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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

در نشست خبری شرکت توزیع برق اصفهان مطرح شد:   

کاهش خاموشی های تابستانی با همراهی مردم

گرانی آسان و 
ارزانی دشوار است

تاثیر بازار ارز بر قیمت کاالها در 
زمان افزایش قیمتها سریع و در 
زمان کاهش قیمت ارز به شدت 
کند است، به گونه ای که ممکن 
است به کلی اثری از آن بر قیمت 

کاالها دیده نشود.
با کاهــش ۱۰ روزه قیمت ارز در 
بازار ایران، زمزمه هایی شنیده شد 
از احتمال کاهش قیمت کاالها؛ 
این انتظار از آن ناشــی می شود 
که با افزایش قیمت ارز به سرعت 
قیمت انواع کاال و خدمات افزایش 
می یابد و به تبع انتظار بخشــی 
از مردم هم کاهش قیمتها با هر 
نوســان منفی قیمت ارز است؛ 
حال آن که کاهش قیمت به علل 
گوناگونی وابسته است که مانند 

جهش افزایش رخ نخواهد داد.
در روند افزایشــی قیمت ارز به 
سرعت قیمت کاالهای مصرفی 
و دیگر بازارها چون مسکن تورمی 
می شــوند اما در شرایط کاهش 
قیمت چسبندگی قیمت ها در 
کنار انتظارات تورمی و اقتصادی 
مردم دســت به دســت هم می 
دهند تا عمال کاهــش قیمتها 

کاری بسیار سخت و ...      جزو تعهدات سازمانی ادارات دولتی است که 20 درصد از مصارف خود را از محل منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، سازمان آبفا نیز ورود خوبی در این قضیه داشته و سازمان بهزیستی نیز تعهد 20 
درصدی خود را عملیاتی کرده است

بازار طال و سکه 98/5/16 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,044,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,142,0004,192,000جدید

2,248,0002,298,000نیم سکه

1,449,0001,499,000ربع سکه

950,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,767,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18407,000406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24543,900543,300 عیار

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

صنایع کشور در جنگ اقتصادی 
باید ملزومات پزشکی را داخلی 

سازی کنند
 رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: الزم 
است که صنایع داخلی در جنگ نابرابر اقتصادی 
ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور را تولید کنند.

طاهــره چنگیــز در اولین گردهمایــی تولید 
کنندگان تجهیزات پزشــکی منطقه ۷ کشور 
در اصفهان افزود: امروز در یــک جنگ نابرابر 
اقتصــادی علیه نظام جمهوری اســالمی قرار 
گرفته ایم که هر بخشی باید به نحوی سهم خود 

را در مقابله با آن ادا کند.
وی با اشاره به ضرورت تولید تجهیزات پزشکی 
درداخل افزود: آشــنا کردن تولید کنندگان با 
نیازهای بازار می تواند نقشــی در تامین نیازها 

داشته باشد ؛ البته  برخی سراغ...
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وی با بیان اینکه در تصادف 
راه برگشــتی وجــود ندارد 
گفت: این درحالیست که ۳۷ درصد تصادفات و ۷۰ 

درصد کشته ها در جاده ها رخ می دهد.
ســردار هادیان فر افزود: شــرایط فعلی کشــور در 
حوزه حوادث ترافیکی  نســبت به سال ۸۵ به دلیل 
افزایش سطح دانایی و هوشــمندی مردم، استفاده 
 از دوربیــن و تجهیزات بهبــود یافته ولــی کافی

 نیست.
وی با بیان اینکه امروز ترافیک دغدغه همه کشورها 
اســت گفت: ســاالنه ۱.۵ میلیون نفر در دنیا بر اثر 

تصادف جان خود را از دست می دهند.
رییس پلیس راهور ناجا افــزود: آنچه باعث نگرانی 
اســت ناهنجاری، بی نظمی ، جانباختگان و شدت 
تصادفات است که باید از روش ها و شرایط جدید دنیا  

استفاده شود.

وی بیان داشت: در ســال ۸۵، حدود ۲۷ هزار نفر در 
جاده های کشور فوت شــدند و با ضریب سه تعداد 

مجروحان و مصدومان است.
سردار هادیان فر افزود:  افزایش جهشی بنزین از یکصد 
به یکهزار تومان که باعث کاهش سفرها شد ، تشدید 
مجازات های بازدارنده ، تغییر قانون جرایم و آزاد شدن 
ورود خودروهای خارجی به کشــور ، تا سال  ۹۶  به 

کاهش آمار حوادث ترافیکی منجر شد.

  توقف تولیدپراید خواست پلیس راهور ناجاست
وی خودروی پراید را از وسایط نقلیه ناایمن در جاده 
های کشور دانست و تاکید کرد:  پلیس راهور ناجا در 
مکاتباتی خواستار توقف تولید پراید از اواخر سال ۹۸ 

تا ۹۹ شد.
سردار هادیان فر در عین حال تصریح کرد : تا قبل از 
سال ۹۶ قطعات خودرو و خودروهای ایمن وارد می 

شــد بطوریکه برخی خودروها بیش از هشت تا ۱۱ 
ایربگ داشتند و همین موضوع باعث کاهش تلفات 

حوادث ترافیکی شده بود.
وی افزود: االن در شــرایطی هستیم که بنزین از آب 
ارزان تر است، قانون خیلی بازدارندگی ندارد، واردات 
خودروهای خارجی متوقف شده و خودروهای داخلی 
خیلی ایمن نیست و قطعات یدکی نیز کیفیت و ایمنی 

الزم را ندارد.
وی تصریح کرد: اغلب تصادفات بر اثر آن است که به 
دلیل نبود قطعه مشــکالت خودرو بصورت مستمر 

ادامه دارد.
رییس پلیس راهور ناجا افزود: براساس بررسی های 
صورت گرفته در شــهرهایی که به  توسعه و تجهیز 
دوربین ها ، معابر شــهری، تقاطع هــا، زیرگذرها و 
روگذرها برای ترددها بیشتر توجه شده آمار حوادث 

ترافیکی بسیار کاهش یافته است.

خودروهای داخلی به طور قطع ایمن نیست
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: به طور قطع خودروهای داخلی ایمن نیست و با تحلیل 11 سال تصادف به 

وزیر صنعت و معدن و تجارت گفته شد که 24 درصد جانباختگان تصادفات مربوط به خودروی پراید است.
سردار سید کمال هادیانفر در نشست هم اندیشی معاونان و مدیران حمل و نقل و ترافیک و روسای پلیس راهور کالن شهرها در 
هتل آسمان اصفهان افزود: در سال گذشته 17 هزار و 138 نفر در جاده ها و شهرهای کشور بر اثر تصادف جان باختند  و بیش از 

36۵ هزار نفر معلول و مجروح شدند.

ایرنا
گــــــزارش

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

نرخ بیکاری اصفهان 4 درصد کاهش یافت
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: پایین بودن سطح حقوق و 

دستمزد به عنوان یکی از معضالت اقتصاد کشور موجب خروج دانشجویان از کشور شده است.
سیدحسن قاضی عسگر در نشست خبری به مناسبت ســالروز تشکیل جهاد دانشگاهی و معرفی 
دستاوردهای واحد صنعتی، اظهار کرد: بهتر است به این بپردازیم که چرا وضعیت اقتصادی مطلوب 

نیست، حتی با وجود اینکه اقدامات درخور توجهی در کشور انجام می 
گیرد. وی با بیان اینکه در کشور چند مشکل اساسی معضالت اقتصادی 
را ایجاد کرده است، افزود: یکی از این مشکالت، دولتی بودن اقتصاد 

است که صدمات بسیاری به کشور زده است. ...

شهرداری ورزنه شناسه: ۵60۵7۵ 

آگهی مناقصه مرحله اول – نوبت دوم 

 

شهرداری ورزنه به استناد مصوبه شماره 2 مورخ 98/2/11 شورای اسالمی شهر ورزنه در نظر دارد انجام امورات خدمات شهری شهر 
ورزنه )استان اصفهان( را شامل جمع آوری، حمل و دفن زباله از مبدا و بازیافت، رفت و روب و نظافت کلی معابر اصلی و فرعی سطح شهر 
به صورت مستمر، انجام امورات کشتارگاه و انجام امورات مربوط به اجرائیات و تخلفات ساختمانی و سایر امورات مربوطه را به مدت 
8 ماه شمسی از تاریخ 1398/7/1 لغایت 1399/2/31 که موارد به صورت کلی در اوراق مناقصه و قرارداد فی ما بین ذکر خواهد شد، به 
صورت پیمانکاری به شرکت های خدماتی و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا عالقمندان در صورت داشتن شرایط الزم می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و شرکت در مناقصه مذکور تا روز شنبه مورخ 98/۵/26 در ساعات اداری 
به واحد خدمات شهری شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. توضیح 

اینکه: هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
شماره تماس: 031-46482220

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان                                           سازمان نظام پزشکی کشور                                           سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران 
شناسه: ۵۵8108

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 
)اطالعیه مهم( 

دعوت از صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به منظور ثبت نام در نظام 
سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش 

از آنجا که به موجب بند )ی( تبصره )6( قانون بودجه سال 1398 و تبصره )2( ماده )169( قانون مالیات های مستقیم که 
مقرر داشته »کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی 
ایران صادر می شود، مکلفند در چهار چوب آیین نامه تبصره )2( ماده )169( قانون مالیات های مستقیم نسبت به نصب، 
راه اندازی و استفاده از سامانه فروش از ابتدای سال 1398 اقدام نمایند.« کلیه صاحبان حرف و مشاغل یاد شده مکلفند 
حداکثر تا تاریخ 1398/0۵/23 برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروش )کارت خوان( به درگاه عملیات 
الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی http://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات 
پایانه فروش خود نموده و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره برداری از آن 
اقدام نمایند. شایان ذکر است مودیان محترم هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور وارد سامانه ثبت نام الکترونیک 
طرح جامع مالیاتی )کد اقتصادی( گردیده و در قسمت سایر خدمات با انتخاب گزینه »ثبت مشخصات صندوق فروش و 
حافظه مالیاتی« می توانند مشخصات پایانه فروش خود را ثبت نمایند. شماره تلفن 1۵26 مرکز ارتباطات مردمی اداره کل 

امور مالیاتی استان اصفهان پاسخگوی هر گونه مشکل یا ابهام مودیان محترم می باشد. 

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
اجاره واحد تجاری شماره 6 فرهنگسرای دانش و خالقیت

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3۵72/ش مورخ 
1396/12/27 شورای محترم اسالمی شهر و مصوبه شماره 97/2749/و ر مورخ 1397/10/۵ هیئت مدیره محترم سازمان 
فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر اجاره ماهانه یک واحد تجاری، خدماتی فرهنگسرای دانش و خالقیت 
را واقع در شاهین شهر، خیابان مخابرات، بین فرعی 7 و 8 غربی را  از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص 

حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال واگذار نماید.
متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1398/۵/27 برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای 

سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر
شناسه: ۵46791

چاپ دوم



گرانی آسان و ارزانی 
دشوار است

ادامه از صفحه یک:
...در شرایط فعلی ایران تقریبا غیر 

عملی باشد.
به این اعتبار بر خــاف این تصور 
عمومــی باید نگاهی جامــع تر به 
تحوالت اقتصادی داشــت و جای 
آرزو را با احتماالت موجود یکسان 
نپنداریم و بدانیم افزایش قیمت ها 
گرچه آسان است اما کاهش قیمت 

بسیار دشوار است.
از سوی دیگر باید توجه داشت هنوز 
قیمت ارز در ایران روند ریزشی به 
خود نگرفته و این کاهش قیمتها هم 
نه ریزش بلکه تا حدی تعدیل بازار 
بود. با این همه عما در بحث رکود 
نیز تقویت پول ملی همچنان توانایی 
به تحرک در آوردن اقتصاد را ندارد، 
به این معنا که رکود حاصل شرایطی 
است که قیمت کاالها و خدمات به 
اندازه ای رشد کنند که دیگر قدرت 
خرید جامعه امــکان مصرف آن را 
نداشته باشد. متعاقب این امر، سبد 
مصرفی خانوار تغییر می کند و برخی 
کاالها از مصــرف خانوار حذف می 
شــوند و در مقابل تولیدکنندگان 
نیز به دلیل ابهامات و مه آلود بودن 
شرایط و عدم امکان پیش بینی آینده 
از هرگونه سرمایه گذاری جدیدتر 

خودداری می کنند.

اقتصاد استان
02
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افتتاح ۳ پروژه طرح آبرسانی نوین کم فشار در اردستان
مدیر جهاد کشاورزی اردستان گفت: سه طرح آبرسانی نوین تلفیقی )کم فشار-تیپ ( در هفته دولت در 

اردستان افتتاح می شود.
علی اکبر صالح در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اردستان اظهار داشت: سه طرح آبرسانی نوین 

تلفیقی )کم فشار-تیپ( در هفته دولت در اردستان افتتاح می شود.
وی افزود: سیستم نوین آبیاری تلفیقی دشت مهاباد با وسعت ۳۴ هکتار و با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد 

ریال افتتاح خواهد شد.
صالح گفت: سیستم نوین آبیاری تلفیقی )کم فشار-تیپ ( چاه شهید مدرس با وسعت ۷۵ هکتار و هزینه ای بالغ بر ۱۰ 

میلیارد ریال و همچنین پروژه چاه شهید باهنر با ۵۰ هکتار در جاده شهراب با هشت میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
وی ابراز داشت: با اجرای این گونه پروژه ها انتقال راندمان آب به مزرعه ۱۰۰ درصد افزایش داشته و ۴۵ درصد  نیز در مصرف آب صرفه جویی 

انجام می شود. 
صالح تصریح کرد: اجرای این روش آبیاری برای گیاهان و درختچه های چند ساله که زیر پنج سال عمر مفید دارند و همچنین برای کشت 

محصوالت کشاورزی تراکم باالی یک ساله که آبیاری بارانی مناسبی ندارند بسیار مناسب است.

