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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

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان عنوان کرد؛   

مهارت آموزی، نیازمند مشارکت جدی نخبگان

حمایت از صنایع 
کوچک برای دوام 

بزرگترها
در کشور ما وقتی حرف از صنایع 
و حمایت از آن زده می شــود در 
ذهن بیشــتر افراد و به خصوص 
مسئولین چند صنعت بزرگ که 
اتفاقا بازده آنچنانی هم برای کشور 
ندارند نقش می بندد. در حالی 
که آمار نشان می دهد بار اصلی 
اقتصاد کشور ما بر دوش صنایع 

کوچک و خرد است.
در تقویم کشورمان 21 مرداد ماه 
به نام روز صنایع کوچک به ثبت 
رسیده است و این هفته  فرصت 
مغتنمی برای به تصویر کشیدن 
جایگاه واقعــی صنایع کوچک و 
متوسط وارج نهادن به ارزش های 
معنوی، اجتماعی ، تالشگران در 

این عرصه اقتصادی است .
شــاید باورش برایتان ســخت 
باشد که بگوییم در حال حاضر 
صنایع کوچک و متوسط بیش 
از 96درصد صنایع کل کشــور 
و حــدود 50 درصد از اشــتغال 
کشور را در برگرفته و حمایت از 
صنعتگران و کارآفرینان شاغل 
در صنایع مذکور بنحوی حمایت 

از ایجاد اشتغال صنعتی پایدار...          کشورهایی که تراز باالی اقتصادی دارند همواره به سمت مهارت آموزی حرکت و به این مهم توجه کردند و آن را در راس امور خود قرار داده اند

بازار طال و سکه 98/5/20 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,064,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,158,0004,192,000جدید

2,218,0002,298,000نیم سکه

1,409,0001,499,000ربع سکه

959,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,778,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18410,500406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24547,300543,300 عیار

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
اعالم کرد:

 شناسایی بزرگترین 
فرار مالیاتی استان

مدیرکل امــور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: 
طی یک سال گذشــته با همکاری قوه قضاییه 
و دســتگاه های اطالعاتی و امور مالیاتی یکی 
از بزرگترین فرارهای مالیاتی استان را به مبلغ 
5 هزار میلیارد تومان شناسایی شد و اکنون به 

دنبال وصول این مالیات هستیم.
بهروز مهدلو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا 
پایان تیرماه اشخاص حقیقي باید اظهارنامه هاي 
مالیاتي خود را تســلیم مي کردند، اظهار کرد: 
امســال 2٤ هزار و 5٣9 اظهارنامه تا پایان تیر 
ماه ثبت شد که نسبت به سال گذشته ٤ درصد 

رشد داشته است. 
وي با بیان اینکه در سال جاري ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

وی با بیان اینکه مرکز آزمایشگاه 
تصفیــه خانــه آب اصفهــان 
)باباشــیخعلی( واقــع در غرب 
اصفهان و شــبکه بهداشت زیر 
نظر دانشگاه علوم پزشکی متولی 
امر سالمت مردم نیز به طور مجزا 
بررسی شاخص های های کیفی 
را بر عهده دارند، افــزود: آزمایش های اندازه 
گیری سالمت آب در ســه مجموعه مستقل 
انجام می شود و بی شــک سالمتی و کیفیت 
آب در حد باالیی است. سرپرست امور کنترل 
کیفی آبفا به آیین نامه های سنجش و پایش 
کیفیت آب که در قالب دســتورالعمل های 
متعدد قابل اجرا دارد اشاره کرد و گفت: اندازه 
گیری مواد شیمیایی مضر در آب مانند نیتریت 
و نیترات در کنار آزمایــش های میکروبی در 
حد مطلوبی انجام می شــود و آب تحویلی به 
مشترکان وضعیت مناسبی دارد. وی با تاکید 
بر اینکه شبکه بهداشت استان اصفهان به عنوان 
یک دستگاه ناظر بر مقوله سالمت نیز به صورت 
تصادفی آب مناطق مختلف شهر را آزمایش می 
کند، اظهار کرد: وجود یک ناظر بیرون از بدنه 
شرکت آب و فاضالب گواهی بر سالمت کامل 

آب شرب در منطقه است.

   تمام شاخص های کیفیت و سالمت آب 
اصفهان باالتر از استاندارد است

وی دربــاره شــاخص کل مــواد جامــد 
محلول)TDS( که باید در آب آشــامیدنی 
مورد سنجش قرار گیرد، گفت: اگر مقوله یاد 
شده 500 میلی گرم بر لیتر باشد مطلوب و تا 
1500 مجاز اســت و این میزان در آب شرب 
اصفهان معموال بین ٣00 تا ٤00 و در بیشترین 
حالت ممکن که در ایام گرم تابستان است به 
600 تا ۷00 می رســد که باز هم تا حد مجاز 

فاصله مجاز و قابل اطمینانی دارد.
وی افزود: این روزها حداکثر از ٤2 چاه مناطق 
گوناگون شــهر مانند قائمیه، درچه، آتشگاه، 
وحید، نظرغربی و توحید به صورت دوره ای و 
بر حسب نیاز استفاده و حدود 1200 تا 1٣00 
لیتر بر ثانیه وارد شبکه آب آشامیدنی می شود.

وی درباره دلیل افزایش TDS و یا شــاخص 

های دیگر که ممکن است عاملی برای نارضایتی 
عده ای را فراهم کند، تصریح کرد: در روزهای 
گرم با اضافه شدن آب چاه ها به آب حاصل از 
تصفیه خانه باباشیخلی، میزان کیفیت آب کمی 
تغییر می کند، به زبان ساده شهروندانی که در 
طول سال آب خوشــگوارتری می نوشیدند و 
ذائقه آنان به آن آب عــادت کرده بود ممکن 
است در این روزها که مقدار آب چاه بیشتری در 
شبکه است کمی ناراضی شوند، البته هر چاهی 
که بخواهد در شبکه آبرسانی شهری قرار گیرد 
از سوی شبکه بهداشت و کنترل کیفی آبفا مورد 
بررسی قرار می گیرد تا خیال همه از هر حیث 
راحت باشد. سرپرست امور کنترل کیفی آبفا 
 TDS استان اصفهان، خاطرنشان کرد: آب با
کمتر به اصطالح سبک تر است و شخصی دیرتر 
احساس سیرآبی می کند، اما اگر این شاخص 
بیشتر شــود قضیه معکوس می شود و حالت 

سیرآبی زودتر به فرد دست می دهد.
وی درباره کدورت آب که از جمله موارد مهم 
مورد سنجش است، گفت: حد مطلوب آن زیر 
nto 0.5 و تا پنج است و در اصفهان براساس 
اندازه گیری های به عمل آمده بین 0.۷ تا 0.۸ 

گزارش می شود.
نجفی درباره میــزان PH آب اصفهان، اظهار 
کرد: این میزان می تواند بیــن 6.5 تا ۸.5 در 
نوسان باشــد و در اصفهان ۷.5 تا ۸.2 و کامل 

منطقی و معقول است.
سرپرســت امور کنترل کیفی شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان به مقدار ُکُلر در آب 
پس از گذشت ٣0 دقیقه اشــاره کرد و گفت: 

0.5 تا 0.۸ میلی گرم در لیتر حد مناسبی برای 
آن و در اصفهان ۸.1 است و در مواقعی که قصد 
داریم احتمال وجود هرگونه آلودگی در آب به 
صفر برسد بر اساس دستور وزارتخانه کلر را 1.2 

میلی گرم در لیتر افزایش داده ایم.
نجفی در ارتباط با سختی آب یا همان اصطالح 
متداول گچ آب، خاطرنشان کرد: بستر آبریز 
و محل عبور آب از سرشاخه ها تا تصفیه خانه 
ها می تواند بر عناصر اضافه شــده بر آن تاثیر 
گذارد، برای مثال اطراف و باالدست اصفهان که 
بستری آهکی دارد سبب می شود که مقادیری 
از این ماده در آب حل شــود، اما اطراف تهران 
اینگونه نیست و آب آن منطقه دارای ماده یاد 

شده نخواهد بود.

   تغییر رنگ آب مضر نیست
وی تغییر رنگ در برخی روزها و در بخشی از 
شهر را به دلیل مخلوط شدن هوا با آب دانست و 
گفت: این امر به دلیل شکستگی لوله و تعمیرات 
ممکن است رخ دهد و هیچ مشکل برای مردم 

به وجود نمی آورد.
وی تاکید کرد: تامین آب آشامیدنی کنونی در 
استان اصفهان به دلیل فعال نشدن سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ در حقیقت با سختی و 
مشکالت فراوانی انجام می شود، با این حال صد 
در صد این اطمینان را می دهیم که هیچ گونه 
آلودگی در آب آشامیدنی این خطه وجود ندارد 
و بیماری های ناعالج و سخت که هیچ، حتی 
منشا بیماری های گوارشی ساده هم نبوده و 

نخواهد بود.

سرپرست امور کنترل کیفی شرکت آبفا استان اصفهان:

سه مرکز مستقل کیفیت و سالمت آب آشامیدنی اصفهان را می سنجند

امین آب آشامیدنی 
کنونی در استان 

اصفهان به دلیل فعال 
نشدن سامانه دوم 

آبرسانی اصفهان بزرگ 
در حقیقت با سختی و 

مشکالت فراوانی انجام 
می شود

سرپرست امور کنترل کیفی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درباره چگونگی سنجش میزان سالمت آب آشامیدنی و چگونگی رصد آن، گفت: آب 
آشامیدنی اصفهان به طور روزانه در ۵0 نقطه مختلف شهر در شاخص های متعدد نظیر میکروبی، شیمیایی، باکتری، ویروس، کلر و کدورت نمونه برداری و 
آزمایش می شود. به گزارش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، محمود نجفی در خصوص کیفیت آب اصفهان، اظهار کرد: تمام شاخص ها و فاکتورهای 
مورد سنجش به ۵0 مورد می رسد و این پایش و اندازه گیری به طور تقریبی در تمام محدوده شهر چه به صورت سیار و چه در محل آزمایشگاه مرکزی شرکت 

انجام می شود. وی با اشاره به تجمع صنایع 
بزرگی همچون پاالیشــگاه 
اصفهان، نیروگاه شهید منتظری، پتروشمی اصفهان 
و شهرک های صنعتی بزرگی همچون شهرک صنعتی 
بزرگ اصفهان،شهرک صنعتی مورچه خورت، شهرک 
صنعتی میمه، شهرک ســنگ محمود آباد و صنایع 
نظامی، افزود: وجود این صنایع بزرگ، نقش صنعت 
حمل ونقل را دراین شهرستان بیش از پیش پررنگ 

کرده است. 
مرادی طول راه های تحت پوشــش این اداره را ۷62 
کیلومتر عنوان و اظهار کرد: با توجه به طول بســیار 
زیاد این راه ها اقدامات متعددی برای ایمن ســازی 

و ارتقاء  ایمنی راه های این شهرســتان انجام گرفت.
وی اصالح شیب شــیروانی محور موته – گلپایگان 
به طول 25 کیلومتر، اصالح شــیب شیروانی محور 
دلیجان – میمه – اصفهان به طول 1۸ کیلومتر، اصالح 
شانه محورهای اصفهان – تهران و بلعکس به طول 29 
کیلومتر، تسطیح حریم راههای  محورهای اصفهان 
– تهران و بلعکس به طول جمعــی ٣20 کیلومتر، 
اصالح شیب شیروانی محور روستایی کلهرودبه طول 
 2 کیلومتر را از جمله اقدامات انجام شــده  این اداره 

برشمرد.
رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان 
شاهین شــهر گفت: ایمن ســازی 200 پل  آبرو، ن 

نصب 1۸00 متر گاردریل روی پل های آبروی محور 
اصفهان – تهران و بلعکس ، نصب و بهســازی چهار 
کیلومتر گاردریــل در محور اتوبان معلــم به تهران، 
نصب و بهســازی تابلوهــای انتظامــی، اخطاری و 
 اطالعاتی توسط راهداران خدوم این شهرستان انجام

 شد.
وی از ایمن ســازی کمربندی خمینی شهر ) نصب 
رفالکتور-تابلوی فســفری مکمل – ســرعت گیر 
– برداشتن ترانشه – خاکریزی بین دوباند –حذف 
قرنیزسر پل ها ی آبرو و شانه سازی ( خبر داد و گفت: 
این محور یکی از نقاط حادثه خیز این شهرســتان 

محسوب می شود.

رئیس اداره راهداری شاهین شهر اعالم کرد:
تردد روزانه ۵۰ هزار خودرو در محور اصفهان- تهران

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان شاهین شهر گفت: بیش از ۵0 هزار وسیله 
نقلیه به صورت روزانه از محور اصفهان- تهران تردد می کنند. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
حمل و نقل جاده ای اصفهان، داریوش مرادی اظهار کرد: برقراری ترافیک ایمن و روان در محور 
 اصلی اصفهان به تهران به دلیل حجم باالی تردد یکی از مهمترین ماموریت های این اداره به شمار

 می آید. 

اخبار اصفهان
گــــــزارش

 چرا مدیران کسب وکارها الزم است استفاده از شبکه های اجتماعی را 
جدی بگیرند؟

شبکه های اجتماعی
 ابزار جدید مدیریت

شاید هنوز هم تصور خیلی از افراد از شبکه های اجتماعی، 
وسیله ای برای سرگرمی جوانان است. اما این روزها شبکه های 

اجتماعی تأثیر مثبت زیادی بر کار و زندگی افراد دارد. تقریبا 
٣0 سال پیش هیچ وقت امکان نداشت کارمندی از جزئیات زندگی 

شخصی مدیر خود مطلع شود. از اوایل دهه ۸0 بود که...

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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آگهـى مناقصه عمومى
شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 398/110/208 مورخ 1398/05/12 شوراى محترم اسالمى شهر رزوه نسبت به واگذارى اجراى پروژه 
جمع آورى، حمل و تخلیه پسماندهاى شهر رزوه (اعم از خانگى، بیمارستانى، ادارى) از طریق مناقصه عمومى به مدت یک سال به پیمانکار اقدام نماید. لذا ازکلیه 
متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید؛ جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مناقصه به واحد مالى شهردارى مراجعه یا با شماره تلفن 031-57703002 

تماس حاصل فرمایند. 
1- اعتبار مورد نیاز: 800,000,000 ریال (هشتصد میلیون ریال) 

2- دادن سپرده اى که از 5٪ اعتبار مذکور کمتر نباشد. به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدى یا ارایه ضمانت نامه بانکى جمعا به مبلغ 
40,000,000 ریال (چهار میلیون تومان) 

3-  برنده اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 
4- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است. 

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.  5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مناقصه نوبت دوم به مدت 10 روز مى باشد.  
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/6/9 در محل دفتر شهردار مى باشد.

حسین علیمحمدى - شهردار رزوه شناسه: 561903

نوبت اول

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مناقصه عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى 
شهردارى ها، انجام امور خدمات شهرى، شامل جمع آورى زباله، رفت و روب، نگهدارى فضاهاى سبز شهرى و کلیه 
امور مربوط به خدمات سطح شهر و تاسیسات شهردارى را در قالب قرارداد حجمى به شرکت هاى داراى صالحیت 
واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان در خواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل و دریافت اسناد شرکت 

در مناقصه به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد. 

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ سالیانه پیشنهادى را تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد 

خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

مجید صفارى - شهردارى بادرود 

آگهـى مناقصـه

شناسه: 554894

نوبت دوم

اخبار اصفهان



حمایت از صنایع کوچک 
برای دوام بزرگترها

ادامه از صفحه یک:
...  و گسترش عدالت اجتماعی در 
همه مناطق به ویژه مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته است. وقتی حرف 
 از حمایت از مناطق محــروم زده 
می شود شاید تنها گزینه ای که به 
فکر برخی از مسئولین امر می رسد 
کمک های مقطعــی و کوتاه مدت 
است اما باید گفت برای سامان دادن 
مناطق محروم بهتر است به جای 
ماهی دادن به آنها، ماهی گیری را 
یادشــان بدهیم و مطمئنا حمایت 
از صنایع کوچک همــان آموزش 
ماهیگیری برای این قشر از جامعه 
است.اگر اقتصاد کشــور به سمت 
اینگونه صنایع ســوق داده شــود 
شاهد تغییرات بنیادین در اقتصاد 
 کشــور و تحقق اقتصاد مقاومتی 

خواهیم بود.
از آن جایی که صنایــع کوچک با 
توجه به ســرمایه اولیه پایینی که 
نیاز دارد، فشــار مالی سنگینی به 
دولت وارد نمی کنــد اما در مقابل 
ظرفیت اشتغالزایی باالیی دارد. در 
دنیا و در کشــورهای توسعه یافته 
نیز به این مهم پی برده شده است  
و در حال حاضر در عصر توســعه 
نقــش افرینــی صنایــع کوچک 
قــرار داریم،  یک چهارم اشــتغال 
 کل جهــان و  یک ســوم مجموع 
سرمایه گذاری ها در صنایع کوچک 
است. با توجه به اینکه  96 درصد از 
اشتغال ایران در همین بنگاه هاست 
بنابراین الزم است با حمایت از این 
واحدهای تولیدی در واقع از اشتغال 

کشور حمایت کنیم.
بر اساس قوانین اقتصادی ، صنعت 
موتــور محرک اقتصاد هر کشــور 
قلمداد می شــود و ایجاد اشتغال، 
گسترش دامنه و میزان نقدینگی، 
توســعه تجاری و افزایش ســطح 
درآمد ملی هر کشوری از مهم ترین 
تأثیرات بخش صنعت در هر کشور 
به شــمار می رود. در شرایطی که 
صعود بی رویه و غیرقابل انتظار نرخ 
ارز هزینه های اضافی را به صنعتگران 
تحمیل کرد، محدودیت حاصل از 
شرایط تحریم در ورود ماشین آالت و 
مواد اولیه صنایع نیز مانعی بزرگ در 
فعالیت سربازان اقتصادی را به همراه 
داشت و شــرایط سخت سایه شوم 
خویش را بر صنعت نیز گســتراند.

