولید بازگردند و صنایع جدیدى هم 

وارد چرخه تولید شوند
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چرا افزایش سرمایه 
گذارى در بورس منجر 

به اشتغال بیشتر 
نمى شود؟!

بورس  یک هفته پس از سقوط 
در اثر اخبار احتمــال جنگ در 
خاورمیانه ، دوبــاره به روال قبل 
بازگشت و پله هاى صعود را هر 
روز طى مى کنــد. در این روزها 
معامالت با عرضه هاى سنگین 
حقوقى ها مواجه شــده است اما 
از طــرف دیگر حقیقــى ها هم 
بیشــترین هجوم بــراى خرید 
را داشــته و صف هــاى خرید 
همچنان مستحکم باقى مانده 
است.  تقریبا همه چیز در شرایط 
کنونى براى معامله گران سهام 
خیلى بدیهى  و ملموس شــده 
است. معامله گران بازار بورس در 
ایران دنیایى از معامله را در جلوى 
خود مى بینند که در هر معامله اى 
سود وجود دارد و فقط باید توانایى 
این را داشته باشــند که معامله 
پرسودتر را انتخاب کنند. البته اگر 
علم و توانایى این کار را هم نداشته 
باشند باز هم سود خواهند کرد اما 
کمتر از بقیه. با وجود این شرایط 
چه کسى حاضر است پول خود را 

از بورس بیرون بیاورد و...

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

افزایش 36 درصدى 
درآمد گمرکات استان 

اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: طى9 
ماهه سال 98 ، دو هزار و 792 میلیارد ریال در 
آمد گمرکات استان اصفهان بوده که در مقایسه 
مدت مشابه سال قبل بیش از 36 درصد افزایش 

داشته است.
رسول کوهســتانى با اشــاره به اینکه ایران از 
موسسان سازمان جهانى گمرك بود و شوراى 
همکارى گمرکى در سال 1994 تصمیم گرفت 
26 ژانویه هرســال (6 بهمن) را بــه عنوان روز 
جهانى گمرك نامگذارى کند، اظهار داشــت: 
گمرك با استقرار سامانه جامع گمرك و پنجره 

واحد تجارت فرامرزى و ارائه ...

فرزانه مستاجران 
سرمقالـــه
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اشتباهى تراریخته نخوریم!
فارغ از تصمیم گیــرى درباره خوب یا بد بــودن محصوالت تراریخته 

مصرف کنندگان حق دارند با آگاهى به انتخاب این محصول دست 
بزنند، بنابراین ضرورى به نظر مى رسد که عنوان «تراریخته» 

واضح و مشخص براى تمام افراد روى کاال درج شود.
 محصوالتى که ساختار ژنتیکى آن ها از طریق مهندسى 

ژنتیک تغییر پیدا مى کند تحت عنوان محصول 
تراریخته شناخته مى شود. مخالفان مصرف 
محصوالت تراریخته بر این باورند که این 

محصوالت مى توانند داراى عوارض و ...

آگهى  فراخوان پیمانکاران

نوبت دومآگهى  فراخوان پیمانکاران

چاپ اولآگهـى

شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران -  معاونت عملیات فرودگاهى در نظر دارد براساس قانون برگزارى 
مناقصات، تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى ساده پروژه تکمیل تاسیسات ساختمان هاى جدید 

سپاه فرودگاه اصفهان به شماره 2098001010000125 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

1- شرکت ها مى بایست داراى رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند. 
2- مدت اجراى پروژه 9 ماه و مدت تضمین 24 ماه مى باشد. 

3- میزان سپرده شرکت در مناقصه: 632,000,000 (ششصد و سى و دو میلیون) ریال مى باشد که براساس آیین نامه تضمین 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659 - هـ مورخ 94/9/22 مورد پذیرش خواهد بود. 

4- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/29 مى باشد. 
5- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 18:00 روز شنبه 98/11/5

6- مهلت زمانى ارسال پاکت «الف» و بارگذارى پاکت ها در سامانه: ساعت 16:00 روز شنبه 98/11/19
7- زمان بازگشایى پاکت هاى ارزیابى کیفى: ساعت 14:00 روز یکشنبه 98/11/20

8- مشاور پروژه در مرحله تهیه اسناد و برگزارى مناقصه: مهندسین مشاور گروه معماران ایران
تلفن تماس: 88091959-88083408 

9- جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى «الف» با شماره تلفن 63148646 تماس گرفته 
یا به آدرس تهران، فرودگاه مهر آباد، خیابان معراج، ساختمان شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران، طبقه چهارم، اداره کل 

عمران و توسعه فرودگاه ها، یا به آدرس اینترنتى http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید. 

شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران -  معاونت عملیات فرودگاهى در نظر دارد براساس قانون برگزارى 
مناقصات، تجدید فراخوان  ارزیابى کیفى جهت برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى احداث دیوارهاى حفاظتى 
فرودگاه اصفهان به روش طرح و ساخت  به شماره 2098001010000124 را از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل  اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار فراخوان و اسناد ا ستعالم ارزیابى کیفى در سامانه روز شنبه مورخ 98/10/28 مى باشد. اطالعات و 
اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآیند ارزیابى کیفى و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1- شرکت ها مى بایست حداقل داراى گواهینامه صالحیت (رتبه بندى) طرح و ساخت راه و ترابرى و یا ابنیه و ساختمان از سازمان 
برنامه و بودجه باشند. در صورت شرکت در مناقصه به صورت مشارکت مدنى، پیمانکاران مى بایست حداقل دار اى رتبه 3 راه و باند 

و یا 3 ابنیه و مهندسین مشاور داراى رتبه فرودگاهى از سازمان برنامه و بودجه باشند.
2- مدت اجراى پروژه 18 ماه و مدت تضمین 12 ماه مى باشد. 

3- میزان سپرده شرکت در مناقصه: 3,588,000,000 (سه میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون) ریال مى باشد که براساس 
آیین نامه تضمین معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659 - هـ مورخ 94/9/22 مورد پذیرش خواهد بود. 

4- مهلت زمانى دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: ساعت 19:00 روز شنبه 98/11/5
5- مهلت زمانى ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: ساعت 19:00 روز شنبه 98/11/19

6- زمان بازگشایى پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: ساعت 9:30 صبح روز یکشنبه 98/11/20
7- مشاور پروژه در مرحله تهیه اسناد و برگزارى مناقصه: مهندسین مشاور گروه معماران ایران 

تلفن تماس: 88091959-88083408 
8- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، فرودگاه مهر آباد، خیابان معراج، ساختمان شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى 

ایران، طبقه چهارم، اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها،  شماره تلفن: 63148646

صنایع غذایى هاما در نظر دارد 
یک نفر مسئول فنى خانم یا آقا 

با مدرك صنایع  غذایى استخدام نماید. 
جهت اطالعات بیشتر با شماره هاى زیر تماس بگیرید. 

03132652384-09139029391 -09363713265

آگهـى استخـدام

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از 
طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید. 

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 98/11/21 به سازمان مراجعه نمایند. 
آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب، جنب ساختمان سابق موسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد 

 تلفن: 03152631711 و 03152636168

مبلغ پایه هر ماه (ریال)مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)شماره صورتجلسه شوراى شهرنوع آگهىموضوعردیف

اجاره گلخانه ســنتى واقع در سایت 1
صنعتى کاوه شهر فوالدشهر

نوبت اول 
مزایده

بند 4 شماره 185
98/8/134,800,0008,000,000

شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران - معاونت عملیات فرودگاهى - اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها 

شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران - معاونت عملیات فرودگاهى - اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها 

سرپرست سازمان - حسین ایزدى
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سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

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

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

شناسه: 727110

نوبت دومآگهـى دعوت به مشارکت

مهدى غالمى - شهردار گلدشت

1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

پاکت ها  بازگشایى  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   -2
و  خواهد شد  انجام   www.setadiran.ir:آدرس به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/25  مى باشد.

دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات   -3
ارائه پاکت هاى  اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 

الف:
خیابان  کلینى،  شیخ  خیابان  اصفهان،  آدرس:   -1-3
فاضالب  و  آب  شرکت  معامالت  دبیرخانه  حیان،  ابن  جابر 

استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس:021-41934  
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

نوبت اولفراخوان مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى

جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتتضمینشماره مرجعموضوعردیف

268219,000,0002098001434000099-4-98خرید لوله فوالدى اسپیرال، قطر اسمى 400 میلیمتر1

تاریخروزساعتعنوان

98/11/2چهارشنبه 16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/11/12شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

98/11/13یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکت ها

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

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir



ادامه از صفحه یک:
... به کارهاى پر ریســکى چون 
تولید روى آورد. البته ســرمایه 
گذارى در بورس هم خود نوعى 
کمک به تولید اســت اما چرا با 
وجود این حجم از افزایش سرمایه 
گذارى در بورس حتى اندکى از 
معضل بیکارى جامعه کم نشده 
است؟ مگر نه اینگونه است که با 
افزایش سرمایه گذارى در بورس 
تولید رونق گرفته و اشتغال زایى 
افزایش مى یابد؟! چرا این معضل 
اشتغال جوانان با هیچ ترفندى 
حل نمــى شــود؟ ایــراد کار از 

کجاست؟
روزانه بین 2 تا 3 هــزار میلیارد 
تومان سهام تنها در معامالت خرد 
بورس دست به دست مى شود. اثر 
این حجم نقدینگى که چندین 
ماه است در بورس جوالن مى دهد 
را باید در متغیرهاى کالن مانند 
حجم نقدینگى کل کشور رصد 
کرد. یا اینکه بخشى از نقدینگى 
از سپرده ها خارج شده و به سمت 
سهام آمده اند که اطالعاتى از آن 
در دســت نیســت. یا به صورت 
کلى شاهد رشد شدید کل حجم 
نقدینگى کشــور هستیم که به 
واسطه آن سهم بورس از جذب 
نقدینگى بیشــتر از سایر بازارها 

بوده است. 
در ایــن فضــاى گنــگ و عدم 
اطالعــات کافــى بایــد گفت 
واقعا مشخص نیســت که توان 
نقدینگى که در بــورس در حال 
خرید سهام است چقدر است. اما 
آنچه مشخص است این است که 
این میزان افزایش نقدینگى در 
بورس که ادعاى کمک به فرآیند 
تولید را دارد چرا منجر به افزایش 
میزان اشتغال نشده است و چرا 
شرکت هاى بورســى با توجه به 
افزایش سرمایه اقدام به استخدام 

جدید نمى کنند؟
تنها دو فرضیه براى این جریان 
مى توان متصور شد. اولین فرضیه 
این است که شرکت هاى بورسى 
به جاى تولید کاربر، مبادرت به 
تولید ســرمایه بر کرده اند مثال 
ماشین آالتى را خریدارى کرده اند 
که نیروى انسانى کمترى بخواهد 
و این افزایش ســرمایه گذارى 
مــردم در بورس نــه تنها باعث 
اشــتغال جوانى در جامعه نشده 
است بلکه نیروى کارقبلى را نیز 
تعدیل نموده اســت. در صورت 
چنین شــرایطى مسئولین باید 
قوانینــى را تصویــب کنند که 
شــرکت هاى بورســى موظف 
شــوند در قبال افزایش سرمایه 
از طریق مردم و در بورس تعداد 
مشخصى نیروى کار بیمه شده نیز 
استخدام کنند. مسلما اگر معضل 
بیکارى در جامعه حل شود عالوه 
بر حل بسیارى از مشکالت دیگر 
جامعه ،ســرمایه هاى بیشترى 
به ســمت تولید روانه میشود و 
کشــور در یک چرخه اشتغال و 
تولید مثبت به رشــد اقتصادى 

مى رسد.
فرضیه دوم این است که افزایش 
سرمایه گذارى در شرکت ها به 
تولید منجر نمى شــود بلکه به 
افزایش داللى از ســوى شرکت 
هاى مذکور مــى انجامد که در 
صورت پیش آمد چنین مواردى 
باز هم مسئولین باید به صورت 
جدى با مسئله برخورد کنند. زیرا 
افزایش داللــى منجر به افزایش 
تورم مــى شــود و معامله گران 
بورس همان میزان درآمدى که 
از بورس حاصلشــان مى شود را 
باید بدهند براى تورم موجود در 
بازار.ضمن اینکــه بقیه مردمى 
که در بــورس ســرمایه گذارى 
نکــرده اند نیز دچــار ضررهاى 

زیادى مى شوند.

اقتصاد استان
02
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خسارت 20 میلیارد تومانى کرم گلوگاه به باغ هاى انار شهرضا
مدیر جهاد کشاورزى شــهرضا گفت: کرم گلوگاه انار به 5 هزار تن انار شهرضا معادل 20 میلیارد تومان 

خسارت وارد کرد.
رضا باقرى با اشاره به اینکه سه بارندگى اخیر به بخش کشاورزى شهرضا کمک بسیار خوبى کرد و سطح 
زیر کشت امسال مطلوب است، اظهار داشت: امسال هزار و 300 هکتار از محصوالت کشاورزى شهرضا 

بیمه شده است.
وى با بیان این که با اعتبارى بالغ بر 3 میلیارد تومان 33 رشته از قنات هاى شهرضا مرمت و بازسازى شد، افزود: 

شهرستان شهرضا داراى 3 هزار و 300 هکتار باغ، 8 هزار هکتار زراعت است که امسال 20 درصد سطح زیر کشت 
محصوالت کشاورزى افزایش پیدا کرده است. مدیر جهاد کشاورزى شهرضا با اشاره به این که در سال گذشته براى مبارزه با آفت 

آتشک در روستاى باغ سرخ شهرضا حدود 15 میلیون تومان هزینه شد، گفت: آفت کرم گلوگاه انار یک بحران است و امسال 22 هزار تن انار در 
شهرضا برداشت شد، کردم گلوگاه انار به 25 درصد محصول خسارت وارد کرد.

باقرى با بیان این که کرم گلوگاه انار به 5 هزار تن انار شهرضا معادل 20 میلیارد تومان خسارت وارد کرد، بیان کرد: طرحى با همکارى واحد 
حفظ نباتات کشور به صورت پایلوت در شهرضا براى مبارزه با این آفت در حال اجرا است و در صورت موفقیت در کل کشور اجراى مى شود.

صنعت نساجى در اصفهان با تاسیس شهرك پوشاك رونق مى گیرد
رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنایع نساجى استان اصفهان گفت: تاسیس شهرك نساجى 
و پوشاك در این استان مى تواند عالوه بر رفع بسیارى از مشکالت و چالش هاى این صنعت به رونق 

آن نیز کمک کند.
حبیب اهللا شاه کرمى افزود: مقدمات تاســیس این شهرك شامل جانمایى زمین در محدوده بین 

شاهین شهر و اصفهان انجام شده و زیرساخت  هاى این پروژه اقتصادى در دست اقدام است.
وى هدف از ایجاد این شهرك را  عالوه بر ساماندهى چرخه تولید تا توزیع، بهره گیرى از ظرفیت هاى این 

صنعت و  اشتغال زایى، برندسازى محصوالت و پرداختن به صنعت مد برشمرد.
رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنایع نساجى اصفهان گفت: تاسیس این شهرك، عالوه بر رونق بسیار در 

صنعت نساجى استان در کاهش نرخ بیکارى نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود بطوریکه براى آن اشتغال زایى 120 هزار نفرى و 
همچنین صادرات 4،5 میلیارد دالرى پیش بینى شده است.

