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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 میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:   

سفر ارزان در سبد فرهنگی خانوارهای اصفهانی

اصالح و بازسازی 
نهادهای کارگری؛ چرا؟!

خأل نهادهای کارگری مسئول 
و انجمن های صنفی استاندارد  
در کشور سبب تضعیف حقوق 
اساسی کارگران،  آسیب پذیری 
خانواده هــای آنــان و فقیرتر 
شدن جمعیت بزرگی از جامعه 

متوسط ایرانی شده است،  
قانــون تشــکیل شــوراهای 
اسالمی کار مصوب سال ۱۳۶۳ 
که مستند به اصل ۱۰۴ قانون 
اساســی اســت، به هیچ وجه 
ارتباطی با تشکل های کارگری 
ندارد؛ نه در متن قانون شوراهای 
اســالمی کار و نه در آیین نامه 
اجرایی آن اشاره ای به نهادهای 
کارگری  نشــده اســت. اساسا 
هدف قانونگذار از تصویب قانون 
شوراهای اسالمی کار  تاسیس 

سازمان کارگری نبوده است.
بر همین مبنا در ماده یک قانون 
فوق منظور از ایجاد شــوراهای 
اســالمی کار، هماهنگــی و 
همکاری بین بخش های مختلف 
واحدهای تولیــدی، صنعتی و 
خدماتــی ذکر شــده اســت. 
استفاده از نام کارکنان در کنار 

نام کارگران حاکی از...     اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری استان اصفهان در تالش است تا زمینه سفر ارزان را فراهم و  در این راستا بسته های سفر ارزان را به شهروندان اصفهانی اعالم و معرفی کند

م 
سنی

س: ت
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بازار طال و سکه 98/6/4 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,024,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,048,0004,192,000جدید

2,128,0002,298,000نیم سکه

1,319,0001,499,000ربع سکه

949,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,773,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18408,900406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24545,200543,300 عیار

1۵ نوع حمایت از استارت آپ ها 
در شرکت شهرک های صنعتی 

اصفهان ارائه می شود
معاون صنایع کوچک شــرکت شــهرک های 
صنعتی اصفهان گفــت: ۱۵ نــوع حمایت از 
اســتارت آپ ها و ایده های برتر کسب و کار در 
زمینه های زیرساختی، توسعه فناوری و تجاری 

سازی توسط این شرکت ارائه می شود.
اســتارت آپ )Startup( به معنای کسب و کار 
جدیدی اســت که حول محور فناوری شکل 

گرفته است و ظرفیت رشد باالیی دارد. 
سید مسعود حســینی افزود: این حمایت ها از 
استارت آپ ها و ایده هایی صورت می گیرد که 
در رویدادهای مختلف، برتر و منتخب شــدند 
و ظرفیت جذب ســرمایه گذار و تجاری سازی 

را دارند.
وی حمایت های زیرساختی از این ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

خبرآنالین
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

طرح جامع قبلی شهر اصفهان 
با موانع و مشــکالت زیادی در 
مرحله تدوین روبــه رو بود که 
اجرای مصوبات طرح را در مرحله 
اجرا با مشــکالت زیادی مواجه 
کرده و عمال پیاده ســازی آن را 
غیر ممکن می کرد، فراهم نبودن 
بستر و زمینه قانونی برای اجرای طرح، مدت 
زمان طوالنی تهیه طرح جامع، انعطاف نداشتن 
طرح  و توجه نکردن کافی به طرح های بازنگری 

از جمله مشکالت طرح جامع بوده است.
جلســات متعددی با صرف هزینه و وقت زیاد 
به منظور تدوین طرح جامع برگزار می شد، اما 
بسترسازی مناسبی برای اجرای مصوبات طرح 
وجود نداشت، در نتیجه تهیه سایر طرح های 
شــهری از جمله طرح تفصیلی نیز پشتوانه 
اجرایی نداشت و در زمان اجرا با مشکل مواجه 
می شد.قاعدتا همه مشکالت طرح جامع قبلی 
شهر اصفهان در فرآیند تدوین و اجرا شناسایی 
شده است و انتظار می رود برنامه ریزی درستی 
برای رفع این مشکالت در طرح جامع جدید 
لحاظ شود تا این طرح قابلیت اجرایی بیشتری 
داشته باشد. یکی از مشــکالت اجرایی طرح 
جامع فراهم نبودن بستر مناسب قانونی است، 
این بستر سازی باید در زمان تدوین طرح مورد 
توجه قرار بگیرد تا با واقعیت های شهر همخوانی 
داشته باشــد در غیر اینصورت میزان تحقق 
پذیری طرح های شهری به شدت کاهش پیدا 
می کند. برای آگاهی از ویژگی های کلی طرح 
جامع جدید و چگونگی فراهم آوردن بسترهای 
قانونی الزم به منظور اجرای درســت طرح با 
»مجید نمینی«، مدیر طرح جامع شهر اصفهان 
گفت وگویی انجام داده ایم که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید:

    فرآیند طرح جامع جدید شهر اصفهان 
چه تفاوتی با طرح جامع قبلی دارد؟

فرآیند اجرای طرح جامع بــه صورت پایلوت 
آغاز شده، قرار بر این است فرآیندها، شیوه ها و 
تکنیک های تهیه طرح جامع درحین تهیه آن 

بازنگری شود.
در طرح جامع قبلی شــهر اصفهان برقراری 

ارتباط با جامعه محلی کمتر انجام می شده است 
بنابراین تصمیم بر آن شد تا در طرح جامع جدید 
تماس با جامعه محلی، مردم، نهادها، سازمان ها، 
دست اندرکاران، ذی نفعان و ذی نفوذان بیشتر 
باشد و ارتباط مســتقیم و بالواسطه ای با آنان 
برقرار شود. طرح ها به طور معمول با مطالعات 
گسترده و وقت گیری تهیه می شد بنابراین با 
گذشت زمان شهرهایی از جمله شهر اصفهان 
منابع مطالعاتی گسترده ای داشتند، در مرحله 
بعد ایــن مطالعات باید تحلیــل و موضوعات 

کلیدی طرح جامع مشخص شود.
طرح جامع قبلی شــهر اصفهان گستردگی 
بسیاری در حوزه مطالعات داشت و بیشتر زمان 
فرآیند تهیه طرح جامع به بررسی تاریخچه و 

نحوه گسترش شهر اختصاص پیدا می کرد.
در طرح های جامع قبلی ۵۰ تا ۶۰ درصد زمان 
تهیه طرح جامع صــرف جمع آوری اطالعات 
می شد، این اطالعات به صورت انفرادی توسط 
مشاور و با اســتفاده از پرسشــنامه و بررسی 
مطالعات آماری جمع آوری می شد، اما در حال 
حاضر بیشتر تالش بر این است که بازه زمانی 
تهیه طرح جامع تا حد امکان کوتاه تر شود و از 
مطالعات قبلی برای تهیه هدفمند طرح استفاده 
شود، در واقع بیشتر مسائل کلیدی شهر اعم از 
مشکالت و فرصت ها بررسی شود البته استفاده 
از مطالعات موجود شهر با سوتفاهم هایی روبه رو 
بود و برطرف شدن این ناهماهنگی هایی زمان بر 
شــد. در واقع فرض بر این است که در گام اول 
با مشارکت طیف وسیعی از سهم داران شهر و 
کسانی که قبال صدای آنان شنیده نمی شد از 