فضای شهرک های صنعتی در محدوده شهری کاشان مناسب نیست
 شهردار کاشان ضمن اشاره به نقش تاثیرگذار صنایع در مدیریت شهری گفت: فضای شهرک های صنعتی 

در محدوده شهری کاشان مناسب نیست.
سعید ابریشمی راد شامگاه سه شنبه در جمع صاحبان صنایع در محدوده شهری شهرستان کاشان اقتصاد 
را مبنای توسعه شهری دانست و اظهار داشت: مفهوم اقتصاد در جریان صنعت معنی پیدا می کند و با وجود 

آنکه کاشان هیچ موقع مرکز حکومت نبوده است اما به دلیل اقتصاد پویا همیشه مورد توجه قرار گرفته است 
و خیران نیز در رشد و اعتای این منطقه نقش بسزایی داشتند.

وی با بیان اینکه نام آوران منطقه کاشان با افکار بلند خود زندگی و شهر را رونق بخشیدند، افزود: بزرگانی همچون 
مرحوم ارباب تفضلی و الجوردی خدمات بزرگی را به منطقه کاشان ارزانی بخشیدند که در نوع خود ماندگار و جاودان شد به 

نحوی که یاد و نامشان همچنان بر سر زبان ها جاری است.
شهردار کاشان با بیان اینکه فرش دستباف کاشان نیز در نوع خود به نقش مهمی در تولید ثروت داشته است، ابراز داشت: بازار کاشان مرکز فروش 
فرش دستباف این منطقه است به نحوی که این مرکز فروش عاوه بر تولید ثروت کارکرد اجتماعی خویش را ایفا کرده و در تقویت مناسبات 

موجود در جامعه نیز تأثیرگذار بوده است.

وحید شقاقی|خبرآنالین
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

قبوض کاغذی تا 
آخر شهریور ماه 

صادر شده و از 
ابتدای مهرماه کلیه 

قبوض کاغذی حذف 
می شود و از طریق 

پیامک صورتحساب 
برای مشترکان ارسال 

می شود.

در نشست خبری شرکت توزیع برق اصفهان مطرح شد:   

کاهش خاموشی های تابستانی با همراهی مردم

در نشســت خبری شــرکت توزیع برق اصفهان به ظرفیت 
سامانه های خورشیدی اشاره شد و از حذف قبوض کاغذی برق 
از ابتدای مهر ماه نیز سخن به میان آمد و کاهش پیک بار مصرف 

برق در اصفهان دستاوردی با همراهی مردم دانسته شد.
سارا صالحی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به روز 
خبرنگار و رسالت خبرنگاران در آگاهسازی و افزایش دانش 
عمومی اظهار کرد: آمار تولید و احداث سامانه های خورشیدی 
رشد آهسته اما پیوسته ای را دارد، افزایش ظرفیت سامانه ها 
همچنان دنبال می شود، در حال حاضر 50 مورد قرارداد خرید 
تضمینی با مجموع ظرفیت بیش از یک مگاوات را در شــهر 

اصفهان داریم.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     جزو تعهدات سازمانی ادارات دولتی است که 20 درصد از مصارف خود را از محل منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، سازمان آبفا نیز ورود خوبی در این قضیه داشته و سازمان 
بهزیستی نیز تعهد 20 درصدی خود را عملیاتی کرده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

صنایع کشور در جنگ اقتصادی باید 
ملزومات پزشکی را داخلی سازی 

کنند
 رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: الزم اســت که صنایع داخلی در 
جنگ نابرابر اقتصادی ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور 

را تولید کنند.

طاهره چنگیز در اولیــن گردهمایی تولید کننــدگان تجهیزات 
پزشکی منطقه ۷ کشور در اصفهان افزود: امروز در یک جنگ نابرابر 
اقتصادی علیه نظام جمهوری اسامی قرار گرفته ایم که هر بخشی 

باید به نحوی سهم خود را در مقابله با آن ادا کند.
وی با اشاره به ضرورت تولید تجهیزات پزشکی درداخل افزود: آشنا 
کردن تولید کنندگان با نیازهای بازار می تواند نقشــی در تامین 
نیازها داشته باشد ؛ البته  برخی سراغ این عرصه ها نرفته اند و البته 

ممکن است گاهی پیچیدگی خاصی هم نداشته باشد.
وی ادامه داد: بخش ارتباط با صنعت در دانشگاه علوم پزشکی و به 
ویژه بخش تحقیق و توسعه فعال شده است و گاهی ما سراغ برخی 

صنایع رفته ایم و نیاز است این ارتباط قوی تر شود.
چنگیز گفت: اصفهان عاوه برفرهنگ و هنر، مهد صنعت نیز هست 
و با توجه به این ویژگی مجوز پارک فناوری صنایع حوزه بهداشت 
و سامت با حضور ۴۰ شــرکت  دانش بنیان در پردیس شماره ۲ 

دانشگاه اخذ شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که تعداد  این شــرکت ها به ۱۰۰ شرکت 
افزایش یابد و با اســتقرار خود در این پارک از این عرصه و ظرفیت 
هم اســتفاده کنند و حتی برخی صنایع می توانند بخش تحقیق و 

توسعه خود را در این پارک مستقر کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: در حوزه سامت 
محصوالت نیاز به بررسی میدانی و بالینی دارد و می توانند در این 
خصوص از ظرفیت پارک بهره جوینــد. وی اضافه کرد: همچنین 
تجمع شــرکت ها در این پــارک موجب افزایــش فرصت های و 
همافزایی بیشتر و بهره گیری از فکر همدیگر شود. چنگیز ادامه داد: 
تاکید داریم اگر محصولی در استان در حال تولید است و کیفیت آن 
قابل قبول است در شرایط مساوی، واحدهای علوم پزشکی اجازه 

خرید از بیرون استان را نداشته باشند.
وی افزود: البته بواســطه بد عهــدی بیمه ها و برخــی نهادهای 
دیگری که خدمات دریافت و مطالبات خود را به موقع نمی دهند 
در پرداخت های دانشــگاه علوم پزشکی به شــرکت های دارویی 
نیز اختاالتی ایجاد شــده  ولی از فروردین ماه ســال جاری بعد 
از  پرداخت حقوق کارکنان؛ صنایع پزشــکی در اولویت دوم قرار 

گرفته است.
چنگیز خاطر نشــان کرد: همه ما در  یک جبهه می جنگیم و باید 
در این شــرایط اقتصادی جهاد تولید و اقتصادی را با هم به پیش 
بریم زیرا هدف همه ما  حفظ تمامیت ارضی، اعتای ایران و حفظ 

سامت جامعه است.

    دفاع دانش بنیان الزمه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن 
است

 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان نیز در ادامه 
این نشست گفت: امروز در مقابل جنگ اقتصادی دشمن باید دفاع 
دانش بنیان کرد که بخشی ازآن ساخت تجهیزات های پزشکی با 

دید صادرات محوری است .
سید حسن قاضی عسکر افزود : بهره گیری از ظرفیت های داخلی 
در تولید تجهیزات پزشــکی یکی از زمینه های اولویت دار  استان 
بوده است؛  از زمان حضور در استانداری، به این حوزه  به عنوان یکی 
از حوزه های توسعه فناوری و اشــتغالزایی برای فارغ التحصیان 
رشته های مرتبط نگریسته شــد و در همین راستا  شهرکی علمی 
تحقیقاتی در شهرک فناوری باالتر از شاهین شهر با وسعتی ۱۰۰ 
هکتاری برای ســاخت و تولید تجهیزات پزشــکی و فرصتی برای 

تجمیع و هم افزاری شرکت ها در این عرصه در نظر گرفته شد.
قاضی عسکر گفت: یکی از اهداف دانشگاهها ایجاد ارزش افزوده و 
ایجاد گردش مالی مناسبی است و دانشگاه فقط نباید هزینه داشته 
باشد و اکنون آمار اشتعال فارغ التحصیان دانشگاهها خوب نیست.

وی با اشاره به حضور  ۲۳۶ روزه خود در استانداری اصفهان، اظهار 
کرد: پیش از این نرخ بیکاری در اســتان نا مطلوب بود ولی امروز 
میانگین بیکاری به ۱۰.۷ درصد رســیده اســت و حتی در برخی 
شهرستان ها مثل کاشان تک رقمی شده است و  امیدواریم تا آخر 

سال کل استان تک رقمی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: البته 
دانشــگاه های اســتان فعال بوده اند و باید باور کنیم  مشکات با 
 بهره گیری از توان داخلی و ظرفیت های دانشــگاهی حل خواهد

 شد.
 گردهمایی تولید کنندگان تجهیزات پزشــکی منطقه ۷ کشور با 
حضور ۶۰ شرکت تولید کننده محصوالت پزشکی و دارویی با هدف 
بهره گیری از ظرفیت این شرکت ها در تامین محصوالت پزشکی و 
مقابله با تحریم های دشمن در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی در 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
در حاشــیه ایــن گردهمایــی نمایشــگاهی از ظرفیــت هــای 
شــرکت هــای دانــش بنیــان در حــوزه تولیــد محصــوالت 
 پزشــکی و همچنین نیازهــای دانشــگاه علوم پزشــکی برگزار 

شد.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

    اجرای قراردادهای 
خرید تضمینی از سال 

 94
مدیر دفتر بازار برق شرکت 
توزیــع برق شهرســتان 
اصفهــان با بیــان اینکه 
مجمــوع درآمد حاصل از 
این قراردادها در ســال 9۷ یک میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان بوده اســت، افزود: 
خریدهای تضمینی دارای نرخ پایه ثابت 
است، این خرید برای ظرفیت های کمتر 
از ۲۰ کیلو وات دارای نرخ پایه 8۰۰ تومان 
و برای ظرفیت های بین ۲۰ تا ۱۰۰ کیلو 

وات، ۷۰۰ تومــان بــه ازای هر کیلووات 
ساعت انرژی است.

وی با اشــاره به اجرای قراردادهای خرید 
تضمینی از ســال 9۴ افزود: البته رشد 
در این زمینه با وجود گذشت ۴ سال کم 
بوده است، اما سرمایه گذاری که یک مورد 
سرمایه گذاری کرده مطلوبیت اقتصادی 
را متوجه شده و دنبال سرمایه گذارهای 
بیشتر است؛ رویکرد سرمایه گذاری مفید 
در بخش تولید و بخش مولد بسیار مقرون 
به صرفه بوده و هزینه بهره برداری پایین 

است، نیاز به نیروی انسانی ندارد و بازاریابی 
نمی خواهد.

    توصیه بخش خصوصی به حضور 
در عرصه ســرمایه گذاری انرژی 

خورشیدی
صالحی بــا تأکید بر اینکه حــوزه انرژی 
خورشــیدی بهتریــن گزینــه بــرای 
ســرمایه گذاری در حوزه مولد محسوب 
می شــود، گفت: در حــال حاضر درآمد 
حاصل از این سرمایه گذاری و نرخ برگشت 
سرمایه مطلوب است، توصیه اکید ما این 
اســت که بخش خصوصی در این حوزه 
ورود پیدا کرده و حتــی به صورت اندک 

سرمایه گذاری کنند.
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان با اشــاره به توافق 
شرکت توزیع برق اصفهان با شهرداری و 
شورای شهر اصفهان به عنوان راهکاری 
برای توسعه برق خورشیدی عنوان کرد: 
نخستین رویداد شهر خورشیدی اصفهان 
حدود یک ماه پیش توســط شهرداری 
اصفهان برگزار شد و اداره برق هم به عنوان 
بازوی اجرایی، حمایتی و تســهیل گری 
وارد عمل شــده بود، در طی این رویداد 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان و شهرداری 

اصفهان منعقد شد.

    الزام ساختمان های بزرگ به نصب 
سامانه های برق خورشیدی

وی ادامــه داد: ذیل این رویداد همچنین 
الزام ســاختمان های بزرگ گروه »ج« و 
»د« به توسعه و نصب ســامانه های برق 
خورشــیدی بود که اهرم اجرایی مهمی 
است برای اینکه شاهد باشیم در ساخت و 
سازهای جدید پیمانکاران و نظام مهندسی 
ملزم هستند در کنار بقیه الزامات در حوزه 
ساختمان نســبت به تجهیز مجموعه به 
پنل های برق خورشــیدی و تولید برق 

خورشیدی اقدام کنند.
صالحی با اشاره به اینکه این اقدام قدمی 
برای حرکت به ســمت توســعه پایدار 
سامانه های خورشیدی است، اذعان کرد: 
استفاده از پتانســیل قراردادهای خرید 
تضمینی برای ایجاد درآمد و معیشــت 
پایدار برای اقشار ضعیف جامعه است که با 
کمیته امداد هم از سال گذشته همکاری 
را شــروع کرده ایم که به دلیل تغییرات 
ارزی وارد فاز اجرایی نشــدیم، اما امسال 

این پروژه اجرایی می شود.
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان با اشــاره به استفاده 
از پتانسیل بســیج مهندسین در توسعه 
ســامانه های خورشــیدی برای اقشار 
کم درآمد، بیان کرد: در شــرق اصفهان 
بیشتر رویکرد به سمت کشاورزانی است 
که به واسطه شــرایط حاکم چند سال 
گذشــته محدودیت در تأمین معیشت 
داشــته اند، برای بهره بردن مشــموالن 
تحت پوشــش سازمان بهزیســتی و به 
عنوان راهکاری برای ایجاد درآمد پایدار 

بلندمدت نیزاین طرح اجرایی می شود.
وی تأکید کرد: به دنبال هستیم توسعه 
سامانه های خورشــیدی را به عنوان یک 
راهکار ایجاد درآمد برای اقشار کم درآمد 

دنبال کنیم.

    بهزیســتی در صدر توســعه 
سامانه های خورشیدی

صالحی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان 
پیشرو در توسعه سامانه های خورشیدی 
است، اذعان کرد: جزو تعهدات سازمانی 
ادارات دولتی است که ۲۰ درصد از مصارف 
خود را از محل منابع تجدیدپذیر تأمین 
کنند، سازمان آبفا نیز ورود خوبی در این 
قضیه داشته و سازمان بهزیستی نیز تعهد 
۲۰ درصدی خود را عملیاتی کرده است، 
اما برای مجموعه اداری ۲۲ بهمن به جهت 
ساختار و مشکات فنی امکان اجرای این 

طرح وجود نداشته است.
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: کل 
ظرفیت منسوبه خورشــیدی در حوزه 
شهرستان اصفهان نزدیک به هزار و ۶۵۰ 
کیلووات است؛ نیروگاه های خورشیدی 
در ۳ ســطح ظرفیت های خیلی کوچک 
ویــژه مشــتریان تــا ۱۰۰ کیلــووات، 
ســرمایه گذاری های بزرگ نیروگاه های 
متوســط و نیروگاه هــای مقیاس بزرگ 
تقسیم می شوند؛ ظرفیت های بیش از ۷ 

مگاوات به شبکه توزیع متصل می شوند.
وی با تأکید بر اینکه همه جا حضور شرکت 
توزیع برق نظارتی و در راستای کمک به 
سرمایه گذار به خصوص در ظرفیت های 
پایین است، گفت: شناسایی پیمانکاران 
و ارزیابی اولیه، نظــارت و کنترل بر روند 
عملکرد پیمانکار، نظارت بر تجهیزات، اجرا 
و بهره برداری و نظارت بر بهره برداری کاری 
است که شرکت توزیع برق انجام می شود.