وى با اشاره به اینکه اکنون سهم اشتغال بانوان در صنعت نساجى و پوشاك استان حداکثر 17 درصد است گفت: با شروع به کار این 
شهرك سهم بانوان به 50 درصد افزایش خواهد یافت که این خود عدالت اجتماعى را در پى دارد.

فرزانه مستاجران 
سرمقالــــه
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خـــبــــر

رییس اداره فنى مهندسى اداره کل ورزش و جوانان اصفهان

تکمیل اماکن ورزشى نیمه تمام اصفهان 2 هزار میلیارد ریال نیاز دارد

رییس اداره فنى مهندســى اداره کل ورزش و جوانان  
اصفهان گفت: تکمیل اماکن ورزشى نیمه تمام این استان 

دستکم 2 هزار میلیارد ریال نیاز دارد و در صورت تامین این اعتبار 2 
سال زمان خواهد برد.

حسین محمودیه اظهارداشت: در سال 92 بالغ بر 180 طرح نیمه تمام ورزشى 
در استان اصفهان وجود داشت که االن به 110 طرح نیمه تمام رسیده است.

وى اضافه کرد: 40 طرح ورزشى نیز در مدت یاد شده آغاز شد و حداکثر ظرف 
مدت 2 سال پایان یافت و به بهره بردارى رسید که بیشتر آنها زمین هاى چمن 

مصنوعى بود.
محمودیه کمبود منابع مالى و اعتبارى را بزرگترین چالش پیِش روى تکمیل 
طرح هاى نیمه تمام عنوان کرد و افزود: با این حال در استان نسبت به سایر نقاط 

کشور فعالیت ها قابل قبول بوده، اما در حد و اندازه این خطه نیست.
رییس اداره فنى مهندســى اداره کل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ورزش در 
استان در جایگاه باالیى قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: این قابلیت در اداره کل 
وجود دارد که ساالنه به اندازه یک هزار و 500 میلیارد ریال صرف ساخت و ساز 

مراکز جدید ورزشى کند.
محمودیه با بیان اینکه وضعیت استان اصفهان  از حیث سرانه ورزشى مطلوب نیست، ادامه 

داد: براى رسیدن به حدود میانگیِن کشورى سرانه ورزشى، باید یک میلیون و 700 هزار 
متر مربع فضاى ورزشى در منطقه ایجاد شود.

وى تصریح کرد: هم اکنون مساحت فضاى ورزشى اصفهان یک میلیون و 500 هزار متر 
مربع است و اضافه کردن فضاهاى جدید با اعتبارات موجود براحتى ممکن نیست.

محمودیه ادامه داد: روند توسعه زیرساخت هاى ورزشى در اصفهان شیب صعودى دارد و 
تکمیل و افتتاح ورزشگاه نقش جهان با پیشرفت 95 درصدى را مى توان مهم ترین طرح 

در سال هاى اخیر دانست.
رییس اداره فنى مهندسى اداره کل ورزش و جوانان، تخصیص 27 صدم درصد از مالیات 
بر ارزش افزوده به مباحث عمرانى در ورزش را مفید ارزیابى کرد  و گفت: از روزى که این 
درآمد به ورزش اختصاص یافت کمک زیادى به تکمیل زیرساخت هاى ناتمام به ویژه در 

استان اصفهان کرده است.
اکنون 564 مکان ورزشى زیرمجموعه ورزش و جوانان در استان وجود دارد که بیشترین 
آنها سالن چند منظوره با 250 و سالن رزمى با 105 و کمترین آنها پیست اسکیت با یک و 

مانژ سوارکارى با 2 مورد است.
بیش از 311 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان اصفهان فعالیت مى کنند و افزون بر 

یکهزار و 350 باشگاه ورزشى در این خطه وجود دارد.
رییس اداره فنى مهندســى اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان گفت: تکمیل اماکن ورزشى نیمه تمام این استان 

سال زمان خواهد برد.

حسین محمودیه اظهارداشت: در سال 
در استان اصفهان وجود داشت که االن به 

وى اضافه کرد: 
2مدت 2مدت 2 سال پایان یافت و به بهره بردارى رسید که بیشتر آنها زمین هاى چمن 

مصنوعى بود.
محمودیه کمبود منابع مالى و اعتبارى را بزرگترین چالش پیِش روى تکمیل 
طرح هاى نیمه تمام عنوان کرد و افزود: با این حال در استان نسبت به سایر نقاط 

کشور فعالیت ها قابل قبول بوده، اما در حد و اندازه این خطه نیست.
رییس اداره فنى مهندســى اداره کل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ورزش در 
استان در جایگاه باالیى قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: این قابلیت در اداره کل 

وجود دارد که ساالنه به اندازه یک هزار و 
مراکز جدید ورزشى کند.

محمودیه با بیان اینکه وضعیت استان اصفهان  از حیث سرانه ورزشى مطلوب نیست، ادامه 
رییس اداره فنى مهندســى اداره کل ورزش و جوانان رییس اداره فنى مهندســى اداره کل ورزش و جوانان 

حسین محمودیه اظهارداشت: در سال 
در استان اصفهان وجود داشت که االن به 

وى اضافه کرد: 
مدت 

مصنوعى بود.
محمودیه کمبود منابع مالى و اعتبارى را بزرگترین چالش پیِش روى تکمیل 
طرح هاى نیمه تمام عنوان کرد و افزود: با این حال در استان نسبت به سایر نقاط 

کشور فعالیت ها قابل قبول بوده، اما در حد و اندازه این خطه نیست.
رییس اداره فنى مهندســى اداره کل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ورزش در 
استان در جایگاه باالیى قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: این قابلیت در اداره کل 

وجود دارد که ساالنه به اندازه یک هزار و 
مراکز جدید ورزشى کند.

ایرنا
خـــبــــر

 این میزان سود 
تسهیالت براى 

تولیدکنندگان صرفه 
اقتصادى ندارد، 
بنابراین باید در 

تسهیالت اعطا یى 
به تولیدکنندگان و 

صنعت گران سود هاى 
متناسبى را در نظر 

بگیرند

حدود سه ســال از طرح 
پرداخت 16 هزار میلیارد 
تومــان تســهیالت بــه 
واحدهــاى کوچــک و 
متوســط براى خــروج از 
رکود مى گذرد. خرداد ماه 
95 رئیس کل بانک مرکزى 
با اشــاره به وجود کمتر از 10 هزار بنگاه 
کوچک و متوسط در کشــور، معتقد بود 
اگر تنها 10 درصد تســهیالت جدید که 
رقم آن حدود 16 هزار میلیارد تومان است 
به بنگاه هاى کوچک و متوسط اختصاص 

یابد، این بنگاه ها احیا مى شوند.
براساس اعالم وزیر اقتصاد، 7 هزار و 600 
واحد تولیدى کوچک و متوسط مشکل دار 
در سطح کشور وجود داشته که ظرفیت آنها 
بدون استفاده باقى مانده است. این میزان 
بین حدود 87 هزار واحد صنعتى کشور 
عدد بســیار قابل توجهى است. به همین 
علت دولــت در تصمیمى به منظور رونق 
در بخش تولید با تزریق نقدینگى 16 هزار 

میلیارد تشهیالت را در نظر گرفت.
قرار برایــن بود وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت صنایع کوچک و متوسط مشکل دار 
را شناســایى کند تا با توجه بــه اقتصاد 
مقاومتى و برنامه هاى خــروج از رکود به 
بخش تولید رونق ببخشد. با توجه به اینکه 
در سه سال اخیر وضعیت اقتصادى کشور 
مطلوب نبوده و شاخص بخش صنعت و 
کشــاورزى که از جمله بخش هاى مولد 
تولید در کشور محسوب مى شود، به منفى 
دو رسیده است، ضرورت این حمایت دولت 

بسیار محسوس است.
طبق اعالم رســمى رئیس بانک مرکزى 
بیش از 12 هزار میلیارد از این تسهیالت به 
حدود 17500 واحد تولیدى پرداخت شده 
است. اگر چه رئیس کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق تهران بیان کرد که از واحدهایى 
که این تسهیالت را دریافت کرده اند خبرى 
ندارد و از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مى خواهد اسامى این بنگاه ها را به 

کمیسیون اعالم کنند.
رحمانى قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیز در نشست شوراى گفت وگوى 
دولت و بخش خصوصى با اشاره به اینکه 
بیش از قولى که داده بودیم، عمل شــده 
است، گفت: برنامه ریزى مبنى بر این بود 
که مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به 7 هــزار و 500 واحد صنعتى کوچک 
پرداخت شــود، اما در حال حاضر بیش 
از این عدد پرداخت شــده است. با اینکه 

اعداد اعالمى توسط بانک مرکزى و وزارت 
صنایع مقــدار قابل توجهى اســت، اما با 
بررسى دقیق تر متوجه مى شویم که این 
تسهیالت نفعى به حال صنایع و تولیدات 

نداشته است.

    ارایه تسهیالت 18 درصدى رونق 
تولید فقط روى کاغذ

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان با بیان اینکه عمالً هیچ تسهیالتى 
در حــوزه صنایــع وجود نــدارد، گفت: 
تسهیالت 18 درصد به طور شفاهى براى 
صنایع قرار داده شده؛ اما این میزان عمًال 
به مدیران صنایع براى توسعه و راه اندازى 

داده نمى شود.
سید حسن قاضى عسگر درباره تسهیالت 
18 درصدى براى رونق واحدهاى تولیدى 
استان اصفهان، اظهار داشت: خوشبختانه 
195 واحــد صنعتــى تعطیل شــده به 
چرخه تولید بازگشتند که خبر خوشحال 
کننده اى اســت، اما نمى توان به این آمار 
دلخوش بود، زیرا این ارقام همواره سیال 
بوده و ممکن است با بازگشایى یک واحد 
صنعتى، واحد صنعتى دیگرى مجبور به 

تعطیلى شود.
وى افــزود: بنابراین ما ناچــار به اصالح 
سیاســت هاى کلى اقتصادى هستیم به 
گونه اى که صنایع بیشــترى بتوانند به 
چرخه تولید بازگردند و صنایع جدیدى 

هم وارد چرخه تولید شوند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان بیــان کــرد: در حــال حاضر 
سیاست هاى ما بر پایه کمک به راه اندازى 
صنایعى است که قبالً سرمایه گذارى شده 
و در آینــده اى نزدیک به جمع واحدهاى 
صنعتــى اســتان اضافه مى شــوند. اگر 
بخواهیم بیشتر به فکر توسعه باشیم باید 
سرمایه گذاران در این راه کمک کنند که 

اکنون امکان آن فراهم نیست.
وى با بیان اینکه عمًال هیچ تسهیالتى در 
حوزه صنایع وجود ندارد، گفت: تسهیالت 
18 درصد به طور شفاهى براى صنایع قرار 
داده شــده اما این میزان عمًال به مدیران 
صنایع براى توســعه و راه انــدازى داده 

نمى شود.
قاضى عســگر اضافــه کــرد: در بخش 
کشاورزى و به خصوص توسعه گلخانه ها، 
تســهیالت ارزان قیمت وجــود دارد که 
صاحبــان گلخانه هــا مى تواننــد از این 

تسهیالت 6 تا 9 درصدى بهره مند شوند.

    ضرورت تسهیل شرایط تسهیالت 
دهى بانک ها در رونق تولید

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى با تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط 
تســهیالت دهى بانک ها در حوزه رونق 
تولید، گفت: اکنون سخت گیرى هاى بسیار 
در حوزه ارائه تسهیالت به صنایع منجر به 
ناامیدى تولید کننده و در نتیجه تعطیلى 

واحد تولیدى شده است.
حجت االسالم سیدناصر موسوى الرگانى 
با بیان اینکه در کشــورهاى پیشــرفته 
تســهیالت دهى به واحدهاى تولیدى با 
سرعت بیشترى صورت مى گیرد، اظهار 
داشت: رفتن به سمت مسیرهاى جدید 
در تامیــن مالى تولید نیــز از روش هایى 
است که به تازگى طرفداران بسیارى پیدا 

کرده است.
وى با تاکید بر اینکه روش هاى جدید تامین 
زنجیره مالى واحدهاى تولید توانسته رکود 
بسیارى از واحدهاى مولد را از بین ببرد، 
افزود: عالوه بر اتخاذ شیوه هاى جدید در 
حوزه رفع مشکل واحدهاى تولیدى باید 
در خصوص روش هاى جدید تامین مالى 

نیز کار شود.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى 
اسالمى ادامه داد: توصیه اکید مقام معظم 
رهبرى در خصوص توجــه به تولید ملى 
ضرورت تمرکز بیش از پیش بر روش هاى 
رفع مشکل تامین مالى واحدهاى مولد را 

توجیه مى کند.
وى بیان کرد: داشتن اقتصادى پویا و مولد 
نتیجه توجه به ظرفیت هاى داخلى است 
از این رو یکــى از مهم ترین ظرفیت هاى 
فعلى واحدهاى تولیدى و تالش براى رفع 

مشکالت آنها است.
موســوى الرگانى  گفت: این میزان سود 
تســهیالت براى تولیدکنندگان صرفه 

اقتصادى ندارد، بنابراین باید در تسهیالت 
اعطا یى به تولیدکنندگان و صنعت گران 

سود هاى متناسبى را در نظر بگیرند.
وى با بیان اینکه تولیدکننــده باید قادر 
به تولید و عرضه متناســب با آن در بازار 
باشد، اظهار داشت: در این شرایط عالوه بر 
افزایش هزینه تولید، سود هاى باالى بانکى، 
فشار هاى ناشى از مالیات تکلیفى، مالیات بر 
ارزش افزوده و اداره هاى خدمات رسان براى 
قبوض آب برق گاز و غیره همگى هزینه 
سنگینى را بر تولیدکننده متحمل مى کند.

عضــو کمیســیون اقتصــادى مجلس 
شــوراى اســالمى اضافه کرد: بنابراین 
تولیدکننــده به نســبت میــزان تولید 
پاسخگوى هزینه ها نخواهد بود، از این رو 
مجبور به عرضه کاالى خود با قیمت باال 

خواهد شد.
وى افزود: بنابراین با این شرایط و از آنجایى 
که خریدار به دنبال کاالیى با قیمت ارزان 
اســت، خرید کاالهاى خارجى و قاچاقى 
افزایش مى یابد که نه ارزش افزوده داشته 
و نه هزینه گمرك، مالیات و غیره را ارائه 

داده است.
با وجود اینکه بسیارى از صاحبان کسب 
و کارها از مشــکل تامین مالى به عنوان 
مهمترین مشــکل خود یاد مى کنند اما 
باید توجه داشــت که مسئله تامین مالى 
یک متغیر مستقل در فضاى کسب و کار 
کشور نبوده و عوامل متعددى دیگرى در 
وقوع چنین پدیده اى نقش دارند اما عموم 
مدیران کســب و کارها به دالیلى چون 
عدم دانش کافى اقتصــادى، عدم تمایل 
به پذیرش ایراداتى که به آنها وارد است، 
جهت کسب تسهیالت بیشتر این مسئله 
را به عنوان اصلى ترین معضل کسب و کار 

خود مطرح مى کنند.
این در حالى است که حمایت هاى مالى 
نظیر پرداخت تســهیالت با نرخ سود کم 
یک راه حل مقطعى براى کمک به بخش 
تولید در کشور است و در واقع اصل اساسى 
در حمایت بنگاه هاى اقتصادى آن است که 
این حمایت ها  به صورت مدت دار و کاهشى 
انجام شــود تا به مرور زمان رقابت پذیرى 

تولیدات داخلى بهبود پیدا کند.