جمله اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق کشاورزی 
و با اســتفاده از مطالعات موجود، موضوعات 
کلیدی شهر را شناسایی و طبقه بندی  شود تا در 
فرآیند تهیه طرح جامع این موضوعات کلیدی 

مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.
بخش اول تهیه طرح جامع گزارش تشخیص 
است، در این مرحله به دنبال تجویز یا توصیه 
برای هیچ نهاد یا گروهی نیستیم بلکه این در 
مرحله گزارش تشخیص ما با کمک سهام داران 
و با استفاده از مطالعات موجود به موضوعات 
کلیدی می رسیم، سپس براساس این موضوعات 
مشخص می شود چنانچه با همین روند حرکت 
کنیم در آینده وضعیت شــهر به کجا خواهد 
رســید و عواقب و نتایج ادامه دادن روند فعلی 
چیست.  موضوعات و مسائل کلیدی و اثرگذاری 
آنها بر آینده شهر در قالب چند سناریو و روایت 
مطرح می کنیم، بدین معنــا که قاعدتا کالن 
روندهایی در سطح شهر وجود دارد که در وقوع 
آنها جای هیچ شک و تردیدی نیست به طور 
مثال شهر اصفهان در آینده سالمندتر، زنانه تر و 

متنوع تر می شود.
 اما کالن روندهای جدی نیز در شــهر اســت 
که اجماع مشــترکی درباره وقوع آنها وجود 
ندارد، ایــن روندها به نام قطعیت نداشــتن 
شناخته می شود، آن دسته از روندهایی که از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت در دسته عدم 
قطعیت های بحرانی دســته بندی می شوند، 
بنابراین ســناریوها و روایاتی از آینده شهر در 
چهارچوب سوژه ها و شرایط موجود قابل ترسیم 

است.

فرصت ها و محدودیت های پیش روی طرح جامع جدید شهر اصفهان

در طرح جامع جدید 
مراحل تدوین طرح 

از یکدیگر جدا 
شده است، این 

روش جدید درصد 
موفقیت طرح جامع 

را باال می برد 

بررسی فرآیندهای موثر در ایجاد وضع موجود و ترسیم ســناریوهایی برای رسیدن به آینده ای مطلوب از مهمترین سازوکارها در تهیه 
طرح جامع است، در این راستا باید اقداماتی اساسی در دو مرحله بررسی وضع موجود و ترسیم آینده مطلوب انجام شود تا این طرح بلند 

مدت طی سال های آینده همچنان کارا و مفید باشد.
تهیه طرح جامع جدید اصفهان با رویکردی نوین در دستورکار شهرداری اصفهان قرار دارد و شهر اصفهان به عنوان پایلوتی برای اجرای 

این طرح کالن شهری درنظر گرفته شده است.
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رضا رضایی افزود: نســخه 
اندرویــدی خدمات همراه 
آبفای اســتان اصفهان هم 
اکنون به طور رایگان از فروشــگاه های اینترنتی 
کافه بــازار، ایران اپس و مایکــت قابل دریافت و 

نصب بر روی تلفن های همراه است.
وی اتصال به وبگاه اینترنتی شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان، فروش انشعاب و خدمات پس از 
فروش، پیگیری درخواست ها، مشاهده اطالعات 
پایه مشــترکین از طریق ثبت شناســه قبض و 
شماره اشــتراک را از جمله امکانات این کار افزار 
موبایلی دانست و گفت: مشترکین آبفای استان 
اصفهان همچنین می توانند عالوه بر اعالم کارکرد 
کنتور آب، ریز محاســبات آب بهاء و مبلغ قبض 
خود را مشــاهده کرده و از طریق اتصال به درگاه 
بانک های عامل نســبت به پرداخت قبض خود 

اقدام کنند.
رضایی، آموزش روش های مدیریت مصرف آب، 
چگونگی اســتفاده از لوازم کاهنده مصرف آب و 
همچنین ثبت انتقادها و پیشــنهادها را از جمله 
امکانات اپلیکیشــن خدمات همراه آبفای استان 

اصفهان دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی کد 
دســتوری ارائه خدمات )ussd( این شرکت به 

شهروندان خبر داد.
معاون خدمات مشــترکین آبفای استان اصفهان 
گفت: شــهروندان می توانند از این پس با گرفتن 
کد دستوری #۱۵۱۵22*۶۶۵۵* و وارد کردن 
شماره پیگیری یا شناســه قبض خود، نسبت به 
مشاهده قبض آب بهاء، اقساط انشعاب، پیگیری 

درخواست ها، دریافت کار افزار خدمات همراه آبفا، 
ثبت درخواســت لوازم کاهنده مصرف و مشاهده 

مشخصات انشعاب  خود اقدام کنند. 
وی افزود: اســتفاده از کدهای دستوری نیازمند 
نصب هیچ نرم افزاری نیســت و مشــترکین می 
توانند با گرفتن کد دستوری۱۵۱۵22#*۶۶۵۵* 
با تلفن همراه خود، خدمات شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان را دریافت کنند.

راه اندازی  دو درگاه ارائه خدمات غیر حضوری در آبفای استان اصفهان
کار افزار یا اپلیکیشن خدمات همراه آبفای استان اصفهان آماده نصب و بهره برداری شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: این اپلیکیشن با هدف 
تحقق دولت الکترونیک، حذف مراجعات حضوری و ارائه آسان تر خدمات بیست و سه گانه فروش و پس از فروش 

انشعاب به شهروندان، طراحی و راه اندازی شده است.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

برندسازی کسب وکار تجارت الکترونیک در بازار مملو از رقیب
کسب وکارهای حوزه  تجارت الکترونیک بیش از همیشه با 

رقابت روبه رو هستند و برندسازی در چنین بازاری 
نیاز به دقت و تالش فراوان دارد.

مرگ و زندگی بســیاری از کســب وکارها به 
برندســازی آن ها وابسته اســت. در برندسازی، 
ثبات در پیامی که از ســوی برند ارسال می شود، 
حس پایــداری را در مشــتری ایجــاد می کند. 
به همین ترتیب، پیام های متناقض و عدم حفظ 

هویت برند می تواند وفادارای آن ها را..