    حذف قبوض کاغذی برق  از ابتدای 
مهر ماه

مهرداد جنتیان  معاون فروش و خدمات 
مشترکان شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان نیز در ادامه با اشاره به اینکه یکی 
از اهداف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهــان انجــام خدمات بــه صورت 
غیرحضوری اســت، مطرح کرد: در این 
راستا از ســال های خدمات را به صورت 
غیرحضوری به مردم ارائــه می دهیم و 
میزبان تماس های مردم از طریق شماره 
تلفن ۳8۱۲۱ مرکز ســمیع هستیم که 
از ســاعت ۷ صبح تا 9 شــب به صورت 
غیرحضوری به مردم ارائه خدمات می کند.

 معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به 
اینکه طرح ملی قبض ســبز الکترونیک 
از ۲۵ خرداد در کل کشــور اجرایی شد، 
عنوان کرد: در این طرح در صدد هستیم 
کلیه قبــوض کاغذی حذف شــود؛ کل 
مشــترکان دیماندی حدود ۱۱ هزار نفر 
هستند که تلفن همراه آن ها دریافت شده 
است و قرائت به صورت کاماً مکانیزه انجام 
شده و صورتحساب از طریق پیامک ارسال 
می شــود و قبض کاغذی هم از مرداد ماه 

حذف شده است.
وی خاطرنشان کرد: قبوض کاغذی تا آخر 
شهریور ماه صادر شده و از ابتدای مهرماه 
کلیه قبوض کاغذی حذف می شــود و از 
طریق پیامک صورتحساب برای مشترکان 

ارسال می شود.



در چند سال اخیر انقدر تعداد آفرودها 
زیاد بوده که چهره کویر و رمل ها را 

تغییر داده و همین هم نگران کننده 
است، طوری که می گویند تا چند سال 

آینده شاید دیگر خبری از آنها نباشد و 
همه شان هموار شده باشند.

،،

ایجاد تونل سرما در 
عرفات و منا برای 

حجاج
رییس مرکز پزشکی حج و زیارت از 
گسترش تونل هوای سرد در عرفات 

و منا خبر داد.
محمدتقی حلی ســاز  درباره اینکه 
آیا امســال تمهیداتی برای کاهش 
جلوگیــری از گرمازدگــی حجاج 
ایرانی در عرفــات و منا پیش بینی 
شده یا خیر گفت: امسال تونل هوای 
ســرد را در عرفات و منا گسترش 
دادیــم ، در ســال های قبــل نیز 
این امــکان را بــرای جلوگیری از 
گرمازدگی زائران خانه خدا داشتیم 
اما امســال این امکانات را افرایش 

دادیم.
وی با بیان اینکه طبق پیش بینی ها 
ما در روزی که زائران برای مراسم 
رمی جمــرات می رونــد، احتمال 
گرمازدگی آنان وجود دارد، گفت: 
در همین راستا نیز آمادگی الزم را 
داریم و امکاناتمان را بسیج خواهیم 
کرد. حلی ساز افزود: در هنگام پیاده 
روی در منا نیز بــا توجه به طوالنی 
بودن مســافت ممکن است، برخی 
از حجاج دچار مشــکل شــوند که 
 در این خصــوص نیز هشــدارها و 
آموزش های الزم بــه زائران داده 
شــده  و امکانتمان را نیــز به کار 

گرفته ایم.

کویر مرنجاب کجاست؟
مرنجاب در شمال شهرستان 
آران و بیدگل از توابع کاشان 
در استان اصفهان واقع شده. 
فاصله ایــن کویر تــا آران و 
بیدگل ۵۳ کیلومتر، تا کاشان 
۶۲ کیلومتر و تا اصفهان ۷۲۰ 

کیلومتر است.
اگر از تهران حرکت  کنیم باید ابتدا از یکی از 
خروجی های تهران وارد آزادراه تهران- قم 
شویم. مسیر را به سمت عوارضی ورودی قم 
ادامه دهیم و بعد وارد آزادراه قم- کاشــان 
بشویم. در این مســیر از آب شیرین، سن 
سن و مشکات باید بگذریم و از طریق فرعی، 
خودمان را به روستای یزدل برسانیم. بعد از 
یزدل، مسیر را تا روستای کوچک علی آباد 
باید برویم. بعد از رســیدن به نوش آباد هم 
باید به سمت شهرستان آران و بیدگل ادامه 

مسیر دهیم.

در آران و بیــدگل باید وارد بلــوار ارتش 
بشویم و مســیر را تا جاده مرنجاب برویم. 
جاده مرنجــاب را ۴۵ کیلومتــر که طی 
کنیم به کاروانســرای مرنجاب می رسیم.  
بعد از ۵ کیلومتر دور شــدن از کاروانسرا 
هم می توانیم دریاچه نمک را در ســمت 
چپ مــان ببینیم. جزیره ســرگردان هم، 

همان نزدیکی ست.
چرا به آن مرنجاب می گویند؟

به دلیل ماســه ای بودن زمین، کندن چاه 
برای رسیدن به آب در زمان های قدیم کار 
خیلی سخت و مشقت باری بوده و به همین 
دلیل به  این منطقه مرد رنج آب می گفتند، 

عبارتی که بعدها به مرنجاب تغییر کرد.
مثل هر کویــری در اینجا هــم رمل ها و 
تپه های شنی را می توان دید و شترسواری 
و موتورســواری و آفرود هم در آن برقرار 

است، اگرچه در چند سال اخیر انقدر تعداد 
آفرودها زیاد بوده که چهره کویر و رمل ها را 
تغییر داده و همین هم نگران کننده است، 
طوری که می گویند تا چند سال آینده شاید 
دیگر خبری از آنها نباشد و همه شان هموار 

شده باشند.
امــا چــه چیزهایی در ایــن کویر 

منتظرمان است؟
کاروانسرای مرنجاب: معروف است که 
قلعه و کاروانسرای این منطقه، به دستور 
شاه عباس ساخته شده است. کاروانسرایی 
که در مســیر جاده ابریشــم قرار گرفته و 
قدیم ها، کاروان ها شــب را در آن به صبح 
می رساندند. روی سر در کاروانسرا نوشته 
شده، ۵۰۰ پاسدار مسلح همیشه در قلعه 
حضور داشــته اند. این کاروانسرا ۲۹ اتاق 
دارد و این روزها مسافران مرنجاب، شب را با 

پرداخت هزینه ای در آن سر می کنند.
یکی از اتاق های این کاروانســرا، کاربری 
ســفره خانه را پیدا کرده و به مسافران غذا 
و چای می دهد. شب ها هم برای تماشای 
ستاره ها می توان به پشت بام کاروانسرا رفت 

و آسمان پرستاره را رصد کرد.
اگر اهل چادر زدن باشیم، در ضلع جنوبی 
کاروانســرا حوضچه  ای وجــود دارد که 
درخت های بیــد و کوره گــز محصورش 
کرده اند. آب این حوضچه از چشمه ای در 
نزدیکی اش  به دســت می آیــد و در چند 
سال اخیر، اطراف آن را آجرفرش کرده اند و 

مسافران اطرافش چادر می زنند.

چاه دســت کن: در ۴ کیلومتری شرق 
کاروانسرا می رسیم به چاه دست کن. آب 
این چاه شیرین اســت و همین از دالیل 

جذابیتش است.
دریاچه نمــک: یکــی از جذابیت های 
کویر مرنجاب، دیدن دریاچه نمک آران و 
بیدگل است که در نزدیکی کاروانسرا قرار 
گرفته. دریاچه ای که به سرگردان معروف 
اســت. قدیمی ها معتقد بودند این جزیره 
بصورت مــدام در حال حرکت اســت، اما 
بعدها مشخص شد که این موضوع به خاطر 
خطای دید بوده و با محو شدن دو انتهای 
خط افق در هم که دلیلش گرمای شدید و 

پدیده سراب بوده، این تصور بوجود آمده 
اســت. آب دریاچه به مرور زمان خشــک 
شده و رد سفیدی از نمک روی زمین باقی 

مانده است.  
نکته های مهم

تا جای ممکن با ماشــین شاسی بلند و دو 
دیفرانسیل به این کویر برویم.

آب کافی همراه داشته باشــیم و تا جای 
ممکن با یک ماشین به کویر مرنجاب نرویم.

درســت اســت که فصل رفتن به کویر از 
آبان تا فروردین است ولی شب های کویر 
خیلی سردند و باید لباس گرم همراه داشته 

باشیم.

مرنجاب، قلب تپنده کویرهای ایران

تا جای ممکن با 
ماشین شاسی بلند و 
دو دیفرانسیل به این 

کویر برویم.

در ایران بازار کویر مصر و مرنجاب از بقیه داغ تر است.
کویرهایی که آخر هفته ها، صدها تور، راهی شــان 
می شوند و جای سوزن انداختن ندارند. شلوغی این 
کویرها را که فاکتور بگیریم، تماشای طلوع و غروب 
در آسمانی که انگار تمامی ندارد، شب نشینی در کنار 
آتش، دور هم بودن در دل کویر و زیر آسمان پرستاره، 
راه رفتن روی رمل ها و شن های گرم و نرم و پیاده روی 
روی دریاچه  نمک، همه، چیزهایی ســت که در دل 

کویری مثل کویر مرنجاب انتظارمان را می کشد.

گردشگری
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کاجستان بیستون تشنه است!
در کنار محوطه تاریخی بیستون و سنگ نوشته جهانی آن کاجستانی واقع شده که مکانی تفریحی 
و گردشگری محسوب می شود و یکی از مقاصد گردشگران در این شهر است اما آن گونه که شهردار 

بیستون می گوید کاجستان رو به نابودی و مرگ است.
کاجستان بیستون که در مسیر اصلی بیستون به کرمانشاه و در کنار محوطه تاریخی قرار دارد، ۱۲۲ 
هکتار مساحت دارد و سندش به نام منابع طبیعی است اما شهرداری به نحوه بهره برداری و نگهداری 

از این مکان گردشگری انتقاد دارد.
شهردار بیستون روز سه شنبه در نشستی خبری در آستانه روز خبرنگار در دفتر شهردار به تفصیل به 
این موضوع اشاره کرد و بخشی از نشست خبری را به آن اختصاص داد و گفت: کاجستان در محدوده 
و حریم شهر است و در سال های اولیه احداث آن به سیستم آبیاری تحت فشار نیز مجهز شده است. 
آن گونه که شورش فرامرزی توضیح داد براساس قانون چون این کاجستان در حریم و محدوده شهر 

قرار دارد باید تحت اختیار و بهره برداری با درخواست شهرداری باشد. 
او در ادامه گفت: سند این کاجســتان به نام دولت و به نمایندگی از آن منابع طبیعی است و بهره 

برداری آن را به شرکت توسعه گردشگری واگذار کرده و این شرکت هم به پیمانکار بخش خصوصی 
واگذار کرده است. 

او این واگذاری ها را تبدیل به نقطه کوری دانســت و افزود: شــرکت های بهره بردار باید در این 
کاجستان خدمات ارائه دهند که نمی دهند و نمونه آن عدم آبیاری کاج ها است که با گذشت پنج 
ماه از سال ۹۸  و براساس تعهدی که بهره برداران داده اند تاکنون یکبار آب به کاج ها نرسیده است.

شهردار بیستون با بیان اینکه امسال به دلیل بارندگی ها، وضعیت کاج ها نسبت به سال گذشته بهتر 
است، گفت: اگر بارش های خوب امسال نبود شاهد از بین رفتن کاجستان بودیم.

فرامرزی در ادامه اظهار داشــت: منابع طبیعی ابتدا باید بپذیرد که این ۱۱۲ هکتار کاجستان در 
محدوده شهر است و یک عوارض ساالنه ای نزدیک به یک میلیارد تومان به آن تعلق می گیرد که 

تاکنون پرداخت نکرده است.
وی تصریح کرد اگر منابع طبیعی این مبلغ را به شهرداری پرداخت نکند در قبالش شهرداری باید در 

بهره برداری یا در حاکمیت کاجستان با منابع طبیعی باید شریک باشد.
شهردار بیستون همچنین توضیح داد که هدف شهرداری از رسانه ای کردن این موضوع این است 

که این نقطه به عنوان پارک جنگلی و ســرمایه ملی دارد از 
بین می رود.

او با بیان اینکه براســاس قانون هرگونه ساخت و ساز در 
حریم و محدوده شهر باید با نظر شهرداری باشد، گفت: در 
محدوده کاجستان این همه متراژ مسقف و غیرمسقف و 
آالچیق و ساختمان ساخته شده که براساس قانون به آن 

عواارض تعلق می گیرد.
شهرداری بیستون در ادامه خواستار رفع ابهام در وضعیت بهره 

برداری و نگهداری از کاجستان به عنوان یکی از سرمایه های ملی 
در این شهر تاریخی و گردشگرپذیر شد و گفت: زمانی که مشکلی در 

کاجستان پیش می آید مانند بروز آتش سوزی، شهرداری اولین ارگانی است که با امکانات و 
تجهیزات وارد میدان می شود و آتش را مهار می کند و انتظار مردم هم از شهرداری است و 

کسی منابع طبیعی را بازخواست نمی کند.