کمبود نقدینگی و همچنین عدم 
امکان بازپرداخت به موقع بدهی های 
تسهیالتی صنایع نخستین چالش 
و مانع در حرکــت صنایع منطقه 
به سوی تداوم تولید است که می تواند 
با اعطای امتیازات و شرایط ویژه در 
جهت توسعه نقدینگی و همچنین 
امهال پرداخت اقســاط تسهیالت 
 باقیمانــده کمرنــگ و کــم اثرتر

شود.
شــاید در هر تولیدی و یــا کارگاه 
صنایع کوچک بیــش از 10 نفر به 
اشتغال مشغول نباشند اما زود بازده 
بودن این صنایع را نیز باید در نظر 

گرفت .
 وقتــی در صنایــع بزرگــی مثل 
خودروســازی هــزاران میلیارد از 
هزینه های دولتی صرف می شود تا 
کارگران آن بخش بیکار نمانند باید 
این مسئله را هم در نظر گرفت که 
یک دهم این هزینه ها اگر در صنایع 
کوچک و در حمایــت از کارگران 
این بخش صرف شود تعداد کارگر 
بیشتری را می توان از بیکاری نجات 

داد. 
عالوه بر کاهش بیکاری در حمایت 
از صنایع کوچک می تــوان رونق 
بیشــتر صنایع بزرگ و عدم نیاز به 
واردات برای صنایع بزرگ را شاهد 
بود و ایــن یعنی همــان حمایت 
 همــه جانبــه از تولیــد در تمام

 سطوح!

اقتصاد استان
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زیرساخت های شهرک ماهیان زینتی کاشان تا پایان سال آماده می شود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از آماده سازی زیرساخت های شهرک ماهیان زینتی 

کاشان تا پایان سال خبر داد.
محمدجواد بگی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مصوبه شهرک سه صنعتی کاشان بالغ بر سه دهه مغفول 
مانده و روند ســاخت و عملیات اجرایی آن به مرحله اجرا درنیامده بود که با پیگیری های صورت گرفته 

مصوبات الزم اخذ شد  و این شهرک صنعتی در 1۵0 هکتار با رویکرد کسب و کارهای نوین و فناورانه موجب 
اشتغالزایی صدها نفر در این منطقه می شود.

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی ماهیان زینتی کاشان نیز پس از دو دهه مصوبات الزم را اخذ کرد، افزود: این شهرک 
صنعتی در وسعتی به میزان ۵0 هکتار با رویکرد تولید ماهیان زینتی، عرضه و نمایشگاه ویژه جذب گردشگر و صادرات 

تولیدات شروع به فعالیت می کند که امید است با تالش های صورت گرفته به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، کاشان را یکی از صنعتی ترین شهرهای کشور دانست و ابراز داشت: شهرستان کاشان از 
11 استان کشور به لحاظ تعداد و مساحت شهرک و واحدهای صنعتی باالتر است و وجود چنین ظرفیت هایی در این شهرستان باعث می شود 

تا کاشان را از تک بعدی بودن اقتصاد دور کند چراکه امروزه در حدود ۸0 درصد صنعت کاشان نساجی است.

نماز عید سعید قربان در اصفهان اقامه شد
نماز عید سعید قربان به امامت حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی میردامادی صبح دیروز در مصالی 

اصفهان با حضور پرشور و باشکوه مردم و مسئوالن برگزار شد.
 نماز عید سعید قربان روز دوشــنبه )۲1 مرداد ماه( به امامت حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی 

میردامادی امام جمعه موقت اصفهان و با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئوالن استان برگزار شد.
درهای مصلی اصفهان از ساعت 6:30 صبح به روی نمازگزاران باز شد.

حجت االسالم و المسلمین سید مجتبی میردامادی در خطبه نماز عید قربان، اظهار کرد: قدرت های کافر 
در تمام ابعاد علیه امت اسالم برنامه ریزی می کنند، اما ملت، کوه مقاوم برابر دشمن است و این رمز پیروزی است.

وی ادامه داد: شما از آدم های بی ایمان انتظاری نداشته باشید. چنین افرادی می گویند همه چیز آزاد شود حتی اگر ما دشمن 
حلقه به گوش آمریکا باشیم. 

امام جمعه موقت اصفهان افزود: آنچه خدا بگوید تغییری در آن نیست. در تمام ادیان روزی با مراسمی به نام عید وجود دارد و قومی را پیدا 
نمی کنید که عید نداشته باشد.  وی گفت: در اسالم دو روز عید فطر و عید قربان شکوه خاصی دارد و عید نباید برای عده ای خاص باشد. نماز عید 

فطر و قربان با عظمت در تمام نقاط جهان برگزار می شود. 

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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این منطقه از دیرباز مهد 
هنرها و مهارت های 
مختلف بوده است و 

هم اکنون نیز می توان 
بسیاری از آن ها را با 

راهکارهای مناسب و 
آموزش های متداوم و 

استفاده از نیروی فکری 
و عملی با تجربه ها و 

پیشکسوتان آن عرصه 
احیا کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان عنوان کرد؛   

مهارت آموزی، نیازمند مشارکت جدی نخبگان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: 
مهارت آموزی و توســعه آموزشــی در جامعه نیازمند 
مشارکت جدی نخبگان در زمینه های مختلف صنعتی، 

هنری و اصناف است.
آرش اخــوان اظهارداشــت: نخبــگان و چهره های 
مطرح هنری، صنعتــی و اصناف مختلــف می توانند 
در توســعه مهارت ها به ســایر افراد و آموزش آنها به 
نسل جوان بســیار کوشا باشــند زیرا این چنین افراد 
 شــاخصی جایگاهی خــاص در بین مــردم دارند و

 می توانند خود بهترین مشوق جوانان باشند.

ایرنا
گـــزارش
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      کشورهایی که تراز باالی اقتصادی دارند همواره به سمت مهارت آموزی حرکت و به این مهم توجه کردند و آن را در راس امور خود قرار داده اند

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اعالم کرد:

شناسایی بزرگترین فرار مالیاتی استان
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: 
طی یک سال گذشته با همکاری قوه قضاییه 
و دستگاه های اطالعاتی و امور مالیاتی یکی 
از بزرگترین فرارهای مالیاتی استان را به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان 

شناسایی شد و اکنون به دنبال وصول این مالیات هستیم.

بهروز مهدلو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان تیرماه اشخاص حقیقي 
باید اظهارنامه هاي مالیاتي خود را تسلیم مي کردند، اظهار کرد: امسال ۲٤ هزار 
و ۵39 اظهارنامه تا پایان تیر ماه ثبت شد که نسبت به سال گذشته ٤ درصد رشد 
داشته است.  وي با بیان اینکه در سال جاري 3۵ هزار و 1۵ فقره اظهارنامه اجاره 
امالک ثبت شد که نسبت به سال گذشته ۲٤ درصد رشد داشت، تاکید کرد: در 
صورتي که افراد اظهارنامه ها و درآمدهاي خود را واقعي و شفاف ارائه دهند بعد 

از بررسي، قول تایید دفاتر آنها را مي دهیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص نصب دستگاه کارتخوان در 
مطب هاي پزشکي، گفت: از سال گذشته نسبت به فرهنگسازي در این خصوص 
در بین جامعه پزشکان اقدام کردیم و نصب دستگاه کارتخوان تنها براي رفاه 

حال مردم است. 
وي با تاکید بر اینکه مطابق تبصره 6 قانون بودجه 9۸ بر نصب دســتگاه هاي 
کارتخوان در مطب هاي پزشکي و ثبت نام آن در سامانه مالیاتي تاکید شده 
اســت، افزود: مطابق قانون کلیه صاحبان مشــاغل پزشــکي، پیراپزشکي، 
دامپزشکي و ... تا ۲3 مرداد مهلت نصب کارتخوان دارند و البته این قشر موافقت 
خود را با این طرح اعالم کرده اند و در صورت عدم نصب سازمان امور مالیاتي 
با آنها برخورد مي کنند. مهدلو در پاسخ به ســوالی در خصوص گالیه برخی 
پزشکان نسبت به اینکه چرا نصب کارتخوان در جامعه پزشکی از سوی اداره 
مالیات پررنگ شده است، گفت: پزشکان مخالف نصب کارتخوان نیستند و این 
طرح ارتباطی با اخذ مالیات ندارد حرف آنها این است که چرا جامعه پزشکی؟ 
در حالیکه اکنون ۲۸ صنف دیگر به غیر از پزشکان موظف به نسبت دستگاه 

کارتخوان هستند که در بحث قانون در موعد معین با آنها برخورد می شود.
وي در ادامه به بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتي و ارسال آن به سراسر 
کشور اشاره کرد و گفت: اگر کلیه مودیان مالیاتي اصل بدهي مالیاتي خود تا 30 

مهر ماه پرداخت کنند کلیه جرایم قابل بخشش آنها بخشیده مي شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اضافه کرد: از اول تا 30 آبان نیز ۲ درصد از 
بخشودگی بخش تولیدی و ٤ درصد از بخشودگی بخش غیرتولیدی کاسته و هر 
ماهه از میزان بخشودگی کم می شود و این بخشودگی ها تا پایان ادامه خواهد 
داشت و بعد از آن تمدید نخواهد شد. وی تصریح کرد: جرائم مالیاتی سال های 
9۵، 96، 97 به شرطی بخشوده می شود که مودیان تا 30 مهر ماه معامالت خود 
را مطابق ماده 169 به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. مهدلو در توضیح ماده 
169، اظهار کرد: اگر دو نفر با یکدیگر معامله کنند مکلفند اطالعات خود را به 
سازمان مالیاتی ارائه دهند و اگر یک نفر آنها اعالم و دیگری اعالم نکند، از سوی 
شخصی که معامالت خود را اعالم کرده شناسایی می شود و در این ماده قانون 
افرادی که پرونده ندارند مشخص می شوند و این مقدمه ای برای اجرای طرح 

جامع مالیاتی است که پیاده خواهد شد.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

وی بــا بیــان آموزش 
اســتاد - شــاگردی از 
دیرباز در کشــور و در 
این دیار رونق داشــته 
اســت، خاطرنشــان 
کرد: در زمــان حاضر 
گونه مشــابهی از این 
نوع آمــوزش در فنی و 
حرفه ای به کار گرفته می شــود تا 
 بتوان مهارت ها را به دیگران انتقال

 داد.
مدیرکل فنــی و حرفه ای اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: در هر کجای 
جهان هیچ دولتی نمی تواند تنهایی 
به اهدافش برسد و در این راه حضور 
بخــش خصوصی و فعــاالن تمامی 
عرصه ها مورد نیاز است بنابراین ما 
در کشورمان باید از سرمایه علمی و 
مالی بخش خصوصی و فعاالن نهایت 

بهره را ببریم.
وی با بیان ایــن که بخش خصوصی 
می تواند در راســتای کمی و کیفی 
ســازی مهارت های فنی و حرفه ای 
 به خوبی عمــل کند، خاطرنشــان

کرد: نخبگان در زمینه های گوناگون 
می توانند در آمــوزش های مهارتی 
و آمــوزش هــای تخصصی مســیر 
مناسبی را طی کنند و بتوانند شمار 
 زیادی از افراد با تخصص باال را تربیت 

کنند.
اخوان به موضوعــات و زمینه های 
مختلف در استان اشاره  و اضافه کرد: 
این منطقه از دیرباز مهــد هنرها و 
مهارت های مختلف بوده است و هم 
اکنون نیز می توان بسیاری از آن ها را 
با راهکارهای مناسب و آموزش های 
متداوم و اســتفاده از نیروی فکری و 
عملی با تجربه ها و پیشکسوتان آن 

عرصه احیا کرد.
مدیــرکل فنــی حرفه ای بــه آغاز 
فعالیت مرکز تخصصی فنی و حرفه 
ای گویندگــی و مجــری گیری در 
اصفهان اشــاره کرد و اظهارداشت: 
هنرها و مهارت هایــی مانند نقالی، 
تئاتــر، گویندگی، مجــری گری و 
فعالیت هایی از این دســت، همواره 
در اصفهــان از عالقمنــدان فراوانی 
برخوردار بوده اســت و بســیاری از 
هنرمندان مشــهور کشورمان از این 

خطه هستند و در این راستا می توان 
با همــکاری و اســتفاده از دانش و 
تجربه فعاالن اصفهانــی این عرصه 
مانند غالمرضا خوشحال پور، حسن 
اکلیلی و نوید مســتعان در راستای 
 تقویــت و رونق این مهــارت ها گام

 برداشت.
مدیــرکل فنــی حرفــه ای بهبود 
 وضعیت آموزشی را نیازمند تغییر در 
شیوه های  انجام آن دانست و  ادامه 
داد: برای نیل به این هدف، آموزش 
های دوگانه در دستور کار قرار گرفته 
که بخشــی از آموزش ها با محوریت 
آموزش فنــی و حرفــه ای و دیگر 
آموزش ها و مهارت با حضور در محل 
کار واقعی و با حضــور صاحبکار و یا 
مسئوالن هر شرکت انجام می گیرد.

اخوان اضافه کرد: کشــورهایی که 
تراز باالی اقتصادی دارند همواره به 
سمت مهارت آموزی حرکت و به این 

مهم توجه کردند و آن را در راس امور 
خود قرار داده اند.

وی به دامنه گسترده مهارت ها اشاره  
و اضافه کرد : باید بررســی جامع از 
انواع مهارت ها و فنون و نیازسنجی 
واقعی و منطقی انجام شود تا مشخص 
کند که چه تعداد مهــارت ها وجود 
دارد و چه تعداد نیازهــا در منطقه 

باید رفع شود.
به گفته وی مهارت آمــوزی باید به 
طور ویژه در سبد خانوارها قرار گیرد 
و مدرک گرایی صرف جای خود را به 
آموزش مهارت هــا و مهارت گرایی 

دهد.
اکنون حدود یکهــزار حرفه مهارتی 
در بخش های صنعت، خدمات فنی، 
گردشــگری، آی تی، آی سی تی و 
مشاغل خانگی در ۵٤ مرکز آموزش 
فنی وحرفه ای بــه متقاضیان ارائه 

می شود.

آگهي مزایده اموال غیرمنقول
اجراي احکام حقوقي شعبه چهار اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالسه 96۲603 ج/٤ له آقاي امیر صدرالدین کرمي و علیه 1- آقاي عباس 
لقایي ۲- محمدرضا زماني مبني بر مطالبه مبلغ 1/۸67/0٤6/۸9٤ ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاي اجرایي و حق االجراي دولتي در تاریخ 9۸/6/1۲ ساعت 11:30 صبح 
در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 1۸ جهت فروش 1/03٤ 
سهم مشاع از دو سهم ششدانگ ملکي به پالک ثبتي شماره ۲۲٤۸/1371 بخش 6 
ثبت شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســي که ذیال درج شده است 
ملکي عباس لقایي و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مي باشد توسط کارشناس 
رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشاني 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهدبود. هزینه هاي اجرایي بر 
عهده محکوم علیه مي باشد و مابقي ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل معرفي شده 
توسط نامبرده واقع در اصفهان، بزرگراه خلیج فارس )بزرگراه اصفهان - شیراز( کوچه 
خلیج فارس 7٤ بعد از انبار پخش دارو هجرت مقابل مجموعه انبارهاي آهني بازدید که 
نتیجه به شرح زیر به استحضار مي رساند: مورد بازدید یک قطعه زمین غیر محصور و 
فاقد هر گونه اعیاني اعم از درب و دیوار ساختمان تاسیسات و ملحقات به صورت مرغزار 
مي باشد که به موجب مدارک ابرازي توسط خواهان فوق الذکر شامل رونوشت سند 
شماره 116۵6 مورخ 133۸/11/۲۵ دفتر اسناد رسمي ۵6 نامه شماره ۸۸/7٤30 مورخ 
۸۸/٤/31 شهرداري بهارستان و نامه شماره 96/۲3۸0 مورخ 96/3/13 شرکت عمران 
شهر بهارستان به انضمام نقشه هوایي ارایه شده داراي پالک ثبتي ۲۲٤۸/1371 بخش 6 
ثبت اصفهان مي باشد. حسب معاینه محلي صورت گرفته مساحت زمین موضوع ارزیابي 
۵٤1۵ مترمربع با حدود اربعه شماال و جنوبا به طول ٤7/۵ متر و شرقا و غربا به طول 11٤ 
متر مي باشد که بر اساس مراجعه حضوري مورخ 97/1۲/۸ به اداره ثبت اسناد و امالک 
بخش 6 اصفهان واقع در شهر بهارســتان و اظهار معاونت آن اداره ملک مذکور داراي 
پرونده ثبتي به نام ورثه آقاي اصغر لقایي مي باشد و تاکنون سند مالکیت تک برگ آن 
صادر نگردیده است. ارزش قدرالسهم آقاي عباس لقایي از ششدانگ پالک ۲۲٤۸/1371 
معادل 3/610/000/000 )سه میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال( تعیین و تقویم مي 
گردد. در نتیجه ارزش 1/03٤ سهم مشاع آن به مبلغ 1/۸67/0٤6/۸9٤ ریال ارزیابي 
مي گردد که مقدار پنجاه و یک هزارم سهم مشاع آن به مبلغ ۸0/909/۵3۲ ریال بابت 
حق االجراي دولتي و مقدار نهصد و هشتاد و سه هزارم و نهصد و هشتاد و سه هزارم آن به 
مبلغ 1/7۸6/3۲6 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابي مي گردد. دادورز اجراي احکام 