  شركت كشاورزي و دامپروری فجر اصفهان ) سهامی خاص ( در نظر دارد نسبت به 1-  خرید ماسه حدود 40.000 تن از جرقویه  جهت بستر دام 
) گاوداری رحمت آباد  ( و همچنین نسبت به 2- واگذاری عملیات فرآوری حدود 40.000 تن کود دامی ) آماده سازی و خشک نمودن ( از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید ، لذا  اشخاص دارای صالحیت می توانند جهت بازدید از محل ، اخذ اسناد مناقصه و یا کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به آدرس 

ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت تحویل نمایند.  
محل برگزاری مناقصه  : شهرستان نطنز - کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان ،روستای رحمت آباد، واحد گاوداری  

مهلت  زمان دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 16 بعدازظهر  مورخ  98/06/11 تاریخ برگزاری مناقصه : 98/06/12  راس ساعت 10 صبح   
تلفن : 54335314- 031          فاكس : 54335313- 031  مهلت ارائه پیشنهاد : از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت  9 صبح  مورخ  98/06/12   

آگهـي مناقصـه عمومی خرید ماسه و عملیات فرآوری كود دامی

شركت كشاورزي و دامپروری فجر اصفهان



اصالح و بازسازی 
نهادهای کارگری؛ 

چرا؟!

ادامه از صفحه یک:
...  تاسیس شــوراهای اسالمی 
کار به عنوان نهادی مشــورتی 
و مرکب از مجموعه کارکنان، 
کارگــران و مدیــران در همه 
کارگاه ها و موسســات اعم از 
دولتی و خصوصی است. حتی 
قانون گذار کارگاه های بزرگ 
را مثل شرکت نفت، فوالد، مس 
و غیره را از تشکیل شورا مستثنا 
کرده است، بنابراین الزام تشکیل  
شوراهای اسالمی کار  در کارگاه 
های بخش خصوصی و مشمول 
قانون کار و معرفی آنها به عنوان 
نهــاد کارگری را می بایســت 
فهم نادرست از قانون، تحمیل 
اجباری، فریب اذهان عمومی 
کارگران و اجحــاف بزرگ در 
حق کارگران کشور تلقی کرد. 
زیرا قانــون کار کشــور بعد از 
قانون شــوراهای اسالمی کار 
و در سال ۱۳۶۹ تصویب شد. 
آنچه در مــاده ۱۳۱ قانون کار  
آمده بیانگر مغایرت نهادهای 
کارگری با شــوراهای اسالمی 
کار است. قانونگذار صراحتا در 
مــاده ۱۳۱  نهادهای کارگری 
را انجمن هــای صنفی معرفی 
می کند که مســتند به اصل 
۲۶ قانون اساسی است و هیچ 
تشابهی به شــوراهای اسالمی 

کار ندارد.
۳۵ سال زمامداری و حاکمیت 
مطلــق شــوراها در جامعــه 
کارگــری کشــور و تصاحب 
غیرقانونی کرســی نمایندگی 
کارگــران عــالوه بــر اثبات 
ناکارآمدی آنهــا، باعث عقب 
ماندگی حقوق کارگران و عدم 
باور جدی دولت و کارفرمایان 

به جامعه کارگری شده است.
امروزه بایــد اذعــان کرد که 
شــوراهای اســالمی کار مانع 
اساسی بر ســر راه تشکیالت 
کارگری در کشور شــده اند؛ 
شــوراهایی کــه نمایندگی 
کارگــران را سالهاســت بــه 
اسارت گرفته اند و خود به یک 
دست آویز و ابزار سوءاستفاده 
سیاســی و مالی یک  جریان 
خاص حزبــی و گروهی چند 
نفره در بازار کار کشــور شده 
اند. اصالح و بازسازی نهادهای 
کارگری و ســاختار تشکیالت 
فعلی کارگران مستلزم تدبیر 
و  هوشمندی کارگران، جهت 
دهی صحیــح دولت، حمایت 
نخبگان، کارشناســان و انجام 
اقدامات ضروری و موثری است. 

ِکه مهمترین آنها عبارتند از:
۱_اصالح فصل ششم قانون کار

۲_ حذف شــوارهای اسالمی 
کار از نمایندگی کارگران

۳_ کوتاه کردن دســت دولت 
و جریانات سیاســی خاص از 

مداخله در امور کارگران 
۴_ منع حضور بازنشستگان در 

تشکل های کارگری
۵_ تاسیس، تقویت و تشویق 
کارگران به ایجاد انجمن های 
صنفی کارگری در کارگاه های 
صنعتی، خدماتی، کشاورزی 

و حرف
۶_ سپردن کرسی نمایندگی 
کارگران به انجمن های صنفی 

کارگری 
۷_ فراهم کردن زمینه حضور 
همه کارگران کشور در تمامی 
کارگاه هــا و حــرف در جهت  
ساماندهی و ارتقای تشکیالت 
کارگری از طریق انتخابات آزاد 

و دمکراتیک.

اقتصاد استان
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تورم از دستمزد کارگران پیشی گرفته است
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اصفهان گفت: در حالیکه حداقل دستمزد کارگران یک میلیون 
و ۵00 هزار تومان است، اما براساس نرخ تورم امروز هزینه سبد معیشت کارگران به حدود پنج میلیون 
تومان رسیده است.  احمدرضا معینی در خصوص وضعیت معیشت کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم، 
اظهار کرد: جلسات مختلفی جهت بهبود معیشت کارگران هر ماه برگزار می شود، البته تعیین مزد در پایان 

هر سال مشخص می شود. وی افزود: در جلسات مختلف در نظر داریم به کارفرمایان بگوییم که با توجه به رقم 
مزد تعیین شده در پایان سال گذشته هنوز معیشت کارگران جبران نشده و اکنون تورم از دستمزد کارگران 

پیشی گرفته است.عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور گفت: اگرچه به گفته رئیس جمهور 
تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اما هنوز تورم ساالنه کاهش نیافته و متأسفانه امروز کارگران در تأمین معیشت 

خود دچار مشکل شده اند و حداقل دستمزد جوابگوی هزینه های مسکن نیست، چراکه دو سوم حقوق یک کارگر صرف رهن و اجاره مسکن 
می شود.  وی با تأکید بر اینکه در جلسات مختلف پیشنهاد بسته های حمایتی ویژه را جهت بهبود معیشت کارگران به دولت داده ایم، اظهار 
کرد: به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی و یا وزارت صمت می تواند برای تامین یکسری کاالهای اساسی همچون برنج، حبوبات، روغن و ... 

به صورت ارزان قیمت وارد عمل شود و آن را به صورت بن در اختیار کارگران قرار دهد.

۲ شهرک نساجی در استان اصفهان ایجاد می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: به دنبال احداث ۲ شهرک پوشاک در اصفهان 

و کاشان هستیم که زمین آنها انتخاب شده است.
 سیدحسن قاضی عسکر در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: به دنبال رفع مشکالت 
طرح های صنعتی، فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران و به نوعی شکار سرمایه گذاران در استان اصفهان 

هستیم.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در در ۳ ماه نخست امسال از ۱۴.۱ به ۱0.۷ درصد کاهش یافته است، 

افزود: هدف اصلی رسیدن نرخ بیکاری استان به کمتر از ۵ درصد تا پایان امسال است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به تشکیل کمیته های تخصصی برای رفع مشکالت استان 

ادامه داد: صنعت نساجی و پوشاک جزو اولویت های ما است و به دنبال احداث ۲ شهرک پوشاک در اصفهان و کاشان هستیم که 
زمین آنها انتخاب شده است. در مدیریت مصرف آب نیز اصالح الگوی کشت توسط جهاد سازندگی دنبال می شود. همچنین امسال نزدیک 
به ۱۴00 هکتار گلخانه در حال ساخت در استان است. وی با اشاره به راه اندازی کلینیک درمان مشکالت اقتصادی گفت: فعاالن اقتصادی 
بعدازظهر روزهای یکشنبه و بدون وقت قبلی مراجعه کرده و مشکالت خود را مطرح می کنند و تالش می کنیم مشکالت آنها را رفع کنیم.