ولخرجی ممنوع
خسیس نباشید ؛ اما ولخرجی 
کردن هم عاقبت ندارد . خوب 
اســت که یاد بگیریم چگونه 
خرج کنیم.  پــول هایتان را 

مدیریت کنید.
ســعی کنید پول های خــود را در 
مســیر درســت خرج کنیــد و از 
ولخرجی و پرداخــت هزینه های 

اضافی بپرهیزید.
شــما باید برای مخارج خود حد و 
مرز قایل باشــید. پس تالش کنید 
به نسبت این حد و مرز برای هزینه 
هایتان برنامه ریزی داشــته باشید 
. مثال خرج های ماهیانــه خود را 
تخمین بزنید. هنگام تخمین زدن 
کلیه مخارج ضروری و مقداری هم 
برای تفریحاتتــان در نظر بگیرید. 
این مبلغ پــول را از درامت ماهیانه 
تان جدا کنیــد  و آن را داخل یک 
پاکت یا حســاب بانکــی جداگانه 
قرار دهید و از محل آن خرج کنید. 
زمانی که پول آن تمام شد شما می 
بایست خرج کردن را متوقف کنید. 
چون بیشتر از آن برایتان ولخرجی 
می باشــد و همان ذخایری است 
که دارید هدر می دهید. و چنانچه 
پولی در پاکت یا حسابتان مانده بود 
میتوانید آنرا پس انداز کنید. بدین 
صورت میتوانید درآمد ماهیانه تان 
را مدیریت کنیــدو بدانی کجا چه 

مقدار خرج کنید.

به همین دلیل بسیاری از افراد 
از ایجاد تغییر چیدمان خانه 
خود صرف نظــر می کنند اما 
باید بدانیم برای تغییر چیدمان 
خانه همیشــه نیاز به صرف 
هزینه های باال نیست و گاهی 
اوقات می توان بــا چند ایده 
کم خرج دکوراسیون تغییرات قابل توجهی 

در محیط ایجاد کرد.
جادویی به نام تغییر چیدمان

یک ایده کم خرج دکوراسیون تغییر چیدمان 
وسایل است. ایده ای بسیار ساده که در واقع 
روشی شگفت انگیز و بدون هزینه برای تغییر 
دکور به حساب می آید که بسیار کارساز و به 

صرفه است.
برای آنکه جادوی این ایده برای شما به اثبات 
برسد کافی است دست به کار شوید و تغییری 
در دیزاین خانه ایجاد کنید. یک تغییر مانند 

جابه جا کردن مبلمان یــا تلویزیون، تغییر 
محل تابلوها یا وســایل تزیینی چهره خانه 
شما را به کلی تغییر خواهد داد حتی با عوض 
کردن محل یک گلدان هم تغییر را احساس 

خواهید کرد.
با ایــن کار دیگــر نیازی به صــرف هزینه 
نخواهید داشت و به راحتی و با ایده کم خرج 
دکوراسیون شکل و شمایلی جدید به خانه 

خود خواهید بخشید.
یک ایده کم خرج دکوراسیون تغییر چیدمان 
وسایل است. ایده ای بسیار ساده که در واقع 
روشی شگفت انگیز و بدون هزینه برای تغییر 
دکور به حساب می آید که بسیار کارساز و به 

صرفه است.
 تغییر رنگ وسایل

تغییر رنگ همیشه سبب نو شدن و جلوه گری 
وسایل قدیمی می شود. شاید در نگاه اول کمی 
گیج کننده به نظر برسد اما موضوع بسیار ساده 
است. اگر نمی خواهید برای تغییر وسایل خود 
هزینه زیادی بکنید با مبالغی بسیار کمتر این 
کار را انجام دهید و با تغییر رنگ وسایل یک 

تغییر چیدمان ارزان را تجربه کنید.
تغییر رنگ پرده

اولین ایــده می تواند تغییر رنــگ پرده ها 
باشد. اگر پرده اتاق نشــیمن یا اتاق خواب 
شما تک رنگ اســت می توانید مطابق رنگ 
دلخواهتان یا متناسب با سایر وسایل خانه 
آن ها را رنگ کنید. برای انجام آن تنها کافی 
اســت تا پرده های خود را به خشک شویی 
محلتان بسپارید تا این کار را برای شما انجام 

دهد.

تغییر رنگ دیوارها
رنگ کردن دیوارها هم جــزو ایده کم خرج 
دکوراسیون اســت که می تواند خانه شما را 
نونوار کند. اما این نکته را هم را نظر بگیرید که 
رنگ سفید تغییر چندانی در خانه شما ایجاد 
نخواهد کرد پس به فکر رنگ های شــادتر و 

سرزنده تری باشید.
استفاده از چند رنگ متفاوت هم ایده جالبی 
خواهد بود. اما این نکته را هم در نظر بگیرید که 
بهتر است طیف رنگ های مالیم تری را انتخاب 
کنید چراکه رنگ های تند شاید در نگاه اول 
جذاب باشند اما در طوالنی مدت آزاردهنده 

خواهند بود.
تغییر رنگ لوازم چوبی

شاید فکر کنید دست شما در انتخاب طیف 
رنگ برای لوازم چوبی چندان باز نیست اما 
این طور نیست. رنگ قهوه ای طیف گسترده ای 
دارد و رنگ آمیزی لوازم چوبی قدیمی نه تنها 
آن ها را نو می کند بلکه ظاهری جدید به خانه 

شما می بخشد.
با انجام این کار دیگر نیازی به تعویض لوازم 
چوبی کهنه نخواهید داشت و دیزاین خانه 

شما هم متفاوت خواهد شد.
تغییر رنگ مبلمان

این ایده هم مانند ایده قبلی به نوعی نو کردن 
وسایل کهنه به شمار می رود با این تفاوت که 
این بار مطمئن باشید همه از شما در مورد 
خرید مبل های جدیدتان سؤال خواهند کرد.

با تعویض روکش مبل های خود خواهید دید 
که مبلمان شما چقدر تغییر می کنند و همین 
مسئله خانه شما را به کلی متحول خواهد کرد. 

با این ترفند ساده ضمن تغییر چیدمان خانه 
دیگر مجبور نیستید مبلمان جدید بخرید و با 
این ایده کم خرج دکوراسیون با هزینه بسیار 

کمتر مبل هایی نو خواهید داشت.
تغییر رنگ کوسن

اگر پارچه مبل هایی شــما طرحدار نیست 
دست شما برای ایجاد یک تغییر دکوراسیون 
کم هزینه بســیار باز خواهد بــود. اگر رنگ 
مبل هایتان روشــن اســت  با تغییر پارچه 
کوسن ها می توانید مبل ها و در نتیجه خانه 

خود را با کمترین هزینه متحول کنید.
برای این کار می توانید از رنگ های تند و شاد 
استفاده کنید و روکش هرکدام از کوسن ها 
را متفاوت از دیگری انتخاب کنید. مطمئن 
باشید پس از اتمام کار از نتیجه راضی خواهید 

بود.

اگر پارچه مبل های شما گل دار است نگران 
نباشید. هرچند این مسئله کمی در انتخاب 
رنگ ها برای شما محدودیت ایجاد می کند 
اما بازهم با تغییر رنگ و طرح کوسن هایتان 

می توانید ظاهر خانه خود را تغییر دهید.
اگر نمی خواهید برای تغییر وسایل خود هزینه 
زیادی بکنید با مبالغی بسیار کمتر این کار را 
انجام دهید و با تغییر رنگ وسایل یک تغییر 

دکوراسیون ارزان را تجربه کنید.
 تعویض وسایل دکوری

اگر توان مالی تغییر لوازم خانه خود را ندارید 
یا به هر دلیلی می خواهید با کمترین هزینه 
دیزاین خانه خود را تغییر دهید تعویض وسایل 
دکوری یک ایده کم خرج دکوراسیون عالی 

است.
برای این کار نیازی نیســت وسایل دکوری 

گران قیمت بخرید. با وسایل ارزان هم می توان 
چهره جدید و زیبایی به خانه بخشید به شرط 
آنکه در این کار کمی دقت نظر و ســلیقه به 

خرج بدهید.
گاهی اوقات حتی نیازی به خرید وســایل 
جدید نیست. اگر سری به انبار خانه یا کمدها 
و کابینت هایتان بزنید مطمئنا وسایلی پیدا 
می کنید که مدت هاســت وجــود آن ها را 
فراموش کرده اید و با استفاده از آن ها می توانید 

دکوراسیون خانه خود را تغییر دهید.
برچسب های دیواری

استفاده از برچســب های دیواری عالوه بر 
پوشاندن خرابی ها و ایرادهای دیوارها و بی نیاز 
کردن شما از تعمیر و نقاشی آن ها، یک ایده 
کم خرج دکوراسیون هم به حساب می آید که 

می تواند خانه شما زیباتر کند.

10 ایده کم خرج و مقرون به صرفه برای دکوراسیون خانه

آرزوها و خواسته 
های انسان تمامی 
ندارد اما باید توجه 

داشت که این 
آرزوها باید مطابق با 
اندازه های ما باشد. 

بنابراین همواره 
میان خواسته و نیاز 

خود تفاوت بگذارید 
و بیشتر به فکر نیاز 

باشید تا خواسته.

از آنجایی که انسان ذاتا به زیبایی عالقه مند و موجودی 
تنوع طلب است دوست دارد محیط کار و زندگی اش 
همیشه در حال تغییر باشــد. با چند ایده کم خرج 
دکوراســیون هم می توان تغییر ایجاد کرد و با تغییر 
رنگ محیط خانه را دلپذیر کــرد. زمانی که محیط 
زندگی زیبا و جذاب باشد قطعا سبب بهبود کیفیت 
زندگی خواهد شد از این رو همه ما در تالش هستیم تا 
با تغییر و بهبود ظاهر و دکوراسیون خانه خود به آرامش 
و لذت برسیم. اما این تغییر و بهبود نیاز به هزینه هم 
دارد و گاهی صرف این هزینه ها برای بســیاری از ما 

مقدور نیست.

اقتصاد خانواده
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حق کمیسیون مشاورین امالک چگونه محاسبه می  شود؟
حق کمیسیون مشاورین امالک مثل دستمزد سایر مشاغل در تمام معامالت 
ملکی پرداخت می شود. با توجه به بازار امالک، حق کمیسیون مشاورین امالک 
بر اســاس مصوبه صنف برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه 
می شود. مشاورین امالک موظفند، بر اســاس تعرفه ای که هر سال از سوی 
اتحادیه مشاورین امالک شهرشان ابالغ می شــود، از طرفین معامله کارمزد 

بگیرند.
مشکل از آنجا نشات می گیرد که برخی از مشاورین امالک حق کمیسیون خود را بر اساس 
تعرفه رسمی اعالم شــده اخذ نمی کنند و در مورد نحوه محاسبه آن توضیح به مراجعه 

کنندگان نمی دهند.
در این مطلب فرمول محاسبه حق کمیسیون امالک در خرید، فروش، رهن و اجاره ملک 
را برای شما شرح می دهیم تا کامال با نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین امالک آشنا 

شوید.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین امالک برای خرید و فروش ملک
تعرفه کمیسیون مشــاورین امالک هر سال از سوی اتحادیه مشــاورین امالک تعیین 
می گردد. حق کمیسیون فروش و خرید ملک به شرح زیر محاسبه می گردد که این تعرفه 

برای تمامی امالک تجاری، اداری و مسکونی یکسان است.
اگر ارزش ملک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان باشــد: بنگاه معادل ۰.۵ درصد ارزش ملک 
خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون دریافت می کند. )نیم درصد از فروشنده 

و نیم درصد از خریدار(
اگر ارزش ملک بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشــد: بنگاه بــرای ۵۰۰ میلیون از طرفین 
معامله ۰.۵ درصد اخذ می کند و برای مازاد آن نیز ۰.۲۵ درصد به عنوان حق کمیسیون 

از فروشنده و خریدار می گیرد.
به حق کمیسیون محاسبه شــده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می گیرد که وظیفه 
پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است. )مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۶ برابر 

با ۹ درصد است(
فرض کنید ملکی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان فروخته می شود. چون ارزش ملک بیشتر 

از ۵۰۰ میلیون تومان است، مشاور امالک باید 
برای ۵۰۰ میلیون ۰.۵ درصد و برای ۱۰۰ 

میلیون مازاد ۰.۲۵ درصد از فروشــنده 
و خریدار اخــذ کند که بــه این مبلغ 
۹ درصد مالیات بــر ارزش افزوده نیز 

اضافه می شود.
محاسبه حق کمیسیون مشاورین 

امالک برای اجاره ملک
مشــاورین امالک مجاز هســتند برای 

قراردادهای اجاره ملک، ۲۵ درصد از مبلغ 
اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیســیون 

اخذ کنند. یعنی اگر در قرارداد هیچ مبلغی به عنوان 
رهن یا پول پیش نوشته نشــود و موجر تنها در ازای دریافت 

اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر بگذارد.
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Iran and Iraq have signed 
a memorandum of 
understanding (MoU) to 
boost economic interactions 
between the two countries’ 
border provinces.
The MoU was signed by Ilam 
Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and 
Agriculture and the senior 
officials of Iraq’s provinces 
of Babil, Diyala and 
Diwaniyah in a bid to boost 
the trades between the two 
countries in a wide gamut of 

economic spheres.
As per the agreement, the 
sides will also cooperate 
in technology transfer and 
the exchange of economic 
delegations, as well as 
providing the grounds for 
holding joint forums and 
exhibitions.
The Iranian and Iraqi 
delegations also agreed 
to gear up the efforts to 
help investors engage in 
joint projects in the two 
neighboring countries.