استقبال کم تولیدکنندگان از تسهیالت بانکى با نرخ سود 18 درصد :

ارایه تسهیالت رونق تولید فقط روى کاغذ

در بسیارى از کشورها پرداخت تسهیالت به واحدهاى 
تولیدى از راه هاى معمول دولت ها براى حمایت از واحدها 
است. اما این حمایت ها از بخش تولید در کشور مالحظات 
زیادى دارد که در صورت بى توجهى یا کم توجهى به آنها 

احتمال شکست طرح ها را به شدت افزایش مى یابد.

    معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان:  ما ناچار به اصالح سیاست هاى کلى اقتصادى هستیم به گونه اى که صنایع بیشترى بتوانند به چرخه تولید بازگردند و 
صنایع جدیدى هم وارد چرخه تولید شوند
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

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

  258- کمک معیشــتى حاصل از گرانى بنزین باید به همه مردم تعلق 
بگیرد، وقتى  همه مردم از بنزین لیترى 3هزار تومن استفاده مى کنند باید 

عواید این فروش تو جیب همه بره نه فقط عده اى اندك.
 259- من بازرس سازمان اتوبوسرانى هستم. مردم از وضعیت اتوبوس ها 
راضى نیســتند ومعتقدند بعد از آشــوب هاى اخیر و به آتش کشــیدن 
اتوبوس ها شاهد بى نظمى وکاهش چشــمگیراین وسایل نقلیه عمومى 

هستند، لطفا شهردارى رسیدگى کند.
 260- چرا دولت به فکر ازدواج ما جوانان نیست.تازه هنر کردن یه وام 
ازدواج 30 میلیونى مى دن ، واقعا با این پول چى کار مى شــه کرد؟ رهن 
خونه، پرداخت قسط وام ، خرج عروسى وهزار تا هزینه دیگه رو واقعا مى 

شه با این پول پرداخت کرد؟.
 261-این مافیاى کنکور وکالس هاى تقویتى کى مى خواد دست از سر 
جوونها بر داره، متاســفانه اینقدر رقابت بین دانش آموزان کنکورى زیاد 
شده که اکثرا  از قبل کنکور دچار  اضطراب و افسردگى مى شن، مشکالت 
روحى این قضیه ســهم بچه هاى مردم وپول هاى کالن و میلیاردى هم 

سهم این مافیاست.
 262-قیمت برخى اقالم در فروشگاه کوثر سپاهان شهر خیلى زیاده، چند 
روز پیش که من رفتم میوه درجه سه رو با قیمت درجه یک به مردم مى 

فرختند چرا شهردارى به این موضوع رسیدگى نمى کنه؟
 263- صحبت خانم ابوطالبى در رســانه ملى خیلى هــا رو عصبانى و 
ناراحت کرد، چرا ایشــون باید از طریق تلویزیــون ملى اعالم کنه هرکى 
مشکل داره جمع کنه از کشور بره، یکى باید به این خانم بگه حاال تلویزیون 

خونه خالته ، باشه ولى باید حرمت مردم رو نگه مى داشتى.

صداى شما

3000483020
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ایرنا
خـــبــــر

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

افزایش 36 درصدى درآمد گمرکات 
استان اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: طى9 
ماهه سال 98 ، دو هزار و 792 میلیارد ریال در 
آمد گمرکات استان اصفهان بوده که در مقایسه 

مدت مشابه سال قبل بیش از 36 درصد افزایش داشته است.
رسول کوهستانى با اشاره به اینکه ایران از موسسان سازمان جهانى گمرك بود 
و شوراى همکارى گمرکى در سال 1994 تصمیم گرفت 26 ژانویه هرسال (6 
بهمن) را به عنوان روز جهانى گمرك نامگذارى کند، اظهار داشت: گمرك با 
استقرار سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزى و ارائه بسته حمایت 
از رونق تولید و صادرات (واحدهاى تولیدى، فعاالن مجاز اقتصادى) در انجام 
وظایف و ماموریت هاى خود با دو الزام متضاد اعمال کنترل ها، محدودیت ها 
و ممنوعیت هاى قانونى و ایجاد تسهیالت قانونى و تسریع درترخیص کاال 
را مدیریت کند. وى افزود: الــزام گمرك به اعمال همزمان دو وظیفه متضاد 
مذکور موجب شده تا همواره این سازمان از جانب طیف هاى مختلف خدمت 

گیرندگان (ذینفعان) تحت فشار و انتقاد قرار گیرد.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با بیان اینکه طى 9 ماهه امسال صادرات 
استان اصفهان با سهم 5 درصدى در صادرات غیرنفتى کشور و کسب رتبه پنجم 
کشور، و با صادرات یک هزار و 126 قلم کاال به 91 کشور جهان بالغ بر 5 میلیون 
و 549 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 5 میلیون دالر نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ ارزش 15 درصد و حیث وزن 48 درصد رشد داشته است، گفت: 
میزان واردات گمرکات استان اصفهان طى 9 ماهه امسال 88 هزار و 159 تن و 
به ارزش 349 میلیون و 926 هزار دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

از لحاظ ارزش 26 درصد و حیث وزن 51 درصد رشد داشته است.

گـــزارش
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 برفــی کــه به تازگی در 
اصفهــان باریــده، روی 
بخش مرمت شده گنبد 
شیخ لطف اهلل ننشست. 
ایــن تصویری بــود که 
در چنــد روز اخیر پس 
از بارش برف در اســتان 
اصفهان بین تصاویر کاربران فضاهای 
مجازی و رســانه ها منتشر شده بود و 

تعجب کاربران را برانگیخت.
هر چند یکــی از کارمنــدان روابط 
عمومی وزارت میراث فرهنگی، تصویر 
منتشر شده از گنبد شــیخ لطف اهلل 
را فتوشاپ و غیرحرفه ای دانست، اما 
تصاویر دیگر از زوایای مختلف نشان 
می دهد که این تصویر نه تنها فتوشاپ 
نیســت بلکه تصویری واقعی از اثرات 
یک مرمت پر از سوال و جنجال است.

مرمتی که چند وقت پیش انجام شده 
بود و دقیقاً همین بخــش از گنبد را 
با رنگی متفــاوت از بخش های دیگر 
به نمایان گذاشــت. مرمت انجام شده 
از دید مســئوالن مرتبط بــا میراث 
فرهنگی در وزارتخانــه مذکور تأیید 
شده بود و از دید کارشناسان خارج از 

این وزارتخانه رد می شد.
تا اینکه حــاال در روزهایــی که برف 
گنبد را سفیدپوش کرده، می شود اثر 
مرمت ها را مالحظه کرد. کارشناسان 

مرتبط با موضــوع مرمت آثار تاریخی 
نظرات متفاوتــی در این بــاره اعالم 

کرده اند.
حبیب مشــکین فام فرد پژوهشــگر 
عایق هــای رطوبتی نانو گفته اســت 
شــاید از عایق های رطوبتــی نانو یا 
پوشش های آب گریز اســتفاده شده 
باشد که در این صورت برای نانو مواد، 
تفاوتی نمی کند آجر جدید یا قدیمی 
باشد و در هر صورت تأثیر آب گریزی 
خود را خواهد گذاشت اما موضوع این 
است که االن در ســطح مرمت شده، 
حتــی روی لعاب کاشــی ها نیز مات 
است، درحالی که مواد نانو سطح لعاب 
کاشــی را به این صورت که مشاهده 
می شــود، کدر نمی کنــد و بنابراین 
عایق های رطوبتی نانــو عامل مات و 
کدرشدن کاشی نیست ولی با توجه به 
ترکیب های مختلف موجود در بازار، 
ممکن است سطح رنگ سطح آجر را 

هم تغییر دهد.
حســین رایتی مقــدم از مرمت گران 
با ســابقه هم  این موضــوع را رد کرد 
و گفت: اســتفاده از نانو، با هر مزیتی 
که ممکن است داشــته باشد، مورد 
تأیید نیســت. چون نانو اثــر موقت 
دارد و مرتــب باید تکرار شــود پس 
تاثیــرش مناســب نیســت. مهمتر 
آنکه باید ۵۰ ســال بگذرد تا بفهمیم 
چه تأثیری داشته است. بنابراین چنین 
آزمایش هایی را نمی تــوان روی آثار 

جهانی انجام داد.
امکان استفاده از نمک و نفت یا الکل

اســتاد  محبعلــی  محمدحســن 
پیشکسوت مرمت و مشاور عالی پروژه 

گنبد شــیخ لطف اهلل نیز که به تازگی 
از این گنبد بازدید کرده، به خبرنگار 
مهر گفت: اینکه برف روی این بخش 
از گنبد ننشسته خیلی عجیب است. 
احتماالً زیرسازی انجام شده، اشتباه 
است چون متوجه شدم کاشی ها بعد 
از مرمت بلند شــده اند. در صورتی که 
کاشی ها سالم هستند. احتماالً از نانو 
یا مواد شــوینده یا الکل ۱۰ درصد یا 
بنزین و نفت و شــاید هم نمک برای 
تمیز کردن کاشــی ها استفاده شده و 

این مواد هستند که باعث شده اند برف 
روی کاشی نماند.

وی گفت: این که برف روی گنبد نباشد 
شاید اتفاق خوبی است ولی باید علت 
را پیدا کرد. اگر این مواد و یا اقدامات 
دیگر مرمتی باعث جلوگیری از تنفس 
بنا شده باشد و یا به مرور زمان آسیب 
بزند، اشتباه بزرگی است و باید آن را 
حل کرد. چون این مصالح باید بتوانند 
رطوبت را پس بزننــد؛ نه اینکه حفظ 

کنند.

این اســتاد مرمت درباره تغییر رنگ 
بخش هــای مرمت شــده نســبت به 
بقیه بخش های گنبد نیــز گفت: در 
طول ســال های زیــاد، آلودگی روی 
کاشــی ها و آجرهای گنبد نشســته 
اســت. مرمت گران کاشــی های این 
بخش را تمیــز کرده اند و این آلودگی 
حذف شده است. برخی تصور کردند 
که کاشی ها یا جدید هســتند و یا از 
مصالحی استفاده شده که این تغییر 
رنگ را به وجود آورده است. در صورتی 

که این طور نیست.
محبعلی گفت: من به عنوان مشــاور 
عالی انتخاب شــدم و به رئیس پایگاه 
میراث نقش جهان گفتم که باید چند 
گمانه در این بخــش بزنید تا متوجه 
شوید چرا کاشی ها برآمده اند تا علت 
آن را در زیرســازی ها پیدا کنیم. باید 
داربست ها را به این منظور دوباره وصل 
کنند. اکنون دو ترک از ۱۶ ترک گنبد 
مرمت شده اســت و امیدوارم برخی 
بدسلیقگی ها در ادامه کار ایجاد نشود.

برف بخشی از گنبد شیخ لطف اهلل را سفید نکرد!
برفی که به تازگی در اصفهان باریده، روی بخش مرمت شده گنبد 

مسجد شیخ لطف اهلل ننشست.

در سال مالی جاری؛

 هیچ گونه اعتباری به مجموعه تاریخی میدان امام )ره(
تخصیص داده نشد

مدیرپایگاه میراث جهانی میدان امام )ره( گفت: در ســال مالی جاری هیچ گونه اعتباری به 
مجموعه میدان امام خمینی )ره( تخصیص داده نشده است و بر این اساس داربست های مسجد 
شیخ لطف اهلل جمع آوری شد. فریبا خطابخش با اشاره به اینکه برف در قسمت های گنبد شیخ 
لطف اهلل که مرمت نشده است نشست، اظهار داشت: زمانی می توان درباره مسجد شیخ لطف 
اهلل نظر کارشناســی داد که تمام ترک های گنبد مرمت شده باشد. وی افزود: نخستین ترک 
گنبد مسجد شیخ لطف اهلل به صورت اصولی مرمت شده اســت و کارشناسان وزارت میراث 
فرهنگی و دفتر امور پایگاه ها ی کل کشور در سفر به اصفهان و بازدید از گنبد، مرمت آن را تایید 
کردند. بارش برف بر روی کاشی هایی که دچار آسیب شده و در معرض ریزش هستند نشست 

و طبیعی است که برف بر روی سطح صاف مرمت شده ننشیند.

 مدیرپایگاه میراث جهانی میدان امام خمینی )ره( گفت: اکثر کاشــی ها ترک مرمت شده، 
از دوران پهلوی حفظ شده اند و گچ به صورت ُکشــته کارشده تا مانع نفوذ رطوبت شود. این 
درحالی است که در بخش های دیگر به علت از بین رفتن بندها، رطوبت ناشی از برف و باران به 

کاشی ها و الیه های زیرین گنبد آسیب وارد کرده است.
 نبود تخصیص اعتبار به مجموعه میدان امام خمینی )ره(

وی علت جمع کردن داربست مسجد شیخ لطف اهلل را نبود اعتبار اعالم کرد و ابراز داشت: در 
سال مالی امسال تاکنون هیچ گونه اعتباری به مجموعه میدان امام خمینی )ره( تخصیص داده 
نشده است. این در حالی است که مرمت هر ترک از گنبد مسجد شیخ لطف اهلل حداقل شش ماه 
زمان می برد و دایر بودن داربست ها هزینه بر است. خطابخش با اعالم اینکه سعی شده در تمام 
هزینه ها صرفه جویی شود گفت: با توجه به اینکه در فصل سرما امکان مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف اهلل فراهم نیست پس از ایام عید کارگاه مرمتی فعال می شود تا با آسیب شناسی و اسکن 

و لیزر های انجام شده و امید به تخصیص اعتبار مرمت ترک دوم انجام شود.
 ثبت جهانی هم به داد مجموعه میدان امام خمینی )ره( نمی رسد

وی افــزود: اگرچه میدان امام خمینــی )ره( به ثبت 
جهانی یونســکو رسیده اســت، اما یونسکو بنا به 
شرایطی حمایت مالی می کند که این مجموعه 
حائز آن شــرایط نیســت و علی رغم اینکه این 
مجموعه درآمدساز است، اما از ابتدای سال مالی 

تاکنون تخصیص اعتبار نداشته است.
 مدیرپایگاه میراث جهانی میدان امام خمینی )ره( 

با بیان اینکه اســتادکار های کاربلد میراث فرهنگی 
بسیار معدود هستند تاکید کرد: چهره هایی که به عنوان 

مرمت گر و استادکار شناخته می شــوند محدود هستند و 
بسیاری از آن ها از میان ما رفته اند و جایگزینی ندارند، همین باعث می شود که مرمت 

 هزار و ۸۰۰ بنای به ثبت رســیده در فهرست آثار ملی در اســتان اصفهان دلنگرانی ایجاد
 کند.