خبرآنالین
یادداشــت
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وی اظهارداشــت : از این تعداد مسکن 
مهر ۱۳ هــزار و ۸00 واحــد در قالب 
تعاونی های مسکن مهر در برزن ایثار 
اســت و ۱۴هزار۷۳۱  واحد تفاهم سه جانبه مابین دولت، بانک 
و متقاضی در برزن فرهنگ فوالدشــهر است که به طور تقریبی 
بالغ بر ۲۹ هزار واحد مسکن مهر تعیین تکلیف شد و در اختیار 
متقاضیان خواهد بود و از این تعداد هــزار و ۵00 واحد در قالب 
چهار طرح)شرکت انبوه ساز( هنوز تحویل قطعی به متقاضیان 
صورت نگرفته و به دلیل اینکه سازندگان اعداد و ارقامی که بابت 
ســاخت یک متر مربع به متقاضیان اعالم کرده اند ، مورد تایید 
دولت و  شرکت عمران نیســت و دولت بدنبال استیفای حقوق 

متقاضیان است .
وی ادامه داد : پیشرفت فیزیکی این چهار پروژه بیش از ۹۵ درصد 
است که بزودی ۱000 واحد از این تعداد باقیمانده به متقاضیان 
واگذار میشود و باقیمانده تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

وی خاطرنشــان کرد : مســائل داخلی بلوک های مسکونی و 
ساختمان های آپارتمانی و محوطه ســازی داخلی تعاونیهای 
مسکن مهر در تعهد هییت مدیره تعاونی ها و واحد  بازرسی اتاق 
تعاون و در نهایت  اتحادیه تعاونی ها و اداره کل تعاون استان است 
و مسائل عمومی شــامل احداث پیاده روسازی ،جوی و جدول، 
آسفالت معابر اصلی ، احداث تاسیسات روشنایی و ایجاد فضای 
سبز  معابر اصلی در تعهد شرکت عمران خواهد بود و در خدمت 

رسانی اهتمام جدی خواهیم داشت.
شیروانی شرکت عمران را یک فرصت برای ، فوالدشهر دانست 

و تصریح کرد : شــرکت عمران به عنوان رابط دولت با مدیریت 
شهری می تواند بوسیله اخذ مجوزات قانونی از منابع شهر برای 
توسعه خود شهر جدید اســتفاده و با مدیریت شهری همکاری 
نماید و روند توسعه شهر را تسریع نماید . وی تاکید کرد : چنانچه 
نهادهای خدمات رسان به تعهدات خود در کلیه شهرهای جدید 
عمل کنند و اعتبارات الزم را برای تکمیل خدمات زیربنایی و رو 
بنایی اختصاص بدهند فعالیت عمرانی وزارت راه و شهرسازی 

بمرور پایان خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت عمران ادامه داد : در سال گذشته  ۲۵ قرارداد 
عمرانی برای توسعه فوالدشهر منعقد کردیم که در بخش های 
روشنایی، محوطه ســازی ،تکمیل فضاهای آموزشی،روشنایی 
محله ها ، توســعه و حفظ و نگهداری فضاهای ســبز  عملیات 
اجرایب انجام دادیم که در ســال ۹۸  حدود ۲۵ میلیارد تومان 
قرارداد بســتیم و اکنون حدود ۱۱ میلیارد تومان برای کارهای 
عمرانی  منعقد شد و حدود ۱0 میلیارد تومان تا پایان ماه آینده 
در سامانه مربوط برای مناقصه های جدید برای انتخاب پیمانکار 

منتشر خواهیم کرد.
شیروانی اضافه کرد : در سال ۹۶ ســه قرارداد به مجموع حدود 
۱0میلیارد تومان برای محوطه و پیاده رو ســازی های محالت 
مســکن مهر منعقد کرده ایم که  پیمانکاران تاکنون مشغول به 
کار هستند و اولویت اول خود را بهســازی خیابان های اصلی و 
پرتردد قرار داده ایم و به تدریج وارد محله ها و خیابان های فرعی 

می شویم.
به گفته وی حــدود ۱0میلیارد تومان قــرار داد در حوزه برق و 

تاسیسات روشنایی منعقد شد که در این حوزه اقدامات مطلوبی 
صورت گرفت که بتدریج همه محله ها روشن خواهد شد.

شــیروانی بیان کرد :  در سال ۹۵ و ۹۶ آبرســانی و فاضالب در 
فوالدشهر به خصوص مسکن مهر در اولویت قرار گرفت و با توجه 
به این که این دو پروژه حائــز اهمیت بود به صورت خاکبرداری 
و در عمق زمین انجام شد عموم شــهروندان از این موضوع بی 

اطالع هستند.
به گفته وی قســمت آخر تصفیه خانه مســکن مهر به شــعر 
مینادشت به طول هزار و ۵00 متر و در عمق حدود هشت تا ۱۲ 
متری زمین اجرا شــد و از بزرگترین کارهایی است که در حوزه 

زیرساخت شهری به سرانجام رسیده است
مدیرعامل شــرکت عمران فوالدشــهر در خصوص آبرسانی به 
مسکن مهر تصریح کرد: در سال های گذشته ساکنان مسکن مهر 
نسبت به واحدهای موجود ساکن نبودند اما پیش بینی ما این بود 
که روند افزایش سکونت به صورت تصاعدی است به همین دلیل 
در سال قبل با احداث ایستگاه پمپاژ تاکنون با  ۸۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی رو به اتمام و بهره برداری هست.
وی در مورد طرح تفضیلی شــهر فوالدشــهر اضافه کرد : طرح 
تفضیلی شهر باید مصوب شــود و این خاصیت را دارد که مکان 
هایی مثل پایانه حمل و نقل مسافر، میدان میوه و تره بار شهر، 
توقف گاه خودرو سنگین در قالب قطعات تفکیک شده نداریم که 
بعد از مصوب شدن طرح ، واگذاری ها شروع  می شود و اکنون 
مطالعات وضع موجود به تصویب رسیده است و مراحل تکمیلی 

تصویب طرح نهایی و تفصیلی شهر هم در دست اقدام است.