US decision to end 
Iran oil waivers 
hurt India's 
bottom line: 
Envoy
 India's Ambassador 
to US said the decision 
of the United States to 
stop issuing waivers 
for the purchase of 
Iranian oil has hurt 
India's bottom line.
The decision of the 
United States to 
stop issuing waivers 
for the purchase of 
Iranian oil has hurt 
India's bottom line 
and New Delhi hopes 
that Washington will 
show similar flexibility 
in issues it considers 
important, India's 
Ambassador to the 
US Harsh Vardhan 
Shringla said on 
Tuesday.
"It was an important 
priority for the US and 
we went along with it. 
But we also expect the 
United States to show 
similar sensibility 
when it comes to 
our priorities," Mr 
Shringla told Sputnik 
on the sidelines of an 
event hosted by The 
Heritage Foundation 
in Washington, New 
Delhi-based NDTV 
reported.
"It has been a 
challenge to find 
alternative sources of 
oil at the same price 
and quality, and it has 
affected the bottom 
line in India," he said.
Mr Shringla remarked 
that India's decision 
to oblige with US 
sanctions is based on 
the importance of the 
US-India relationship. 
"Both sides need to 
recognize that," he 
said.
Following the US’ 
unilateral withdrawal 
from the Iran 
nuclear deal last 
year, US President 
Donald Trump's 
a d m i n i s t r a t i o n 
went ahead with re-
imposing sanction 
on Iran, targeting the 
country’s energy and 
banking sectors, and 
stepping up efforts 
to drive Iran’s oil 
revenues to zero.
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Iranian, Iraqi provinces sign MoU to 
boost economic ties

In a telephone 
conversation on 
Tuesday evening, 
Iranian President 
Hassan Rouhani 

and his French counterpart 
Emmanuel Macron discussed 
a range of issues, from the 2015 
nuclear deal to the collective 
efforts for de-escalation 
of regional tensions.In the 
conversation, the Iranian 
president stressed the need 
for the efforts to expedite 
the process of Iran’s oil and 
banking trade with the other 
nations, describing it as 
Tehran’s overriding economic 
right under the JCPOA.
President Rouhani also 
described as “positive and a 
step forward” the negotiations 
that have been held in recent 
months to salvage the 2015 
Iran nuclear deal, reiterating 
that Iran has reduced certain 
commitments to the JCPOA 
in order to secure its interests 
under the nuclear deal and 
force the other parties to 
honor their commitments and 

solidify the agreement.
He also called for continued 
efforts to weight up plans 
for achieving expert and fair 
solutions for the fulfillment of 
Iran’s economic interests.
“The promotion of 
interactionn and cooperation 
between Iran and Europe 
could create a calm and 
assuring atmosphere for the 
region and the world, and 
France, as an old partner of Iran 
in the European Union, can 
play a constructive role in this 
regard,” President Rouhani 
added.“Sadly, while Iran and 
France are trying to reduce 
the tensions and pave the way 
for sustainable coexistence in 
the region, we are witnessing 
provocative measures by 

the Americans,” President 
Rouhani deplored.
Iran emphasizes the need for 
the security and freedom of 
shipping in the region and the 
Strait of Hormuz, the president 
underlined, noting, “Everyday, 
tens of vessels travel (through 
the Hormuz Strait) freely, 
and Iran’s forces do their 
monitoring job according to 
the regulations.”Macron, for 
his part, reaffirmed France’s 
commitment to the JCPOA, 
saying Paris believes it is 
important to achieve a result 
that would be agreed on by all 
parties and would fulfill Iran’s 
interests under the JCPOA.
The French leader also 
welcomed the Iranian 
president’s proposal for 

consultations between the 
Iranian and French experts 
and officials to reach suitable 
solutions to various regional 
and international problems, 
and called for the expansion of 
cooperation between Tehran 
and Paris, IFP reported.
The two presidents have 
held at least four telephone 
conversations in the past few 
weeks.
France was the first country to 
contact the Islamic Republic 
following Tehran’s May 8 
decision to reduce some of 
its JCPOA commitments in 
reaction to the US withdrawal 
from the deal and Europe’s 
failure to live up to its 
commitments under the  
deal.

The Term Market isn’t 
Prevalent in Islamic 
Economics?
The market has been developed in the Islamic 
civilization, however, the market mechanism of 
the capitalist system has been technically dealt 
with in this culture instead of developing a specific 
market mechanism for Islamic economics.
RNA - “The market has been developed in 
the Islamic civilization, however, the market 
mechanism of the capitalist system has been 
technically dealt with in this culture instead of 
developing a specific market mechanism for 
Islamic economics. As a result, for knowing the 
issue of the bazaar, we have to resort to the area 
of the capitalist system’s bazaar, know the issue 
properly and then extract it from Quran, tradition 
and principles within the Islamic economy 
and introduce it, for bazaar is possible to be 
presented in accordance with the capitalist bazaar, 
otherwise, a new bazaar should be established.”
“As mentioned earlier, positive economics is 
not dealt with here, and the normative type of 
economics is under the focus. This movement 
is made aiming at the evolution for which some 
desirable dos and don’ts appertaining to bazaar 
should be extracted from the Quran and tradition. 
This topic encompasses a set of variables, it is 
claimed that bazaar covers two categories of 
demand and supply. The demand itself depends 
on the price, the price of the commodity and 
other goods also depend on the taste and income, 
thereby, the term demand itself covers a couple 
of variables that should be presented according 
to the Quran and tradition. In addition, it should 
be observed that whether such variables conform 
to the Quran and tradition or not, and whether is 
there any other related variables? Whether do 
they provide a new definition for the variables 
or is their definition the same as the existing 
definitions?”
“In the next step, variables should be analysed and 
solidified, i.e. their mutable vast domain and the 
relationships among them should be examined, 
they ought to be linked together so that this system 
comes into motion; for the theory come into 
motion and to be directed into the right path, some 
assessment criteria/indexes should be developed 
within the theory.”
“The present paper also deals with foundations. 
Epistemology is regarded as the origin of 
knowledge and also as a device for sensing and 
experimentation; although they are the chief 
tools of acquiring knowledge, wisdom, heart and 
Heavenly revelation are the supreme sources of 
gaining sublime knowledge.”
The Purposes of the Economic Man
“The economy is aimed at the system of the bazaar 
and the purpose of the economic man is gaining 
the proper perfection or sublime knowledge, 
and the felicity can’t be attained through the 
employment of senses, experimentation and 
their requirements, accordingly, the Quran and 
tradition are highly needed for this purpose. 
Positivity is a characteristic of the absolute 
exploration, thereby whatever positivity is 
borrowed from the capitalist bazaar and micro 
economy for establishing the theory of bazaar is 
commensurate with the religious positivity, and 
we are not against the positivity of the economics, 
yet, such positivity is rare; theoretical knowledge 
should become certain. It should be noted that 
the positive knowledge, the Heavenly book and 
revelation are the sole sources empty of doubts, 
and in order to become reliable, each recognition 
should reach the level of certainty.”

Hassan Rouhani called on the 
remaining parties to the 2015 nuclear 
deal to step up efforts to fulfill Iran’s 
primary economic rights under the 
JCPOA, which are normalized banking 
cooperation and oil trade with the 
world.

Banking Ties, Oil Trade Iran’s Basic 
Economic Rights under JCPOA: President
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“The promotion 
of interactionn 
and cooperation 
between Iran 
and Europe 
could create 
a calm and 
assuring 
atmosphere for 
the region and 
the world, and 
France, as an old 
partner of Iran 
in the European 
Union, can play 
a constructive 
role in this 
regard,
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China mulling over 
facilities for Iranian 
tourists: amb.
 Chinese ambassador to Tehran, Chang 
Hua, told Mehr News that China is mulling 
over ways to facilitate the visit of Iranian 
nationals to his country.
The Iranian government recently passed 
a law lifting visa restrictions for Chinese 
visitors. The decision came in response to 
a joint request by the Foreign Ministry and 
the ICHTO as the country moves to find new 
sources of revenues amid the unilateral 
US sanction. Prior to this announcement 
for visa-free travel, the Chinese needed 
to obtain visa upon their arrival in Iran. 
Meanwhile, Iranians still need to receive 

visas to travel to China.
Speaking to Mehr News correspondent 
on Tuesday while visiting the MNA HQ, the 
Chinese ambassador to Tehran, Chang Hua, 
said that China is also mulling over ways to 
facilitate the visit of Iranian nationals to 
the country.“China is a large country with 
many complexities; that is why it seldom 
signs visa waivers with other sides. But 
Iran is a friend country to China. Therefore, 
we will for sure make efforts to create some 
facilities for the visit of Iranian nationals to 
China,” the ambassador assured.
He noted that in his meeting with the 
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani, 
he had stated that he would work as an 
ambassador for Iran’s tourism in China and 
would make efforts to develop tourism ties 
between the two countries.

“Iran is home to many tourist attractions. 
It has 22 cultural heritage sites and two 
natural sites on the UNESCO list, which 
has placed the country on the tenth place. 
But ordinary people in China are not 
informed of Iran’s tourism capacities,” said 
the ambassador. “The Chinese embassy 
in Tehran is responsible for developing 
tourism ties between the two countries 
and introducing Iran’s tourist attractions 
to the Chinese people.”He added that he has 
a meeting with the head of Iran’s cultural 
heritage organization and will discuss the 
issue with him.He said he began serving 
as the ambassador to Tehran two months 
ago, and has already told Foreign Minister 
Zarif that he hoped he would be able to visit 
all 31 provinces and 24 UNESCO-inscribed 
heritage sites of Iran during his mission.



 Shooting down US drone 
was gratifying: Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani said on 
Wednesday that downing of the US drone by 
Iranian missile and radar was enjoyable.
“First, we hit an American drone, second, we 
sought it by an Iranian radar, third hit it by our 
own missile,” he boasted.
“Iran only shoots the aggressors which can be 
drones, air crafts, marine vessels or etc.,” he 
said.
Addressing the US sanctions on Iran, he said 
enemies have found out that the sanctions have 
not been practical and the US is apparently 
hopeless about defeating Iranians and the 
Islamic Republic.
Hailing the Iranian nations’ resistance, in 
particular, in the past recent year, Rouhani 
added that despite all difficulties the country is 
experiencing stable conditions, now.
On the same day, Chairman of the central 
committee for commemoration of the Sacred 
Defense Week, Bahman Kargar also said that 
shooting down the US drone was more of a 
representation of Iran’s scientific capability 
rather than its missile power.
Hitting the American drone by Iranian 
domestically produced missile astonished 
all the international powers since Iran’s 
scientific ability was much higher than what 
they assumed.

Iran warns enemies of 
making any mistakes in 
region
Commander of the Iranian Army's Air Defense 
Force Brigadier General Alireza Sabahi Fard 
said that enemies should be careful not to make 
any mistakes in the region.
“Currently neither our equipment nor our 
experience can be compared to those during 
Sacred Defense years [Iraqi imposed war on 
Iran]; so enemies should be careful not to make 
any mistakes,” he said on Wednesday while 
paying a visit to air defense bases in southern 
Iran.
He said that enemies are organizing different 
plots to insecure Iran’s airspace. Iranian forces 
managed to inflict heavy losses to Saddam 
military using even the most basic equipment, 
he added.
The United States has been ramping up 
pressure against Iran, which has mostly led to 
escalating tension in the Persian Gulf, following 
tanker and drone incidents. 
On July 19, the US Central Command issued 
a statement claiming it was “developing a 
multinational maritime effort, Operation 
Sentinel, to increase surveillance of and 
security in key waterways in the Middle East.”
Many experts say such a move can increase the 
tensions in the region.

Leader calls on youth to push forward sci-tech 
boundaries

He made the remarks in a 
Wednesday meeting with 
a group of Iranian students 
who have managed to 
collect medals in different 
international science 
olympiads as well as 

members of Iran’s U21 volleyball 
team which collected the world title 
last week.
“Achieving beneficial scientific 
progress for the country is possible 
through a revolutionary, Islamic-
based approach, and elite youths 
must set the primary goal for 
reaching the frontiers of science 
and technology and pushing them 
forward,” said the Leader.
“Despite the efforts that have 
been made in the scientific and 
technological movement after 
the Islamic Revolution, especially 
in the past twenty years, we still 
have a long way to go, and the 

most important task of the elite 
generation is to push forward 
the boundaries of knowledge 
in addition to continuing their 
successful scientific path,” Ayatollah 
Khamenei stressed.
Refereeing to Iran’s great 
achievements and top ranks in the 
field of nanotechnology, he noted, 
“it is now expected that elite and 
next-generation youth would 
discover hundreds of such fields 
as nanoscience as well as unknown 
scientific phenomena in areas such 
as biotechnology. They should 
not be satisfied with the mere 

continuation of the scientific path.”
Elsewhere, Ayatollah Khamenei 
pointed to Iran’s winning the title 
of 2019 FIVB U21 Men’s World 
Championship, saying, “thanks to 
God, our youth volleyball players 
were able to turn into a source of 
pride and stand at the top of the 
world. This is a very valuable 
achievement that made people 
happy.”
He went on to say that gaining this 
trophy with an Iranian coach is so 
important. “I have always believed 
that it befits the country’s sports 
teams would have Iranian coaches.”

The Islamic Revolution Leader Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei called on the elite youth generation to 
strongly continue scientific growth of the country 
and to enhance boundaries of science and technology.
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Syrian Forces Repel Major 
Militant Attack in Hama
Syrian forces repelled a major attack by militants in the 
northern countryside of Hama, killing and injuring scores 
of them.
Syrian forces clashed with terrorists that had infiltrated 
towards military points in the direction of al-Zakat-
Hasraya in Hama, the Syrian military said in a statement, 
the official SANA news agency reported on Wednesday.
"Terrorist organizations in Hama northern countryside 
mobilized large numbers of gunmen and booby-trapped 
vehicles late on Tuesday and launched an attack in the 

direction of al-Zakat-Hasraya as our forces, who were 
operating there, were forced to withdraw from some of our 
advanced positions,” it said.
The attack was thwarted after the Syrian forces launched 
a counterattack, it added. “Our units are hunting down the 
remnants of the militants in the area”.
The area, where the clashes broke out, is located in a 
planned buffer zone, which surrounds Idlib and also parts 
of the adjacent provinces of Aleppo and Hama.
Under a deal reached following a meeting between 
Turkish President Recep Tayyip Erdogan and his Russian 
counterpart Vladimir Putin in September, all militants 
should have withdrawn from the demilitarization zone by 

October 15.
However, al-Qaeda-
linked Takfiri terrorists 
said they refuse to 
either leave the buffer 
zone or hand over their 
weapons.
Moscow believed that 
the 15-20 kilometer buffer 
zone would help stop attacks 
from Idlib-based militants on 
Syrian Army positions and Russia's 
military bases in the flashpoint region.