یک شرکت تولیدی مواد غذایی جهت 
تکمیل کادر فروش خود در استان 
اصفهان از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس فروش حضوری

جنسیت: خانم، آقا
حداکثر سن 35 سال

ترجیحا آشنا به حسابداری
دارای روابط عمومی باال

حقوق اداره کار
بیمه
مزایا

موبایل 09219562745

پخش بهداشتی بامداد کیمیا 
نفیس در راستای تکمیل کادر 
فروش و مالی خود با شرایط زیر 

در اصفهان دعوت به همکاری می 
نماید.

ویزیتور فروش
جنسیت:آقا

بصورت تمام وقت
با حقوق ثابت و پورسانت عالی

حسابدار
جنسیت : خانم

با سابقه )ترجیحا 3 سال به باال(
)به اس ام اس پاسخ داده نمی شود(

اطالعات تماس
تلفن 03136696164
تلفن 03136696165
موبایل 09140431262

این که برف روی گنبد 
نباشد شاید اتفاق 

خوبی است ولی باید 
علت را پیدا کرد. اگر 
این مواد و یا اقدامات 

دیگر مرمتی باعث 
جلوگیری از تنفس بنا 
شده باشد و یا به مرور 

زمان آسیب بزند، 
اشتباه بزرگی است 

و باید آن را حل کرد. 
چون این مصالح باید 

بتوانند رطوبت را پس 
بزنند؛ نه اینکه حفظ 

کنند.

مهر
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گردشگری غذا که طی ســالهای اخیر مورد اقبال در 
صنعت گردشگری جهان قرار گرفته است به مرور به یکی از انواع گردشگری با هویتی 
مستقل تبدیل می شود به این معنا که ســفر با هدف تجربه طعم غذاهای بومی و 

محلی هر منطقه و کشور به یکی از اهداف رایج آن بدل شده است.
در عصر حاضر به تدریج گردشــگران که گردش و سفر در تاریخ، ورزش، طبیعت و 
فرهنگ سایر ملل  و اقوام را در سفرها تجربه کرده اند به واسطه میل انسان به تغییر 
به دنبال تجربه های جدید می روند و در این مسیر توجه به حس دلنشین خوردن 
غذاهای بومی، سنتی و محلی به یکی از تفریحات سالم و با استقبال و جذابیت باالی 
گردشگران بدل شده است به گونه ای که تا پیش از این گردشگری غذایی را می  شد 
به عنوان زیر مجموعه و مکمل سایر انواع گردشگری و صرفا با هدف تجربه فرهنگ 
غذایی مردم میزبان شناخت اما امروزه گردشگری غذایی در حال تبدیل شدن به 

یکی از انواع مستقل گردشگری و البته توام با تخصص است.
تاثیر غذا، خوراک و نوشیدنی بر جذب گردشــگر به گونه ای است که غذا  به عنوان 
یکی از نمادهای اصلی معرف و نشانه فرهنگ، سنت، خلق و خو و دیدگاه های زیستی 
مردمان هر جامعه محسوب می شود و در صورتی که هدف گردشگران را آشنایی با 
فرهنگ، سنت و سابقه تاریخی هر خطه بدانیم غذاهای بومی و محلی در این زمینه 

یار و پیام رسان خوبی می توانند باشند.
گردشگری خوراک و نوشیدنی یا فود توریسم از مهمترین اشکال گردشگری است 

که نقش مهمی در جذب گردشگر داخلی و البته خارجی دارد.
از دیدگاه متخصصــان و صاحبنظران مردم شــناس؛ فرهنگ غــذا، خوراکیها و 
نوشیدنیها جایگاهی خاص در آداب، رسوم، اخالقیات و خلقیات انسانها دارد. از این 
حیث غذا عنصری کلیدی در حوزه مردم شناسی، انسان شناسی و تمدنی محسوب 

می شود.
گردشگری غذا امروزه بازاری با گردش مالی بسیار باال دارد به طور مثال میل و عالقه 
شدید به وجود آمده در انسانها برای استفاده از غذای سالم و به تعبیری غذای حالل 
به حدی رشد یافته که دیگر طالبان غذای حالل را نمی توان صرفا کشورهای اسالمی 
دانست بنابراین ایران به واسطه فعالیت و ارائه خدمات به صورت حالل در نحوه ارائه 
خدمات و شیوه های پخت و تهیه غذا با رعایت اصول اسالمی، شایسته سهمی جدی 
و قابل توجه در بازار غذای حالل و البته جذب گردشــگران غذایی و عالقه مند به 

تجربه غذاهای جدید است.
به یقین اطالع رسانی و معرفی ظرفیتها و تنوع غذایی موجود در کشورمان اهمیت 

به سزایی در معرفی هر چه بهتر و جذب گردشگران دارد و چون شیوه طبخ غذای 
ایران بعد از سبک پخت غذای چینی و رومی سومین سبک شناخته شده در جهان 
است به خوبی می توان با معرفی این سبک به جهانیان نسبت به جذب گردشگران 

خارجی موفقیت شایسته ای کسب کرد.
خراسان رضوی و مشهد الرضا)ع( با میزبانی ســاالنه حدود ۳۵ میلیون گردشگر 
داخلی و خارجی و میزبانی بیش از یک سوم گردشگران خارجی ورودی به کشور از 
جایگاهی اثربخش و مهم برای معرفی، ظرفیت سازی و تقویت گردشگری غذایی و 

معرفی هرچه بیشتر و بهتر خوراک و غذای ایرانی برخوردار است.
ثبت ملی دو غذای شله مشهدی و شیشلیک شاندیز در فهرست آثار معنوی کشور 
نشــانگر قدمت و تاریخچه طوالنی پخت غذاهایی از این دست در خطه خراسان 

رضوی است.
شله مشهدی، شیشلیک، کباب، دیزی سنگی، دیگچه، کوکوی شیرین، چنگالی، 
حلیم نیشابوری، حلیم قوچانی، حلیم مشهدی، انواع آش، کباب دنده، چلو ماهیچه 
و چلوگوشت از دیگر غذاهایی است که در خطه خراسان بسیار شناخته شده است.

کمتر گردشگر و مســافری است که به مشهد آمده باشــد و به مناطق گردشگری 
طرقبه و شاندیز نرفته و تجربه خوردن غذاهایی مانند شیشلیک، جوجه، کباب دنده، 

چلوماهیچه و چلوگوشت را نداشته باشد.
تنوع غذایی بســیار فــراوان در ایران و به تبع آن خطه خراســان کــه برگرفته از 
ویژگی های طبیعی، آب و هوایی و فرهنگی هر منطقه است ظرفیت بسیاری برای 

جذب گردشگر غذا ایجاد کرده است.
برگزاری جشــنواره های غذایی و برپایی تورهای غذا برای آموزش پخت غذاهای 
محلی و افزایش گردشگرانی که به دنبال تنوع غذایی در محیط های سنتی هستند 
به ایجاد گردشگری غذا منجر شده که توسعه و گسترش آن در سالیان اخیر به شدت 

مورد توجه قرار گرفته است.
 جذابیت و محبوبیت غذا برای گردشگران

رییس اتحادیه صنف رســتوران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیم مشهد گفت: 
گردشــگری غذا ظرفیتی جذاب و غنی در خطه خراســان و محبوب گردشگران 

خارجی و داخلی محسوب می شود.
حسن امیریان افزود: بیشــتر میهمانان خارجی رســتورانهای کالنشهر مشهد را 
گردشگرانی از کشــورهای خلیج فارس به خصوص کشور عراق تشکیل می دهند 
به طوری که از ۱۰۰ درصد گردشــگران خارجی حدود ۷۰ درصد از عراق و بقیه از 

کشورهایی مانندعمان، کویت و قطر هستند.
وی اضافه کرد: ســه غذای مورد توجه و سفارش گردشــگران خارجی به ترتیب 
شیشلیک، چلوگوشت و ماهیچه است که بسیار در بین این گردشگران پرطرفدار 

است.
رییس اتحادیه صنف رستوران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیم مشهد گفت: در 
حال حاضر بهترین تفریح مردم غذاخوردن و رفتن به رستورانهاست و به رغم همه 

فشارهای اقتصادی هنوز هم مردم به گردشگری غذا توجه ویژه ای  دارند.
امیریان بیشترین غذاهای مورد توجه مردم ایران و سفارش آنان را به ترتیب قورمه 
سبزی، قیمه و چلوکباب اعالم کرد و افزود: البته توجه به غذاهایی مانند شیشلیک 
و ماهیچه نیز از سوی ایرانیان وجود دارد اما غذاهای سنتی مانند چلوکباب و قیمه 

از سفارش بیشتری برخوردار است.
وی با اشاره به فعالیت ۸۵۰ واحد رستورانی مجاز در کالنشهر مشهد که زیر پوشش 

این اتحادیه هســتند ادامه داد: عالوه بر این، ۲۵۰ واحد دیگــر که تمامی مراحل 
فعالیت خود را طی کرده  و اســتعالمات را هم گرفته اند  هم اکنون معطل دریافت 

مجوز بهداشت و پارکینگ هستند.
او اضافه کرد: به صورت میانگیــن هر یک از ۸۵۰ واحــد دارای پروانه فعالیت زیر 

پوشش روزانه ۱۰۰ مشتری دارند که رقم خوب و قابل قبولی محسوب می شود.
غفلت از معرفی سنت غذایی برای نسل جوان

رییس اتحادیه صنف رستوران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیم مشهد با اشاره 
به اهمیت و جایگاه غذاهای ســنتی و بومی در طب سنتی و سالمت انسانها افزود: 
متاسفانه نسل جوان و نوجوان بیشتر به سمت استفاده از انواع غذاهای فست فود و 
سریع پز گرایش دارند و نزدیکی و آشنایی کمتری با فواید و مزایای غذاهای سنتی 

ایرانی دارند.
امیریان گفت: الزم است با فرهنگ سازی و آموزش ساخت غذاهای سنتی و بومی به 
نسل جوان عالوه بر معرفی فرهنگ و هویت ایرانی، توجه آنان را به جنبه سالمتی و 

تغذیه ای این غذاها نیز جلب و هدایت کرد.
وی ادامه داد: جوانان می توانند با نظاره جذابیت و محبوبیت غذاهای ایرانی در بین 
گردشگران خارجی از شــدت لذیذ بودن این غذاها و اهمیت آنها برای گردشگران 

خارجی مطلع شوند.
او با اشاره به اینکه غذاهای ایرانی به شدت محبوب گردشگران خارجی است اضافه 
کرد: کشور ایران از خاویار به عنوان بهترین منبع غذایی در جهان برخوردار است و 
در کنار آن مشهد نیز با توجه به کیفیت غذاهایی که دارد در حقیقت دارنده بهترین 

غذاهای غرب آسیا و مورد توجه و محبوبیت گردشگران خارجی است.
غذاها نمادهای فرهنگی جامعه اند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی خراسان رضوی نیز در این 
زمینه معتقد اســت که غذاها نمادهای فرهنگی جامعه هستند و می توان از طریق 

بسط و ترویج آنها به نوعی فرهنگ را نیز انتقال داد.
ابوالفضل مکرمی فر با اشاره به ظرفیت های زیاد خراسان رضوی برای جذب گردشگر 
در حوزه غذاهای بومی و محلی گفت: تنوع اقلیمی و قومی در ایران باعث شــده تا 
غذاهای ایرانی نیز دارای تنوع زیادی باشد و به تبع آن در این استان نیز شاهد تنوع و 

تعدد فراوانی در غذاها و نیز تفاوتهای مثبت در شیوه های پخت هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر گردشگری غذا به نوعی مکمل دیگر انواع گردشگری ها 
محسوب می شــود و معروف ترین غذاهای ایران شــامل چلوکباب، قورمه سبزی، 
فسنجان، دیزی سنگی، زرشــک پلو با مرغ، لوبیا پلو، خورشت قیمه، آش رشته و 
شیشلیک محسوب می شــود که بخش عمده این غذاها در خراسان رضوی یافت 

می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با بیان اینکه 
چلوکباب از جمله غذاهای تاریخی و قدیمی اســت افزود: شیشلیک شاندیز و شله 
مشــهد نیز دو غذای ثبت شده در فهرســت میراث فرهنگی کشور است که هر دو 

متعلق به استان خراسان رضوی است.
مکرمی فر با بیان اینکه ظرفیت های زیاد در فرهنگ غذایی و پخت و پز در خراسان 
رضوی می تواند برای توسعه گردشگری و افزایش مدت ماندگاری گردشگران نقش 
موثری داشته باشد ادامه داد: بسیاری از غذاهای بومی استان در عرصه ملی و بین 
المللی شناخته شده اند که از آن جمله می توان به شله مشهدی و شیشلیک شاندیز 

اشاره کرد.

گردشگری غذا؛ رنگ زیبای فرهنگ و عطر دل انگیز خاطره

بازار کار

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

می نماید.
فروشنده

جنسیت:آقا، خانم
جهت فروشندگی و صندوقداری

فوق دیپلم
حداقل 3سال سابقه کار

اطالعات تماس
تلفن 03133392393

یک شرکت بازرگانی جهت بخش 
صادرات خود در استان اصفهان 

از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 
همکاری می نماید.

کارشناس بازرگانی 
جنسیت: آقا ، خانم

تعداد: یک نفر
لیسانس بازرگانی

با سابقه کار مفید در زمینه صادرات
آشنا به زبان انگلیسی 

ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه 8:30 
الی 17 پنجشنبه 8:30 الی 13:30
مزایا : اداره کار+بیمه+پورسانت

اصفهان- امام خمینی- مجتمع الماس
تلفن 03135155

تلگرام 09138107215
واتساپ 09138107215

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

یک آموزشگاه موسیقی جهت تکمیل 
کادر خود در استان اصفهان از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری 

می نماید.
 منشی

جنسیت:آقا،خانم
نوع همکاری : پاره وقت

دو شیفت صبح تا ظهر و عصر تا شب
تلفن 03132655467
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Iranian knowledge-based 
companies will be setting up 
a pavilion at the 17th Oman 
Petroleum & Energy Show (OPES) 
in March.Over 500 exhibitors 
and more than 10 pavilions from 
30 countries will be present 
in the 17th edition of the Oman 
Petroleum & Energy Show (OPES).
Participation at this pavilion can be 
a good opportunity for the Iranian 
knowledge-based companies 
active in the oil, gas, energy and 
related industries, to attract the 
large energy market of Oman and 
the Persian Gulf region.

Also, due to the participation of 
major multinational companies in 
the exhibition, Iranian companies 
will have a chance to interact 
with representatives of various 
countries active in the energy 
sector.The Oman Petroleum & 
Energy Show (OPES), according 
to the event’s organizers, serves 
as a key meeting point for 
energy professionals, oil and gas 
companies, policy and decision-
makers, and stakeholders.The 
OPES 2020 will be held at Oman 
Convention & Exhibition Centre 
in Muscat, from 9-11 March 2020.