زمین مسکن مهر فوالدشهر با تسهیالت ویژه به متقاضیان واگذار می شود
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر گفت : در فوالدشهر بالغ بر ۳۱ هزار واحد مسکن مهر که به متقاضیان واگذارشده عرصه)زمین( آنان طرح ۹۹ساله ، 

در تملک دولت است که مالکان برای خرید ان ، باید اقدام کنند.
حمیدرضا شیروانی در خصوص عرصه های ۹۹ ساله مسکن مهر تصریح کرد: مالکان مسکن مهر مالک اعیان )ساختمان( مسکن مهر هستند و عرصه)زمین( این 
ساختمان متعلق به دولت است که ۹۹ سال در اجاره آنان خواهد بود بنابراین چنانچه مالکان این واحدها)بلوک ساختمان ها( به طور جمعی درخواست خرید عرصه 

نمایند دولت با ارائه تسهیالتی ویژه و با قیمت کارشناسی روز این عرصه را به متقاضیان واگذار می کند.

ایرنا
خـــبــــر

 با برنامه ریزی های به 
عمل آمده، به دنبال 

اجرای طرح سفرهای 
ارزان قیمت که با عنوان 
»ساب« در پهنه استان 

اصفهان شناخته می 
شود هستیم

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:   

سفر ارزان در سبد فرهنگی خانوارهای اصفهانی

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: ســفر ارزان یکی از 
برنامه های جدی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان در راستای توسعه گردشگری داخلی در 

کشور است.

مهر
گـــزارش
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    اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری استان اصفهان در تالش است تا زمینه سفر ارزان را فراهم و  در این راستا بسته های سفر ارزان را به شهروندان اصفهانی اعالم و 
معرفی کند

۱۵ نوع حمایت از استارت آپ ها در 
شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 

ارائه می شود

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان گفت: ۱۵ نوع حمایت از 
استارت آپ ها و ایده های برتر کسب و کار 
در زمینه های زیرساختی، توسعه فناوری و تجاری سازی توسط 

این شرکت ارائه می شود.

استارت آپ )Startup( به معنای کســب و کار جدیدی است که حول 
محور فناوری شکل گرفته است و ظرفیت رشد باالیی دارد. 

سید مسعود حسینی افزود: این حمایت ها از استارت آپ ها و ایده هایی 
صورت می گیرد که در رویدادهای مختلف، برتر و منتخب شــدند و 

ظرفیت جذب سرمایه گذار و تجاری سازی را دارند.
وی حمایت های زیرساختی از این شرکت های نوپا را استقرار رایگان 
در مرکز خدمات فناوری و کســب و کار به مدت ۶ ماه، کمک هزینه 
بکارگیری نیروی انســانی به مدت یک ســال به میــزان ۵0 درصد و 
کمک هزینه خرید دســتگاه رایانه تا میزان ۵0 درصد عنوان و اضافه 
کرد: برخی از حمایت های صورت گرفته در بخش توسعه فناوری نیز 
شامل برگزاری دوره های آموزشی و کمک به ثبت اختراع تا ۵0 درصد 

هزینه هاست.
حســینی، برخی از حمایت های مربوط به تجاری سازی را استفاده از 
مشاوره بازاریابی و کمک هزینه خدمات بازاریابی و تبلیغات تا ۵0 درصد 
هزینه ها به مدت سه سال و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی تا 
۷0 درصد هزینه ها عنوان و خاطرنشان کرد: ارائه این خدمات و حمایت 
ها مشروط به ثبت شرکت و تایید شدن آن در کارگروه مربوطه استانی 

و ملی است.
به گفته وی اعضای کارگروه مذکور از پارک های علم و فناوری، مراکز 
رشد، بنیاد نخبگان، ســازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی 

هستند.
حسینی با بیان اینکه این حمایت ها از سال گذشته در شرکت شهرک 
های صنعتی با هدف جذب ســرمایه گذار و تجاری ســازی ایده های 
نوآورانه شکل گرفت، تصریح کرد: این کار هنوز در ابتدای راه قرار دارد و 
امید است امسال چند استارت آپ در استان اصفهان با زیر پوشش قرار 

گرفتن این حمایت ها در مرکز خدمات فناوری مستقر شوند.
وی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی اصفهان از سال گذشته 
تا کنون ۲ رویداد استارت آپ را با موضوع های هوشمندسازی مصرف 
انرژی در صنعت سنگ و نوآوری در صنایع بســته بندی برگزار کرد، 
گفت: در این رویدادها ۱۶ ایده برتر شناسایی شدند که می توانند پس از 
ثبت شرکت حقوقی برای برخورداری از حمایت های مذکور اقدام کنند.

حســینی با اشــاره به اینکه ایده های برتر به دفتر فن بازار منطقه ای 
اصفهان نیز معرفی می شوند، افزود: این دفتر نیازهای فناورانه واحدهای 
صنعتی را شناسایی می کند و شرکت های دانش بنیان و استارت آپ 

هایی که می توانند این نیازها را برطرف کنند، معرفی خواهد کرد.
حدود ۷0 شهرک و ناحیه صنعتی با اشتغال بیش از ۱۲0 هزار نفر در 

استان اصفهان فعال است. 
اصفهان با ۱۲ هزار هکتار مساحت شهرک ها و نواحی صنعتی از نظر 

تعداد و اراضی مقام نخست را در کشور دارد. 

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

فریــدون اهلل یــاری 
با اشــاره بــه اینکه در 
اقتصــادی  شــرایط 
کنونی ســفر ارزان می 
تواند در توسعه و رونق 
گردشــگری موثر واقع 
شــود، اظهار داشــت: 
با تقویت تاسیســات گردشــگری 
داخلی مــی توان به ســفر به عنوان 
 یکــی از نیازهای خانواده ها پاســخ

 داد.
وی افــزود: در این راســتا اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری استان 
اصفهان در تالش اســت تــا زمینه 
ســفر ارزان را فراهم و  در این راستا 
بسته های سفر ارزان را به شهروندان 

اصفهانی اعالم و معرفی کند.
مدیرکل میــراث فرهنگی اصفهان 
بیان داشــت: با برنامه ریزی های به 
عمل آمده و توزیع مناسب مکانی و 
زمانی سفر در پهنه استان اصفهان، 
به دنبال اجرای طرح سفرهای ارزان 

قیمت که با عنوان »ساب« در پهنه 
اســتان اصفهان شــناخته می شود 

هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی تصریح کرد: طرح 
ســفرهای ارزان قیمت بــا معرفی 

ظرفیت های گردشــگری ارزان به 
جامعه در صدد اســت تا سفر را در 
جایگاه مناســب در ســبد خانوارها 
جای دهــد و به کمک شــهروندان 
زمینه توسعه گردشــگری داخلی را 

فراهم کند.