حقوقي اصفهان شناسه: ۵۲73۲7
آگهي مزایده اموال غیر منقول

اجراي احکام حقوقي شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالسه 96۲۸۵۵ ج/ چهارم له سعید مردیها و علي بختیاري علیهم ورثه 
مرحوم رضوان هادي پور به اسامي شایسته گنجي زاده، پري ناز قهرماني، فرح سادات، 
مهرخ، هوري، گل رخ همگي جهانشاه راد مبني بر مطالبه مبلغ ۵96/۸10/000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه اي اجرایي و حق االجراي دولتي در تاریخ 9۸/6/16 ســاعت 
0۸:30 صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 1۵، جهت 
فروش 1/۲۸3 حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ ملکي با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسي که ذیال درج شده است ملکي مرحوم رضوان هادي پور به پالک ثبتي شماره 

۲3۲۸/11 بخش ۵ و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مي باشد توسط کارشناس 
رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشاني 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه 
مي باشد و مابقي ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و ده درصد واریزي به نفع دولت 
ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس اصفهان بوستان ملت کوچه 
احمد زارعي )آسیاب( کوي انوشیروان، پالک 6، کدپستي ۲-۸173666371 بازدید به 
عمل آمد و پس از معاینه فني محل نظریه کارشناسي ذیل تهیه و بحضورتان ایفاد مي 
گردد. مشخصات ثبتي ملک: 7۲ حبه 6 دانگ پالک ثبتي شماره 11 فرعي از ۲3۲۸ 
اصلي بخش ۵ حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به مساحت ۲۸7/3۸ مترمربع با حدود 
زمین شماال بطول 1٤ متر بگذر، شرقا بطول ۲1/٤ متر به پالک مجاور جنوبا بطول 1٤ 
متر به پالک مجاور غربا بطول ۲0 متر به پالک مجاور. مشخصات بنا: محل مورد نظر 
یک باب خانه مسکوني با این مدت بیش از 30 سال و بازسازي شده با زیربناي حدود 
3۵0 مترمربع )به استناد برگه صورتحساب عوارض نوسازي و عمران شهري صادره از 
شهرداري منطقه ۵ اصفهان مشتمل بر ۲ طبقه همکف و اول و زیرزمین انباري هر طبقه 
شامل سالن اتاق هاي خواب، آشپزخانه با کابینت ترکیبي، سرویس بهداشتي و حمام، 
حیاط و پارکینگ در همکف و تراس در طبقه اول، با دیوارهاي باربر و سقف طاق ضربي 
با پوشش گچبري، نماي سرامیک، آجر و سنگ، کف ها با پوشش موزاییک و سرامیک، 
درب و پنجره آهني و آلومینیومي، سیستم سرمایش کولر آبي و گرمایش بخاري گازي و 
آبگرمکن دیواري در همکف و پکیج و رادیاتور در طبقه اول و با انشعابات آب و فاضالب و 
گاز و ۲ برق تک فاز مي باشد. نظریه کارشناسي: با عنایت به مطالب فوق و بررسي جمیع 
جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال و مولفه هاي موثر در قضیه منجمله 
کاربري، متراژ، موقعیت محلي و دسترسي به شبکه شوارع و معابر، نوع مصالح مصرفي و 
انشعابات دائر ارزش کل 6 دانگ ملک موصوف به مبلغ 33/۵00/000/000 ریال معادل 
سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابي مي گردد. در نتیجه مقدار 1/۲۸3 
حبه مشاعي به مبلغ ۵96/۸10/000 ریال ارزیابي مي گردد. دادورز اجراي احکام مدني 

دادگستري اصفهان شناسه: ۵1۸9۵9
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اجراي احکام حقوقي شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالسه 961۵٤6 ج/دوم له سید محمدرضا طباطبایي علیه آقاي سید 
علیرضا نواب مبني بر مطالبه مبلغ ۵/37۲/3٤٤/00۵ ریال بابت محکوم به و هزینه هاي 
اجرایي و حق االجراي دولتي در تاریخ 9۸/6/1۲ ساعت 10:30 در محل اجراي احکام 
دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین جهت فروش 3/۸۸۸ حبه مشاع به استثناي بجاي 
ثمن سهم زوجه متوفي از 7۲ حبه ششــدانگ ملکي به پالک ثبتي شماره 6 فرعي از 
36٤9 اصلي بخش یک اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال درج 
شده است ملکي آقاي مرحوم سیدحسین نواب اف و اکنون در تصرف مالکانه ورثه مي 
باشد توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده نظریه وي مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف ۵ روز قبل از 
جلسه مزایده به نشاني فوق مراجعه و ازملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیهم مي باشد و مابقي ثمن را ظرف حداکثر یک 
ماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط  خواهد شد. اوصاف ملک مورد 

مزایده: پالک مذکور واقع در بخش یک ثبت اصفهان به آدرس اصفهان نرســیده به 
میدان فلسطین انتهاي خیابان آمادگاه بن بست نواب )بوعلي( )شماره ۲7(  کدپستي 
۸1٤٤9۵٤979 به استحضار مي رساند به استناد اولیه گزارش اینجانب تحت شماره 
961۵٤6 مورخ 97/9/19 در روز پنجشنبه مورخ 97/9/1۵ و نیز جمعه مورخ 97/9/16 
با هماهنگي قبلي به عمل آمده به اتاق خواهان آقاي سیدمحمدرضا طباطبایي اینجانب 
به محل مراجعه که به دلیل عدم همکاري مالک، ساکنین، درخواست قفل ساز نموده ولي 
با پیگیري هاي تلفني انجام شده موضوع ازدید از ملک در روز پنج شنبه مورخ 97/10/6 
انجام که از ایشان درخواست نمودم مدارک ثبتي و انحصار وراثت و ... در اختیار اینجانب 
قرار دهند ولي متاســفانه همکاري ننموده لذا موضوع کســري مدارک طي گزارش 
اینجانب تحت شماره 1-961۵٤6 مورخ 97/10/13 به شعبه مذکور اعالم و درخواست 
معرفي به شهرداري منطقه و نیز اداره ثبت اسناد امالک و اداره دارایي براي فرم انحصار 
وراثت را نموده سپس در تاریخ 97/11/۲9 با مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان، 
اسناد مثبته اي دریافت نموده که قابل تنظیم براي گزارش کارشناسي نبوده و لذا در 
تاریخ 97/1۲/16  طي نامه شــماره ۲-961۵٤6 از اجراي احکام مذکور درخواست 
تعیین تکلیف نحوه ادامه کارشناسي را نمودم و سرانجام در تاریخ 9۸/1/۲9 با مراجعه به 
شعبه مذکور نامه هاي صادره به اداره دارایي و شهرداري را دریافت که گزارش ارزیابي 
این ملک به شرح زیر تقدیم مي گردد. از این ملک هیچ سند دفترچه اي مالحظه نگردید 
ولي در پاسخ استعالم شعبه مذکور از اداره ثبت مبني بر بازداشت سند هیچ ابعاد و اندازه 
و مساحتي در آن قید نگردیده و در اسناد موجود در پرونده دارایي صورت ارزیابي کل 
دارایي هاي مرحوم به مساحت 110۵/۵6  مترمربع براي عرصه و مساحت ۲1۲ مترمربع 
براي اعیاني اشاره شده که منطبق با فیش نوسازي اخذ شده از شهرداري نیز مي باشد. 
همچنین از اسناد دریافتي از شهرداري مشخص گردید که این پالک از سمت غرب 
عقب نشیني دارد. به استناد گواهي حصر وراثت تحت شماره ۲1٤٤ مورخ 30/9٤/٤ 
صادره از قاضي محترم شوراي حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان، سهم االرث 
آقاي سید علیرضا نواب اف میرمحمدصادقي برابر یک سوم از مابقي ترکه مرحوم بوده 
که در همین گاهي قید گردیده که سرکار خانم شوکت استکي )مادر مرحوم( یک ششم 
از ماترک را به ارث برده اســت فلذا سهم االرث خوانده آقاي سید علیرضا نواب اق میر 
محمد صادقي از این ملک برابر یک سوم از پنج دانگ یعني معادل ۲0 حبه از 7۲ حبه 
دانگ خواهد بود. خانه مذکور که در قسمتي قدمت بیش از 60 سال و قسمت دیگر داراي 
قدمت حدود سي سال مي باشد در طي چند سال گذشته به صورت اساسي تعمیر شده 
و داراي یک ساختمان یک طبقه بوده و در حیاط آن محل پارکینگ غیرمسقف و مسقف 
موجود بود. قسمت مسکوني داراي یک ورودي مختصر با درب و شیشه چوبي و داراي 
انشعابات برق گاز و تلفن و آب و فاضالب، نماي داخل حیاط و نیز در گذر آجر و با آجر 
نما کار شده در قسمت کمي نیز با سیمان کار شده بود و داراي نرده فلزي روي دیوار 
مي باشد حیاط با موزاییک فرش شده و دربهاي ورودي از سمت گذر فلزي و با کنترل 
ریموت باز مي گردید و پل ها سنگي و درب و پنجره هاي ساختمان چوبي، سرویس هاي 
بهداشتي ایراني و فرنگي و با کف و بدنه سرامیک و کاشي  و درب هاي آن از آلومینیوم 
آشپزخانه اوپن داراي کابینت و کف آن پارکت و داراي اسکلت تیرآهن و قسمتي چوبي 
و ساختمان داراي گچبري قدیمي و نقاشي شده و سیستم سرمایش آن با اسپیلیت و 
گرمایش با بخاري، داراي آیفون تصویري و فاقد پایان کار از شهرداري مي باشد. با توجه 
به جمیع جهات و موقعیت ملک و شرایط و قیمت روز و مطالب فوق الذکر، ارزش کل 
پالک بدون ثمنیه اعیاني در حال حاضر برابر 99/۵00/000/000 نود و نه میلیارد و 
پانصد میلیون ریال ارزیابي و گزارش مي گردد. سهم االرث آقاي سید علیرضا نواب اف 
میرمحمد صادقي برابر ۲7/63۸/۸۸۸/۸۸9 ریال خواهد گردید. در نتیجه ارزش 3/۸۸۸ 
حبه مشاع آن به استثناي بجاي ثمنیه سهم زوجه متوفي به مبلغ 00۵/۵/37۲/3٤٤ 

ریال ارزیابي که مقدار 1۸۵ هزار حبه مشــاع آن به مبلغ ۲۵۵/۸۲۵/90۵ ریال بابت 
حق االجراي دولتي مقدار 3/703 حبه مشاع آن به مبلغ ۵/116/۵1۸/100 ریال بابت 
مطالبات محکوم له ارزیابي گردد. دادورز شــعبه اول اجراي احکام دادگاه شهرستان 

اصفهان  شناسه: ۵16910
آگهي حصر وراثت

آقاي مسعود وحدتي با وکالت آقاي حمیدرضا درویشي داراي شناسنامه شماره ۲1۸0 
به شرح دادخواست به کالسه 13۵9 ح 9۸/10 از این دادگاه درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد هاشم وحدتي افوسي بشناسنامه 
1۲۸6  در تاریخ 90/9/۲1 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: ۲ فرزند پسر  ۵ فرزند دختر به شرح زیر مي باشند. 1- سعید 
وحدتي افوسي ش ش ٤۸ پسر متوفي ۲- مسعود وحدتي ش ش ۲1۸0 پسرمتوفي 
3- رضوان وحدتي ش ش 1 دختر متوفي ٤- همدم وحدتي ش ش 97 دختر متوفي 
۵- رعنا وحدتي ش ش ۲373 دختر متوفي 6- شهناز وحدتي ش ش 9 دختر متوفي 
7- مهناز وحدتي افوسي ش ش 6 دختر متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي 

صادر خواهد شد. رئیس شعبه دهم شوراي حل اختالف اصفهان  شناسه: ۵60976

آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک 31/10177 بخش چهارده ثبت 
اصفهان

شماره نامه: 139۸۸۵60۲0۲۵00۵۵00 نظر به اینکه ششدانگ یک باب ساختمان 
پالک شماره 31/10177 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان که در اجراي مقررات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي حسب 
راي شماره 13976030۲0۲۵01۸93۸ مورخ 1397/1۲/1۲ هیات چهارم مفروز 
و به نام ذالفعلي اسدي دومکاني فرزند علي دانا در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانوني آن تاکنون به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
1۵ قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه 
مورخ 139۸/6/1۲ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهي به کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
139۸/۵/۲۲ مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 563317

آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک 12/116 بخش چهارده ثبت 
اصفهان

شماره نامه: 139۸۸۵60۲0۲۵00۵۵0۸ نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک 
باب خانه پالک شماره 1۲/116 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتي به نام خانم نفیسه غالمعلیان فرزند علي در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
1۵ قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه 
مورخ 139۸/6/1۲ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهي به کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

139۸/۵/۲۲ مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: ۵636۲0



ژئوپارک قشم در هفته 
دولت افتتاح می شود

شهردار قشم گفت: پارک خطی بلوار 
ژئوپارک با مساحت ۹ هزار مترمربع به 
عنوان از پروژه های در دســت اجرای 
شهرداری قشم است که در هفته دولت 

به بهره برداری می رسد.
 احمد رحیمی هلــری، از نصب برج 
نور در پــارک خطی بلــوار ژئوپارک 
قشــم خبر داد واظهار کرد: در ادامه 
عملیات اجرایی این پروژه در سه نقطه 
از این پارک، برج نور جهت روشنایی 
کامل محوطه، نصب شد.وی با اشاره 
به حفر چاه ســپتیک بــرای احداث 
شش چشمه ســرویس بهداشتی در 
این پارک، عنوان کــرد: بخش های 
دیگر این پروژه شــامل ایجاد فضای 
ســبز، پیــاده رو، نصــب آالچیق، و 
محوطه ســازی ســن جهت اجرای 
مراسم عمومی است.شــهردار قشم 
ادامه داد: عملیات گودبرداری و احداث 
مخزن آب به ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب 
برای آبیاری فضای سبز این پارک، در 
حال احداث است و بتن دکوراتیو به 
مساحت پنج هزار مترمربع با اعتباری 
بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان انجام شده 
است.رحیمی خاطرنشان کرد: پارک 
خطی بلوار ژئوپارک با مساحت ۹ هزار 
مترمربع به عنــوان از پروژه های در 
دست اجرای شــهرداری قشم است 
 که در هفتــه دولت بــه بهره برداری 

می رسد.

۱. بعدازظهرها اقدام 
به تهیه بلیط هواپیما 

کنید
همان طور کــه می دانید 
قیمت بلیط های هواپیما 
در طــول هفتــه مرتب 
تغییــر می کنــد. امــا 
مسئله ای که کمتر به آن اشاره شده 
اســت، تغییر قیمت بلیط ها در طول 
روز اســت. معمــوال بلیط ها صبح ها 
گران قیمت تر هســتند، چراکه این 
زماِن معمــول تهیه بلیط کســانی 
اســت که بــه مقاصد کاری ســفر 
می کنند. به همین خاطــر با خرید 
بلیط در بعدازظهــر می توانید کمی 

در هزینه های تان صرفه جویی کنید.
۲. قیمت هــای آژانس هــای خرید 
اینترنتِی بلیِط کمتر شناخته شده را 

بررسی کنید
به خاطــر داشــته باشــید گاهــی 
کمتــر  اینترنتــی  آژانس هــای 
شناخته شــده، تخفیف های بهتری 
در مقایســه با آژانس های مطرح در 

اختیار مشتریان شان قرار می دهند. 
با بررسی قیمت های آن ها می توانید 
کمی در هزینه های سفر صرفه جویی 

کنید.
۳. ثبت نام بــرای دریافت بلیط های 

لحظه آخری
تعدادی وب سایت و برنامه هستند که 
با ثبت مقصد و نام تان در بخش هایی 
بخصوص از آن ها، شــما را در جریان 
بلیط های لحظه آخری به مقصد مورد 
نظر خواهند گذاشت. حتی در صورت 
پایین آمدن نرخ بلیط مقصد هم شما 
را در جریان می گذارند. به این صورت 
می توانید به طور قابل مالحظه ای در 

هزینه ها صرفه جویی کنید.
۴. برای اقامت محلی را انتخاب کنید 

که به صرفه تر باشد
از بلیط هواپیما که بگذریم، به هزینه 
اقامت در هتل می رســیم که بخش 
مهمی از هزینه های ســفر را شامل 
می شــود. اگر کمــی اقتصادی تر در 
مورد محل اقامت برنامه ریزی کنیم 
و به جای هتل های مجلل و ویالهای 
اطراف شهرها، به مکان های به صرفه تر 
فکر کنیم، آن وقت می توانیم هزینه 
بیشتری را صرف گشت وگذار و دیدن 

نقاط مختلف کشور مقصد کنیم.
در حال حاضر در تمامی شــهرهای 
جهان می توان مسافرخانه های خوبی 
جهت اقامت پیدا کــرد. برخی از این 
مســافرخانه ها چند تخته و اشتراکی 

هستند و برخی لوکس تر و انفرادی. 
در هر دو صورت در مقایســه با هتل 
قیمت پایین تری دارند. بسته به کشور 
مقصدتان، سایت هایی هستند که در 
آن ها می توانید از قیمت ها و مکان های 

این مسافرخانه ها مطلع شوید.
۵. در حین ســفر هم به فکر پول در 

آوردن باشید
دنیای ارتباطات در بازار امروز به حدی 
گسترده است که حتی در حین سفر 
هم صدهــا راه برای کســب درآمد 
خواهید داشت. آموزش زبان انگلیسی 
یا انجام پروژه های فریلنسینگ تنها 
دو مورد از انتخاب هایی هســتند که 

برای این منظور پیش رو دارید.
۷. خرید سیم کارت اعتباری در کشور 

مقصد
اگر سیم کارت خودتان امکان استفاده 
در کشــور مقصد را داشــته باشــد، 
هزینه های مختلف به نرخ بین المللی 
حساب خواهند شد. این هزینه ها در 
نهایت می توانند سرســام آور باشند. 
حتما به هنگام ورود به کشور مقصد 
سیم کارت اعتباری آنجا را تهیه کنید 
یا آنکــه مکالمات تــان را محدود به 

مکالمه های اینترنتی کنید.
۸. مثل مردم محلی خریدهای روزانه 

را انجام بدهید
برای خرید اقالم روزانه مورد نیاز مثل 
قهوه، چای و میوه جات، تا حد امکان 
از رفتن به فروشــگاه های زنجیره ای 

خودداری کنید و به جای آن، به دنبال 
بازارهای محلی باشــید. این مسئله 
بخصــوص در کشــورهای آســیا و 
آمریکای جنوبی اهمیت پیدا می کند. 
در بازارهای محلی کشــورهای این 
مناطق تقریبا تمامی اقالم موردنیاز 
را می توان با قیمت های کمتر نسبت 

به فروشگاه های زنجیره ای پیدا کرد.