China opposes 
wanton US sanctions 
against Tehran, 
Beijing

Beijing has expressed its objection 
to Washington's unilateral sanctions 
and its self-declared "long-arm 
jurisdiction", rejecting the new round 
of US sanctions against Iran and China.
"We are against unilateral sanctions 
and the so-called 'long-arm 
jurisdiction'. believe wanton use or 
threat of sanctions won't solve any 
problem," Chinese Foreign Ministry 
Spokesperson Geng Shuang said at a 
regular press conference on Monday in 
response to sanctions against Iranian 
and Chinese entities.
"China and Iran have been conducting 
mutually-beneficial cooperation in 
various sectors within the framework 
of international law. Such cooperation, 

which is justified and lawful and doesn't 
harm any third party's interests, should 
be respected and protected," he added.
Geng urged the US to "cease 
immediately the wrongful sanctions" 
on Chinese businesses and said, "We 
will continue to staunchly defend 
Chinese enterprises' legitimate rights 
and interests."
To a question on the mistakenly shot 
down Ukrainian airliner in Iran, the 
Chinese official expressed deepest 
condolences to the victims and sincere 
sympathies to the bereaved families.
"Relevant parties are in communication 
regarding this and we hope to see a 
proper settlement to avoid further 
complication," he said.

Iran's Steel 
Production 
Capacity 
Expansion on 
Right Track
The Iranian Mines 
and Mining Industries 
D e v e l o p m e n t 
and Renovation 
Organization's latest 
report on expansion 
of under-construction 
steel production units 
shows a total of 19.1 
million tons will be 
added to Iran’s annual 
steel production 
capacity when 
these units become 
operational in the 
Iranian year 1402 
(March 2023-24).
Iran's current steel 
production capacity 
stands at 35 million 
tons per year, Deputy 
Minister of Industries, 
Mining and Trade 
Jafar Sarqeini said 
recently.
Iran aims to increase 
its steel production 
capacity to 55 million 
tons by March 2025, 
as part of a 20-year 
Vision Plan designed 
for the strategic 
industry, according to 
Financial Tribune.
The addition of 
19.1 million tons by 
the time the under-
construction projects 
come on stream to 
the current capacity 
means the aggregate 
output capacity will 
reach 54.1 million 
tons by March 2024, 
which is only 900,000 
tons short of the target 
Iranian steelmakers 
need to reach in a year.  
According to the 
IMIDRO report, which 
surveys physical 
progress of the 
aforementioned units 
as of Nov. 21, 2019, 
Ana Steel Company 
located in Zanjan 
Province will have a 
production capacity 
of 1 million tons per 
year upon completion. 
The development of 
the unit has made 
97% progress and it 
is expected to become 
operational by the 
end of the current 
Iranian year (March 
19, 2020).
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Iranian knowledge-based firms to 
attend Oman energy show

A d d r e s s i n g 
a ceremony 
marking the 
official launch 
of Phase 2 of 
Takht Jamshid 
Petrochemical 

Plant on Tuesday, 
Behzad Mohammadi 
said the project was one 
of the first plants to be 
launched in the second 
leap of the industry in 
Iran which will bring the 
country’s petrochemical 
production capacity to 
100 mt/y by 2022 from 
currently 66 mt/y.
Mohammadi, who 
is also deputy 
petroleum minister for 
petrochemical affairs, 
said the third leap of the 
industry would come to 
fruition in a 5-year time 
span and would bring the 
country’s petrochemical 
production capacity to 
133 mt/y.
Moreover, Iran’s 
petrochemical revenues 
would reach 37 billion 
dollars per year, 

according to SHANA.
The official went on to say 
that 16 catalyst groups 
had so far been localized 
in the petrochemical 
industry, adding the 
presence of the private 
sector in the third leap 
would be 4 times more 
than the projects of the 
second leap.  
The NPC CEO, pointing 
out that one of the 
concerns of the 
petrochemical industry 
in the country was the 
transition from natural 
gas to methanol as well as 
acquiring the technical 
savvy of PVM which 
had been carried out 
by the Petrochemical 
Research and Technology 

Company (PRTC), stated, 
“This project will be 
commissioned by 2021 
in West Islamabad with 
$550 million investment 
and in three segments 
of gas into methanol, 
methanol to propylene 
and propylene to 
polypropylene and its 
derivatives.”
Referring to the $33.5 
billion catalyst market 
worldwide, Mohammadi 
said, 54% of this 
market is related to 
the petrochemical and 
refining industries, 
adding that the country's 
catalyst market is $400 
to $450 billion, of which 
$250 million is in the 
petrochemical industry.

He stated that of the 40 
catalytic groups of the 
petrochemical industry, 
16 groups have been 
localized in Iran, and said 
that 9 other groups will 
be commercialized by 
the end of the calendar 
year of 1400 (March 
2022) and the rest 
are in research and 
development phase.
Elsewhere in his address, 
Mohammadi said Iran’s 
production capacity 
for base petrochemical 
products was 23 million 
tons which would reach 
55 mt/y by 2025. He also 
added that Saudi Arabia’s 
production of the items 
would reach 43 mt/y by 
2025.

Iran’s trade ties with 
Iraqi’s KRG ‘extensive’: 
envoy
Iranian Ambassador to Baghdad, Iraj Masjedi, 
said that trade and business ties of the Islamic 
Republic of Iran with Iraq are ‘extensive’.
He made the remarks late on Tue. in the 
inaugural ceremony of industrial and 
economic capabilities’ exhibition of the Islamic 
Republic of Iran in Sulaymaniyah of Iraq and 
said, “more than 150 Iranian companies 
have showcased their latest products and 
achievements in this exhibition.”
He further noted that the economic relations 
of the Islamic Republic of Iran with Iraq’s 
Kurdistan Regional Government (KRG) were 
‘excellent and extensive’.
The significant participation of officials, 
various economic and commercial sectors 
and mass participation of people of Iraqi’s 
Kurdistan Regional Government (KRG) in the 
exhibition indicate the remarkable economic 
ties and high welcome of Iraqi people from the 
industrial and production capabilities of Iran, 
Masjedi highlighted.
Iranian officials have planned a 
comprehensive program for increasing 
economic ties with neighboring Iraq, targeting 
$20 billion annually, the important portion of 
this rate is related to Iraq’s KRG, he stressed.
The country of Iraq, especially KRG, is a 
suitable market for supplying Iranian 
products, he said, adding, for this purpose, 
Iranian traders and producers should take 
advantage of this capacity for boosting the 
economy and gaining more revenues.
Iranian Ambassador to Iraq Iraj Masjedi called 
on Iranian producers and exporters to make 
their utmost effort in the field of transferring 
technical knowhow and technology to Iraq’s 
KRG.

Trade exchange volume 
between Iran, Azerbaijan 
increase 30 percent
Deputy Prime Minister of Azerbaijan Shahin 
Mustafayev said that the trade exchange 
volume between Iran and Azerbaijan has 
increased by 30 percent in 2019. 
He made the remarks in a meeting with 
the country's President Ilham Aliyev on 
the economic activities of the Republic of 
Azerbaijan. 
Economic transactions between the Republic 
of Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran 
have yielded significant results in various 
fields in 2019, he added. 
He further noted that achieving these 
momentous results in the current complicated 
status of the world and region is deemed 
valuable for the Republic of Azerbaijan. 
The Azeri official also said Baku, in cooperation 
with Iran and Russia, is taking steps to develop 
international North-South Corridor.
The Deputy Prime Minister of Azerbaijan also 
expressed his confidence that the construction 
of a new road from Astara to the border of Iran 
will be completed in 2020.
Referring to the fact that Azerbaijan has 
completed most of the process regarding 
the North-South Corridor in its territory, 
Mustafayev noted that the construction 
of a new road bridge is scheduled to begin 
in the current year at Iran and Azerbaijan 
border which will be completed in  
2021.

The CEO of the National Petrochemical Company 
(NPC) said that the presence of smart local 
private sector companies would be remarkable 
in the materialization of the third petrochemical 
leap of the country.

Private sector to play bigger role in 
Iran's 3rd petchem leap: official

news

“This project will 
be commissioned 
by 2021 in West 
Islamabad with 
550$ million 
investment and in 
three segments of 
gas into methanol, 
methanol to 
propylene and 
propylene to 
polypropylene 
and its 
derivatives.”
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Ukrainian prosecutor 
general asks Iran to 
deliver crashed plane’s 
black boxes: report
Ukraine's prosecutor's office said that had 
asked Iran to provide Kyiv with the flight 
recorders from the Boeing which was 
unintentionally shot down near Tehran last 
week.
"The Office of the Prosecutor General and the 
Security Service of Ukraine appealed to the 
competent authorities of the Islamic Republic 
of Iran with a request for legal assistance 
related to the transfer of flight recorders to the 
Ukrainian law enforcers from the Boeing 737 
aircraft of Ukraine International Airlines, which 
operated Tehran-Kiev flight PS752 and was 
shot down by Iranian military," Sputnik quoted 
the office as saying in a Telegram channel.
The office said that Ukraine is taking every 
conceivable measure to ensure the proper 
decryption of the flight recorders and 
preserve evidence in the investigation of the 
circumstances of the crash.
Last week, a Boeing 737-800 belonging to 
Ukraine International Airlines was downed by 
the Iranian military soon after departing from 
Tehran's major international airport at 06:12 
local time (02:42 GMT). The incident occurred 
amid the heightened tensions between Iran and 
the US and the Iranian defense force’s full alert.
Iranian officials have expressed regret for 
the accident, and government spokesman Ali 
Rabiei announced on Monday that President 
Hassan Rouhani is following up on a number of 
issues related to the crash.

 British amb. leaves Iran 
on Tuesday
British ambassador to Iran Robert Macaire 
has left Iran in accordance with the terms and 
conditions on Tuesday night.
According to diplomatic protocols, any 
ambassador and diplomatic representative 
can travel to his country by presenting a note.
Macaire took part in a protest in front of Amir 
Kabir University in downtown Tehran on 
Saturday and was shortly detained.
He was summoned to the Iranian Foreign 
Ministry on Sunday for “unconventional 
behavior” inconsistent with his diplomatic 
status and being present in an “illegal 
gathering”.
He was reminded that the presence of 
foreign ambassadors in unlawful gatherings 
is not in line with their responsibilities as a 
political representative of their country and 
it is contrary to the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations of 1961.

Leader Urges Efforts to Familiarize 
Youths with Eminent Martyrs

Members of a 
committee tasked 
with holding 
a congress to 
c o m m e m o r a t e 
martyrs of Iran’s 
southern province 

of Bushehr met with 
Ayatollah Khamenei on 
January 13.
In comments at the 
meeting, the Leader 
described Bushehr 
Province as a delicate 
region that also basks 
in the glory of military 
struggle against the 
aggressors.
For many years during the 
presence of colonialist 
forces in south of Iran, 
the province of Bushehr 
had faced threats from 
the enemies, Ayatollah 
Khamenei said, adding 
that the guidance of 
religious clerics and 
the sacrifices made by 
distinguished martyrs, 
such as Rais Ali Delvari 
(1882-1915), helped 
people stand against the 
aggression vigorously.
The Leader also said 

that the numerous 
martyrs in Bushehr 
signify the region’s “deep 
revolutionary and jihadi 
insight into Islam” and 
the sustainability of that 
understanding through 
successive generations.
“Do something to make 
the memory of these 
prominent martyrs 
and personalities stick 
in the mind of the new 
generations,” Ayatollah 
Khamenei underlined.
Paying tribute to the 
martyrs of Bushehr for 
fighting against the British 
invaders, the Leader urged 
that the propagation 
organizations should try 
to promote and deepen the 
concept of jihad –struggle 

against the enemies 
of Islam- by turning the 
spotlight on the prominent 
figures of jihad.
A country like Iran, 
which holds energy, 
mines and diverse 
resources, is located in 
a sensitive geographical 
region, and has diverse 
climatic conditions and a 
population of 80 million, 
has always been a target 
for the world powers, 
Ayatollah Khamenei said, 
stressing that the Islamic 
Revolution has helped 
Iranians to stand on their 
own feet.
“The morale for jihad 
and resistance must be 
institutionalized in such a 
way that it would become 

the definite path for 
successive generations,” 
the Leader underscored.
In December 2018, 
Ayatollah Khamenei 
cautioned about the 
enemy’s plots to damage 
spiritual values in Iran, 
saying, “The enemies’ 
onslaught at the spiritual 
level is much more 
dangerous and troubling 
than the ones at the level 
of ordinary issues, hard 
attacks and the like.”
The Leader underscored, 
though, that the hostile 
attempts to damage the 
spiritual values will end 
in failure in the same way 
that the “hard war and 
hard pressures” against 
Iran resulted in failure.

 Arrests Made 
over Downing 
of Ukrainian 
Plane: Iranian 
Judiciary 
Official
 The deputy head of Iran’s 
Judiciary said some individuals 
have been arrested for the 
human error behind the recent 
crash of a Ukrainian passenger 
plane near Tehran, which led 
to the deaths of all 176 people 

on board.
Speaking at a ceremony 
to commemorate Martyr 
Lieutenant General Qassem 
Soleimani in the northeastern 
province of Golestan on 
Tuesday night, Hadi Sadeqi 
said the Judiciary is pursuing 
the issue closely.
The top judiciary official 
went on to say that so far, 
some individuals have been 
arrested over the unintentional 
downing of the airliner. In a 
statement on Saturday, the 
General Staff of the Iranian 

Armed Forces said the incident 
took place following Iranian 
missile strikes on a military 
base of the criminal US regime 
in Iraq and amid a possible 
threat of hostile military 
actions.
“Following the threats from 
the president and the military 
commanders of the criminal 
US that a large number 
of targets on the Islamic 
Republic of Iran’s soil would 
be hit in case of a retaliatory 
operation, and considering 
an unprecedented increase in 

the aerial movements over the 
region, the Islamic Republic of 
Iran’s Armed Forces were on 
the highest level of readiness 
in order to respond to possible 
threats,” the statement read.
It also said that military flights 
by the terrorist American 
forces had increased around 
Iran after the missile attack 
and there were reports that 
hostile aircraft posing threats 
to Iranian strategic centers had 
been tracked on radar screens, 
making the Iranian Air Defense 
more sensitive.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei called for plans to 
familiarize the younger generation of 
Iran with the martyrs and prominent 
personalities of the war against enemies.
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Iran’s reaction to E3's move to trigger 
JCPOA dispute mechanism
 Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of 
Iran Seyyed Abbas Mousavi has reacted to a statement by France, Britain 
and Germany about their decision to trigger the dispute mechanism in the 
2015 Iran nuclear deal, known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).Speaking to reporters, Foreign Ministry Spokesman Seyyed 
Abbas Mousavi said, “At first, it is necessary to explain that the measure 
by the three European countries is deemed to be a totally passive action 
taken from the position of weakness. The process of settlement of disputes 
over the JCPOA has been triggered by the Islamic Republic of Iran since 
more than a year ago with the formal letters that our country’s Minister 

of Foreign Affairs has sent to the JCPOA Joint Commission’s coordinator. 
Thus, nothing new has happened, be it in terms of the processes or in 
operational terms.”“The truth is that following the announcement of 
the US’ illegal withdrawal from the JCPOA and the re-imposition of that 
country’s (US’) sanctions, which should have been lifted under the JCPOA, 
the JCPOA fell into a state of imbalance and instability. As a result, the 
Islamic Republic of Iran started the process of settlement of disputes in 
accordance with the Article 36 of the JCPOA and referred the case to the 
JCPOA Joint Commission, and at the meetings of the commission that were 
held to consider Iran’s request -either at the level of political directors or at 
the level of ministers- all parties to the JCPOA emphasized unanimously 
that the US’ illegal withdrawal from the JCPOA is the main reason for the 
current complicated situation, and the commission passed a series of 

solutions to address the situation. But, 
unfortunately, the European parties 
to the JCPOA failed to take a tangible 
and serious measure to honour 
their commitments during one year, 
despite their JCPOA commitments 
and also the undertakings they had 
given explicitly and officially at the 
Joint Commission meetings after the US 
withdrawal from the JCPOA, and accordingly, 
our country employed the regulations expected in the Articles 26 
and 36 of the JCPOA, and halted the implementation of part of its nuclear 
commitments in five steps and with remarkable intervals,” he added.