خـــبــــر

20 هزار دانش آموز و دانشجوی نیازمند، چشم انتظار مهر عاطفه ها

جشن عاطفه ها امســال از هفتم شهریور ماه در دو 
مرحله برای حمایت از 20 هزار و ۴۹2 دانش آموز و 
دانشجوی نیازمند تحت حمایت کمیته امداد اصفهان 

در سراسر استان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا متین 
پور، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بابیان اینکه برگزاری جشن عاطفه ها 
یکی از برنامه های این نهاد برای کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند 
است، گفت: امسال این جشن با شعار »با رنگ مهر، رویایی را بسازیم« به صورت 

دومرحله ای در شهریور و مهرماه برگزار می شود.
وی تعداد دانش آموزان و دانشــجویان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را 
۲0 هزار و ۴۹۲ نفر اعالم کرد و افزود: هرســاله در آستانه مهرماه کمک هزینه 
خرید لوازم التحریر و کتب درسی از محل منابع دولتی در اختیار دانش آموزان و 
دانشجویان نیازمند قرار می گیرد که کفاف همه مخارج آغاز سال تحصیلی آن ها 
را نداده و برای حفظ شان، عزت نفس و آبروی این فرزندان به مشارکت گسترده 

مردم نیکوکار استان نیازمندیم.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان ادامه داد: این نهاد برای آغاز ســال تحصیلی به 
دنبال فراهم کردن یک بســته حمایتی به ارزش ۴00 هزار تومان و شــامل اقالم 
اصلی و صرفاً آموزشی از قبیل کیف، کفش، پوشاک، نوشت افزار و هزینه کتاب های 

درسی است که این مهم نیازمند مشارکت گسترده مردم نیکوکار اصفهان در جشن 
عاطفه هاست.

متین پور خاطرنشان کرد: مرحله اول این جشــن امسال از هفتم شهریورماه آغاز 
می شود و مردم نیکوکار اصفهان می توانند کمک های خود را از طریق ۲00 پایگاه 
این نهاد که در میدان ها و چهارراه های اصلی شهر و میعادگاه های نماز جمعه بر پا 

می شوند به دست دانش آموزان و دانشجویان نیازمند برسانند.
مدیرکل کمیته امداد با اشــاره به روش های الکترونیکی در دسترس عموم برای 
مشارکت در امور خیر و احسان، گفت: همشهریان اصفهانی می توانند برای کمک 
به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند از کد دستوری #0۳۱*۱*۸۸۷۷*، تلفن 
نیکوکاری 0۹۶۸۸۷، شــماره کارت ۲۵0۹-0000-۷۳۷0-۶0۶۳ به نام کمیته 
 emdad.irامداد اصفهان نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران و پایگاه اینترنتی

استفاده کنند.
متین پور مشــارکت فعال دانــش آموزان در جشــن عاطفه هــا را تمرینی برای 
مسئولیت پذیری اجتماعی و نهادینه کردن فرهنگ انفاق در میان آن ها عنوان کرد 
و گفت: مرحله دوم این رویداد بزرگ مهر و عاطفه، دهم مهرماه در مدارس سراسر 

استان اصفهان برگزار می شود.
اخبار اصفهان

خـــبــــر



مینا کاری ؛ هنر و سوغات اصیل ایرانی
به هر جای ایران زمین که سفر کنید، اثری از صنایع دستی این مرز پر گهر، توجه شما را به 
خود جلب می کند. بعضی از این آثار چنان زیبا، دلفریب و خواستنی هستند که وسوسه  
داشتن نمونه ای از آن ها در خانه، شما را رها نمی کند. ظروف مینا از جمله  این صنایع دستی 
است که بهترین نمونه های آن را در اصفهان پیدا خواهید کرد. لعاب های آبی و فیروزه ای، 
چنان بدنه نقره ای و طالیِی بشقاب ها و گلدان ها را آراسته اند که هوش از سر آدم می برند. 
مینا کاری هنر کهن و ظریفی است که خواستگاهی ایرانی دارد. قصد داریم تا در این مطلب 

شما را بیشتر با این هنر و سوغات ایرانی آشنا کنیم. 
تاریخچه و خواستگاه

مینا کاری هنر بسیار کهنی است که هزاره ها را پشت سر گذاشته است. برخی تاریخ ابداع آن 
را به ۱۵۰۰ سال قبل از میالد مسیح نسبت می دهند. عده ای هم آن را هنری ۵۰۰۰ ساله 
می دانند. هر کدام از روایات که درست باشد،  چیزی از اهمیت این میراث گران بها و مسئولیت 
ما در قبال حفظ و نگه داری آن کم نمی کند. مطالعات ثابت کرده که این هنر ابتدا در ایران 

شکل گرفته و سپس به سایر نقاط جهان نظیر بیزانس صادر شده است. نمونه هایی از مینای 
مرصع بر روی شش انگشتر یافت شده در قبرس و همین طور بر روی مجسمه  مشهور زئوس 
در یونان باستان گزارش شده است. اما باز هم کارشناسان خاستگاه این هنر ارزشمند را در 
ایران و سرزمین پارس می دانند. در دوره های مختلفی از تاریخ ایران، نظیر هخامنشیان، 
اشکانیان، ساسانیان، سلجوقیان، تیموریان و صفویان نمونه هایی از این هنر اصیل گزارش 

یا کشف شده است.
مینا کاری در لغت به چه معناست؟

نزدیک ترین معنای لغوی برای مینا به معنی آسمان آبی است.مینا کاری هنری است که 
طرح های متفاوتی که معموالً با قلم سفید است بر روی ظروف مسی، نقره ای و طالیی نقش 
می شود.رنگ زمینه زیر نقوش معموالً به رنگ های آبی، سبز و گاهی قرمز است که اگر به 
چشم هنر به داخل ظروف منقوش مینا بنگریم یادآور پهنای زیبای آبی آسمان باشد.شاید 

به همین خاطر است که اسم این هنر را مینا کاری نامیده اند.
مینا کاری چیست؟

به زبان ساده، میناکاری هنر نقاشی و تزئین فلزاتی مثل 
طال، نقره و مس و گاهی نیز شیشــه و سرامیک است؛ 
آن  هم به وســیله رنگ های لعابدار مخصوصی که در 
حرارت بسیار زیاد پخته می شوند. مینا ماده شفافی 
است که از ترکیب اکســیدهای فلزات و چند گونه 
نمک در حرارت های باالی ۷۰۰ درجه  سانتی گراد به 

دست می آید. در واقع هنر مینا، هنر خاک و آتش است 
و دو عنصر از چهار عنصر حیاتی در لیست عناصر قدیمی، 

در ســاختار آن نقش اساســی دارند. در درجه حرارت های 
مشــخص و بر اســاس مدت زمان مجاورت، رنگ های مشخصی 

شکل می گیرند. در میان آن ها رنگ آبی و هم خانواده های آن نظیر نیلی و فیروزه ای از بقیه 
مشهور ترند و از جال و جلوه  خاصی برخوردارند. اما رنگ های متنوعی نظیر زرد و سبز و قرمز 

به همراه مکمل هایشان نیز، در ظروف مینا کاربرد دارند.