۹. به هنگام پرواز از ساک دستی تان 
بیشترین استفاده را ببرید

در تمامی شــرکت های هواپیمایی 
می توانیــد به هنگام ســفر یک عدد 
ساک دستی همراه داشته باشید که 
هزینه ای بابت بار بر آن وضع نشــود. 
اگر احساس می کنید وسایل دیگرتان 
بیش از حد ســنگین شده اند، بعضی 
از وسایل را به ســاک دستی منتقل 
کنید. اگر هم بتوانید تمامی وســایل 
موردنیاز را محدود به آنچه در ساک 
دستی اســت کنید که عالی خواهد 
بود و هیچ هزینه ای بابت بار متحمل 

نخواهید شد.
۱۰. از فرودگاه ارز مســافرتی 

دریافت نکنید
حتما تا چنــد هفته پیش از ســفر 
حسابی سرتان شلوغ است، با وجود 
این ســعی کنید وقتی برای دریافت 
ارز کنار بگذارید. ایــن ارز را از بانک 
خودتان بگیرید. اگر دریافت ارز را به 
فرودگاه موکول کنید، ضرر خواهید 
کرد. معموال بدتریــن نرخ تبدیل ارز 

متعلق به فرودگاه ها است.

10 روش هوشمندانه برای کاهش هزینه سفرهای خارجی

 اگر کمی اقتصادی تر 
در مورد محل اقامت 

برنامه ریزی کنیم 
و به جای هتل های 
مجلل و ویالهای 

اطراف شهرها، به 
مکان های به صرفه تر 

فکر کنیم، آن وقت 
می توانیم هزینه 
بیشتری را صرف 

گشت وگذار و دیدن 
نقاط مختلف کشور 

مقصد کنیم.

اصفهان یکی از شهر های بزرگ و پر جمعیت ایران است 
و به دلیل اینکه در دوره های مختلف تاریخ ایران، مرکز 
حکومت های بسیاری بوده، رونق خوبی داشته و همچنین 
سبب شده تا عمارت ها و ساختمان های زیبایی در این 

شهر به یادگار بمانند.

گردشگری
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استقبال از عروسک های غول پیکر در »سیلک«
از حضور پیتر بروک، آرین منوشکین و هنرمندان شاخص دنیا که برای اجرای 
تئاتر به ایران آمدند، تقریبا نزدیک به نیم قرن می گذرد و حاال پس از سال ها 
تپه های باستانی سیلک با عروســک های غول پیکر نمایش »تنها یک زمین 

داریم«، اجرایی متفاوت را با حضور گسترده مردم تجربه کرد. 
 سال ها قبل نمایشی در تخت جمشید توســط پیتر بروک کارگردان مطرح 
تئاتر دنیا اجرا شد و حاال پس از سال ها یک محوطه تاریخی دیگر این بار در 
کاشان به مناسبت نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی میزبان 

یک اجرای تئاتر شد.
 شامگاه ۲۰ مردادماه و پس از مراسم افتتاحیه جشنواره نمایش های آیینی 
و ســنتی در خانه طباطبایی ها در کاشــان، عروســک های غول پیکری که 
تصویرشان یادآور شخصیت های کهن ایرانی بود، به کاشان آمده بودند و در 
جوار تپه های هفت هزارساله سیلک به اجرای نمایشی پرداختند که با استقبال 

خوبی از سوی مردم مواجه شد.
با توجه به این که افتتاحیه در خانه طباطبایی های کاشان تدارک دیده شده 
بود جمعیت زیادی پیش از ساعت ۲۲ به ســایت موزه سیلک مراجعه  کرده 

بودند تا تماشاگر یک تئاتر در محوطه ای تاریخی باشند.
این اجرا با همراهی و هماهنگی پایگاه میراث فرهنگی کاشان و یگان حفاظت 
پایگاه انجام شــد و برای میزبانی از تماشــاگران  حدود یک هزار صندلی در 
محوطه سیلک چیده شده بود، اما تعداد حاضران در محوطه  چندصد نفر از 

این تعداد بیشتر بود.
این نمایش عروسکی با همکاری کمپانی گراند پرسنل فرانسه برای اجرا آماده 

شده بود و به موضوع محیط زیست می پرداخت.
عروسک های غول پیکر این اجرا با تصویر کردن شخصیت های کهن ایرانی، که 
با کیفیت باالیی ساخته شده بودند، شب خاطره انگیزی را برای مردم کاشان 

به ارمغان آوردند.

به نوعی این اجــرا تجربه ای مهم برای 
جشنواره نمایش های آیینی و سنتی 

به شــمار می آید تا در دوره های 
آینده خود بیشتر به سمت اجرا 
در مکان هــای تاریخــی دیگر 

برود.
نمایش »تنها یک زمین داریم« 
با عروســک های غول پیکر در 

ایام جشنواره برای مخاطبان در 
تهران هم به اجرا گذاشته می شود و 

عالقه مندان می توانند برای دیدن این 
اجرا از ۲۲ تا ۲۵ مردادماه، ساعت ۲۱ به 

محوطه تئاتر شهر بروند.

 صرفه جویی
 در خرید لباس

صرفه جویی در هزینه ها صرفا به 
این معنا نیست که از خرید لباس 
جدید پرهیز کنید. با ترفندهایی 
می توانید در عین حال که خرید 
می کنید امــا پولتان را ذخیره 

کنید.
کمی قبل از هر فصل خرید کنید

اکثر خرده فروش ها حداقل دو هفته 
یکبار جنس های جدید برای فروش 
عرضه مــی کنند. بــه همین خاطر 
مجبورند جنس های قبــل را کنار 
بگذارند. این یعنی اجناس هر فصل 
یک ماه زودتر در قفســه های مغازه 
قرار می گیرد به همین خاطر قیمت 
ها خیلی کمتر از فصل خودشــان 
است .به جای خرید لباس در همان 
فصل بگذارید وقتی کــه قیمت ها 
شکسته می شود خرید کنید، اینطور 
برای چند ماه آینده می توانید از آنها 

استفاده کنید.
جنس باکیفیت بخرید

وقتی قصــد دارید لباســی بخرید 
که ماه ها و حتی ســال هــا برایتان 
 قابل استفاده باشــد، بیشتر سمت 
لباس های با کیفیت تــر می روید. 
 اندکی بیشــتر هزینه کردن سبب

 می شــود از خرید دوباره و دوباره 
جنس ارزان  جلوگیری کنید و پول 
خود را برای طوالنــی مدت ذخیره 

کنید.

۱. کسب درآمد از شبکه 
های اجتماعی

این روزها تمــام وقت مردم 
در شبکه های اجتماعی می 
گذرد.می توانید در شــبکه 
های اجتماعی  برای کســب 
و کارهای مختلــف بازاریابی 
کنید. محتــوا تولید کنید.کانــال و گروه 
تخصصی بسازید و حتی آگهی بگیرید. بهتر 

است این کار را هر چه زودتر امتحان کنید.
۲. مشاوره کسب و کار

این شــغل برای تمام افرادی که یک حرفه 
بلد هستند عالی است. هر حرفه و هنری که 
می خواهد باشد!باالخره همیشه یک عده 
آدم هستند که تازه می خواهند وارد شغل ، 
حرفه و یا ورزش شما شوندو نیاز دارند بدانند 
چه رشته ای بخوانند، چه کار کنند، از چه 
سازمان ها و ارگان هایی کمک بگیرند، چطور 
کار پیدا کنند و چطور وقتی بیکار شــدند 
زندگی بگذرانند!واقعا خودتان را به عنوان 
یک متخصص در رشته  خودتان معرفی کنید 
و ارتباطات خودتان را فراهم کنید و از طریق 

مشاوره دادن به دیگران کسب درآمد کنید.
3. طراحی گرافیکی و صفحه آرایی

این روزها همه به دنبال این هستند که برای 
خودشــان کارت ویزیت خوشگل، تراکت 
تبلیغاتی، کتاب و مجله و هزار کار هنری و 
چشمگیر دیگر انجام دهند.شما مهارت های 
تصویرگری تان را با طراحی پوستر، تبلیغات، 
کارت ویزیت، و غیره به کار بگیرید.حتی اگر 
کار کردن با نرم افزارهای گرافیکی را هم بلد 
نیستید اشکالی ندارد یک دوره کوتاه مدت 
ثبت نام کنید و بعدش از هنــر و مهارت و 

عالقه تان پول دربیاورید.
4. بازاریابــی شــبکه ای )نتورک 

مارکتینگ(
برای همه افرادی که به کســب و کار و پول 
درآوردن عالقمند هستند و در ضمن روابط 
عمومی خوبی هم دارند عالی است.در بازار 
کســب و کار این طور است که محصوالت 
شناخته شده همیشه به تعداد فروشندگان 
بیشتری نیاز دارند.چیزی را که دوست دارید 
انتخاب کنید، کمی پول صرف آن کنید،کلی 
تماس تلفنی بگیرید و جستجوی اینترنتی 
انجام دهید و شاهد ســرازیر شدن پول به 

حساب بانکی تان باشید.
 5. معلم تقویتی دروس مدرسه

شــما هم یک روزی پشت نیمکت مدرسه 
نشسته اید و خوب می دانید ضعف دروس 
ریاضی و فیزیک وزبان انگلیسی و دیکته و 
امال و انشــا چقدر دردناک است. می توانید 
یک آگهی تدریس خصوصی هم حضوری و 
هم آنالین بزنید. از طریق اسکایپ یا در قالب 
جلسات درس ضبط شده تدریس می کنید.

6. نویسندگی و تهیه محتوا

 در حال حاضر نویســندگان زیادی برای 
ســایت های مختلف مقاله می نویسند که 
باعث شده نویسندگی یکی از محبوب ترین 
شغل های آزاد باشد.شــما نیز می توانید با 
ایجاد صفحه ای شخصی در هر یک از وب 
ســایت های معروف، کار در این زمینه را 

آغاز کنید.
7. آشپزی ، شیرینی پزی 

همه می توانند این کار را انجام دهند. کافی 
است آشپز ماهری باشــید یا دست پخت 
دیگران را عرضه کنید.در هر صورت آشپزی 
می تواند یک شغل پردرآمد خانگی  باشد، 
حتی در داخل خانه شما!کافی است استعداد 
آشپزی داشته باشید، سلیقه مشتری ها را 
بشناسید و صد البته به غذا و آشپزی عالقمند 
باشید.هم می توانید محصوالت خود را در 
فضای مجازی تبلیغ کنید و بفروشید و هم 
می توانید تراکت هایی آماده کنید و در محله 

تان پخش کنید.
8. ساختن زیورآالت تزیینی

ساختن این زیورآالت را می توانید با در نظر 
گرفتن میزان بودجه تان آغاز کنید.اگر اوضاع 
مالی خوبی داشتید از نقره و طال شروع کنید

وگرنه می توانید با هر نوع مــواد اولیه ای از 
پارچه گرفته تا چرم و سرامیک و چوب انواع 
و اقسام زیورآالت را درست کنید و به فروش 
برسانید. البته ســلیقه و نوآوری هم در این 
شغل حرف اول را می زند که اگر واقعا ایده 
ای به ذهن تان نمی رسد سریعا یک سر به 
اینترنت و فضای مجازی بزنید و هرآنچه را 

الزم بود را  فرابگیرید و پیاده سازی کنید.

9. صنایع دستی 
اگــر هنرمند هســتید مثال یــک نقاش، 
خطــاط و یا با صنایع دســتی محلی خود 
مانند میناکاری و یا قلم زنی و … غیره آشنا 
هستید می توانید شرایط خوبی برای داشتن 
شغلی مســتقل آن هم بدون هزینه فراهم 
کنید چرا که هنر همیشه طرفداران خاص 

خودش را دارد.
۱۰.عروسک سازی

این کار نیز با مقداری آموزش و با تهیه ابزار نه 
چندان گران قیمت در خانه امکان پذیر است.

بسته به آنکه چقدر در کار تبحر پیدا کنید 
و چه میزان فعالیت داشته باشید می توانید 

درآمد کسب کنید.
۱۱.پرورش گیاهان خانگی

اگر بتوانید در محیط خانه گیاهان کوچک 

تزئیینی و حتی دارویــی پرورش بدهید با 
استفاده از کمترین فضا می توانید بهترین 

درآمد را داشته باشید.
البته الزمه این کار این اســت که مطالعه و 
تحقیق خوبی داشته باشیم تا بهترین شکل 
ممکن از عهده کار بر آییم.کسانی که در این 
شــغل ها فعالیت دارند بدون آنکه ماه ها در 
صف طوالنی برای یافتن شغل بمانند برای 

خود درآمدی را دست و پا کرده اند.
۱۲- صنایع غذایي

تولید و بسته بندي ترشیجات و شور، ماست 
بند، تولید گالب و عرقیات گیاهي، تولید و 
بسته بندي آبلیمو، آبغوره، سرکه، نارنج، نبات 
پزي، شیریني پزي سنتي، پخت انواع نان، 
تهیه شکالت، تهیه لواشک، تهیه مرباجات، 
تهیه ماهي فرآوري شــده )دودي – شور(، 

تولید انواع رب، تولید رشته آشي.
 ۱3. راه اندازی مزون لباس خانگی

این ایده برای عاشقان مد و لباس عالی است.  
شما یکســری لباس از برخی شهرها مثال 
کیش و قشم و جلفا یا برخی کشورها مثل 
ترکیه و دبی و … تهیــه می کنید.و یکی از 
اتاق های منزل تان را دکوربندی  می کنید و 

تبدیل به مزون می کنید.
 ۱4. فروشندگی مستقیم

کسی که روحیه ی کارآفرینی و انرژی زیادی 
دارد، و عاشق مالقات با آدم های جدید است

به آســانی مــی تواند برای شــرکت های 
مختلف و تولید کننده های بســیار زیادی 
که در بازار کشــور وجود دارند نامه نگاری 
کند و درخواست دهد که محصوالتشان را 

به فروش برساند.

مشاغل خانگی که زندگی شما را متحول می کند

 در حال حاضر 
نویسندگان زیادی 

برای سایت های 
مختلف مقاله 

می نویسند که باعث 
شده نویسندگی 

یکی از محبوب ترین 
شغل های آزاد باشد.