“The morale 
for jihad and 
resistance 
must be 
institutionalized 
in such a way that 
it would become 
the definite path 
for successive 
generations,”
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 MP Motahari urges UK to 
apologize over acts of its envoy
Representative of Tehran in the Iranian Parliament Ali 
Motahari said that London should apologize for the 
‘unconventional’ act of its ambassador to Tehran.
UK ambassador to Iran Macaire was briefly detained 
during a protest in front of Amir Kabir University in 
downtown Tehran on Saturday when he was attending 
an illegal protest at the government’s handling of the 
aftermaths of a plane crash earlier this week.
“His measure has been awkward, unconventional, and 
unprofessional; no ambassador does such a thing,” 
Motahari told Mehr News Agency on Wednesday.
UK envoy has claimed that he had attended the gathering 
thinking that it was a memorial for those killed in the tragic 
Ukrainian plane incident and that he had tried to leave the 
area after hearing slogans but had been arrested, said the 
MP.

“It is not clear why he had participated in the gathering,” 
he said.
Condemning UK Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs is Dominic Raab who had 
threatened Iran with imposing sanctions due to the 
arrest, Motahari highlighted that “England should not act 
as a claimant, rather it should apologize.”
Sporadic protests erupted in some Iranian cities 
after it was announced that Iranian air defenses have 
unintentionally shot down the Ukrainian airliner last week 
which claimed the lives of all 176 people on board.
“These protests and slogans are somewhat natural; after 
all, a major incident and a big mistake has happened,” 
Motahari said, noting that “people and students are 
seeking to voice their protests.”
 He said that security forces should let protestors chant 
slogans “but if these gatherings continue and protestors 
start destroying public property, they should be dealt with. 

I f 
the gatherings are 

organized in a manner to pursue overthrow, certainly no 
government will tolerate it.”

News

Lavrov: G7 
No Longer 
Playing 
Important 
Role
 The creation of G20 
confirmed that G7 
can no longer solve 
important issues, 
Russian Foreign 
Minister Sergey 
Lavrov told the 
Raisina dialogue 
2020 conference 
in New Delhi on 
Wednesday.
"The creation 
of G20 was the 
recognition that G7 
cannot anymore 
decide any issue of 
any significance," 
Russia’s top diplomat 
said. "And G20 
which embraces 
G7, BRICS and like-
minded countries 
who support the 
BRICS position on 
many occasions. 
This is a workable 
o r g a n i z a t i o n , 
especially in a 
situation when 
developing countries 
have grievances 
regarding the 
lack of progress 
on the reform of 
the UN Security 
C o u n c i l ." L a v r o v 
stressed that the main 
deficiency of the UN 
Security Council is 
underrepresentation 
of developing 
countries. "We 
repeatedly reiterated 
our position that 
India and Brazil 
absolutely deserve 
to be on the Council 
together with an 
African candidate. 
And our position is 
that the purpose of 
the UN reform is 
to make sure that 
the developing 
countries have a 
better treatment in 
the central organ of 
the United Nations," 
he said, Tass reported.
He highlighted that 
the UN Charter is 
the anchor of any 
discussions on global 
issues."The principles 
such as sovereign 
equality of states, 
n o n - i n te r fe re n c e 
in internal matters, 
respect for territorial 
integrity, peaceful 
resolution of disputes 
should be applicable 
to each and every 
situation in the world. 
They should be the 
guiding point for any 
discussion to develop 
any new ideas on the 
world arena," Lavrov 
noted.

Iran
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President says all should strive to safeguard 
legacy of Gen. Soleimani
Iran's President Hassan Rouhani described the IRGC commander 
Leuitenant Qasem Soleimani as the commander who protected Iran's 
borders and said all should strive to safeguard his legacy.He made the 
remarks on Wednesday when addressing the Iranian cabinet's weekly 
session.He said despite all tough conditions, big chances are still possible to 
make.President Rouhani said that the Iranian people have already experienced many tough 
days recently and hoped these sad days will be over soon.Referring to Lieutenant-General Qasem 
Soleimani's assassination by the US, he said the commander defended Iran and could stand no 
differences among Iranians.

 Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
has slammed as a “strategic 
mistake” the European 
Union’s decision to trigger a 
dispute mechanism under 
the 2015 Iran nuclear deal 
(JCPOA).The Iranian foreign 
minister criticized the 
Europeans’ failure to honor 
their JCPOA commitments 
and slammed their move to 
trigger the dispute resolution 
mechanism as baseless in 
legal terms and a strategic 
mistake in political terms.
Annen, for his part, stressed 
that Germany attaches 
significance to the relations 
with the Islamic Republic of 
Iran, adding, “Our stance is 
defending and supporting 
the JCPOA, and the spirit 
of the letter from the three 
European ministers is not 
the destruction of the JCPOA.”

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:40:29 
Noon call to prayer : 
12:12:55  
Evening call to prayer: 
17:39:21  
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EU’s dispute 
mechanism ‘a 
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"We're, obviously, aware of what 
happened this morning, of the joint 
announcement made by the three and the 
confirmation made by the EU diplomatic 
chief," Dujarric said, according to TASS.
"We continue to call on parties to 
work together to do whatever they 
can to preserve the JCPOA [Joint 
Comprehensive Plan of Action]," he 
added.
He also called on Iran to continue 
cooperation with the International 
Atomic Energy Agency (IAEA).
"We also call on Iran to cooperate with 
the IAEA on its nuclear program and 
implementation of all its nuclear-
related commitments made under that 
agreement, under the JCPOA."
He readdressed the question about 
possible UN Security Council meeting 
on that matter to the nations directly 
involved in the deal.
France, Britain, and Germany confirmed 
on Tuesday that they had triggered the 

dispute mechanism in the Iran nuclear 
deal, but said they were not joining 
the United States campaign to exert 
maximum pressure on Tehran.
In a statement on Tuesday, Iran’s foreign 
ministry spokesperson Abbas Mousavi 
announced the country’s stance towards 
the decision made by France, Germany, 
and the UK to trigger the dispute 
mechanism in the Iran nuclear deal.
Considering the decision as a passive 
measure, Mousavi said after withdrawal 
of the US from the JCPOA, the deal was left 
in an unbalanced and unstable condition, 
which made the Islamic Republic refer 
the issue to the joint JCPOA commission, 
where suitable solutions were ratified, 
regarding the US as the main culprit for 
the predicament.
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 the US President Donald 
Trump announced the US withdrawal 
from the deal in May 2018 and unleashed 
the “toughest ever” sanctions against 
Iran despite global criticism.

“The incident (downing of the airliner) 
happened around 6:15 am (local time) 
January 8,” Brigadier General Abdollahi told 
the Islamic Republic of Iran Broadcasting 
on Tuesday night.“The commander of the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Aerospace Force was on a mission in the 
west of the country and after an hour, he was 
informed (about it) and reported this to his 
superior,” he added.
“(Anyone at) every level who reports 
(something) should make sure about (the 
accuracy of) the report,” he said, adding, 
“Naturally, the initial examination takes 
time.”The scope of mission of the involved 
individuals was extensive and it was 
necessary to speak to all of them so the 
process lasted about 38 hours, he noted.
Experts believe that the process was 
conducted as quickly as possible, the security 
official went on to say. 
In a statement on Saturday, the General Staff 
of the Iranian Armed Forces said the incident 
took place following Iranian missile strikes 
on a military base of the criminal US regime 

in Iraq and amid a possible threat of hostile 
military actions.
“Following the threats from the president 
and the military commanders of the criminal 
US that a large number of targets on the 
Islamic Republic of Iran’s soil would be 
hit in case of a retaliatory operation, and 
considering an unprecedented increase in 
the aerial movements over the region, the 
Islamic Republic of Iran’s Armed Forces were 
on the highest level of readiness in order to 
respond to possible threats,” the statement 
read.It also said that military flights by the 
terrorist American forces had increased 
around Iran after the missile attack and there 
were reports that hostile aircraft posing 
threats to Iranian strategic centers had been 
tracked on radar screens, making the Iranian 
Air Defense more sensitive.The statement 
added that the Ukrainian passenger plane 
had been approaching a sensitive military 
site of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) in a latitude and with a form 
similar to those of a hostile object, and that 
a "human error" caused the jetliner to be hit 
unintentionally, leading to the martyrdom of 
the passengers.
It also offered an apology for the human 
error and expressed sympathy with the 
bereaved families of the victims, giving an 
assurance that “fundamental reforms” in the 
operational processes of the Armed Forces 
would prevent a recurrence of such errors.

UN calls on parties to Iran nuclear deal 
to take effort to keep it in place

Iran’s Initial Inquiry into Plane Crash 
Conducted As Quickly As Possible: Official

The United Nations calls on all parties to the Iran nuclear 
deal to spare no effort to keep it in place, Stephane 
Dujarric, Spokesperson for the UN Secretary-General, 
said on Tuesday commenting on the decision made by 
Germany, France, and the UK to trigger the deal’s dispute 
resolution mechanism.

Deputy Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Brigadier 
General Ali Abdollahi highlighted reasons why a recent 
downing of a Ukrainian plane was announced after 3 days, 
saying the investigation that led to the announcement was 
conducted in the least possible time.

”The scope 
of mission of 
the involved 
individuals was 
extensive and it 
was necessary 
to speak to all 
of them so the 
process lasted 
about 38 hours, 
he noted.

He also called on 
Iran to continue 
cooperation with 
the International 
Atomic Energy 
Agency (IAEA).

 British amb. leaves 
Iran on Tuesday

Private sector 
to play bigger 
role in Iran's 3rd 
petchem leap: 
official

Iran’s trade ties 
with Iraqi’s KRG 
‘extensive’: envoy
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Democrats Say Measure to 
Rein in Trump on Iran Will 
Pass Senate
– US Senate Democrats said they had enough votes in 
the Republican-controlled Senate to pass a resolution 
curbing Donald Trump’s ability to wage war on Iran 
without congressional approval.
Senate Democratic leader Chuck Schumer and Senator 
Tim Kaine, the measure’s sponsor, said they had at least 
51 votes for a joint resolution that would require Trump 
to seek congressional authorization for military action 

against Iran, Reuters reported.
To become law, the measure must pass the House of 
Representatives and either be signed by Trump, or garner 
a two-thirds majority in both houses of Congress in order 
to override his veto.
Many members of Congress, including some of Trump’s 
fellow Republicans as well as Democrats, have been 
pushing the administration for more information about 
the assassination this month of top Iranian commander 
Lt. General Qassem Soleimani at Baghdad’s airport.
Trump did not inform Congress about the strike 
until after it took place and then, according to many 

lawmakers, his administration kept back too much 
information about the reason for the strike or the legal 
justification.
Criticism grew as Trump and his top officials have 
offered shifting justifications for the drone strike. Trump 
himself fuelled controversy by saying on Twitter that “it 
doesn’t really matter” whether Gen. Soleimani posed an 
imminent threat.
Kaine said four Republicans - Senators Rand Paul, 
Mike Lee, Susan Collins and Todd Young - had agreed to 
support the war powers resolution he introduced on 
Jan. 3.

In a statement, Collins said Kaine’s resolution would 
let Trump respond to aggression from a hostile nation 
or repel an attack. “It simply makes clear that only the 
Legislative Branch may declare war or commit our armed 
forces to a sustained military conflict with Iran,” she said.
Senate leaders are working out the timing of a Senate 
vote, likely next week, which is complicated by Trump’s 
Senate impeachment trial starting within days.
The House passed legislation known as a concurrent 
resolution last week, which called for an end to military 
action against Iran unless Trump obtained Congress’ 
approval.



20 درصد گوشى هاى میان رده از 5G پشتیبانى مى کنند
کارشناسان برآورد و اعالم کرده اند که 20 درصد از گوشى هاى میان رده در جهان به قابلیت پشتیبانى از شبکه 

5G مجهز خواهند بود.
 از آنجا که اخبار نسل جدید اینترنت 5G در گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران بسیارى نیز در انتظار 
اجراى آن هستند، کشورهاى زیادى با همکارى بزرگترین اپراتورهاى اینترنت و غول هاى تکنولوژى در جهان 

درصدد برقرارى این نسل جدید از اینترنت اند.
حاال بر اساس تازه ترین اخبار و گزارش هاى منتشر شده از سوى کارشناسان و تحلیلگران چینى، در سال 2020 

میالدى بالغ بر 20 درصد از گوشى هاى هوشمند میان رده مجهز به قابلیت پشتیبانى از نسل پنجم اینترنت همراه موسوم 
به شبکه 5G خواهند بود. آنها بر این باورند که انقالب شبکه 5G بسیار سریع تر از حد تصور ما در حال رخ دادن است که تا حد 

زیادى به لطف تالش شرکت هاى مخابراتى، اپراتورها و غول هاى تکنولوژى بوده است.
بسیارى از شرکت هاى تولیدکننده موبایل در سال هاى اخیر هم زمان با تالش براى توسعه زیرساخت هاى الزم براى برقرارى و راه اندازى شبکه 
5G به سمت و سوى توسعه و تولید گوشى هاى هوشمند با قابلیت پشتیبانى از نسل پنجم ارتباطات سیار روى آورده اند که به نظر مى رسد هر 

روز تعداد مدل هاى گوشى با این امکانات بیشتر شود.