“Achieving 
beneficial 
scientific 
progress for 
the country is 
possible through 
a revolutionary, 
Islamic-based 
approach, and 
elite youths must 
set the primary 
goal for reaching 
the frontiers 
of science and 
technology and 
pushing them 
forward,”
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Iran’s power based on 
independence, not reliance : FM 
Zarif
 Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said Wed. that the 
Islamic Republic has introduced a new discourse to the world 
and that is to gain power and independence by relying on its own 
nation, not any external sources.
“The Islamic Republic has introduced another discourse to 
the world, a discourse that puts the base of country’s power, 
legitimacy, security and development on independence and its 
own nation, not foreign powers,” Zarif said in a ceremony held in 
Tehran on Wednesday on the occasion of Islamic Human Rights 
Day.
“We will neither buy our security nor sell it, because we gain our 
security, development and legitimacy from our people.”
He went on to criticize some regional countries that “see their 

future and security as something that is dependent on the hands 
of others and can be bought.”“They think they can ensure their 
security by paying big sums and buying weapons,” he said, noting 
that "however, they should learn a lesson from history.”Elsewhere 
in his remarks, Zarif slammed the US’ unilateral policies in 
the international arena and its economic terrorism against 
the Iranian nation, saying the US is not afraid of Iran getting a 
nuclear weapon or expanding presence in the region, but its “real 
concern is our [diplomatic] discourse and views.”He pointed 
to Washington’s recent decision to impose sanctions on him, 
saying that sanctioning a country’s foreign minister means 
failure in negotiations, failure in diplomacy, and opposition to 
dialogue.“They are afraid of our words and views and that is 
why they don’t want us to talk to their people.” He added.The 
administration of US President Donald Trump imposed sanctions 
on Zarif on Wednesday, saying in its statement that Zarif is Iran's 
"primary spokesperson around the world," and that the ban "is 
sending a clear message that Iran's recent behavior is completely 

unacceptable.” 
The move was quickly condemned by 

Iranian officials as well as the international community because 
of its contradiction to the international law.

News

Iran to 
Unveil 
Advanced 
Homegrown 
Missile 
System This 
Month: 
Minister
 Iranian Defense 
Minister Brigadier 
General Amir Hatami 
said the domestically-
made long-range 
air defense missile 
system “Bavar-373” 
will be unveiled later 
this month.
Speaking to the 
Tasnim News Agency 
on Wednesday, 
Brigadier General 
Hatami said the 
state-of-the-art air 
defense system will 
be unveiled on the 
National Day of the 
Defense Industry, 
which falls on August 
22 this year.
Speaking to reporters 
on the sidelines of 
a cabinet session 
earlier in the day, 
he had said that the 
Defense Ministry 
would put on display 
some of the latest air 
defense achievements 
of the country on 
the occasion of the 
National Day of the 
Defense Industry.  
He added that “very 
good news” about the 
country’s air defense 
power will be heard 
on August 22.
A distinguishing 
feature of Bavar-373 is 
its vertical launching 
system with square 
launchers, mostly 
used for air defense 
on warships.
Bavar-373 uses a long-
range, phased array 
fire-control radar, 
dubbed Me’raj-4.
The air defense 
system employs three 
different types of 
missiles to hit targets 
at various altitudes.
Iranian military 
technicians have in 
recent years made 
great headways 
in manufacturing 
a broad range 
of indigenous 
equipment, making 
the armed forces self-
sufficient in the arms 
sphere.
Tehran has always 
assured other nations 
that its military might 
poses no threat to 
regional countries, 
saying that the Islamic 
Republic’s defense 
doctrine is entirely 
based on deterrence.

Iran
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US Sanctions on Zarif 
Violation of Int’l Law: 
Iranian Envoy Tells UN 
Chief

Iran’s Ambassador to the United Nations 
Majid Takht Ravanchi, in a letter to UN 
Secretary-General Antonio Guterres, 
condemned a recent move by the US to 
impose sanctions on Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif as a 
blatant violation of international law.  
In the letter to Guterres released on 
Tuesday, Takht Ravanchi said that 
according to US officials, the sanctions 
on Zarif have been imposed because of 
his role and position as the one who is in 
charge of the Islamic Republic’s foreign 
policy.
“This issue (sanctions on Zarif) 
shows well that the US regime loathes 
diplomacy, which is one of the greatest 
achievements (of humanity) to protect 
peace and security among nations,” he 
added.
“This illegal restriction” is part of the US 
policy of economic terrorism against the 
Iranian people and pressures on their 

representatives, the diplomat noted.
“The US move is not only a serious 
violation of the fundamental principles 
of international law, but also a threat to 
multilateralism and a method for those 
who want to divide nations instead of 
uniting (them),” the letter read.
On Wednesday, the US Department of 
State said Washington has designated 
Zarif for acting on behalf of Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei. The US president had issued 
an executive order on June 24, imposing 
sanctions on the Leader and his office 
and authorizing sanctions on others 
associated with Ayatollah Khamenei.
The senior Iranian diplomat has 
dismissed the US move, saying that 
being designated by the US would not 
affect him since he has ho properties 
outside Iran.
“We know that calling for dialog & peace 
is an existential threat to B-Team. And 
since reason for designating me is my 
words, would ‘US persons’ need OFAC 
license to ‘engage’ with me by reading 
my writings or listening to interviews?” 
Zarif said in a Twitter post.
The remarks come against the backdrop 
of increased tensions between Iran and 

the US with Washington imposing new 
economic sanctions against the Islamic 
Republic.
The US has ratcheted up pressure on 
Iran since last year after withdrawing 
from the 2015 nuclear deal, known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
Since then, the administration of US 
President Donald Trump has tried to 
reduce Iran’s oil exports to “zero,” and 
has sent an aircraft carrier strike group, 
a bomber squad, an amphibious assault 
ship, and a Patriot missile battery to the 
Middle East to try to stack up pressure 
on Tehran.
Iranian officials, however, have 
dismissed such moves as psychological 
warfare, saying the country has its own 
ways of circumventing the American 
bans and selling crude oil.



Visa-Free Travel Starts between Turkey, Russia
Visa-free travel between Russia and Turkey goes into effect starting today, 
said Turkish Foreign Ministry in a statement on Wednesday.
The measure is valid on a reciprocal basis for official and service passport 
holders as well as for international transport drivers, the statement said.
It also includes Turkish special passport holders."The agreement on 
visa exemption signed on May 12, 2010 was partially re-enacted as of Aug. 
7, 2019. We expect the full implementation of the agreement," added the 
statement, Anadolu Agency reported.Russia had suspended the visa-free regime 
in late 2015, amid tensions over the downing of a Russian jet along the Turkish-Syrian 
border.This July, Russian President Putin ordered the Foreign Ministry to send a notification to 
Turkish officials about this partial restoration of visa-free travel.

Iranian President Hassan 
Rouhani said Wednesday 
that US sanctions on Iran 
is affecting civilians in the 
country and is a crime 
against humanity.“The 
pressure imposed by 
enemies on our country 
is put on all people even 
children and the ill. This US 
measure is a crime against 
humanity. We should 
resist and so far we have 
shown good resistance,” 
Rouhani said in today’s 
cabinet meeting in Tehran.
US imposed unilateral 
sanctions on Iran after 
withdrawing from the 
JCPOA, Joint Comprehensive 
Plan of Action, in May 2018. 
Since then, Washington has 
ramped up the pressure 
in different fields on Iran, 
hoping to gain another deal 
with Iran. 
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Although Texas gun laws are already some 
of the least restrictive in the nation, the 
new laws will make it easier to possess 
guns in places of worship like churches, 
mosques and synagogues, as well as 
apartment buildings, foster homes and 
public school grounds. The laws were 
passed during the Texas Legislature's last 
session, which concluded in June, Sputnik 
reported.
"Those with evil intentions will violate 
the law and carry out their heinous acts 
no matter what," said State Rep. Donna 
Campbell in a statement regarding the 
bill that removes a previous ban on the 
possession of firearms at "churches, 
synagogues or other places of worship."

Other recently passed bills would allow 
school district employees and other 
visitors at school campuses to store 
firearms in locked vehicles, let foster 
parents possess firearms "in a safe and 
secure matter ... for personal protection 
purposes” and "curbs the ability of 
municipalities" to restrict gun sales at 
the city level through zoning regulations.
The moves were met with criticism from 
gun control organizations. Every town 
organization said in a statement that the 
zoning bill “is an attempt to punish local 
officials who are taking steps to prevent 
gun violence.”At least 20 people were killed 
and 26 others injured on Saturday after 
a gunman opened fire on a passerby in a 
Walmart in El Paso, Texas, with another 
gunman attacking people in Dayton, 
Ohio later in the evening, killing nine and 
injuring 26 others. Authorities are treating 
the pair of incidents as acts of domestic 
terrorism.

Although Salman is now the king of Saudi 
Arabia but it can be said "Mohammed bin 
Salman" is the main ruler of the country 
given his performance over the past few 
years.Trying to reach modernity he has 
overlooked many of traditional Saudi 
principles and traditions.
Saudi prince has been involved in a range 
of acts from attacking Yemen, plotting 
against Qatar, engaging in the failed 2016 
coup in Turkey, normalizing ties with 
Zionist regime to hostility towards Iran.
All these developments have caused 
Saudi Arabia to get caught in bad 
conditions, significant portion of the 
international news in the last week have 
been about the changes to bin Salman's 
policies to end the Yemeni war and exit 
from the quagmire, as well as trying to get 
close to Iran.
According to Israeli DEBKAfile, the UAE 
and Saudi Arabia have quietly embarked 
on talks with Tehran.
In a report by Middle East Eye (MME) 
on Tuesday 6 August, there are some 
documents that show Saudi Arabia has 
drawn up a plan to take Turkey down.
According to the report, it had received 
documents from a UAE delegation that 
underscored Saudi Arabia’s direct action 
to implement a strategic plan aimed at 
restricting Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan and Turkey’s regional 
influence.The intelligence report is 
one of a monthly series written by the 
Emirates Policy Centre, a think tank with 
close links to the Emirati government 
and security services. According to the 
report, Mohammed bin Salman took the 
decision to confront Turkey following the 
assassination of Khashoggi by a team of 

Saudi agents in their country’s Istanbul 
consulate.
Riyadh had concluded that Erdogan 
failed in his attempt to politicize and 
internationalize the case and now is the 
time to mount the fight back, the report 
says.
Following the assassination of 
Khashoggi by a team of Saudi agents in 
their country’s Istanbul consulate, the 
relations between Riyadh and Ankara 
have been highly tense. But Tensions 
between Saudi Arabia and Turkey have 
increased since Ankara supported 
Qatar during 2017 Qatar diplomatic 
crisis, as well as turned to Iranian side 
diplomatically.
The aim of the Bin Salman's plan is to use 
“all possible tools to pressure Erdogan’s 
government, weaken him, and keep 
him busy with domestic issues in the 
hope that he will be brought down by 
the opposition, or occupy him with 
confronting crisis after crisis, and push 
him to slip up and make mistakes which 
the media would surely pick up on,” the 
report added.
According to MME: “Saudi authorities 
blocked 80 Turkish trucks transporting 
textile products and chemicals from 
entering the kingdom through its Duba 
port”.
Three hundred containers carrying fruit 
and vegetables from Turkey had also 
been held in Jeddah’s port, according to 
a Turkish official who spoke to MEE on 
condition of anonymity.
The number of Saudi tourists visiting 
Turkey decreased 15 percent (from 
276,000 to 234,000) in the first six 
months of 2019, according to official data 
released by the Turkish tourism ministry.
Saudi Arabia is planning to uproot 
Turkish President Tayyip Erdogan 
following his pressure on the Kingdom 
after the murder of Jamal Khashoggi, 
according to a new report published in 
EXPRESS.

Texas Welcomes Guns in Mosques, Churches , 
Schools after El Paso, Dayton Shootings

Desperate Bin Salman planning to down 
Turkey

New laws that loosen restrictions on public gun possession 
will take effect in Texas starting September 10, a month after 
the El Paso Walmart shooting killed 22 and injured 24.

The Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman who has 
been hastily involved in various regional developments, in 
an another regional adventurism is now reportedly trying to 
overthrow the Turkish government.

According to MME: 
“Saudi authorities 
blocked 80 Turkish 
trucks transporting 
textile products 
and chemicals 
from entering the 
kingdom through 
its Duba port”.

"Those with evil 
intentions will 
violate the law 
and carry out 
their heinous acts 
no matter what," 
said State Rep. 
Donna Campbell 
in a statement 
regarding the bill 
that removes a 
previous ban on 
the possession 
of firearms 
at "churches, 
synagogues or 
other places of 
worship."

Iran Urges India, 
Pakistan to Settle 
Kashmir Conflict 
Peacefully
 Iran’s Foreign Ministry 
has called on India and 
Pakistan to adopt peaceful 
approaches to resolving 
the tensions in the disputed 
Kashmir region after New 
Delhi stripped India-
administered Kashmir of 
special constitutional status.
In a statement in reaction to 
the latest developments in 
Jammu and Kashmir, Foreign 
Ministry Spokesman Abbas 
Mousavi said on Wednesday, 
“The Islamic Republic of Iran 
has been closely monitoring 
the Indian government’s 

recent decisions on Jammu 
and Kashmir, and is carefully 
listening to the explanations 
provided by the Indian and 
Pakistani officials for the 
recent developments.”
“The Islamic Republic of 
Iran expects India and 
Pakistan, as its regional 
friends and partners, to take 
effective steps to serve the 
interests of people of the 
region by adopting peaceful 
approaches and dialogue,” 
Mousavi added.
His comments came after the 
Indian government revoked 
the special status of India-
administered Kashmir, in 
a move that risks fueling 
already heightened tensions 
with neighboring Pakistan.
Monday's presidential 

decree revoked Article 370 
of India's constitution that 
guaranteed special rights 
to the Muslim-majority 
state, including its right to 
its own constitution and 
decision-making process for 
all matters except defense, 
communications and foreign 
affairs.
In the lead-up to its move, 
India sent thousands of 
additional troops to the 
region, imposing a curfew 
on parts of it, shutting down 
telecommunications and 
arresting political leaders.
Both India and Pakistan 
claim Kashmir in full, but 
rule it in part. The two 
neighbors have fought two 
of their three wars over the 
disputed territory.



پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه بزرگ نمایشگاه اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان گفت: طی یک  سال و هشت ماه گذشته نه تنها بدهی مربوط 

به پروژه بزرگ نمایشگاه اصفهان پرداخت شد بلکه پیشرفت فیزیکی آن به ۶۵ درصد رسیده است.
علی یارمحمدیان در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار  که در سالن 
همایش نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: شرکت نمایشگاه های بین المللی سال ۹۸ در سه 

زمینه فعالیت های خود را پیگیری کرد و برگزاری نمایشگاه  های خارجی مثل اولین نمایشگاه تخصصی صنعت 
ساختمان که در مرکز نمایشگاهی بغداد عراق با ۴۰ شرکت ایرانی برگزار و موجب انعقاد قرارداد و ایجاد ارتباط با تجار 

عراقی شد از جمله این فعالیت ها است.
وی ادامه داد: در بحث داخلی نیز تاکنون ۲۰ رویداد اقتصادی در اصفهان برگزار کرده ایم که از نظر کیفی، کمی و تعداد مخاطبان 

نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان با اشاره به پروژه بزرگ 
نمایشگاهی اصفهان، گفت: این پروژه وقتی تحویل مدیریت جدید شد، راکد بود و فقط ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی و بدهی های سنگین و به بانک 
و پیمانکاران داشت، اما در یک  سال و هشت ماه گذشته نه تنها بدهی ها پرداخت شد بلکه پیشرفت فیزیکی به ۶۵ درصد رسید و ما پروژه را با سه 

قرارداد تحویل گرفتیم و اکنون ۵۰ قرارداد منعقد شده و در حال پیشرفت است.

نسخه نویسی الکترونیکی در هفت شهرستان استان اصفهان راه اندازی شد
معاون پشتیبانی و توسعه اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان، از راه اندازی پروژه نسخه نویسی الکترونیک 

در شهرستان های مبارکه، خوانسار، گلپایگان، چادگان، اردستان، نائین و نطنز خبر داد.
فرشاد منعمیان در جمع خبرنگاران افزود: تالش می شود تا پایان سال جاری نسخه نویسی الکترونیکی در 

تمام شهرستان ها نیز این سیستم راه اندازی شود و 
پزشکان در این طرح که مرحله اول آن در ۳۰ درصد شهرستان های استان های دیگر کشور هم شروع شده، 

ملزم به نسخه نویسی و تجویز الکترونیکی دارو هستند.
وی با بیان اینکه تجویز دارو، آزمایش و خدمات پاراکلینیکی از طریق الکترونیکی انجام می شود گفت: سایر موسسات 

مرتبط می توانند خدمات ارائه شده را از طریق الکترونیکی روئیت کنند و خدمات بعدی را به بیماران ارائه دهند.
معاون پشتیبانی و توسعه اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان با بیان اینکه الکترونیکی شدن خدمات هزینه ها را پایین آورده و دریافت خدمات 
را آسانتر خواهد کرد اظهار داشت: با اجرای این طرح فرآیندهای موازی حذف و مراحل تجویز، دریافت و تائید دارو از طریق سامانه انجام می شود.

وی ادامه داد: بیماران می توانند پس از نسخه نویسی و تجویز دارو  کد رهگیری از پزشک معالج خود دریافت کنند و در زمان حاضر این طرح در 
بیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی شروع شده است.

ایسنا
گــزارش
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بر اساس گزارش 
مرکز آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت کار، 
پرس و جو از دوستان 
و آشنایان عمده ترین 
روش جستجوی کار 
در سال گذشته بوده 

است.

اقتصاد ایران
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جزئیات هدیه دولت به 
خبرنگاران از زبان وزیر 

ارتباطات

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
جزئیاتی از نحوه اعطای هدیه  دولت 

به خبرنگاران را اعالم کرد.
 محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
حاشــیه هیأت دولــت در جمع 
خبرنگاران بــا تبریک روز خبرنگار 
گفت: خبرنــگاران امــروز یکی از 
تولیدکنندگان محتوا در شبکه ملی 
اطالعات هستند که امروز تدریس 

ابزارشان متفاوت شده است. 
وزیر ارتباطات و فناوری تاکید کرد: 
برای حمایت از خبرنگاران، دولت 
در گذشته مصوباتی در زمینه کاغذ 
داشــته، اما امروز هم ما پیشنهاد 
دادیم به خبرنگارانی که در جامعه 
خبری کشــور فعالیت می کنند و 
ابزار اصلی کارشان فضای مجازی 
اســت، اینترنت رایگان داده شود، 
 آقای رئیس جمهــور نیز موافقت

 کردند.
وی ادامــه داد: احتماال ظرف یکی 
- دو روز آینده سایت ثبت نام فعال 
خواهد شــد تا خبرنگارانی که در 
جامعه خبری کشــور فعالیت می 
کنند، ثبت نام کنند. در این زمینه 
با وزارت ارشاد باید هماهنگی الزم 
صورت گیرد و لیســت خبرنگاران 

باید مشخص شود.

خبرآنالین
خـــبـــر
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 مطالعه بــازار کار ایران 
در دهه های اخیر نشان 
می دهــد از بین رفتن 
تعادل میــان عرضه و 
تقاضای در بــازار کار و 
هجوم یک بــاره صدها 
هزار نیروی بیکار، نحوه 
یافتن شــغل را نیز دستخوش تغییر 
کرده اســت.به نحوی که جویندگان 
کار به ویژه تحصیلکردگان برای یافتن 
شــغل ناچارند به روش های دیگری 
متوسل شوند و از ابزارهای جدیدی 
برای داشــتن شغل اســتفاده کنند 
که از جمله این شــیوه ها می توان به 
مطالعه و پیگیری اگهی های استخدام 
روزنامه ها، مراجعه به مراکز کاریابی 
و شرکت در آزمون های استخدامی 

اشاره کرد.
هرچند که در ســال های اخیر پرس 
و جو از دوست و آشــنا و آشنابازی 
نیز به روشــی موثر برای پیدا کردن 
 شــغل در میان بیکاران تبدیل شده

 است.

    ۳۴ درصــد افراد با پرس وجو 
از دوســت و آشــنا دنبال کار 

می گردند
اطالعات نتایــج طــرح آمارگیری 
نیروی کار در ســال ۱۳۹۷ حاکی از 
آن است که ۳۳.۹ درصد از اقدامات 
انجام شده برای جســتجوی کار از 
ســوی بیکاران از طریق پرس وجو 
از دوســتان و آشــنایان، ۲۱ درصد 
ثبت نام یا پیگیری از مراکز خدمات 
اشــتغال و دفاتر کاریابی غیردولتی، 
۱۶.۷ درصد درج آگهی در روزنامه یا 
مطالعه آگهی های استخدامی و ۱۶.۱ 
درصد تماس با صاحب کار و کارفرما 

بوده است.

    آشنابازی؛ رایج ترین راه پیدا 
کردن شغل

با توجه به تعداد ســه میلیون و ۲۶۰ 
هزار و ۷۹۶ نفری بیکاران در ســال 
گذشته به طور متوســط هر بیکار از 
سه راه دنبال کار می گردد.نکته قابل 
توجه اینکه در سال ۱۳۹۶ نیز چهار 
روش به عنــوان عمده ترین اقدامات 
صورت گرفته برای یافتن شــغل از 
سوی بیکاران اعالم شــده بود که از 
بین اقدامات صورت گرفته توســط 
بیکاران بــه ترتیب ســهم تماس با 
کارفرما ۱.۱ درصد، جستجوی منابع 

مالی و امکانات برای شــروع فعالیت 
خود اشــتغالی ۰.۸ درصــد، پرس و 
جو از دوستان و آشنایان ۰.۸ درصد، 
ســایر روش ها ۰.۷ درصد و تقاضای 
جواز کســب یا پروانه کار ۰.۲ درصد 
افزایــش داشــته و در مقابل پرس و 
جو از دوستان و آشنایان ۰.۴ درصد، 
ثبت نام یا پیگیری در دفاتر کاریابی 
غیردولتی ۰.۶ درصــد و درج آگهی 
در روزنامــه یا پیگیــری آگهی های 

استخدامی ۱.۹ درصد کاهش داشته 
است.

    رایج تریــن روش های یافتن 
شغل در سال گذشته

بر اســاس گــزارش مرکــز آمار و 
اطالعــات راهبــردی وزارت کار، 
پرس و جو از دوســتان و آشــنایان 
عمده ترین روش جســتجوی کار در 
سال گذشــته بوده؛ به نحوی که در 

ســال ۹۷ دو میلیون و ۹۹۵ هزار و 
۱۰۴ نفــر از طریــق پــرس وجو از 
دوستان و آشــنایان به دنبال شغل 
بوده اند که از ایــن تعداد، دو میلیون 
و ۹۴ هــزار و ۲۲۷ نفــر را مردان و 
 ۹۰۰ هزار و ۸۷۷ نفر را زنان تشکیل 

داده اند.
پــس از پــرس و جــو از دوســتان 
و آشــنایان، بیشــترین تمایل افراد 
بــرای کار از طریــق ثبت نــام در 

مراکز کاریابی غیردولتی و پیگیری 
 آگهی های اســتخدام در روزنامه ها 

بوده است.
بر اســاس این گــزارش، نتایج طرح 
آمارگیری مرکز آمار ایران از وضعیت 
نیروی کار نشان می دهد که در بهار 
امســال، دو میلیون و ۲۳ هزار ۸۰۶ 
نفر از جمعیت بیکار کشور را مردان 
و ۹۳۲ هزار و ۸۸۱ نفر را زنان تشکیل 

داده اند.

آخرین آمار از نیروی کار؛   

رایج ترین راه پیدا کردن شغل در ایران چیست؟
نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال گذشته نشان می دهد 
که جویندگان کار از طریق پرس و جو از دوست و آشنا و پس از 
آن مراجعه به دفاتر کاریابی تمایل بیشتری برای پیدا کردن 

شغل مورد نظر خود داشته اند.
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نشــان  متاســفانه، 
کارآفرینــان  دادن 
»شکســت خورده ای« 
که باالخــره »موفق به 
انجام کارشان شده اند« 
واقعــا کل داســتان را 
بازگو نمی کند. برای هر 
موفقیتی چندین مثال از شکســت 
وجود دارد؛ که هر کــدام زخم های 
ماندگاری روی کسانی که درگیر آن 
هستند بر جای می گذارد. برای برخی، 
این شکست ها ممکن است به عنوان 
انگیزه ای برای تالش دوباره و دوباره 
باشند و برای برخی ممکن است منجر 
به زخم هایی شوند که هیچ گاه برطرف 
نشوند. عالوه بر این، حتی کارآفرینانی 
که در کارشــان موفق می شوند، در 
اکثر مواقع، چنین کاری را به قیمت 
بســیاری از مســائل در زندگی شان 
انجام می دهند؛ که هر کدام استرسی 
به آنها وارد می کند که ســنجش آنها 

دشوار است.
 Focus جیــم جاکوبــز، رئیــس
Insite فشــارهای رشــد یــک 
کســب و کار را تجربه کرده است. در 
تالش برای رشد کسب و کارش، جیم 
خــود را در حالی یافت کــه حداکثر 
کارت اعتباری شخصی خود را برای 
پرداخت حقــوق خرج می کــرد. او 
به خاطر اســترس های کار، ۳۵ کیلو 
وزن از دســت داد. جاکوب می گوید 
»رشد یک کسب و کار نیاز به جریان 

نقدی ثابت و قابل پیش بینی دارد.«

  اما هزینه واقعی برای کارآفرین 
چیست؟

پاسخ این ســوال از هر فردی به فرد 

دیگر متفاوت خواهد بــود؛ تفاوت بر 
مبنای طیفی از عوامل خارجی مانند 
فشــارهای مالــی، برنامه های کاری 
نامنظم خارجی، مشکل با روابط، به 
عالوه عوامل درونــی مانند انعطاف 
شــخصی و هزینه های احساسی که 

کارآفرین می تواند متحمل شود.
امــا در مــورد اســترس هایی که از 
ســوی ابزارهای کامال خارجی مانند 
تغییرات در اقتصــاد کالن که کامال 
فراتر از کنترل یک فرد هســتند، چه 

می توان گفت؟
یک جنبــه دیگر از اســترس در این 
موقعیت هــا شــامل آن دســته از 
کارآفرینانی می شــود که در تالش 
برای شروع یک کســب و کار هستند 
و در عین حال یک شــغل تمام وقت 
را نیز حفظ می کنند. کوین ناماکی، 
 ،Gurulocity مدیر ارشد اجرایی
کســب و کار خود را زمانی شروع کرد 
که به یک شــغل روزانه بــرای انجام 
تعهدات مالی مشــغول بود. ناماکی 
توضیح می دهد که »در واقعیت، اکثر 
کارآفرینان مالکان کســب و کارهای 
کوچک هســتند که می توان آنها را 
سوار بر یک ترن پرسرعت تشبیه کرد 

که آرزو دارند این ترن متوقف شود.
 آنها افراد مسن تر و اغلب همسایگان 
شما هستند. آنها پدر و مادر یا حتی 
پدربزرگ و مادربزرگ هســتند. آنها 
افراد بیســت و چند ساله ای نیستند 
که در رفاه و تجمــل زندگی کنند.« 
بیماری روحــی و کارآفرینی: ضرر یا 
»چاشــنی رمزآلود«؟ تحقیقی که از 
سوی محققان دانشــگاه کالیفرنیا و 
استنفورد انجام شد، نشــان داد که 
۷۲ درصــد از کارآفرینــان در نمونه 
ذکر شده، نگرانی های بهداشت روانی 
مربوط بــه خود را گــزارش کرده اند 
که به طور قابل توجهی باالتر از گروه 
مقایسه بود )غیرکارآفرینان از لحاظ 
جمعیت شناختی(. عالوه بر این، ۴۹ 
درصد از نمونه کارآفرینان دارای یک یا 
چند مورد عدم سالمت روانی بوده اند. 
زندگی صاحبان استارت آپ ها برای 
»شور و هیجان آن« شــناخته شده 

است.
 به نظر می رســد کــه تخصیص این 
ویژگــی بــرای موفقیــت در یــک 
سرمایه گذاری می تواند اثرات منفی 
قابل توجهی بر افراد نیز داشته باشد. 