شما برای بیش تر شــغل های خانگی به یک رایانه و 
اتصال به اینترنت، برخی مهارت های پایه، و البته طرز 
فکر “من می توانم” نیاز دارید.در ادامه چندین مشاغل 
خانگی پردرآمد را معرفی می کنیم که می تواند زندگی 

شما را رونق دهد:

اقتصاد خانواده
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 ایده های  خالقانه جهت تغییر دکوراسیون داخلی
تغییر دکوراسیون ارزان با کمک ایده هایی خالقانه و نکاتی کلیدی می تواند به 

شما در داشتن یک دکوراسیون مقرون به صرفه و اقتصادی کمک زیادی کند. 
قاب عکس ها در خانه معجزه می کنند

قاب عکس ها، از جمله ملزومات ارزان قیمتی هستند که می تواند فضا را دل نشین و زیبا 
کند. با قرار دادن قاب عکس های خانوادگی روی دیوارها یا میز چوبی خانه تان و قسمت 
هایی که احســاس می کنید نیازمند قرارگرفتن اکسسوری هســتند، می توانید گالری 
خاطرات زندگی تان را در آن قسمت ها ایجاد کنید. طراحان دکوراسیون معماریان به شما 
پیشنهاد می کنند اگر قصد طراحی دکوراســیون خانه با کمترین هزینه را دارید، از قاب 
عکس ها حتما استفاده کنید. این قاب عکس ها می تواند شامل تصاویر نقاشی، طبیعت 

و یا تصاویر خانوادگی باشد. هنگام قرار دادن تابلوهای دیواری، به اندازه آن دقت کنید.
گیاهان طبیعی را فراموش نکنید

زندگی شلوغ و پرترافیک امروز، باعث شــده افراد مختلف وقت کمتری را در کنار گیاهان 

سرسبز و طبیعت ســبز را سپری کنند. این شرایط، باعث شــده صاحبان خانه از گیاهان 
طبیعی در دکوراسیون داخلی اســتفاده کرده تا احساس آرامش و شــادابی بیشتری را 
تجربه کنند. این عناصر در بسیاری از مواقع می تواند باعث ایجاد تغییر و تحوالتی در ظاهر 
دکوراسیون داخلی منزل شده و عالوه بر این، فضای داخلی تان را دارای احساس جدیدی 
کند. شــما می توانید از گیاهان برای تغییر دکوراسیون ارزان خانه تان استفاده نموده و از 

مزایای این عنصر بهره مند شوید.
هماهنگی بین رنگ های دکوراسیون

رنگ ها به خانه شما شخصیت می دهند و از جمله عوامل تاثیر گذار روی دکوراسیون داخلی 
به شمار می روند. شما می توانید از رنگ ها به عنوان اهرم برای ایجاد تغییر در دکوراسیون 
خانه با کمترین هزینه استفاده نمایید. یکی از ایده های خالقانه تغییر فضای دکوراسیون، 
تغییر رنگ ملزوماتی چون کوسن و مبلمان، فرش و قالیچه و پرده در خانه است. همچنین 
می توانید از رنگ های مختلف روی دیوار استفاده نموده و اگر نمی خواهید رنگ دیوارهایتان 
تغییر کنید، روی آن ها استیکرهای رنگارنگ را چسبانده تا عالوه بر احساس شادابی و نشاط 

در فضا، زیبایی منحصر به فردی را در دکوراسیون خانه خود ایجاد نمایید.

استفاده ای هارمونی بین رنگ ها یک راه آسان جهت 
تغییر دکوراسیون ارزان می باشد.
فضارا با شمع عاشقانه تر کنید

شمع یکی از عناصر آرامش بخش و بسیار شیک 
در دکوراسیون داخلی است که می تواند فضای 
تکراری و خسته کننده دکوراسیون شما را دچار 

تغییر و تحوالت کنید. شما می توانید برای ایجاد 
تغییرات در یک دکوراسیون مقرون به صرفه از شمع و 

شمعدانی های کوچک استفاده نمایید. خرید این عناصر 
هزینه زیادی را برای شما به همراه نخواهد داشت و از جمله 

مزیت های آن می توان به جلوه فانتزی آن اشاره نمود. شمع می تواند فضای شما را 
عاشقانه و دراماتیک سازد؛ از این رو در دکوراسیون هایی که صاحبان 
آن قصد دارند با ایجاد تغییرات جزئی در خانه شــان صاحب فضایی 

عاشقانه تر و دکوراسیون مقرون به صرفه شوند، انتخاب خوبی است.
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 Twenty-five percent of the 
packaging industries have now 
shifted toward using plastics 
instead of cardboards due 
to the rise in paper price, says 
Managing Director of Cardboard 
and Paperboard Industries 
Association Aliqoli Hosni-Azami.
“Concerns have been 
raised about the negative 
environmental and health 
effects of plastic packaging, as 
the depreciation of the national 
currency drove up cardboard 
prices two- to four-fold over 
the past year and a half,” Hosni-

Azami was quoted as saying by 
IRNA. The chemical structure 
of most plastics makes them 
resistant to many natural 
processes of degradation and as 
a result they are slow to degrade 
and afflict land, waterways 
and oceans. Living organisms, 
particularly marine animals, can 
be harmed either by mechanical 
effects, such as entanglement in 
plastic objects, problems related 
to ingestion of plastic waste, or 
through exposure to chemicals 
within plastics that interfere with 
their physiology. 

Tariff 
Discounts Help 
Cut Power 
Consumption
Although peak 
electricity demand 
hour growth soared 
by 5% on average 
between 2008 and 
2018, the figure 
has barely risen by 
1% in the past two 
months compared 
to the average of 
the last ten years, 
the Energy Ministry 
spokesman for the 
power department 
said Saturday.
"Electricity tariffs 
are not high enough 
to compel heavy 
users to change 
their ways. The 
marked reduction 
in consumption is 
rooted in other 
policies adopted by 
the Energy Ministry,” 
Mostafa Rajabi 
Mashhadi was 
quoted as saying by 
Bargh News website.
Elaborating on 
the ministry's 
regular appeals to 
curtail electricity 
c o n s u m p t i o n 
between June and 
August, he said 
based on a contract 
with the agriculture 
sector, farmers who 
turn off their water 
pumps during peak 
hours (12 p.m. to 
4 p.m.) are eligible 
for discounts in the 
non-peak hours. 
He did not provide 
details, but said 
similar plans such as 
"Agriculture Sector 
Demand Response 
(DR) Program" 
helped reduce the 
load on the national 
grid in previous 
years.
Highlighting other 
measures, he said 
close to 10 million 
fluorescent lamps 
are being replaced 
with energy saving 
lights in state 
o r g a n i z a t i o n s 
plus tuning-
up of 5 million 
evaporative coolers 
and one million 
air conditioners 
with the help of the 
ministry, Financial 
Tribune reported.
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Cardboard Giving Way to Plastic in 
Packaging

“There are seven 
solar power plants 
in the province 
producing 58.5 
MW. Three more 
p h o t o v o l t a i c 
stations are being 

constructed that upon 
completion by the yearend will 
add 41.5 MW to the provincial 
capacity,” the Energy 
Ministry news portal Paven 
quoted Mohammad Hassan 
Sabbaghzadegan as saying.
Another 18 solar projects 
with total capacity of 310 
MW are underway. These are 
estimated to cost $16 million 
and will join the grid by 2022, 
Financial Tribune reported.
“Extensive efforts are being 
made to promote renewable 
and green energy. Now Yazd 
has the highest solar power 
output in the country.”
With over 3,200 sunny hours 
throughout the year, the 
historical city is highly suitable 

for harnessing solar power.
“One of the prominent features 
of the province is that in some 
regions including Chahak 
Rural district in Khatam 
County, the entire electricity 
is supplied through solar 
power from 10 am to 4 pm -- 
the peak electricity demand 
hours in the arid province,” 
Sabbaghzadegan was quoted 
as saying.
In the past six years private 
firms have invested $28 
million in solar power 
in the province and the 
government’s share in 
expanding infrastructure has 
been  $13 million.
Stable Network
Regarding the power grid in 

the province, the official said 
because almost 75% of the 
power is used by industries, 
Yazd is considered an 
industrial province. Despite 
the fact that electricity 
consumption of industries is 
very high,  Yazd has one of the 
most stable power networks 
in the country.
Yazd is one of Iran's known 
centers for textiles and is 
famous also for producing 
ceramics and construction 
material. It has a hot desert 
climate. It is the driest major 
city with yearly precipitation 
of barely 49 millimeters and 
only 23 days of rainfall, which 
is also the hottest city north of 
the Persian Gulf, with summer 

temperatures frequently 
reaching over 40°C in blazing 
sunshine and no humidity. 
Even at night summer 
temperatures are rather 
uncomfortable. In winter, 
the days are mild and sunny, 
but in the morning the thin 
air and low cloudiness cause 
cold temperatures that can 
sometimes fall well below 0°C.
The hot and dry climate in 
Yazd is ideal for harvesting 
solar energy. The city, 630 km 
southeast of Tehran, is situated 
between the two deserts of 
Dasht-e Kavir and Dasht-e Lut, 
the latter known as one of the 
hottest places on earth. The 
province has more than 300 
sunny days in a year.

$763m in Iran's Non-
Oil Trade Surplus With 
CIVETS
Iran traded 11.16 million tons of non-oil 
commodities worth $6.42 billion with CIVETS 
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, 
Turkey and South Africa) in the last fiscal year 
(ended March 20, 2019) to register a 42.92% 
and 27.57% decline in tonnage and value 
respectively compared with the year before.
Latest data released by the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration show Iran’s 
exports totaled 9.6 million tons worth $3.59 
billion during the year to March 20, indicating 
a 44.51% and 31.74% decrease in tonnage and 
value respectively year-on-year.
Imports stood at 1.55 million tons worth $2.83 
billion, down 30.67% and 21.49% in tonnage 
and value respectively YOY.
As a result, Iran recorded $763.23 million 
in non-oil trade surplus with the CIVETS, 
according to Financial Tribune.
In the late 2000s, CIVETS were widely 
regarded as the next emerging market 
economies that would rise quickly in the 
coming decades. The acronym was coined 
in 2008 at the Economist Intelligence Unit in 
London.
CIVETS countries share fast-growing, 
relatively diverse economies as well as large 
populations of youths under 30. Hence, these 
countries have great potential for high levels 
of growth in domestic consumption. 
Other positive aspects of this group include 
relative political stability (especially when 
compared to previous generations), a focus 
on higher education, reasonably sophisticated 
financial systems and growing economic 
trends overall. 
The CIVETS’ economies are generally dynamic 
without dependence on external demand 
or commodity exports, which characterizes 
some parts of the emerging world. They also 
have a relatively low level of public debt, as 
well as corporate and household debt.
Main Commodities, Trading Partners
Iran mainly exported liquefied natural gas, 
non-alloy semi-finished iron/steel products, 
non-alloy iron and steel ingots, non-alloy zinc, 
non-alloy aluminum, urea, and bitumen to 
CIVETS countries.
In exchange, major commodities imported 
into Iran from CIVETS included cooking 
bananas, tobacco, synthetic fibers, cotton and 
wood pulp.
In terms of total trade value, Turkey topped 
the list among CIVETS with Iran trade 
standing at 8.15 million tons worth $4.98 
billion, indicating a 49.54% and 30.61% 
decrease in tonnage and value respectively 
YOY.
Exports to Turkey amounted to 6.76 million 
tons worth $2.36 billion to register a 52.72% 
and 40.22% decline in tonnage and value 
respectively YOY.
Turkey was Iran’s top export destination 
among the countries under review and sixth 
in the whole world.
In return, Turkey exported 1.39 million tons of 
commodities worth $2.61 billion to Iran, down 
by 24.96% and 18.79% in tonnage and value 
respectively YOY. 
Turkey was the top exporter of goods to Iran 
among CIVETS and third in the world after 
China and the UAE.onitors people who travel 
to Iran.

Solar power production in central 
Yazd Province will reach 100 
megawatts by the end of this fiscal 
year in March, managing director of 
Yazd Regional Electricity Company 
said.

Yazd Playing Leading Role in Solar Power 
Output

news

In the past six 
years private 
firms have 
invested 28$ 
million in 
solar power in 
the province 
and the 
government’s 
share in 
expanding 
infrastructure 
has been  13$ 
million.
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 Israeli siege has cost 
Gaza $70m a month in 
economic loss
A Palestinian lawmaker says the 
economic loss imposed on the Gaza 
Strip by Israel’s 14-year-old blockade 
of the Palestinian enclave is estimated 
to have been 70 million dollars a month.
 Palestinian MP Jamal al-Khodari, 
who is head of the Popular Committee 
against the Siege on Gaza, said in a press 
release on Sunday that 3,500 factories, 
workshops, and businesses had shut 
down during the 14 years of Israeli siege 
on the Gaza Strip.
Al-Khodari, who is originally an 
academic and businessman, said 
the poverty rate in Gaza had reached 
85 percent, and the unemployment 
rate exceeded 60 percent across the 

besieged Palestinian region.
“There is a daily closure of businesses, 
factories, and workshops in Gaza, which 
means a significant increase in the 
number of unemployed workers and 
technicians, in addition to large financial 
losses,” he said.
Palestinian economic markets in 
Gaza and the occupied West Bank had 
witnessed high rates of depression too, 
he added. “Sales rates retreated by 80 
percent in Gaza and 50 percent in the 
occupied West Bank.”
Al-Khodari said the situation in Gaza 
was deteriorating due to the retreat of 
international relief organizations.
The Gaza Strip has been under an 
Israeli blockade since June 2007. It 
has caused a decline in the standard of 
living as well as unprecedented levels 
of unemployment and unrelenting 
poverty.

Israel has launched three major wars 
against the enclave, killing thousands 
of Gazans each time and shattering the 
impoverished territory’s already poor 
infrastructure.
The economic situation across 
Palestinian lands worsened after 
Washington earlier this year cut all 
its financial aid for Palestinians in the 
occupied West Bank and Gaza.
The cuts in the humanitarian aid were 
soon hitting hundreds of thousands 
of the most vulnerable people, 
especially in Gaza, where 80 percent are 
dependent on aid.
Critics say the administration of 
US President Donald Trump is 
blackmailing Palestinians into 
accepting a deal that his son-in-law has 
devised.
The Palestinian leadership has already 
rejected that deal.



Iran believes in political 
solutions for regional crises
 Iranian Foreign Minister’s Senior Assistant in 
Special Political Affairs Ali-Asghar Khaji said that 
Iran believes in political solutions for solving 
different regional crises, including in Yemen.
He made the remarks Sunday in a meeting with the 
spokesman of Ansarullah movement Mohammad 
Abdul Salam in Tehran.
The situation in Yemen should be solved through 
Yemeni-Yemeni talks, highlighted Khaji. Voicing 
Iran’s support for the Stockholm agreement, 
he appreciated Ansarullah for abiding by its 
commitments unilaterally and called on the 
international community to put pressure on Saudi 
Arabia to respect its words under the agreement.
Referring to the humanitarian crisis in Yemen, 
Khaji said that the Islamic Republic of Iran will 
continue its efforts to remove the blockade 
imposed on Yemen to send humanitarian aid to 
the country.
The Yemeni spokesman, for his part, appreciated 
Iran’s political and humanitarian supports, while 
also briefing Khaji on the latest developments in 
Yemen and the prospect of a political solution as 
well as the latest humanitarian situation in the 
country.
On Sunday, Abdul Salam had also met with Iranian 
Foreign Minister Zarif. "The Islamic Republic 
of Iran has always supported a Yemeni-Yemeni 
dialogue and the full implementation of the 
agreements signed in Stockholm," said Zarif in 
the meeting.

Iran ready to boost all-out 
ties with Uzbekistan: VP 
Jahangiri
 First Vice President Es’hagh Jahangiri said 
that Iran is ready to enhance cooperation with 
Uzbekistan in all fields of mutual interest.
He made the remarks in a Sunday meeting 
with Uzbek Prime Minister Abdulla Aripov on 
the sideline of 1st Caspian Economic Forum, 
underway in Turkmenbashy, Turkmenistan.
Jahangiri said that both countries should 
try to remove barriers to trade ties so that a 
comprehensive document of cooperation can be 
signed in the near future.
Pointing to potentials of cultural cooperation, 
he noted that the Islamic Republic enjoys great 
experiences in repairing and restoring historical 
sites and that it is ready to share this knowledge.
Jahangiri further highlighted the need to stop 
other countries from intervening in Iran-
Uzbekistan ties, noting, “Iran and Uzbekistan are 
two key players in the region which share common 
interests and threats. Cooperation between the 
two countries in security areas can help regional 
stability.”
For his part, Abdulla Aripov said that the 
two countries should continue bilateral and 
multilateral cooperation to uproot extremism in 
the region.

Iran Warns of Consequences of US’ Persian 
Gulf Coalition Ploy

Iran Warns of Consequences of 
US’ Persian Gulf Coalition Ploy
In a telephone conversation 
with Qatari Emir Sheikh Tamim 
bin Hamad Al Thani on Sunday, 
Rouhani said Washington’s 
plan to create a naval coalition 
to patrol the Persian Gulf will 

make the problems in the region more 
complicated and dangerous.
He also said Iran attaches great 
importance to maintaining and 
enhancing security of the Persian Gulf, 
Strait of Hormuz and Sea of Oman, adding 
that Tehran has done its best to maintain 
security and development in the region.
Rouhani further hailed the friendly and 
developing ties between Tehran and 
Doha, stressing that the bilateral relations 
should grow in all fields, including in 
political, economic and cultural areas.
The Iranian president also congratulated 
the Qatari government and nation on the 
occasion of Eid al-Adha.
For his part, the emir of Qatar 
congratulated the Iranian government 

and nation on Eid al-Adha.
The Qatari leader underlined that de-
escalation of tensions would be in favor 
of everyone, saying the security of the 
Persian Gulf should be ensured by the 
regional countries alone.
Al Thani also underscored that Doha 
welcomes the expansion of relations with 
the Islamic Republic of Iran in all fields.
The Pentagon has said recently that 
the US was working on a new security 
initiative in the Persian Gulf by “shining a 
flashlight” in the region o deter attacks on 
commercial ships.
“The goal is to increase maritime domain 
awareness and surveillance capabilities 
in the region to dissuade malign action,” 
said Kathryn Wheelbarger, one of 
the most senior policy officials at the 

Pentagon.Under a plan detailed on July 
9, the US would provide coordinating 
ships and lead surveillance efforts 
while participants in the coalition 
patrolled nearby waters and escorted 
commercial vessels with their nation’s 
flags.In remarks in 2016, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei underlined that security of 
the Persian Gulf region comes within the 
purview of the regional countries alone, 
and dismissed the US claim of seeking 
security in the region.
“The Persian Gulf security relates to 
the countries of the region which have 
common interests, and not to the US. So, 
security of the Persian Gulf region should 
be provided by the countries of this region 
itself,” the Leader said.