گردشگری
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آسیاب آبی ۵۰۰ 
ساله زواره اصفهان 

بازسازی می شود
تنها آســیاب آبی شهر زواره 
به همت یکی از دوســتداران 
میراث فرهنگی شهر بازسازی 

می شود.
 ســید احســان اهلل ایــزدی 
گفــت: جهت حفــظ میراث 
فرهنگی و توسعه گردشگری 
شــهر زواره، تنها آسیاب آبی 
باقی مانده از هفت آســیاب 
قدیمی شــهر با قدمت ۵۰۰ 
ســاله و به مساحت ۷۰۰ متر 
مربع با هزینــه ۳۵۰ میلیون 
تومان بازســازی خواهد شد 
و در دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.
وی افــزود: در ایــن امر مهم 
فرمانداری، شــورای اسالمی 
و شهرداری زواره، اداره میراث 
فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشــگری همراهــی قابل 
توجهی داشــتند و ان شاءهلل 
با تهیه مســتندات به زودی 
در فهرست آثار ملی ثبت می 
شود. از ادارات برق و راهداری 
و حمــل و نقل جــاده ای نیز 
انتظار مــی رود در این پروژه 
 همراهــی الزم را انجــام 

دهند.

شهرستان اندیکا در شمال 
شرق اســتان خوزستان به 
دلیل واقع شــدن در میان 
کوه های سربه فلک کشیده 
زاگــرس از اقلیــم خاصی 

برخوردار است.
یکــی از زیبایی هــای این 
شهرستان جاذبه های متنوع گردشگری 
است که از جمله آنها می توان به آبشارها، 
چشمه ها، تاالب ها، سفره های زیر زمینی، 

غارهای طبیعی و تاریخی اشاره کرد. 
غار آبــی تنگســنان در غــرب منطقه 
 حفاظــت شــده شــیمبار یکــی از 
جاذبه های گردشــگری این شهرستان 
است که در نوع خود از شگفت انگیزترین  

غار های آبی کشور محسوب می شود.
برای رســیدن به این غار باید از روستای 
تنگســنان حدود چهار کیلومتر مســیر 
کوهستانی را به سمت غرب کوه دال طی 

کنی تا به دهانه غار برسی.
 شــواهد حاکــی از آن اســت کــه در

 زمان های قدیم از آب چشمه این غار برای 
آبیاری زمین های کشاورزی پایین دست 

استفاده می شد.
پوشــش جنگل اطراف غار بیشتر بلوط 

است اما در نزدیکی دهانه این غار درختان 
مثمری همچون انار،انجیــر ، توت و ... به 
چشم می خورد که قدمت آنها به سده های 

گذشته بر می گردد.
غار آبی تنگســنان بــه مطالعات 

بیشتری نیاز دارد
رییس اداره محیط زیســت شهرســتان 
اندیکا در این زمینه می گوید: در ۲ سال 
گذشــته حدود ۱۰دهنه غــار طبیعی و 
تاریخی در شهرســتان اندیکا شناسایی 
شده که از مهم ترین آنها می توان به غار 
آبی تنگسنان ، غار آب زر، غار عروس، غار 

چلوار و ... اشاره کرد.
مصطفی یوسفی قند علی ادامه می دهد: 
برخی از این غارها در نــوع خود بی نظیر 
هستند اما برای شناسایی و ثبت این غارها 

به مطالعات بیشتری نیاز است.
وی اضافه می کند: غارها در توسعه صنعت 
گردشــگری می توانند نقش مهمی ایفا 
کنند اما مستلزم انجام مطالعات و متناسب 
با آن ایجاد زیرســاخت های گردشگری 

است.
رییس اداره محیط زیســت اندیکا ادامه 
می دهد: غارنوردی در شهرستان اندیکا 
به گردشگران توصیه نمی شود چرا که به 
دلیل نبود زیرساخت ها ممکن است گاهی 

سالمت گردشگران به خطر افتد.
وی اضافه می کند بر اساس دستورالعمل 
حفاظت از غارها،  غارهای کشور به چهار 
رده تقسیم می شــوند که شامل غارهای 
درجه اول، درجه دوم، درجه سوم، و درجه 
چهارم که در برخی آنها دسترسی ممنوع 

است اما برخی  دیگر غارهای گردشگرپذیر 
هســتند و در آنها امکان ایجاد سازه های 
محــدود وجــود دارد و ارزش حفاظتی 
پایین تری دارند و دسترسی عموم به آنها 

آزاد است.
وی ادامــه می دهد: غارهای دسترســی 
ممنوع هســتند که به لحــاظ گونه های 
جانوری، آثار باستانی، ارزش های فرهنگی 
و ارتباط با منابع آب از حساســیت باالیی 
برخوردار هســتند؛ این غارها تنها برای 
کارهــای تحقیقاتی از ســوی تیم های 
غارنوردی آن هم با اجــازه کتبی امکان 

دیدن دارند.
تنگســنان به تنهایی می تواند یک 

قطب گردشگری باشد
رییــس شــورای اســالمی روســتای 
تنگســنان نیز مــی گویــد: در منطقه 
تنگســنان جاذبــه هــای گردشــگری 
 منحصــر بــه فــردی از جملــه نقش 
برجســته های ثبت ملی کوه دال، آبشار 
فصلی، آســیاب های قدیمــی، غار آبی، 
چشــمه های گوارا و ... وجود دارد که می 
تواند این منطقه را به یک قطب گردشگری 

تبدیل کند.
فرج ا... محمدی اضافه می کند : این روستا 
در دل طبیعتی بکر و کوهستانی واقع شده 
و جنگل هــای بلــوط آن از تراکم باالیی 

برخوردار است.
وی ادامه مــی دهد: یکی از مشــکالت 
اساســی این منطقه راه دسترســی بود 
که خوشــبختانه با همکاری مســئوالن 
شهرستان و استان پارسال مسیر شکافی 

و بهسازی شد.
محمدی می گوید: از آنجا که تنگســنان 
در جوار تاالب زیبای شیمبار قرار دارد اگر 
زیر ساخت های گردشگری در این منطقه 
ایجاد شــود در چهار فصل سال می تواند 
پذیرای حضور گردشگران و دوستداران 

طبیعت از سراسر کشور باشد.
کاوش الزم هنوز در غار تنگســنان انجام 

نشده است
سرپرســت اداره میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری اندیکا در این زمینه 
به خبرنگار ایرنا می گوید: کاوش الزم هنوز 
در غار تنگسنان انجام نشده اما اگر تاریخی 

شناخته شــود آن وقت میراث فرهنگی 
زیرساخت های الزم گردشگری را در آن 

منطقه ایجاد می کند.
سید موســی احمد پوری اضافه می کند: 
برای شــناخت و بررسی بیشــتر این غار 
نیاز است کارگروهی از کارشناسان منابع 
طبیعی، محیــط زیســت،هالل احمر و 
اداره میــراث فرهنگی،صنایع دســتی و 

گردشگری تشکیل شود .
وی ادامه می دهد : امسال در حوزه میراث 
فرهنگی تحول چشمگیری ایجاد شده و 
حدود ۱۵روســتای هدف گردشگری در 

این شهرستان معرفی شده است.

غارها یکی از بخش های دســت نخورده 
طبیعت هســتند که در حــوزه منابع و 
جاذبه های طبیعی محسوب می شوند در 
حالی این ســرمایه های عظیم در دنیا با 
تعریف نوع دیگری از گردشــگری، منجر 
به رونق اقتصادی شــده اند در شهرستان 
اندیکا هنوز مطالعات الزم هم بر روی آنها 

انجام نشده است.
شهرستان اندیکا در شمال شرق خوزستان 
یکی از شهرهای تاریخی خوزستان است 
که دارای ۷۰۰ محوطــه تاریخی از دوره 
های مختلف و بیــش از ۵۰ اثر ثبت ملی 

است.