دکتر تئو تیاساید در مورد این مساله 
 Psychology در مقالــه اش در
Today می نویســد: »ایده هــای 
بســیاری از کارآفرینان عمال شروع 
به تعریف هویت شــان می کنند. در 
نتیجه، شکست ها می توانند تاثیرات 
عظیم و طوالنی مــدت بر کارآفرینان 

داشته باشند.«
جیمز برکلــی، مدیرعامل شــرکت 
مشاوره الیس پیشــنهاد می دهد که 
بســیاری از ناظران ایــن طور فرض 
می کنند که ایــن چالش ها تنها طی 
مرحله استارت آپ یک کسب و کار رخ 

می دهند؛ اما در واقعیت آنها صرف نظر 
از مرحلــه رشــد اتفــاق می افتند. 
شــرایطی مانند اضطراب و نگرانی، 
مسائل مربوط به عزت نفس، و حتی 
اعتیاد همه در جامعه کارآفرین وجود 
دارند. متاسفانه، ننگ فرهنگی که با 
توجه به مسائل سالمت روانی وجود 
دارد، بسیاری را از جست وجوی کمک 

مورد نیازشان باز می دارد.
 ســدا گــوف، در مورد یــک همکار 
و مربی که در ســال گذشــته دست 
به خودکشــی زده بود، یک داستان 
شــخصی عمیق را با مــن در میان 

گذاشــت. گوف توضیــح می دهد: 
روندکارش به او ضربه هــای زیادی 
زده بــود. چنــد وقت گذشــت تا او 
خــودش را جمــع کنــد. در زمان 
مرگش، خروجی های بســیار موفقی 
از کســب و کار های خــود داشــت و 
مربیگری ها و مشاوره های دیگری را 
شــروع کرده بود. من فقط می توانم 
بگویم که» شــیاطین او باالخره بر او 
پیروز شــدند.«اما چه خواهد شد اگر 
ثابت شود که اختالالت روانی در میان 
جامعــه کارآفرین، گرچــه می تواند 
مشکل بزرگی محسوب شود، می تواند 

دلیل اصلی موفقیت آنها نیز باشد.
نتیجه: اگر این مقاله به نوعی کارآفرین 
بودن را در شما تهییج کرده است، از 
شــما می خواهیم که به دنبال کمک 
باشید. برخی اقداماتی که کارآفرینان 
برای ایجاد یک سیســتم پشتیبانی 
جامع انجام می دهند، عبارت است از:

   روی گروهی از دوستان و فامیل که 
می توانند در زمان های دشوار از شما 
حمایت کنند، حساب کنید. داشتن 
دوستان نزدیک و خانواده که بتوانید 
روی آنها حســاب کنید می تواند به 
شــما کمک کند دوران سختی ها و 

مشکالت را پشت سر بگذارید.

   مشــاوری بیابید که بتوانید روی 
او حســاب کنید. یافتن فرد یا افراد 
مناســبی که گوش شــنوایی داشته 
باشند یا درصورت نیاز با توصیه های 
خود از شــما حمایت کنند، می تواند 

فوق العاده گرانبها باشد.

  از همان ابتدا به سالمت خود اهمیت 
دهید. به همان اندازه که ممکن است 
سرتان شلوغ باشد، ایجاد یک عادت 
برای اختصاص دادن زمان و فضا برای 
اینکه خودتان را محــور قرار دهید، 
می تواند ارزشمند باشد. به یاد داشته 
باشــید، این یک ماراتن است، نه دو 
ســرعت. به ســالمتی خود به عنوان 
یک منبع انرژی فکر کنید که کمک 
می کند تا بتوانیــد در طوالنی مدت 

ادامه دهید.

   فرصت هــا را بــرای حمایت مالی 
حفظ کنید. منتظر ماندن برای قرار 
گرفتــن در تنگنای مالی و ســپس 
تامین بودجه، به هیچ وجه برای شما 
یا کســب و کارتان مفید نیست. وقت 
خود را برای پیدا کردن مکانیزم های 
پشــتیبانی صرف کنید کــه قادر به 
تامین بودجه، درصورت نیاز، هستند.

جنگجویاِن توانا و بدون شکست، تنها یک افسانه هستند؛

قیمت پنهان کارآفرینی

روی گروهی از دوستان 
و فامیل که می توانند در 
زمان های دشوار از شما 

حمایت کنند، حساب 
کنید. داشتن دوستان 

نزدیک و خانواده که 
بتوانید روی آنها حساب 

کنید می تواند به شما 
کمک کند دوران 

سختی ها و مشکالت را 
پشت سر بگذارید.

با مطالعه منتخبی از مقاالت در اکثر نشریات کسب  و کار، 
بدون شک درخواهید یافت که بیش از تعداد انگشت شماری 
صریحا یا ضمنا کارآفرینان را به عنوان قهرمانان مصمم به 
یک شکل و در قالب یک فرم توصیف می کنند. گرچه ممکن 
است برخی سطوح »جرات و شجاعت« وجود داشته باشد 
)راحتی با ریسک، توانایی برای پیشبرد در موقعیت های 
ســخت، توانایی برای خیالبافی در مورد آینده )آنچه که 
دیگران نمی توانند آن را تصور کنند.( اما محتوای آن یک 
افسانه در مورد کارآفرینان را تقویت می کند؛ محتوایی که 
در آن کارآفرینان به عنوان جنگجویان توانا که در مواجهه با 

خطر بسیار قدرتمند هستند، نشان داده می شوند.

معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری 

اصفهان:

نرخ بیکاری 
اصفهان 4 درصد 

کاهش یافت
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: پایین 
بودن سطح حقوق و دستمزد به 
عنوان یکــی از معضالت اقتصاد 
کشور موجب خروج دانشجویان 

از کشور شده است.
سیدحســن قاضی عســگر در 
نشست خبری به مناسبت سالروز 
تشکیل جهاد دانشگاهی و معرفی 
دستاوردهای واحد صنعتی، اظهار 
کرد: بهتر است به این بپردازیم که 
چرا وضعیــت اقتصادی مطلوب 
نیســت، حتی با وجــود اینکه 
اقدامات درخور توجهی در کشور 

انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه در کشــور چند 
مشکل اساسی معضالت اقتصادی 
را ایجاد کرده است، افزود: یکی از 
این مشکالت، دولتی بودن اقتصاد 
است که صدمات بسیاری به کشور 

زده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان با اشاره به اینکه 
مشکل دوم سیاست سرکوب نرخ 
ارز است که ســال ها اجرا شده 
است، گفت: مشکل دیگر به عنوان 
عامل هــدر رفت منابع کشــور، 
پرداخت یارانه هــای کور و هدر 

رفتن منابع است.
وی با تاکید بر اینکه پایین بودن 
سطح حقوق و دستمزد موجب 
معضالت اقتصادی کشــور شده 
است، تصریح کرد: این باعث بروز 
فاجعه ای در دانشــگاه ها تحت 
عنوان خروج دانشجویان از کشور 

شده است.
قاضی عسگر با بیان اینکه ریشه 
مسائل و مشکالت کشور را باید 
در این چهار بند جســتجو کرد، 
ادامه داد: اگر این موارد را بتوانیم 
با آگاهی رسانی و آموزش اصالح 
کنیم مشکالت کشور حل خواهد 

شد.
 وی با اشاره به اینکه خوشبختانه 
طی سه ماهه نخست امسال در 
اســتان اصفهان نرخ بیکاری از 
1۴.1 به 10.۷ درصد کاهش یافته 
است، ابرازامیدواری کرد: با اصالح 
بیشــتر بتوانیم ارزش فناوری و 
دانش را در کشور گسترش دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: از جهاد 
دانشگاهی انتظار می رود مثلث 
جهاد، شهرک علمی تحقیقاتی 
و دانشگاه های استان به صورت 
مکمل یکدیگر قدم بردارند تا در 
حوزه تجاری سازی مشکالت را 

مرتفع کنیم .
وی با بیان اینکه مجموعه هایی 
همچون جهاد دانشگاهی باید در 
جهت تجاری سازی کمک کنند، 
تاکید کرد: دفــاع دانش بنیان از 
کشــور باید یک اصل مهم برای 
تمام افراد باشد و جهاد باید بتواند 
با برگزاری کارگاه های آموزشی 
روشــنگر در سطح اســتان در 
راســتای ارتقا علمی تالش کند.  
قاضی عسگر با بیان اینکه به دلیل 
عقب بودن از برنامه های توسعه 
ششم، جهاد دانشگاهی باید توسعه 
مهارت آموزی را بیشتر مد نطر قرار 
دهد، گفت: جهاد دانشگاهی باید 
بتواند مهارت آموزی را به دانش 
آموخته های دانشگاهی ارائه دهد.
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برنامه ویژه وزارت کار برای رفع چالش های استارت آپ ها
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی در همایش آینده کار و کارآفرینی با اشاره به 
تحوالت جهانی در حوزه کار گفت: شرایط در کشور به گونه ای اســت که باید هر چه سریع تر به 
سوی اقتصاد دانش بنیان و هوشمند گام برداشت که در همین راستا نیز باید برخی زیرساخت ها 

را فراهم کرد.
وی خاطر نشان کرد: برای تحقق شکوفایی و نوآوری در اقتصاد کشور دولت باید جوان و استارت آپی 

باشد تا سریع تر موانع از بین برود و این اقتصاد گسترش پیدا کند.
شریعتمداری با بیان اینکه در حوزه مهارت نیازمند تغییراتی هستیم، افزود: باید مهارت و موضوع آموزش 

مهارت در حوزه نظام آموزشی کشور به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد تا مسئله دانشجویان بیکار با رفع 
نیازهای کشور متناسب با مهارت ها رفع شود.

وزیر کار تاکید کرد: یک کارگروه در وزارت کار به صورت جدی چالش ها و مشکالت کسب و کارهای استارت آپی را در حال بررسی است 
تا بتوان از طرفیت های اقتصاد هوشمند استفاده کرد؛ از سویی دیگر رفع چالش های تامین مالی با صندوق نوآوری و شکوفایی از مهم 

ترین اقدامات وزارت کار و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تاکید برای رفع دعوای کسب و کارهای جدید با سنتی است.

استارت آپ

۶ دلیل اصلی شکست استارت آپ ها در نوسانات بازار

استارت آپ ها، شیشــه های نازک و ترک خورده در 
اقتصاد ایران هستند، اگر ضربه های اقتصادی اندکی 

بیش از تلنگر باشد، ممکن است شیشه عمر استارت آپ ها را بشکند.

اما آیا این شکســتنی بودن و ناپایداری را می بایســت، تنها بــه گردن وضعیت 
اقتصادی و سیستم های مدیریت کشــور انداخت؟ مشخصاً پاسخ خیر است! اگر 
مقصر تنها دولت و ارز و گرانی است، پس چرا اســتارت آپ هایی نظیر بازدیدیار، 
دیجیکاال، اسنپ، خشکشویی آنالین تکواش، بیدود و غیره که هر کدام نماینده 
ای از یک صنعت هستند، توانســته اند کماکان سرپا بمانند و مسیری رو به رشد 

داشته باشند؟

 در ادامه بــه علل اصلی شکســت های کســب و کارهای اســتارت آپی
 می پردازیم و درخواهیم یافت که علل اصلی شکست، از خود استارت آپ  

است و با عارضه های اقتصادی بیرونی، هم افزایی مخرب می یابد:

   ۱( شکست خوردن رهبر
تجارت شما در صورتی که شما مهارت های مدیریتی ضعیفی را نشان دهید 
می تواند شکست بخورد که این شکســت می تواند به شکل های مختلف 
 خود را نشــان دهد. اگر شــما به عنوان یک رهبر تجربه کافی برای گرفتن

 تصمیم های مدیریتی، راهنمایی کارکنان یا درایــت برای رهبری کردن 
سازمان خود را نداشــته باشــید، در نتیجه با درگیری ها و کشمکش های 

بسیاری مواجه خواهید شد.

   ۲( نبود ارزش و یکپارچگی
شــما ممکن اســت محصوالت و خدمات بســیار خوبی داشــته باشید و 
تقاضا برای آنها هم زیاد باشــد، اما تجارت شــما هنوز هم در حال شکست 
خوردن است. این شکســت تجارت می تواند به دلیل این باشد که عملکرد شما 
 متوسط اســت یا شــما مفهوم ارزش را در تجارت خود برای جذب مشتری کم

 دارید.

   ۳( در تماس نبودن با نیازهای مشتری
اگر با نیازهای مشتریان در تماس نباشید و نیازهای آنان را نفهمید و از پیشنهاداتی 
که می دهند استفاده نکنید، تجارت شما با شکست مواجه خواهد شد. مشتریان 
شما شاید محصوالت و خدمات شما را دوست داشته باشــند، اما شاید اگر شما 
ویژگی های محصوالت و خدمات خود را تغییر دهید، آنها عاشق محصوالت شما 

شوند. یک تجارت موفق همیشــه توجه خود را روی نیاز های مشتریان خود نگه 
می دارد.

   4( مدل کسب و کار بی سود
ایده تجارت ممکن است خوب باشــد اما اگر هیچ راهکاری برای راهنمایی وجود 
نداشته باشد، ممکن است انجام ایده با شکست تجارت رو به رو شود. چگونه مدل 
کسب و کار خود را ســودآور کنیم؟ شــما برای این کار باید تحقیق و بازنگری را 
در تجارت های دیگر شــروع کنید و برنامه تجارتی خود را باید توسعه دهید. این 
برنامه شامل پیش بینی مالی بر اساس درآمد بدست آمده، راهکارهای بازاریابی 
 و اســتفاده از راه حل های مدیریتی برای پیروز شدن بر موانع و فعالیت های رقبا

 می باشد.

   ۵( مدیریت ضعیف مالی
شما باید به طور پیوسته از گردش مالی تجارت خود با خبر باشید. باید بدانید که 
پول شــما از کجا در می آید و به کجا می رود. اگر نظــارت خوبی بر گردش مالی 
تجارت خود داشته باشید، در این صورت تجارت شما موفق خواهد بود. همچنین 
اگر تجارت شما فاقد برنامه بودجه احتمالی بحران باشد، در صورت بروز حوادث، 

ممکن است سبب شکست تجارت شما گردد.

   ۶( رشد سریع و گستردگی بیش از حد
رشد تجارت و گستردگی آن نیاز به برنامه مدیریتی روز به روز و بسیار حساب شده 
دارد. حتی اگر تجارت شما مانند رســتوران های فست فود و مغازه های مناسب، 
بسیار خوب و موفق هم باشد باز هم برای ایجاد این تجارت در مکان های مختلف 

نیاز به تحقیقات و بررسی هایی خواهید داشت.

رتبه آنالین
گــــــزارش

 چه خواهد شد اگر ثابت 
شود که اختالالت روانی 

در میان جامعه کارآفرین، 
گرچه می تواند مشکل بزرگی 
محسوب شود، می تواند دلیل 

اصلی موفقیت آنها نیز باشد.

،،
برترین ها

یــادداشـت
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