Iranian President Hassan Rouhani warned against the 
consequences of a maritime coalition force the US plans 
to create in the Persian Gulf, saying such measures 
would foment insecurity in the region and aggravate 
its problems.
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No Need for Strangers to Ensure 
Security of Hormuz Strait: Iranian 
Commander
 Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Navy Rear Admiral Ali Reza Tangsiri said that Iran is responsible 
for protecting the security of the Strait of Hormuz and that no 
stranger is needed in the region.
“The security of the Persian Gulf is an important issue for Iran 
and we believe that international maritime traffic should remain 
international,” Rear Admiral Tangsiri told Lebanon’s Arabic-
language al-Mayadeen TV network.

He emphasized that Iran has ensured the security of the Strait of 
Hormuz for decades and the presence of countries outside the 
region has hampered the security.
The US and Britain are creating various scenarios to justify their 
presence in the Persian Gulf, the commander added, referring to 
the US’ recent decision to form a maritime coalition in the region.
 “We, in the IRGC Navy, are responsible for ensuring the security 
of the Strait of Hormuz and Persian Gulf and there is no need for 
strangers (here),” Rear Admiral Tangsiri went on to say.
In similar remarks on Saturday, Brigadier General Ahmad Reza 
Pourdastan, a high-ranking Iranian commander and former Army 
Ground Force chief, highlighted some major countries’ refusal to 
join the US-led military coalition in the Persian Gulf, saying the 

alliance has failed even before 
its formation.
Some major countries, 
including Germany, Spain, 
and Japan, have said they 
will not participate in the 
US-led naval mission in the 
Strait of Hormuz.
 The developments come 
against the backdrop of 
increased tensions between Iran 
and the US after the Islamic Republic shot 
down an advanced US spy drone over its territorial waters.

Today, one of the 
most important 
issues of the 
Muslim world is 
Palestine, which 
is at the top of 
Muslims’ political 
issues, regardless 
of their school 
of thought, race, 
and language. The 
greatest injustice 
in recent history 
has happened in 
Palestine. 

politics
News

ISFAHAN
N E W S

 Iran’s Downing of American 
Drone Shattered US’ Int’l 
Image: Cleric
Tehran’s Provisional Friday Prayers Leader Hojjatoleslam 
Mohammad-Hassan Aboutorabi Fard highlighted recent 
defeats of the Washington government in the face of Iran and 
said the Islamic Republic’s recent move to shoot down an 
American drone shattered the aura of US invincibility.
Addressing a congregation of worshippers after Eid al-
Adha (the Feast of Sacrifice) prayers in Tehran on Monday, 
Aboutorabi Fard hailed Iran’s power in the international arena 
that has been proven to the world over the past weeks.
He referred to the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) as 
“the powerful men in green” and said when they targeted and 
hit the US drone, they, in fact, proved to the world that the US is 
nothing but a paper tiger and shattered its international image.

“The Islamic Republic’s strategy has been shown to the world 
for four decades and based on this strategy, we have resisted 
and stood against the US and the hegemonic system,” the cleric 
went on to say.
The remarks came against the backdrop of increased tensions 
between Iran and the US after the Islamic Republic shot down 
an advanced US spy drone over its territorial waters.
The IRGC said on June 20 that a US spy drone that violated the 
Iranian territorial airspace in the early hours of the day was 
shot down by the IRGC Aerospace Force’s air defense unit 
near the Kooh-e-Mobarak region in the southern province of 
Hormozgan.
The intruding drone was reportedly shot by Iran’s homegrown 
air defense missile system “Khordad-3rd”.
Later on the same day, US President Donald Trump said he had 
called off a retaliatory attack on a number of targets in Iran and 
said that he was ready to speak with Iranian leaders and come 
to an understanding that would allow the country to improve 

i t s 
economic prospects. 

“What I’d like to see with Iran, I’d like to see them call me.”
“I look forward to the day where we can actually help Iran. 
We're not looking to hurt Iran,” Trump added.

News

Iran, Turkey 
Reaffirm 
Commitment 
to Close Ties
The presidents of 
Iran and Turkey 
highlighted Tehran 
and Ankara’s resolve 
to strengthen bilateral 
ties in all fields of 
mutual interest.
In a telephone 
conversation with his 
Turkish counterpart 
Recep Tayyip 
Erdogan on Sunday, 
Iranian President 
Hassan Rouhani 
congratulated the 
Turkish government 
and nation, and all 
Muslims around the 
world, on Eid al-Adha.
“The Islamic Republic 
of Iran is fully ready 
to deepen ties with 
Turkey as a friendly 
and brotherly 
country,” the 
president’s official 
website quoted 
Rouhani as saying.
The Iranian president 
also emphasized the 
need to accelerate the 
implementation of 
previous agreements 
between the two 
Muslim countries.
For his part, Erdogan 
congratulated the 
Iranian government 
and nation on Eid al-
Adha, saying, “Ankara 
is ready to further 
promote relations 
with Tehran in all 
fields.”
The Turkish leader 
also expressed hope 
that Eid al-Adha 
would pave the way 
for stronger unity and 
brotherhood among 
Muslim nations.
Eid al-Adha is one 
of Islam's holiest 
festivals celebrated 
annually around the 
world and an official 
holiday in Muslim-
majority countries.
In the Islamic calendar, 
Eid al-Adha occurs on 
the 10th day of the 
lunar month of Dhu al-
Hijjah and is also the 
third day of the Hajj 
pilgrimage in Mecca.
For Muslims, Eid al-
Adha commemorates 
the day when Prophet 
Abraham was going 
to sacrifice his son 
but was instructed by 
God to offer an animal 
instead. Eid al-Adha 
in Arabic literally 
means "festival of the 
sacrifice".
Traditionally, the 
festival lasts for 
four days but public 
holidays vary from 
country to country.

Iran
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Taliban-US Talks End 
without a Deal
Talks on a pact that would allow the 
United States to end its longest war and 
withdraw troops from Afghanistan 
ended on Monday without agreement 
and both sides would consult their 
leaders on the next steps, the Taliban 
said.
The talks, held in Qatar since late last 
year, have brought hopes for a deal 
allowing US troops to leave in exchange 
for a Taliban promise that Afghanistan 
will not be used by militants as a base 
from which to plot attacks abroad.
But the United States is pushing for 
Taliban agreement on two other 
elements: power-sharing talks with the 
Kabul government and a ceasefire.
Taliban spokesman Zabihullah Mujahid 
said the eighth round of talks, which a US 
official said earlier involved technical 
details of the implementation of the 
pact, ended in the early hours and both 
sides would consult their leaders.
“We prolonged our meeting with the 
hope of reaching a peace agreement but 
it could not happen,” said a member of 

the Taliban negotiating team in Qatar.
“We discussed a number of issues and 
developed consensus on some of them 
but couldn’t reach a conclusion,” said 
the official who declined to be identified, 
Reuters reported.
The US negotiators were demanding 
that the Taliban announce a ceasefire 
and start direct talks with the Afghan 
government.
The Taliban, fighting since their 
ouster in 2001 to expel foreign forces, 
responded by calling for the United 
States to announce a roadmap for the 
withdrawal of their forces, the Taliban 
official said.
US officials were not immediately 
available for comment but the chief US 
negotiator, veteran Afghan-American 
diplomat Zalmay Khalilzad, said on 
Sunday hard work was being done 
“toward a lasting and honorable peace 
agreement and a sovereign Afghanistan 
which poses no threat to any other 
country”.
An agreement would allow US President 
Donald Trump to achieve his aim of 
ending a war launched in the days after 

the Sept. 11, 2001, attacks.
STALEMATE
The war has become a stalemate, with 
neither side able to defeat the other and 
casualties rising among civilians as well 
as combatants.
But without a Taliban commitment to 
power-sharing talks and a ceasefire, 
there are fears the insurgents will fight 
on when US forces leave in a bid to 
overthrow the government.
The government has not been involved 
in the talks. The Taliban refuse to 
recognize or negotiate with it.
President Ashraf Ghani on Sunday 
appeared to question the talks, saying 
his nation would decide its future, not 
outsiders.
“Our future cannot be decided 
outside, whether in the capital cities 
of our friends or neighbors. The fate 
of Afghanistan will be decided here in 
Afghanistan,” Ghani told a gathering for 
prayers marking the Eid al-Adha Muslim 
festival.He also said a presidential 
election, scheduled for Sept. 28, in which 
he hopes to win a second term, was 
essential.



Six Drones Downed by Russian Forces in Syria
Russia downed six drones launched by Takfiri militants against the 
country’s Hmeimim air base in Syria's western province of Latakia.
The Russian Defense Ministry said in a statement that its air 
defenses destroyed the unmanned aerial vehicles (UAVs) at a 
“safe distance” as they approached the base from the northwest on 
Sunday evening.According to the statement, no damage was caused 
to the base during the militant attack.The failed drone raid is not the 
first attempt by militants to target the Russian facility.
On August 8, the militants fired four rockets at the base, but all t h e 
projectiles exploded mid-air and failed to reach their targets. However, the incident killed 
two civilians from a nearby village and injured four others.

Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif and his 
Qatari counterpart 
Mohammed bin 
Abdulrahman al-Thani 
held a meeting in Doha 
on Sunday.The top 
diplomats conferred on 
bilateral ties in different 
political spheres and 
stressed on finding the 
ways to scale the level of 
cooperation between 
the two Persian Gulf 
littoral states.
They also discussed the 
recent international 
and regional 
developments in the 
meeting.The Iranian 
foreign minister arrived 
in Doha on Sunday 
afternoon to hold talks 
with senior Qatari 
officials.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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Speaking to reporters on Sunday, Abbas 
Mousavi pointed to the possibility of 
blocking the Iranian foreign minister’s 
social media accounts, especially on 
Twitter, saying that such a move “would 
cause his voice to be heard more loudly at 
international organizations.”“Zarif has 
verily been targeted with fury and rancor 
of those who are afraid of Iran’s voice being 
heard ...and this is the reason why they have 
decided to block his access to US-based 
social media platforms” he added, Press TV 
reported.
Dismissing the American authorities’ 
self-proclaimed advocacy of the freedom 
of speech and information, Mousavi 
said, "It will not surprise us if they take 
such a measure. However, Zarif ’s voice 
in his capacity as the head of the Iranian 
diplomatic apparatus will definitely be 
heard by the entire world.”
The spokesman also pointed to his American 
counterpart’s recent remarks that US 
President Donald Trump was still waiting 
for a call from Iranian officials, saying, “They 
have been expecting the Islamic Republic 
to do this for a long time, but this is a futile 
expectation.”

“As long as America has not stopped its 
economic terrorism and exerting pressure 
(on the Iranian nation), the Islamic Republic 
will enter into no talks,” the Iranian diplomat 
added.
Pointing to the fact that no one with common 
sense would ever engage in talks under such 
circumstances, Mousavi said, "The Islamic 
Republic has a powerful government and 
nation and will try to give powerful voice to 
its positions, while Americans have proved 
time and again that they lack honesty."
He also said the confusion in the US foreign 
policy indicates that Washington is not 
honest when declaring its positions, and this 
is why the Islamic Republic does not care 
about what the US says.
Back in May, Iranian President Hassan 
Rouhani roundly dismissed the idea of 
direct negotiations with the US under the 
current circumstances, stressing the need 
for resistance against an ongoing economic 
war waged by Washington.
In remarks on May 14, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
underlined that there will be no military 
confrontation between Iran and the US as 
Washington is aware that it won’t be in its 
interest, adding that negotiation with the 
US is not on the Islamic Republic’s agenda 
either.
“The Iranian nation’s definite option will be 
resistance in the face of the US, and in this 
confrontation, the US would be forced into a 
retreat,” Ayatollah Khamenei said. “Neither 
we nor they, who know war will not be in 
their interest, are after war.”

Britain’s food and drink lobby warned last 
week that the country would experience 
shortages of some fresh foods if there is a 
disorderly no-deal Brexit. Pharmaceutical 
companies have expressed similar 
concerns about medicines, and some 
have reserved air freight capacity to fly in 
supplies if needed.
But the impact on medical supplies will 
also be felt beyond Britain. About 45 
million packs of medicines are shipped 
from Britain to the rest of the bloc every 
month, in trade worth nearly 12 billion 
pounds ($14.5 billion) in 2016, according 
to a British parliament report.
Experts say some disruption is inevitable 
if Britain leaves the EU without a deal. 
British Prime Minister Boris Johnson has 
said he will lead his country out of the EU 
on Oct. 31 without a deal if the EU refuses 
to negotiate a new divorce agreement.
Some drugs might not have the required 
regulatory approval by then to continue 
being brought in from Britain. About 1 
billion packs go in one direction or the 
other each year, industry data show.
Increased customs controls at ports and 
other borders between Britain and the 
EU could also disrupt supplies of drugs 
and the chemical compounds needed to 
produce them, regulators and industry 
representatives say.
“Despite intensive preparation by 
industry for every scenario, a no-deal 
Brexit risks disruption to the supply of 
medicines” throughout the EU, Andy 
Powrie-Smith, an official at the European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations, told Reuters.
The EU drugs regulator, the European 

Medicines Agency (EMA), said the bloc is 
well prepared for Brexit and has finalized 
authorizations for nearly all the 400 drugs 
under its watch that required further 
clearing because of Britain’s impending 
departure.
But authorization is pending for three 
medicines that need EU-wide license, an 
EMA official said without identifying them.
Other essential medicines could also be 
blocked because of supervisory hurdles 
because of Brexit, EMA data show.
The agency is the only body that can 
authorize sales in the 28-country EU of 
new drugs to treat the most common 
and serious diseases, including cancer, 
diabetes and flu.
WORSENING WOES
Many other medicines authorized at 
national level could also be at risk. Nearly 
6,000 of these drugs need to go through a 
new licensing process after Brexit.
The EMA official said the agency did not 
have “a full picture” of the situation in 
all EU states for nationally authorized 
medicines.
The Netherlands said in February that 50 
“critical” drugs were at risk of shortages 
in the event of a no-deal Brexit. Concerns 
about most of those drugs have since 
been resolved, a spokesman for the Dutch 
health ministry said, but problems could 
arise for less essential medicines.
In a report in June, the EU’s executive 
European Commission included 
medicines and medical devices in a list 
of sectors for which “continued and 
particular vigilance” was needed.
Many EU states already face shortages of 
some medicines because of problems with 
production, regulators or distribution.
A survey of 21 European countries showed 
that all of them experienced shortages 
of medicines last year, according to the 
Pharmaceutical Group of the European 
Union, a pharmacists’ trade body. Vaccines 
were among the drugs most frequently 
cited as being in short supply.

Spokesman Slams US ‘Futile’ Push to Ban 
Iranian FM on Social Media

No-Deal Brexit Could Deepen Europe's 
Shortage of Medicines: Experts

Iran’s Foreign Ministry spokesman deplored a US plan for 
blocking the social media accounts of the country’s Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif as a nonstarter, stressing 
that the top Iranian diplomat’s voice will continue to be 
heard in the world in in the appropriate manner.

As the Oct. 31 deadline for Britain to leave the European 
Union approaches, health professionals are warning that 
shortages of some medicines could worsen in Europe in the 
event of a no-deal Brexit.

The Netherlands 
said in February 
that 50 “critical” 
drugs were at risk 
of shortages in the 
event of a no-deal 
Brexit. Concerns 
about most of those 
drugs have since 
been resolved, a 
spokesman for 
the Dutch health 
ministry said, 
but problems 
could arise for 
less essential 
medicines.

 "It will not surprise 
us if they take 
such a measure. 
However, Zarif ’s 
voice in his capacity 
as the head of the 
Iranian diplomatic 
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world.”
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US resorting to threadbare policies to foment tensions in region: Jahangiri
Iranian First Vice-President Es’hagh Jahangiri slammed the United States for resorting to “threadbare 
policy” of fomenting tensions in the Persian Gulf in order to justify its presence in the region.
“The US is still resorting to its deceitful strategy of creating instability and insecurity [in the Persian Gulf] 
to increase its presence in the region,” Jahangiri said on Monday at the first Caspian Economic Forum, 
which is underway in Tajikistan’s Turkmenbashy.
However, Jahangiri added, Washington’s threadbare policy of Iranophobia has long been hampered by 
the Islamic Republic’s effective role in the region’s developments and its fight against terrorism.
He warned that no country could undermine the security of territorial ad international waters in north 
and south of Iran, as these are the red lines for the Islamic Republic.



از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد
در حاشیه همایش حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی ویژه مراجعه کنندگان به هیئت های ورزشی 
رونمایی شد. به مناسبت روز ملی حقوق بشر و کرامت انسانی »همایش حقوق شهروندی« ویژه هیئت های 
ورزشی یکشنبه از ساعت 10 صبح توسط موسسه مردم نهاد فرهنگ شهر در کتابخانه مرکزی اصفهان با حضور 
ژاله فرامرزیان- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی 

وزارت ورزش و جوانان، معاون سیاسی و امنیتی، مدیر کل اداره ورزش و جوانان اصفهان، معاون توسعه ورزش اداره 
کل ورزش و جوانان اصفهان، رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی اداره ورزش و جوانان، روسای هیئت های ورزشی، 

مدیرعامل باشگاه سپاهان و سایر مسئولین برگزار شد.
پس از قرائت قرآن و اجرای سرود ملی، ویدیویی از سخنان رهبر انقالب و ریاست جمهوری به نمایش گذاشته شد که به حقوق 

بشر و حقوق شهروندی اشاره داشت. محمد سلطان حسینی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در این همایش، اظهار کرد: 
خوشحال هستم که در کشوری زندگی می کنم که باالترین مقام اجرایی کشور قائل به حقوق شهروندی است. هیچ جای دنیا مردمی به پاک دستی 
و با ایمانی مردم ایران پیدا نخواهیم کرد. این مردم از آرمان های انقالب و مرز و بوم کشور دفاع می کنند و با همه نامالیمات پای نظام ایستاده اند و 

امنیت این جامعه حاصل تالش مردم است.