پرداخت بیش از 278 میلیارد تومان تسهیالت ساخت مسکن در بافت فرسوده
مدیر امور اعتبارى بانک مسکن از پرداخت نزدیک به 9000 فقره تسهیالت بافت فرسوده و بازآفرینى شهرى 
به مبلغ 278 میلیارد و 125 میلیون تومان از ابتداى امسال تاکنون خبر داد و گفت: بیشترین تسهیالت 

پرداختى در حوزه بافت فرسوده متعلق به استان تهران بوده است.
محمدحسن علمدارى با بیان اینکه براى حمایت از تولید و عرضه مسکن در هسته فرسوده و قدیمى شهرهاى 

کشور از تمامى ظرفیت و توان تسهیالت دهى بانک به سازنده ها استفاده مى شود، اظهار کرد: تا روز 21 دى 
امسال، تعداد 22 هزار و 732 واحد مسکونى براى اخذ تســهیالت ویژه بافت فرسوده به بانک مسکن از سوى 

شرکت بازآفرینى شهرى معرفى شده اند. وى افزود: از مجموع واحدهاى معرفى شده به مدیریت شعب بانک مسکن، 
تا تاریخ اعالمى مجموعا 8945 واحد مسکونى به مرحله انعقاد قرارداد براى دریافت تسهیالت بافت فرسوده رسیده اند. به 

تعبیر دیگر این تعداد از واحدهاى معرفى شده به مدیریت شعب بانک مسکن در سراسر کشور، پس از بررسى، به مرحله انعقاد قرارداد و در نوبت 
پرداخت تسهیالت قرار گرفته اند. علمدارى یکى از مهم ترین اقدامات براى تسهیل و تسریع جریان نوسازى و بازآفرینى بافت فرسوده را پرداخت 
تسهیالت مناسب به پروژه هاى ساختمانى واقع در این محدوده است دانست و گفت: مطابق با کارنامه عملکرد به دست آمده از مجموع تسهیالت 
پرداخت شده در محدوده بافت فرسوده کشور، در ماه هاى گذشته 278 میلیارد و 125 میلیون تومان به متقاضیان تسهیالت پرداخت شده است.
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نصب سیلندر 
گاز مایع و یا 

سوخت گیرى در 
کارگاه هاى غیرمجاز 

براى فرد و خانواده  
و اطرافیان او بسیار 

فاجعه آفرین خواهد 
بود و همه روزه 

گزارش هاى متعددى 
از حوادث رخ داده در 
این کارگاه ها دریافت 

مى شود

اقتصاد ایران
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اشتباهى تراریخته 
نخوریم!

فارغ از تصمیم گیــرى درباره خوب 
یا بد بــودن محصــوالت تراریخته 
مصرف کنندگان حق دارند با آگاهى 
به انتخاب این محصول دست بزنند، 
بنابراین ضرورى به نظر مى رسد که 
عنوان «تراریخته» واضح و مشخص 

براى تمام افراد روى کاال درج شود.
 محصوالتى که ساختار ژنتیکى آن ها 
از طریــق مهندســى ژنتیک تغییر 
پیدا مى کند تحــت عنوان محصول 
تراریخته شناخته مى شود. مخالفان 
مصرف محصوالت تراریخته بر این 
باورند که این محصوالت مى توانند 
داراى عوارض و خطرات پیش بینى 
نشده اى بر ســالمت انسان و محیط 
 زیســت باشــند اما در طرف دیگر 
موافقــان معتقدند کــه بیمارى زا 
بودن این محصوالت اثبات نشــده 
و همچنین با کاهــش منابع آبى و 
خشکسالى هاى پى در پى، افزایش 
جمعیت و بحران کمبود منابع غذایى 
مى توان با تغییر در ژنــوم گیاه آن را 
نسبت به کم آبى مقاوم ساخت و در 
نتیجه عملکرد و بــازده محصول را 
افزایش داد. با این وجود آنچه اهمیت 
دارد لزوم درج نــام تراریخته بر روى 
محصوالتى است که ساختار ژنتیکى 
آن ها تغییر یافته است، به طورى که 
بر اساس قوانین ســازمان غذا و دارو 
تولیدکنندگان ملزم هســتند روى 
محصول خود درج کنند که محصول 

مورد نظر تراریخته است.

ایران اکونومیست
خـــبـــر
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 اخیرا عــده اى از افراد 
بــه دلیل عــدم آگاهى 
از خطــرات احتمالى، 
توجه ناکافى به خطرات 
احتمالــى یــا ترجیح 
مــوارد اقتصــادى به 
موارد ایمنى، نسبت به 
نصب ســیلندر گاز مایع (ال پى جى) 
در خودروهاى خود در مراکز غیرمجاز 
اقدام کرده و یا سوخت ال پى جى را نیز 
از مراکز غیرمجاز دریافت مى کنند؛ 
با توجه به این موضوع شــاید بتوان 
گفت که این ســیلندرها به نوعى به 
بمب متحرك تبدیل شــده و این امر 
عالوه بر خطرات جانــى و مالى براى 
خود فــرد و خانــواده او، پیامدهاى 
خســارت بارى را براى کارکنان این 
مراکز، مراجعه کنندگان و همسایگان 

به دنبال دارد.
نصــب ســیلندر گاز مایــع و یــا 
سوخت گیرى در کارگاه هاى غیرمجاز 
براى فرد و خانواده  و اطرافیان او بسیار 
فاجعه آفرین خواهــد بود و همه روزه 

گزارش هــاى متعــددى از حوادث 
رخ داده در ایــن کارگاه هــا دریافت 
مى شــود تا جایى که ایرج کلهرى - 
رییس اچ اس ایى شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى - در این باره هشدار 
داده و اعــالم کرده که اگــر فرآیند 
استفاده غیرمجاز از ال پى جى به عنوان 
سوخت خودروها ادامه یابد، متاسفانه 
بدلیل عدم رعایت الزامات ایمنى آمار 
حوادث در آینده به نحو چشمگیرى 

افزایش خواهد یافت.
بر این اساس تاکید شده که الزم است 
افراد به منظور جلوگیرى از خطرات 
احتمالى و حفظ ســرمایه هاى مادى 
و معنوى خود، از نصب ســیلندرگاز 
مایع یا همان ال پى جــى به صورت 
غیرمجــاز و نیــز مراجعه بــه مراکز 
غیرمجاز براى تبدیل خودروى خود 
به ســوخت ال پى جى جدا خوددارى

 کنند.
اگر چه توزیــع ال پى جــى برعهده 
شــرکت هاى موزع بخش خصوصى 
اســت، امــا شــرکت ملــى پخش 
فرآورده هــاى نفتــى ایــران اعالم 
مى کند که با احســاس مســئولیت 
درباره احتمال بــاالى وقوع حوادث 
جبران ناپذیر در این باره، هشدارهاى 
الزم به هموطنــان را ارائــه کرده و 

مى کند.
با توجه به لزوم بررســى هاى دوره اى 

درباره اســتفاده غیرمجاز از سوخت 
ال پى جى، الزم است تمامى افرادى 
که استفاده از ســوخت ال پى جى به 
لحاظ اقتصادى بــراى آن ها اولویت 
دارد و از طریق حمــل و نقل به امرار 
معاش مى پردازند، از طریق ســامانه 
IRNGV.IR نســبت به گازسوز 
کردن خودروى خود اقــدام کنند تا 
طى یک روند قانونى و اســتاندارد و 
ایمن سوخت پاك و ارزان سى ان جى 

را دریافت کنند.

    آغاز تبدیل رایگان خودروها به 
گازسوز تا دو هفته دیگر

البته در این میــان دولت مصوبه اى 
مبنــى بــر تبدیــل خودروهــا به 
صورت رایــگان به ســى ان جى ارائه 
داد کــه تازه ترین اخبــار در این باره 
نیز بیانگر این اســت کــه نهایتا پس 
از عقــد قراردادهــاى الزم در ایــن 
حوزه تا دو هفته دیگر اســتارت این 
کار زده مى شــود که در این شرایط 
دیگــر نیــازى به اســتفاده از ســو

خت هاى خطرناك نیســت. معاون 
مدیرعامــل شــرکت ملــى پخش 
فرآورده هاى نفتــى در این باره گفته 
که با هفت شــرکت در حال مذاکره 
و بررســى هســتیم و قراردهاى آن 
نیز آماده اســت و قرار شــده تا 250 
مرکز مشخص شده، طى هماهنگى 

تجهیزات الزم را از این هفت شرکت 
تامین کنند، ایــن 250 مرکز همان 
مراکزى هستند که نام و آدرس آن ها 
در شرکت پخش آورده شده اما ممکن 
است که تعداد آن ها نیز افزایش یابد. 
اکنون نمى توان درباره عدد دقیق این 

جایگاه ها اظهارنظر کرد.
حمید قاسمى ده چشــمه با تاکید به 
اینکه میــزان ثبت نام هــا 50 درصد 
نسبت به هفته گذشته افزایش یافته 
اما آن چیزى که مدنظر ماست، هنوز 
اتفاق نیفتاده ولى در کل رشد استقبال 
خوب بوده است، گفت: در حال حاضر 

نیز مردم مى توانند با هزینه خودشان 
به این مراکز مراجعه کنند، مشکلى 
در این بخش وجــود ندارد اما باتوجه 
به این که تجهیز صورت گرفته است، 
احتماال دو هفته دیگر قرارداد منعقد 
مى شــود و ما مى توانیــم به صورت 
رایگان مخازن را براى مراکز مشخص 
شده، ارسال کنیم تا فرایند کار پیش 

برود.
از ســوى دیگر درباره ظرفیت انجام 
این کار گفته شده این مساله به میزان 
ظرفیت کارگاه ها بســتگى دارد اما 
مى توان گفت که تقریبا در هر شرکت 

کارخانه مخزن حدودا 15 هزار تبدیل 
در هر ماه صورت مى گیرد؛ به عبارت 
دیگر در هر کــدام از هفت کارخانه، 
امکان تبدیل 15 هــزار مخزن وجود 
دارد و قرار اســت این ظرفیت تا عید 
به 30 هزار افزایــش یابد و این امکان 
وجود داد که به تمام تقاضاها پاســخ 

داده شود.
درحال حاضر طبق اعالم سازمانهاى 
مربوطه، اســتقبال از مصرف سى ان 
جى در کشــور افزایش یافته اســت 
و روزانــه 24.3 میلیــون مترمکعب 

مصرف مى شود.

به دنبال افزایش استفاده از گازهاى مایع به جاى بنزین:

مراقب بمب هاى متحرك باشید
پس از سهمیه بندى بنزین و افزایش قیمت این فرآورده 
نفتى استفاده از سوخت هاى دیگر در اولویت برخى افراد 
قرار گرفت که همین مساله موجب افزایش فعالیت مراکز 
غیرمجاز در این حوزه و ایجاد خطر انفجار سیلندر گاز مایع 

در خیابان شده است.
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استارت آپ

حلقه گمشده اکوسیستم استارت آپ ها چیست؟

مسعودى بیان کرد: اســتارت آپ ها عالوه بر اینکه 
براى جذب سرمایه گذار، به مزیت رقابتى و ایده هاى 
ناب نیازمندند به تشــکل هاى تخصصى براى ارائه مشاوره، شناسایى 
ظرفیت هاى بازار و ارتباط با شبکه اى از فعاالن آن حوزه تخصصى نیز 

احتیاج دارند.

على مسعودى عضو هیات مدیره مجمع تشکل هاى دانش بنیان ایران، بیان کرد: 
گروه هاى اســتارت آپى جوانانى پر از ایده و بسیار فعال هستند که نمیدانند دقیقا 
از کجا شــروع کنند بعد از مدتها تالش و فعالیت به محصول یا خدمت مى رسند 
ولى با مشکالتى مانند جذب سرمایه گذار و فروش محصول و جذب مشترى روبرو 

مى شوند.

   مزیت رقابتى و ایده خاص کلید جذب سرمایه 
گذار

مسعودى به ذکر چند توصیه به استارت آپ ها پرداخت 
و گفت: یکى از چالش هاى مهم استارت آپ ها جذب 
سرمایه گذار است، سرمایه گذار به دنبال ایده خوب با 
پیشنهاد خوب است تا بتواند در چشم انداز خود برگشت 
سرمایه و سود را ببیند در غیر این صورت هیچ انگیزه اى 
براى ســرمایه گذارى وجود ندارد. استارت آپ هم باید 
یکسرى مزیت هاى رقابتى به نسبت دیگر ایده ها داشته 
باشــند. در نهایت آنچه اهمیت پیدا میکند خاص بودن 
ایده است. این عوامل موجب عرضه درست محصول به 
بازار و جذب سرمایه گذار مى شــود. سرمایه گذار ابتدا 
به تیم و ســپس مزیت رقابتى توجه مى کند تا طى آن 

تصمیم به سرمایه گذارى بگیرد.
معتقد است که اصال لزومى ندارد استارت آپ ها از ابتدا وى  

سرمایه گذار داشته باشــند، او در ادامه به تشــریح دالیل خود پرداخت و گفت: 
اســتارت آپى که از همان ابتدا با وام و تسهیالت کارش را شــروع کند اگر نتواند 
بازاریابى درستى داشته باشد قادر به فروش نخواهد بود و به سرمایه گذار، بانک یا 

صندوق بدهکار مى شود و به سوى شکست حرکت میکند.
مسعودى افزود: بهتر است هر کسى کار خودش را انجام دهد. سرمایه گذارها به طور 
معمول تیم بازاریاب و تیم هاى اجرایى دارند و اصول بازار را مى دانند. سرمایه گذار 
شریک شود و استارت آپ به عنوان ایده پرداز قرار بگیرد. این مدل با به کار گرفتن 

تجربه سرمایه گذاران شانس موفقیت را براى استارت آپ بیشتر مى کند.
عضو هیات مدیره مجمع تشکل هاى دانش بنیان به نقش مشاوره ها اشاره کرد و 

افزود: مشــاور معتمد هم مى تواند در روند موفقیت استارت آپ ها موثر باشد ولى 
هیچ وقت نمیتوان انتظار اقدام عملیاتى از مشاور داشت چون وظیفه اى هم ندارد. 
استارت آپ ها به یک مجموعه با تجربه که مســیرهایى را طى کرده که براى یک 

کسب و کار نوپا تازگى دارد، نیازمند است.
مسعودى افزود: این مدل مشــارکتى بهترین مدل حمایتى از شرکت هاى دانش 
بنیان است. هم سرمایه گذار به سود و نفع مى رسد هم استارت آپ مى تواند بر پایه 
ایده خود و با اتکا به تجربه، مشاوره و توان سرمایه گذار به آینده و موفقیت کسب و 

کار نوپایش امید داشته باشد.

   مشاوره به استارت آپ ها را به دولت نسپاریم
مسعودى نقش مشاوران را حلقه مفقوده اکوسیستم استارت آپ ها دانست و گفت: 
تشکل هایى مانند مجمع تشکل هاى دانش بنیان چنین رسالتى دارند. ماموریت 
مشاوره به استارت آپ ها را حتى نباید به دولت سپرد این وظیفه اى است که تنها 
بخش خصوصى از عهده آن بر مى آید. مجمع تشــکل هاى دانش بنیان یا مراکز 
نوآورى اتاق بازرگانى یکى از وظایف تعریف شده شان برقرارى این دست ارتباطات 
است. ایده خوب با طرح اجرایى مطلوب را به سرمایه گذار مناسب برسانند ضمن 
اینکه زمینه شــناخت بازار، ظرفیت هاى بالقوه و بالفعل را به صورت مشــاوره در 
اختیار اســتارت آپ ها و دانش بنیان ها قرار دهند. اتاق بازرگانى در بخش کالن و 
در موضوعات تخصصى تر، این نقش برعهده تشکل هاى باال دستى مثل مجمع و 

فدراسیون ها و سپس تشکل هاى خرد است.
به گفته دبیرکل اتحادیه سراسرى، البته در حال حاضر هم این تعامالت با مشارکت 
تشــکل ها رخ مى دهد هرچند هنوز ســاختار مدونى براى آن ایجاد نشده است 
ولى براى مثال در اتحادیه سراســرى نمونه هاى زیادى داریم که شــرکت ها در
 استارت آپ ها سرمایه گذارى میکنند و اتحادیه در جریان جزئیات روند همکارى 
قرار دارد و حتى مشــاوران حقوقى اتحادیه به طرفین بــراى عقد بهترین قرارداد 

مشاوره مى دهند.