انتصابات جدید در شهرداری اصفهان
قدرت اهلل نوروزی، شهردار اصفهان، طی احکام جداگانه ای مدیر منطقه هشت و سرپرست منطقه دو 

شهرداری اصفهان را منصوب کرد.
قدرت اهلل نوروزی، شهردار اصفهان، محمد کیهانی را به عنوان مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان 

منصوب کرد. در این حکم آمده است:
»توسعه متوازن و یکپارچه شهر به عنوان یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری نیازمند مدیرانی است که 

با تدبیر و تالش خود، ایجاد شهری زنده، پویا و زیســت پذیر را رقم بزنند. با توجه به توانمندی ها، سوابق و 
تعهدات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، بهره گرفتن از تجارب خویش در امور اجرایی، تعامل با شهروندان و نیز هم اندیشی 
و همکاری تنگاتنگ و صمیمانه با همکاران بتوانید فصل نوینی را در گسترش خدمات زیربنایی در تحقق برنامه های توسعه شهری و اهداف 
راهبردی شهرداری که متضمن منافع و مصالح عامه مردم است، آغاز نموده و اسباب پیشرفت، توسعه و تعالی همه جانبه شهر اصفهان را 

فراهم آورید.«
همچنین در حکمی از سوی شهردار اصفهان، مسعود سیفی به عنوان سرپرست منطقه دو شهرداری اصفهان منصوب شد. 
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اینکه سازمان امور 
مالیاتی اعالم کرده 

در صورت عدم 
نصب کارتخوان، ۲ 

درصد درآمد حاصل 
از فروش خدمت 
صاحبان مشاغل 
پزشکی مشمول 

جریمه خواهد شد، به 
نظر چندان ضمانت 
قابل اعتمادی برای 

 اجرای قانون
 نمی تواند باشد
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تحویل خودرو در 
تعطیالت تابستانی 

خودروسازان
معاونت بازاریابــی و فروش 
ســایپا اعالم کــرده که این 
معاونت در تعطیالت تابستانی 
خودروسازان نیز فعال است و 
تحویل محصوالت این گروه 
خودروسازی به مشتریان در 
تعطیالت تابســتانی صنعت 
خودرو نیــز ادامــه خواهد 

داشت.
به گزارش سایپانیوز، با اعالم 
معاونت بازاریابــی و فروش 
گروه خودروســازی ســایپا 
مبنی بر فعالیــت کامل این 
معاونــت در ایــام تعطیالت 
تابســتانی صنعــت خودرو، 
عرضه محصوالت ســایپا به 
بازار و همچنین سایر خدمات 
مرتبط با ایــن حوزه، در دهه 
پایانــی مردادمــاه همزمان 
بــا تعطیــالت تابســتانی 
خودروســازان ادامه خواهد 

یافت.
بــر ایــن اســاس، معاونت 
بازاریابی و فروش سایپا از ۲۲ 
مرداد تا ۲ شــهریور ماه فعال 
خواهد بود و به خدمت رسانی 
خواهــد مشــتریان   بــه 

 پرداخت.

ایسنا
خـــبـــر
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یکی از چالش های اصلی 
نظام مالیاتی کشور، حجم 
باالی فرار مالیاتی و عدم 
داشتن برنامه دقیق برای 
کاهش آن اســت. در این 
بین فرار مالیاتی نزدیک 
به ۷ هزار میلیارد تومانی 
پزشکان که به عنوان قشر پر در آمد جامعه 
محسوب می شوند، حرف و حدیث های 
بسیاری در سال های اخیر به وجود آورده 

است.
در این راســتا، متولیان و کارشناســان 
بســیاری، ضمن انتقاد از روند موجود، 
خواستار جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان 
و حداقل نصب دســتگاه کارت خوان در 
مطب ها شــده اند تا از ایــن طریق، هم 
درآمدهای مالیاتی دولت و هم شفافیت 

مالی افزایش یابد. 
در نهایت کار بــه جایی رســید که در 
زمستان سال گذشته، نمایندگان مجلس 
با وجود البی های بســیاری که صورت 
گرفت، در خالل تصویب بودجه سال ۹۸ 
همه پزشکان را مکلف کردند که از امسال 

در مطب های خود دســتگاه کارتخوان 
نصب کنند. بر اساس این مصوبه که در 
قالب بند الحاقی تبصره ۶ الیحه بودجه 
۹۸ آمده است، تاکید شــده که تمامی 
صاحبــان حرف و مشــاغل پزشــکی، 
پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که 
مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام 
پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی 
ایران صادر می شــود، مکلف هستند در 
چارچوب آئین نامه تبصــره ۲ ماده 1۶۹ 
قانون مالیات های مستقیم مصوب چهارم 
اســفند 1۳۶۶ و اصالحــات و الحاقات 
بعدی آن، از ابتدای سال 1۳۹۸ از پایانه 

فروشگاهی استفاده کنند.
در این راستا، مطابق با آنچه که سازمان 
امور مالیاتی اعالم کــرد، همه صاحبان 
مشاغل یاد شده مکلف هستند حداکثر تا 
۲۳ مرداد ماه امسال )البته احتمال تمدید 
زمان وجود دارد( برای ثبت درخواست 
تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی 
)کارت خــوان( اقدام کننــد و حتی این 
هشدار داده شد که در صورت عدم استفاده 
از از کارتخوان بانکی، مشــاغل پزشکی 

مشمول جریمه خواهند شد.
آن گونه که متولیان سازمان امور مالیاتی 
پیش بینی کرده انــد، از ابتدای مهر ماه، 
صاحبان مشاغل پزشکی به پایانه های 
فروشــگاهی و کارت خــوان ها مجهز 

خواهند شد.

 این سخن به معنای احیای درآمد تقریبا 
۷ هزار میلیارد تومانــی دولت از محل 
مالیات این مشاغل اســت که می تواند 
در شــرایط حال حاضر کشور که درگیر 
جنگ اقتصادی است، منبعی برای جبران 
کمبودهای مالی دولت و گامی مهم در 
جایگزینی درآمدهــای مالیاتی به جای 

درآمدهای نفتی باشد.

   مقاومت شدید پزشکان/ ضمانت 
اجرای نصب کارتخوان در مطب ها 

چیست؟
در این میان آنچه که اهمیت دارد، جدی 
گرفتن اجرای قانون و اطمینان از نصب 
واقعی کارتخوان توسط پزشکان است؛ 
اینکه ســازمان امور مالیاتی اعالم کرده 
در صورت عدم نصب کارتخوان، ۲ درصد 
درآمد حاصل از فروش خدمت صاحبان 
مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهد 
شد، به نظر چندان ضمانت قابل اعتمادی 
برای اجرای قانون نمی تواند باشد و فعاالن 
حوزه های مختلف به راحتی اقدام به فرار 
از مسئولیت قانونی خود می کنند به گونه 
ای که طی روزهای گذشــته شاهد نامه 
نگاری های فراوان صاحبان حرف مختلف 
پزشکی با مسئوالن در مخالفت با اجرای 
مصوبه نصب کارتخوان در مطلب بوده ایم.

در این راســتا می توان به درخواســت 
انجمن دندانپزشــکان عمومی از معاون 
اول ریاست جمهوری مبنی بر به تعویق 

انداختن اجرای قانون مذکور، اشاره کرد.
در نامه انجمن دندانپزشکان عمومی آمده 
است که آیین نامه باید با توجه به شرایط 
جدید اصالح شود و اجرای آن برای مدت 
بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی 
به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح 

آن فراهم شود.
همچنین در نامه دیگری که از ســوی 
انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان 
نظام پزشکی ارسال شده، مراتب اعتراض 
به اخذ مالیات از درآمد این بخش اعالم 

شده است.
 بنابراین آنچه که بیش از هر مساله دیگری 
در حوزه مالیات پزشــکان الزامی به نظر 
می رسد، به کارگیری ضمانت های اجرایی 
دقیق برای جلوگیری از دور زدن قانون 
و زدودن بهانه هــای مختلف برای عدم 

اجرا است.
البته آنطور که سازمان امور مالیاتی اعالم 
کرده، در صورتی که مراجعه کنندگان به 
مطب پزشک، متوجه شوند که دستگاه 
کارتخوان وجود ندارد، می توانند موضوع 
را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی به 
شماره 0۲1۳۵01۹ اعالم کنند تا ضمن 
اعمال جریمه غیر قابل بخشــش برای 
پزشک متخلف، این عدم همکاری در زمره 

فرار مالیاتی قرار گیرد.
در این بین با توجه بــه وفور حفره های 
فســاد، به نظر می رســد که با تنها یک 
شماره تلفن نتوان گام موثری در اجرای 
قانون برداشــت، از این رو بهتر است که 
سازمان های متولی با راه اندازی سامانه 
و یا نرم افزار موبایلــی ابزارهای دقیق و 
قابل دسترس تری را برای ثبت گزارش و 

شکایات های مردمی طراحی کند. 
همچنین باید مامورانی به صورت سرزده 
و گاها ناشناس با مراجعه به مطب های 
پزشکی به صورت رندوم هم اطالعاتی از 
میزان اســتفاده از دستگاه کارتخوان در 
مطب ها جمع آوری کنند و هم بر اجرای 
صحیح و کامل قانون نظارت داشته باشند.

باید در نظر داشت، حال که سازمان امور 
مالیاتی به ســمت افزایش شفافیت در 
مبادالت اقتصادی و اخــذ مالیات حقه 
در حال حرکت اســت، اقدامات خود را 
صرفا به دلیل نبود نظــارت های دقیق، 
بی ثمر نگذارد؛ بنابر این انتظار می رود 
نهادهای ناظر و متولیان بدون هیچ گونه 
کوتاهــی و در نظر گرفتــن مالحظات، 
 قانون را با بیشــترین درصــد موفقیت،

 اجرا کنند.

پزشکان 2 روز تا نصب کارتخوان مهلت دارند؛   

 مقاومت ها ادامه دارد
صاحبان حرف پزشکی تنها ۲ روز تا ثبت درخواست برای نصب 
کارتخوان در مطب مهلت دارند که البته احتمال تمدید این زمان 
وجود دارد اما با توجه به مقاومت های شدیدهنوز ضمانت اجرای 

این قانون مشخص نشده است.
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این تغییر وضعیــت که در 
آن مدیران و مسئوالن یک 
کســب وکار در شبکه های 
اجتماعی حضور فعال دارند، 
دیگر امــری غیرمتعارف و 
نادرست شناخته نمی شود. 
بســیاری از مدیران موفق 
و خوب عالوه بر حضور در این شــبکه ها، 
پیوسته خود را برای گسترش استفاده از 
این رســانه ها به روزتر و فعال تر می کنند. 
زیرا از این طریق کارمندان و سایر افرادی 
که با آنها سروکار دارند می توانند مواردی 
را با خواندن مطالب در وبالگ شــخصی، 
متن های شبکه های اجتماعی و یا پیام های 

تصویری یاد بگیرند.

  چــرا فعالیت در شــبکه های 
اجتماعی مهم است؟

یک مدیر برای این کــه بتواند کارمندان 
خود را با طرز فکر خود همسو نماید، باید 
اول کاری کند که آنها او را باور کنند و قبول 
داشته باشــند. جان مکس ول کارشناس 
امور مدیریت به آن »قانون هم سو کردن 
عقیده« می گوید. اگر هنــوز هم به اندازه 
کافی از تأثیر چنین کاری مطمئن نشده اید 
کافی اســت که بــه مدیــران عامل های 
اجتماعی بی شــماری کــه در حوزه های 
مختلف مشغول به کار هســتند و اثری 
که ایــن اجتماعی بودن بــر تأثیرگذاری 
آنها در محیــط کار دارد نگاهی بیندازید. 
ریچارد برنسون مدیرعامل گروه هلدینگ 
بین المللی ویرجین در انگلستان که مطالب 
آموزنده جالبی در خصوص راه های موفقیت 
در کســب وکار در صفحات شخصی خود 

منتشر می کند
و بیش از 140هزار نفر بازدیدکننده دارد، در 
یکی از صحبت های خود گفته: » شبکه های 

اجتماعی فقط محیطی برای تفریح نیستند؛ 
بلکه راهی ضروری برای برقراری ارتباط، 
شنیدن صدای مخاطبان و بهبود محیط 
کســب وکار اســت.« دارا خسروشاهی 
مدیرعامــل جدید شــرکت حمل ونقل 
اوبر )Uber(، هنجارهای فرهنگی جدید 
شــرکت اوبر را در صفحه شــخصی خود 
به اشتراک گذاشــته و بیش از 6000 نفر 
آن را پســندیدند. بیل گیتس مطلبی با 
عنوان »پنج کتابی کــه باید حتماً در این 
تابستان بخوانید« در صفحه شخصی خود 
منتشــر کرد که بیش از 37هزار نفر آن را 

پسندیده اند.
این مثال ها از مدیران رده باالی جهانی بود، 
اما همین موضوع در مورد رده های مختلف 
مدیریتی مثل مدیران اجرایی، مسئولین 
قسمت ها، ســرمربی ها و کارآفرینان نیز 
صدق می کند. اگر شما هم مسئول هدایت 
گروهی از افراد هســتید ولی ارتباط قوی 
و صمیمی با آنها در شبکه های اجتماعی 
ندارید، به دالیلی که در ادامه این مطلب به 
آنها خواهیم پرداخت، پیشنهاد می کنیم از 
این راه ارتباطی مؤثر غافل نشوید. در نهایت 
مطمئن باشید اگر نخواهید از شبکه های 
اجتماعی استفاده کنید یا حضور کمرنگی 
در آنها داشته باشــید، فرصت های زیادی 
را برای رشد و موفقیت بیشــتر از دست 
خواهید داد. هیچ وقــت نگویید من برای 
یادگیری این چیزها سنم زیاد است یا این 
اپلیکیشن های لوس به درد من نمی خورد! 
هیچ وقت برای یادگیری و پیشــرفت دیر 

نیست.

  انتقال تخصص و تجربیات
آلبرت اینشتین در جمله معروفی می گوید: 
»زندگی که صرف خدمت به دیگران شود، 
ارزش زندگی کردن دارد«. انتقال تجربیات 
و دانشی از خود به دیگران که بدون گفتن 
آنها، افراد فرصتی برای یادگیری وکسب 
آن نخواهند داشت، همان خدمتی است 
که بر گردن شماست. این نکات آموزنده 
می توانند به صورت مطالــب کوتاهی در 
اینســتاگرام یا متنی طوالنی در وبالگ 
شــخصی یا به صورت فایــل تصویری در 
شــبکه های اجتماعی مثل لینکدین به 
اشتراک گذاشته شوند. نکته مهم این است 
که از طریق کمک گرفتن از این شبکه های 
اجتماعی بتوانید تجربیات و دانش خود را 
در اختیار دیگران قرار دهید تا به موفقیت 

بیشتر آنها کمک کنید.

   ایجاد ارتباط انسانی با کارکنان
زمانی کــه مدیری اجتماعی باشــد، این 
فرصت را خواهد داشت تا به کارمندان خود 
نشان دهد او نیز یک انسان است و می تواند 
روابطی انسانی و خارج از روابط کاری داشته 
باشــد. هیچ انســانی در زمان مرگ خود 
نمی گوید »کاش پول بیشتری داشتم« یا 
»کاش بیشتر کار می کردم« بیشتر افراد 
می گویند کاش زمان بیشــتری را صرف 
خانواده ام می کردم و خدمت بیشــتری 
به جامعه و افــرادی می کردم که با آنها در 
ارتباط بودم. زمانی کــه فردی اجتماعی 
باشــید، بیشــتر به جامعه خود خدمت 
خواهد کرد و کمک بیشتری به اطرافیان 
و کارمندان خود خواهد کرد. شبکه های 
اجتماعی امکان برقراری ارتباط با افراد را 
چه از طریق اشــتراک گذاری لحظه های 
مهم زندگی و چه از طریق انتفال تجربیاتی 
که به راحتی برای دیگران قابل کسب کردن 

نیست، فراهم می کند.

  لزوم در ارتباط بودن با کارکنان
مردم این روزها از شبکه های اجتماعی به 
صورت روزانه استفاده می کنند. این یعنی 
کارمندان شــما در طول روز حداقل یک 
مرتبه یک یا چند اپلیکیشن اجتماعی را باز 
می کنند. در واقع این موضوع فرصت بسیار 
خوبی را فراهم می کند که اگر نمی توانید 
یا نمی خواهید شــخصاً با کارمندان خود 
ارتباط برقرار کنید، در محیطی که حضور 
دارند با آنها در ارتباط باشــید. این به این 
معنی نخواهد بود که شما باید مثال حداقل 

روزی چهار پنج ســاعت از زمــان خود را 
صرف حضور در شبکه های اجتماعی مثل 
اینستاگرام و لینکدین کنید. فقط بدانید 
دنیای دیجیتال در زندگی مــردم امروز 
نقش پررنگی دارد و ســعی کنید در آنها 
فعال باشید و این راه ساده برقراری ارتباط و 
خبر داشتن از احواالت کارکنان به صورت 

مداوم را از دست ندهید.