ایسنا
گــــــزارش

   
گذار

مسعودى به ذکر چند توصیه به استارت آپ ها پرداخت 
و گفت: یکى از چالش هاى مهم استارت آپ ها جذب 
سرمایه گذار است، سرمایه گذار به دنبال ایده خوب با 
پیشنهاد خوب است تا بتواند در چشم انداز خود برگشت 
سرمایه و سود را ببیند در غیر این صورت هیچ انگیزه اى 
براى ســرمایه گذارى وجود ندارد. استارت آپ هم باید 
یکسرى مزیت هاى رقابتى به نسبت دیگر ایده ها داشته 
باشــند. در نهایت آنچه اهمیت پیدا میکند خاص بودن 
ایده است. این عوامل موجب عرضه درست محصول به 
بازار و جذب سرمایه گذار مى شــود. سرمایه گذار ابتدا 

مسعودى بیان کرد: اســتارت آپ ها عالوه بر اینکه 
براى جذب سرمایه گذار، به مزیت رقابتى و ایده هاى 

معتقد است که اصال لزومى ندارد استارت آپ ها از ابتدا وى  
سرمایه گذار داشته باشــند، او در ادامه به تشــریح دالیل خود پرداخت و گفت: 
اســتارت آپى که از همان ابتدا با وام و تسهیالت کارش را شــروع کند اگر نتواند 

مسعودى بیان کرد: اســتارت آپ ها عالوه بر اینکه 

بازار و جذب سرمایه گذار مى شــود. سرمایه گذار ابتدا 
به تیم و ســپس مزیت رقابتى توجه مى کند تا طى آن 

تصمیم به سرمایه گذارى بگیرد.
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گذار
مسعودى به ذکر چند توصیه به استارت آپ ها پرداخت 
و گفت: یکى از چالش هاى مهم استارت آپ ها جذب 
سرمایه گذار است، سرمایه گذار به دنبال ایده خوب با 
پیشنهاد خوب است تا بتواند در چشم انداز خود برگشت 
سرمایه و سود را ببیند در غیر این صورت هیچ انگیزه اى 
براى ســرمایه گذارى وجود ندارد. استارت آپ هم باید 
یکسرى مزیت هاى رقابتى به نسبت دیگر ایده ها داشته 
باشــند. در نهایت آنچه اهمیت پیدا میکند خاص بودن 
ایده است. این عوامل موجب عرضه درست محصول به 
بازار و جذب سرمایه گذار مى شــود. سرمایه گذار ابتدا 
به تیم و ســپس مزیت رقابتى توجه مى کند تا طى آن 

تصمیم به سرمایه گذارى بگیرد.
معتقد است که اصال لزومى ندارد استارت آپ ها از ابتدا وى  

وجود 4700شرکت دانش بنیان در کشور
معاون علمى و فناورى رئیس جمهور گفت: هم اکنون 4 هزار و 700 شرکت دانش بنیان و بیش 

از 6 هزار استارت آپ در کشور وجود دارد.
سورنا ستارى در حاشیه بازدید از مرکز رشد دانشگاه علوم و فنون دریایى خرمشهر، در جمع 
خبرنگاران، با اشاره به شرکت هاى دانش بنیان، اظهار کرد: باید بتوانیم وحدتى را شکل دهیم و 

همه نیز بخواهند که این نوع شرکت ها تشکیل شوند. اگر این اتفاق محقق شود، اعتبار مورد نیاز 
که از بخش خصوصى است نیز تامین مى شود. همچنین بخشى از این اعتبار را دولت تامین مى کند 

و شرکت هاى دانش بنیان، منابع را به این روش جذب کرده اند.
وى افزود: در استان خوزستان متاسفانه هنوز این فرهنگ به طور کامل پیاده سازى نشده است و ما نیز در آن مقصر 

بوده ایم. اما خوشبختانه در همه دانشگاه  ها، مراکز رشد فعال و شرکت هاى دانش بنیان مستقر شده اند. اما همواره راه طوالنى 
در پیش داریم.

 رئیس بنیاد ملى نخبگان در پایان، گفت: هم اکنون 4 هزار و 700 شرکت دانش بنیان و بیش از 6 هزار استارت آپ در کشور 
وجود دارد. این شرکت ها سال گذشته بیش از 90 هزار میلیارد تومان فروش داشتند.

این امر که کارمندان شما نظرات 
خود را مهم تلقى کنند، بدون 

شک تاثیر فوق العاده-اى را در 
روحیه آنها خواهد داشت. به 

همین خاطر نیز همواره نسبت 
به آخرین تصمیمات و شرایط با 
آنها صحبت کرده و نظرات شان 

را جویا شوید

،،
اقتصاد آنالین

یادداشــت
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همچنین عــدم وجود این 
امــر در کارمنــدان باعث 
خواهد شــد تا آنها نهایت 
تالش خــود را انجام نداده 
و تنها یک رابطه اقتصادى 
شکل گیرد. بدون شک این 
امر، شــرایط ایده آل براى 
شما محسوب نمى شود. به همین خاطر 
نیز ضرورى است که حتى توجه بیشترى 
را به کارمندان خود در مقایسه با مشتریان 
داشته باشید. درواقع بدون تیم پرانگیزه 
انجام اقدامات الزم براى تحت تاثیر قرار 
دادن مشترى نیز عمال غیرممکن خواهد 
شد. در همین راستا به بررسى اقداماتى 
خواهیم پرداخت که کارمندان شما را به 
وفادارى نسبت به شرکت سوق مى دهد.

   1-کارمندان خود را بشناسید
این امر ممکن است بیش از حد ساده به 
نظر برسد، با این حال واقعیت این است 
که در حال حاضر بیش از نیمى از شرکت 
ها آگاهى کافى از کارمندان خود ندارند. 
این امر بدون شک یک فاجعه محسوب 
مى شــود. درواقع کار کــردن با افرادى 
که شــناخت وجود ندارد، کامال بى معنا 
خواهد بود. به همین خاطر نیز ضرورى 
است تا سریعا براى افزایش ارتباط خود 
با کارمندان برنامه ریزى کنید. این نکته 
را به خاطر داشته باشید که حتى ایجاد 
یک رابطه دوستانه نیز بدون مانع بوده و 
الزم است تا عقاید قدیمى و اشتباه خود 
در این رابطه را کنار بگذارید. بدون شک با 
وقت گذاشتن بیشتر با کارمندان، متوجه 
بسیارى از تفاوت افراد با یکدیگر خواهید 
شــد. این امر کمک خواهد کرد تا برنامه 
ریزى بهترى را داشته و قدرت درك آنها 

پیدا کنید. در نهایت ایــن رابطه خوب، 
باعث افزایش رضایت کارمندان و کاهش 
استرس ناشى از کار مى شود. درواقع هیچ 
چیز بهتر از شرایطى نخواهد بود که افراد 
به راحتى بتوانند در رابطه با مشکالت و 
حتى اشتباهات خود با مدیریت صحبت 
کرده و از او کمک بگیرند. به همین خاطر 
در صورتى که چنیــن روحیه اى در تیم 
شــما وجود ندارد، الزم است تا در شیوه 
رفتارى خود تغییراتــى را اعمال کنید. 
درواقع مهم ترین دارایى شــما، همین 

نیروى انسانى محسوب مى شود.

   2-هم فکرى داشته باشید
این امر که کارمندان شــما نظرات خود 
را مهم تلقــى کنند، بدون شــک تاثیر 
فوق العــاده-اى را در روحیه آنها خواهد 
داشت. به همین خاطر نیز همواره نسبت 
به آخریــن تصمیمات و شــرایط با آنها 
صحبت کرده و نظرات شان را جویا شوید. 
فراموش نکنید که این امــر، یک اقدام 
نمایشــى نبوده و در بســیارى از موارد 
بهتریــن راه حل هــا را در دل این گفت 
وگوها به دســت خواهید آورد. علت این 
امر به این خاطر است که کارمندان بیش 
از هر فرد دیگرى با روند انجام کار درگیر 
بوده و این امر باعث مى شــود تا آنها در 
بسیارى از شــرایط آگاهى واقعى ترى را 
نسبت به برخى از موضوعات داشته باشند. 
در نهایت فراموش نکنید که روزمرگى، 
یک آسیب بســیار بزرگ محسوب مى 
شود. به همین خاطر نباید از ایجاد تنوع 

در کار افراد غافل شوید.

   3-تداوم داشته باشید
اشتباه بزرگ بسیارى از مدیران این است 
که تصور مى کنند تنها در شرایط بحرانى 
باید اقدام به تقویت روحیه کارمندان خود 
کنند. این امر در حالى است که شما در هر 
لحظه اى ضرورى اســت تا در این رابطه 
اقدام کنید. درواقع بسیارى از مشکالت 
حال حاضر، به علت عدم پیشــگیرى ها 
به وجود آمده است. به همین خاطر اگر 
روحیه بخشى مداومى را داشته باشید، 
بدون شک حتى در صورت بروز بحران نیز 
تیم شرکت آرامش الزم را خواهد داشت. 
در نهایت فراموش نکنیــد که هر یک از 
افراد از اهداف شخصى نیز برخوردار است، 
به همین خاطر با شناسایى آنها و کمک 

رسانى بدون شک راهى جز تحسین شیوه 
عملکردى تان باقى نخواهید گذاشت.

   4-بر روى مقوله استراحت توجه 
ویژه اى را داشته باشید

در گذشته اگرچه شــیوه مدیران باعث 
فشار بســیار زیاد بر روى کارمندان مى 
شد، با این حال جهان از آن مرحله گذر 
کرده اگر توجه ویژه اى را به مسئله رفاه و 
استراحت کارمندان خود نداشته باشید، 
بدون شــک محکوم به نابودى خواهید 
بود. براى مثال در حال حاضر مسئله سفر 
اجبارى براى کارمندان مطرح شده است. 
درواقع مدیران بــراى تمامى کارمندان 

خود ســفرهایى با حقوق را تعیین مى 
کنند تا آنها به خوبى بتوانند قواى خود را 
بازیابند. روان شناس ها نیز تاکید دارند که 
ورزش و سفر دو مورد از بهترین اقداماتى 
است که هر فرد براى حفظ سالمت جسم 
و روح خود مى تواند انجام دهد. به همین 
خاطر نیز ضرورى اســت تا در این رابطه 
برنامــه ریزى کنید. خوشــبختانه انواع 
باشگاه ها و آژانس هاى مسافرتى، براى 
برندها تخفیف هاى قابل توجهى را قائل 
مى شــوند که این امر باعث مى شود تا 
این اقدام بیش از حد هزینه بر نباشــد. 
همچنین فراموش نکنید که باید به میزان 
اهمیت و تالش کارمندان نیز توجه داشته 

باشــید. براى مثال بهترین کارمند ماه 
گذشته، بدون شــک باید بهترین سفر 
موجود در لیست را داشته باشد. این امر 
خود عاملى انگیزشى براى نهایت تالش 

افراد خواهد بود.

   5-مربى باشید
درواقع یک مدیریت درست باید رویکردى 
مشابه یک مربى ورزشى را داشته باشد. 
این امر باعث خواهد شــد تا کارمندان 
همواره رشــد کنند. در این رابطه حتى 
مشــورت هاى خود در رابطه با کوچک 
ترین اقدامات را نیز نسبت به افراد دریغ 
نکنید. درواقع افراد باید تفاوتى سطحى 
نسبت به فرصت شغلى حال حاضر خود 
با سال و یا حتى ماه گذشته حس کنند. 
در غیر این صورت نمــى توانید خود را 
مدیرى شایسته تلقى کنید. در این رابطه 
با توجه به ســطح تجربه و دانش باالى 
خود، مى توانید حتى دوره هاى آموزشى 
را نیز تعیین کرده و خود به عنوان یکى از 
مدرس هاى آنهــا فعالیت کنید. همواره 
این نکته را به خاطر داشته باشید که در 
تیم شرکت، اســتعدادها و توانایى هایى 
وجود دارد که تاکنون به نمایش گذاشته 
نشده است. به همین خاطر براى بسیارى 
از اقدامات، مى توانید بر روى کمک خود 
افراد تیم نیز حســاب کنیــد. در نهایت 
وجود یک پایگاه داده و خبررسانى، کمک 

خواهد کرد تا سطح دانش افراد، همواره 
به روز باقى بماند. بدون شک این شرایط، 
براى هر کارمندى رویایــى خواهد بود. 
درواقع نباید اجازه دهید که تنها انگیزه 

کارمندان شما کسب درآمد باشد.

   6-به صورت مداوم جشن بگیرید
یکى از خاطرات مهم و ماندگار، لحظات 
شــاد اســت. این امر پس از کسب هر 
موفقیتى ضرورى بوده و باعث مى شود تا 
افراد تمامى خستگى هاى قبل را به دست 
فراموشى بسپارند، با این حال جشن تولد 
براى تمامى کارمندان و سالگرد تاسیس 
شرکت نیز بســیار مهم تلقى مى شود. 
بدون شک با برنامه ریزى درست بودجه، 
براى این موارد نیز مبلغ مورد نیاز وجود 
خواهد داشت. درواقع نباید بیش از حد نیز 
اقتصادى فکر کنید. بدون شک با توجه به 
این امر که از محل کار به عنوان خانه دوم 
یاد مى شود، این امر تنها باعث خواهد شد 

تا آسایش الزم شکل نگیرد.
در نهایت تمامى این اقدامات باعث خواهد 
شد تا مفهومى جدید در مدیریت شکل 
گیرد که از آن تحت عنوان خانواده یاد مى 
شود. بدون شک هیچ فردى تمایل ندارد 
که خانواده خود را ترك کرده و بر روى آن 
تعصب خاصى را خواهد داشت. این امر 
باالترین مرحله براى یک تیم محسوب 

مى شود.

افزایش وفادارى کارمندان با 6 اقدام ضرورى  

این تیِم همیشه وفادار

اشتباه بزرگ بسیارى 
از مدیران این است که 

تصور مى کنند تنها 
در شرایط بحرانى باید 
اقدام به تقویت روحیه 
کارمندان خود کنند. 
این امر در حالى است 

که شما در هر لحظه اى 
ضرورى است تا در این 

رابطه اقدام کنید

اگرچه همواره در رابطه با راهکارهاى جلب وفادارى مشتریان 
صحبت مى شود، با این حال توجه داشته باشید که انجام این 
اقدامات براى کارمندان نیز اهمیت بســیار باالیى را دارد، با 
این حال بسیارى از برندها در این رابطه عمال بى تفاوت بوده و 
همین امر باعث شده است تا آمارها در این زمینه کامال فاجعه 
بار باشد. دو نکته اى که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که عدم وجود وفادارى باعث خواهد شد تا همواره با خطر از 
دست دادن تیم کارى مواجه باشید. فراموش نکنید که ایجاد 
یک تیم، اقدامى زمانبر محسوب شده و این امر مى تواند رشد 

شما را با کندى محسوسى مواجه سازد.
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