  برقراری روابط با افــراد دور از 
دسترس

به عقیده بسیاری از مدیران موفق جهانی، 
یکی از ســخت ترین بخش های مدیریت 
برقراری ارتباط ثابت و یکنواخت اســت. 
رسانه های اجتماعی، محیط بسیار خوب 

و غیرقابل باوری برای برقراری ارتباط بین 
افراد با موقعیت های جغرافیایی، اختالف 
زمانی و جمعیتی متفاوت فراهم می کند. 
گرچه شــبکه های اجتماعــی محیطی 
خصوصی بــرای تبــادل اطالعات خیلی 
خصوصی کاری نیســت، ولی می توان به 
خوبی از آن برای انتقال دانش، تجربیات 
و دیدگاه هــا برای موفقیت بیشــتر گروه 
کاری یا حتی موفقیت بیشــتر هر یک از 
کارکنان، خصوصاً در مورد مجموعه هایی 
که چند شعبه در نقاط مختلف یک کشور 
یا دنیا دارند، اســتفاده کرد. زیرا در چنین 
مجموعه هایی به دلیل وجود بُعد مسافت 
ممکن است همه افراد نتوانند اطالعات و 
تجربیات کارکنان مرکز اصلی را به دست 

آورند.

   همیشه در جریان امور باشید
افراد حرفه ای ایــن روزها با اســتفاده از 
اپلیکیشــن های اجتماعی به آســانی در 
جریان همه امور قرار می گیرند و موضوعی 
را از دســت نمی دهند. افراد موفق زیادی 
رشد کسب وکارشان را مدیون حضور فعال 
در رســانه های اجتماعی می دانند، زیرا 
نه تنها براحتی می توانند از اخبار مرتبط با 
کسب وکار خود مطلع شوند، بلکه می توانند 
براحتی با تمام کارکنانی که الزم اســت 
در ارتباط باشند ولی به دلیل مشغله های 
زیاد روزانه فرصت نمی کنند ارتباط برقرار 
کنند. به همین دلیل استفاده از شبکه های 
اجتماعی یکی از ایده آل ترین روش ها برای 

دردسترس بودن، در جریان قرار گرفتن و 
ارتباط منظم با کارکنان است.

  استخدام افراد شایسته
ســاالنه تعداد بســیار باالیی از افــراد از 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی فارغ التحصیل 
می شوند، اما الزاماً همه آنها افراد مناسب 
و مستعدی برای محیط کار نیستند. افراد 
با اســتعداد و شایســته مانند خون برای 
بقای یک مجموعه ضروری هســتند و به 
همین دلیل به کارگیری و استخدام چنین 
افرادی از اهمیت بســیار باالیی برخوردار 
است. با توجه به امکانی که در حال حاضر 
توسط شبکه های اجتماعی مانند لینکدین 
فراهم شده است، برای استخدام بهترین 
گزینه های ممکن هیچ گاه از شــبکه های 

اجتماعی غافل نشوید
و بهترین افراد را براساس مالک هایی که 
برای انتخاب دارید به آســانی با توجه به 
مشخصات و سوابقی که در صفحه شخصی 
خود ارائــه داده اند انتخــاب و دعوت به 
همکاری کنید. از ســوی دیگر زمانی که 
هدف مجموعه شما جذب و پرورش افراد 
مستعد باشــد، قطعاً نام مجموعه شما از 
طریق صفحات شــخصی همین افراد به 
دلیل رشدی که در مجموعه شما داشته اند 
در فضای مجازی پخش خواهد شد و افراد 
مســتعد زیادی خواهان همکاری با شما 
خواهند بود. همین موضوع موجب رشد، 
گسترش و موفقیت بیشتر مجموعه شما 

خواهد شد.

چرا مدیران کسب وکارها الزم است استفاده از شبکه های اجتماعی را جدی بگیرند؟

شبکه های اجتماعی، ابزار جدید مدیریت

افراد حرفه ای این 
روزها با استفاده 

از اپلیکیشن های 
اجتماعی به آسانی در 
جریان همه امور قرار 

می گیرند و موضوعی را 
از دست نمی دهند. 

شاید هنوز هم تصور خیلی از افراد از شبکه های اجتماعی، 
وسیله ای برای سرگرمی جوانان است. اما این روزها شبکه های 
اجتماعی تأثیر مثبت زیادی بر کار و زندگی افراد دارد. تقریبا 
30 سال پیش هیچ وقت امکان نداشت کارمندی از جزئیات 
زندگی شخصی مدیر خود مطلع شود. از اوایل دهه 80 بود که 
به مرور زمان، کارمندان کمی با شخصیت مدیر خود خارج از 
مقام مدیریتی توانستند روبه رو شوند. اما این روزها، بسیاری از 
کارمندان نه تنها با مدیر خود خارج از حوزه مدیریتش آشنایی 
دارند، بلکه از جزئیات حال و هوای مدیر خود در شبکه های 

اجتماعی مختلف خبردار می شوند.

با ارزش ترین 
استارت آپ های جهان

اصطالح »یونیکورن« برای نخستین 
بار توســط آیلین لی، سرمایه گذار 
ریسک پذیر، به اســتارت آپ های با 
ارزش باالی یک میلیارد دالر اطالق 
شد. اکنون که حدود 6 سال از معرفی 
این اصطالح می گذرد، یونیکورن ها 
به صورت جهشی رشــد کرده اند و 
ارزش 3۲6 شــرکت از آنها حاال به 
حدود1/ 1 تریلیون دالر رسیده است. 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از 10 
یونیکورن بزرگ نشان می دهد که 
10 یونیکورن اول ارزشی برابر 3۸۸ 
میلیارد دالر دارنــد. از این میان 7 
یونیکورن بیش از ۲0 میلیارد دالر، 
13 یونیکورن بین 10 تا ۲0 میلیارد 
دالر و ۲6 یونیکورن بیــن ۵ تا 10 
میلیارد دالر ارزش دارند. همچنین 
بخش عمده این یونیکورن ها یعنی 
۲۸0 شرکت دارای ارزشی بین یک 
تا ۵میلیارد دالر هستند. این گزارش 
نشــان می دهد آمریکا خاســتگاه 
بیشترین تعداد یونیکورن ها در جهان 
است به طوری که از 3۲6 یونیکورن 
معرفی شــده حدود 4۸ درصد آنها 
در ایاالت متحده متولد شده اند. به 
عبارت دیگــر، 7 یونیکورنی که در 
جمع 10 یونیکورن برتر جهان قرار 
دارند، مربوط به این کشور هستند. 
پس از آن، چین و بریتانیا، بیشترین 
یونیکورن را دارند. در میدان رقابت 
استارت آپ های با ارزش باالی یک 
میلیــارد دالر، هند و آلمــان و کره 
جنوبی در رده های بعدی قرار دارند. 
در نهایت اینکه، سهم سایر کشورها 
تنها 3۲ یونیکورن یا به عبارتی کمتر 
از 10درصد اســت. باارزش ترین ها 
براساس گزارش این مجمع جهانی، 
بزرگ ترین و با ارزش ترین یوینکورن 
 ByteDance جهان استارت آپ
مستقر در چین است که 7۵ میلیارد 
دالر ارزش دارد. این شرکت صاحب 
Toutiao، یــک پلت فرم محتوا با 
قابلیت یادگیری ماشینی در چین 
است که مطالب براساس تنظیمات 
و ســالیق کاربر را سفارشی سازی 
می کند. همچنین این شرکت مالک 
اپلیکیشن »Tik Tok« است. این 
برنامه به کاربران اجازه می دهد که 
موزیک ویدئوهای بسیار کوتاه 3 تا 
1۵ ثانیه ای بســازند و به اشتراک 
بگذارند. پس از آن برترین یونیکورن 
جهــان اوبــر معرفی شــد. یکی از 
جدیدترین سرمایه گذاران شرکت 
Bytedance، شرکت سرشناس 
 Softbank ســرمایه گذاری 
Group Corp. اســت که طبق 
گزارش ها قرار اســت ۵/ 1 میلیارد 
 Bytedance دالر ســرمایه به
وارد کنــد. شــرکت بایتدنس حاال 
 KKR & Co، شرکت هایی مانند
General Atlantic و حتــی 
Sequoia را به عنوان حامی دارد. 
رده دوم این رده بندی به شرکت اوبر 
اختصاص دارد که ارزش آن در این 
گزارش 7۲میلیارد دالر تعیین شده 
است. البته این ارزش اوبر قبل از ورود 
آن به بورس نیویورک است. مدیران 
اوبر امیدوارند این شرکت به زودی به 
ارزش 100 میلیارد دالر برسد. اوبر 
موفق شد، تاکســی اینترنتی کریم 
واقع در خاورمیانــه را به ارزش 1/ 3 
میلیارد دالر بخرد و حاال بزرگ ترین 
شــرکت در این منطقه است. این 
شرکت حتی اخیرا در هند سرویس 
قایق راه اندازی کرده و موضوع جابه 
جایی مسافر با تاکســی را به سطح 
بزرگ تری از حمــل و نقل از جمله 
دوچرخه و اســکوتر گسترش داده 

است. 
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فقط تعاونی های اعتبار کارمندی مجوز می گیرند
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت حمایت از استارت آپ های دانش بنیان در بخش 
تعاون، از بی توجهی نسبت به الیحه اصالح قانون تعاون و مقاومت برخی دستگاه ها در راه اندازی سامانه 
جامع بخش تعاون انتقاد کرد. محمد کبیری در یک نشست خبری اظهار کرد: هفت سال است که الیحه 
اصالح قانون تعاون بین مجلس و دولت مانده و به جایی نرسیده است. در صورتی که اصالح ساختار و قانون 

بخش تعاون ضروری است ولی برای اینکار به همفکری و همکاری همه ذی نفعان نیاز داریم و اگر دولت و 
مجلس حمایت کنند و اصالحات الزم را در آن صورت دهند اتفاقات خوبی را در این بخش شاهد خواهیم بود. 

وی با بیان اینکه تعاونی های اعتبار دیگر مجوز تشکیل نخواهند گرفت، افزود: با توجه به مشکالتی که در خصوص 
تعاونی های اعتبار پیش آمد، تشکیل تعاونی های اعتباری به طور کامل جمع شد و تنها تعاونی های اعتبار کارمندی آن هم 

تک شعبه ای و داخل دستگاهی می توانند ایجاد شوند و مجوز تاسیس بگیرند.
به گفته معاون وزیر تعاون، در صورتی که نظارت جامع و هوشمندی بر عملکرد تعاونی های اعتبار اعمال می شد نه تنها شاهد اتفاقات رخ داده 
برای مالباختگان موسسات اعتباری نبودیم بلکه دولت و جامعه از خدمات آنها بهره مند می شدند و به عنوان یکی از ابزارهای تجمیع سرمایه های 

خرد مردمی نقش آفرینی می کردند.

استارت آپ

چالش استارت آپ های برتر حوزه فین تک با یکدیگر

مسابقات فین تک دانشگاه شریف ) سومین دوره مسابقات 
چالش  های حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات(، صبح 
پنجشنبه و جمعه، ۱۷و ۱8 مرداد ماه در محل باشگاه کسب  وکار دانش بنیان 

دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

این رویداد با هدف شناســایی افراد توانمند جویای کار و ورود این افراد به بازار کار تحت 
قوانینی خاص برای حل چالش های موجود در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به مدت 
دو روز برگزار شد. الزم به توضیح است که در هر کدام از این رویدادها یک چالش خاص در 

حوزه ICT هدف قرار می گیرد.
علی روزی طلب، دبیر اجرایی سومین دوره از مسابقات فین تک چلنج دانشگاه شریف گفت: 
هدف اصلی این مسابقات شناسایی افراد با توانایی حل چالش و اتصال آن ها به بازار کار 

است. بنابراین از کلیه عالقه مندان و استارت آپ ها برای شرکت در این مسابقات 
دعوت به عمل آمد و حدود 300 نفر در این مسابقات ثبت نام کردند که از این میان 
حدود ۲00 نفر در این مسابقه شرکت کردند. پراکندگی این افراد از تهران و صرفا از 
دانشگاه شریف نبوده و از همه شهرستان ها در این چالش حضور دارند و تقریبا ۵0 

درصد شرکت کنندگان از شهرستان ها و مابقی نیز از تهران هستند.
وی افزود: در کنار این اکوسیستم، ما از تعدادی از شرکت ها دعوت کردیم تا به عنوان 
سرمایه گذار در این رویداد حضور پیدا کنند تا عالوه برآشنایی با شرکت کنندگان، 
این افراد بتوانند بــرای رفع چالش های اصلی مســابقه که بر اســاس نیاز آن ها 
 انتخاب شده اســت، به بازار کار متصل شــوند و نیاز بازار کار در این حوزه برطرف 

گردد. 
روزی طلب درباره روند برگزاری این مســابقات نیز اظهار کــرد: روند برگزاری به 
این صورت است که شامل ســه چالش فنی و یک چالش ایده پردازی خواهد بود و 
شرکت کنندگان ده ساعت برای ارائه راه حل های خود زمان خواهند داشت. همچنین، 
روز دوم چالش شامل 4 ساعت است که روند داوری تیم ها در این روز طی خواهد شد 
و هرتیم ۵ الی 10 دقیقه برای ارائه ایده جدید در این حوزه فرصت دارد. پس از این 
مرحله با نظر داوران و بررسی بحث فنی و ایده پردازی تیم ها نمرات آن ها اعالم خواهد شد 

و رنکینگ شرکت کنندگان از یک تا هر عددی که باشد اعالم خواهد شد.
در ادامه مصطفی وکیلی از اعضای تیم فنی شرکت سداد، هدف این شرکت از حضور در 
مسابقات فین تک چلنج دانشگاه شریف را در راستای انجام رسالت اجتماعی این شرکت 
برای توسعه این قبیل فعالیت  ها و در درجه بعد شناسایی افراد نخبه برای کمک به رشد 

این اکوسیستم خواند.
وی درباره شرکت در رویدادهای اینچنینی گفت: شرکت پرداخت الکترونیک سداد به 
عنوان حامی و با هدف جذب نیروهای نخبه در رویدادهای اینچنینی در طول سال شرکت 

خواهد کرد.
وکیلی درباره جذب نخبگان و نحوه به کارگیری آن ها در شرکت پرداخت الکترونیک سداد 

نیز افزود: هدف ما این است که دانشجویانی که از صنعت دور هستند و صرفا به تحصیل در 
دانشگاه می پردازند، از طریق این سواالت که مربوط به دنیای واقعی است وارد این چالش  

شوند و برای شروع به کار دعوت گردند.
گفتنی است؛ شرکت پرداخت الکترونیک سداد یکی از شرکت های پی اس پی ایران است 
که در زمینه تسهیل پرداخت اعم از دستگاه های کارتخوان، درگاه های پرداخت اینترنتی و 

مواردی از این دست فعالیت می کند.
سامان صفایی، مدیر توسعه کسب وکار شــرکت فرادیس البرز و اسپانسر طالیی رویداد 
فین تک چلنج نیز درباره هدف از حضور در این رویداد گفت: این شرکت در راستای مطرح 
کردن چالش هایی در این حوزه و رفع آن ها و شناسایی نیروهای حاذق در این زمینه که 

اهداف شرکت فرادیس البرز است به عنوان حامی مسابقات در این رویداد شرکت کرد. 
وی درخصوص تعداد نفرات مورد نیاز برای دعوت به کار در این شــرکت نیز اظهار کرد: 
شرکت فرادیس البرز حدود یک سال است که فعالیت خود را در رابطه با استارت آپ ها آغاز 
کرده است و تیم های فنی همواره در حال رفت وآمد در این قبیل شرکت ها هستند ولی باید 
خروجی این مسابقات مورد ارزیابی قرار گیرد و در این خصوص تصمیم گیری به عمل آید.

شرکت فرادیس البرز یکی از شــرکت های زیرمجموعه شــرکت خدمات انفورماتیک 
محسوب می شود که بحث شتابدهنده ها را مدیریت می کند و مسئولیت اصلی آن تولید و 
تجهیز SSD در زمینه بانکی مانند خودپرداز کیوسک و پشتیبانی آنها و بحث کیف پول و 
پرداخت یاری در حوزه تراکنش   های بانکی ُخرد است که به تازگی به اهداف شرکت اضافه 

شده است.
 Fintech( گفتنی است؛ ســومین دور از مسابقات فین تک دانشــگاه صنعتی شریف
Challenge(، 17 و 1۸ مرداد ماه همراه با جوایز نقدی و غیرنقدی برای تیم های برتر و 

امکان استخدام در شرکت های بزرگ این حوزه برگزار شد.
هدف اصلی این رویــداد دو روزه حل مســائل واقعی فین تکی، خالقیــت و نوآوری در 
فناوری های نوین مالی، بانکداری و پرداخت الکترونیک به همراه ارائه استارت آپ های برتر 

این حوزه به سرمایه گذاران بود.

ایرنا
گــــــزارش

مردم این روزها از شبکه های 
اجتماعی به صورت روزانه 

استفاده می کنند. این یعنی 
کارمندان شما در طول روز 

حداقل یک مرتبه یک یا چند 
اپلیکیشن اجتماعی را باز 

می کنند. 
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