غار آبی تنگسنان اندیکا،جلوه ای از شگفتی طبیعت

در منطقه 
تنگسنان جاذبه 
های گردشگری 
منحصر به فردی 

 از جمله نقش 
برجسته های 

ثبت ملی کوه دال، 
آبشار فصلی، 
آسیاب های 

قدیمی، غار آبی، 
چشمه های گوارا 

و ... وجود دارد 
که می تواند این 
منطقه را به یک 

قطب گردشگری 
تبدیل کند.

شهرستان اندیکا دارای جاذبه های گردشگری متنوعی 
از جمله غارهای شگفت انگیز در دل کوه ها و اعماق زمین 
است که از جمله این غارهای دیدنی می توان به غار آبی 

تنگسنان اشاره کرد.

ایرنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر

ISFAHAN
N E W S

آموزش مسائل اقتصادی به کودکان
از قدیم گفته اند که از کودکی به فرزندانمان نحوه پس انداز کردن را یاد بدهیم تا بتوانند در آینده 
فردی اقتصادی و موفق شوند. تقریبا۲ً-۳ دهه  پیش بچه ها مثل اآلن پول  توجیبی نداشتند و 
شاید حتی از امکانات بچه های اآلن هم بهره ای نبرده بودند، اما بعضی از آن ها فردی موفق در 
زمینه های اقتصادی شــدند. آیا همه آن ها در خانواده های مرفهی به دنیا آمده اند و از امکانات 
مالی خانواده استفاده کرده اند؟ شاید عده ای به این طریق به ثروت رسیده باشند، اما قطعاً این 

در مورد همه افراد ثروتمند صادق نیست.
خانواده نقش بسزایی در تفکر اقتصادی فرزندان دارد. اگر آن قدر متمول نیستید که آینده مالی 
فرزندتان را تأمین کنید، غمگین نباشید، شما با تربیت فرزندتان می توانید راه استفاده  بهینه از 

پول را به او بیاموزید. این راه کارها به شما در این مسیر کمک خواهد کرد.
۱.    هرگاه در منزل بحث اقتصادی پیش آمد حتماً کودکتان را در بحث شرکت دهید تا آن ها 
به طور غیرمستقیم ذهن اقتصادی خود را فعال سازند و حتماً در آخر بحث از نظراتشان تشکر 
کنید و به ایشان بگویید که خیلی خوب درزمینه اقتصادی بحث و تبادل نظر می کنند و در آینده 

حتماً موفق خواهند شد.
۲.    به فرزندانمان آموزش دهیم که هیچ چیز بالاســتفاده ای در زندگــی وجود ندارد، حتی 
کاغذهای پاره سطل آشغال اتاقشان. می توانیم به آن ها آموزش دهیم که با آن تکه کاغذها با ایده 
خودشان چیزی بسازند. با این کار هم ذهن فرزندان برای خالقیت باز می شود و هم یاد می گیرند 

که هر چیزی هرچند کوچک و ناچیز شاید یک روزی برای کاری بزرگ به دردشان بخورد.
۳.    هر از گاهی با کودکانمان به خرید برویم و از نظر آن ها اســتفاده کنیم. اگر چیزی خارج از 
توان مالی شما انتخاب کردند سعی کنید آن ها را قانع کنید که می توان جنسی مناسب با قیمت 

کم تر انتخاب کرد و نیازی به صرف هزینه زیادی نیست و می توان باقی پول را پس انداز کرد.
4.    والدین خود باید درست پول خرج کردن را بلد باشند و برای پول ارزش قائل شوند تا بتوانند 
به کودک هم آن را یاد بدهند. شما باید به اندازه نیاز پول در اختیار کودکان قرار دهید تا قدر پولی 
را که از شما می گیرند بدانند و بدانند که همیشه و در هر مقداری نمی توانند از شما پول طلب 
کنند. والدین باید صبور باشند و با دلسوزی های بی جا کودکان را از واقعیت دور نکنند، تا بتوانند 

فرزندانی آینده نگر و مسئول تربیت کنند.

۵.    اگر شغل شــما مســتقیم با کار فروش در ارتباط است 
هر چند وقت یک بار کودکان خود را بــا خود به محل کار 
ببرید تا آن ها از نزدیک با محیط کار آشــنا شوند و حتی 
گاهی از آن ها بخواهید که به جای شما با مشتری صحبت 
کند تا اعتمادبه نفس بیشتری بگیرند و هم قدر زحمات و 

سختی های پول درآوردن را بدانند و برای خودشان و پولشان 
ارزش قائل شوند.

6.    به کودکان یاد بدهیم که همیشــه باید سرمایه گذاری کنند تا 
بیاموزیــم نتیجه بهتری از درآمدشان را ببینند و آن را پشتوانه خودشان بدانند و به آن ها 

اقتصادی زندگی کنند نه گذرا.
یادتان باشد ما انسان ها خود پول را می سازیم، پس باید بر آن تسلط داشته باشیم. قدرت اصلی 
 در دست انسان هاست نه دست پول، پس هرکســی که خودش پول را بسازد ثروتمند واقعی

 است.

 درمان خانگی رفع
 خشکی پوست

روغن زیتون و روغن کرچک
می توانــد از مخلوط روغــن زیتون و 

کرچک استفاده کنید.
روش استفاده:

در ایــن مخلوط یک نســبت از روغن 
کرچک و سه نسبت از روغن زیتون را با 
هم مخلوط کرده و بر روی پوست صورت 
و دیگر قســمت های خشــک پوست 
بمالید. حاال یک لیف یا دســتمال نرم 
و تمیز را در آب داغ فــرو برده و بر روی 

پوست تان فشار بدید.
مراقب باشید که لیف بر روی پوست تان 
با فشار کشیده نشود. تنها لیف را روی 
صورت قرار داده و کمی فشار بدهید. این 
مراحل را در هفته ۲ تا ۳ بار انجام دهید 
تا شــاهد از بین رفتن خشکی پوست 

خود باشید.
ماسک عسل

عسل به عنوان نرم کننده پوست شناخته 
می شود. عسل یکی از داروهای طبیعی 
برای از بین بردن خشکی پوست است. 
استفاده از ماسک پوســت عسل یک 

نتیجه عالی برای شما خواهد داشت.
روش استفاده:

عسل  را به تنهایی بر روی پوست بمالید 
و پس از ۱۰ دقیقه شستشو دهید. پوست 
شــما بعد از این ماسک پوست در تمام 
طول روز نرم و درخشان باقی می ماند 
و از طرفی به سرعت باعث از بین رفتن 

خشکی پوست می شود.

اپراتورهــا می گویند 
مصــرف  بیشــترین 
اینترنت در ایران برای 
تماشــای ویدیو است. 
حتما برای خودتان هم 
پیش آمده یا کاربرانی 
را دیده اید که همیشه 
بابــت زود تمام شــدن بســته های 
اینترنتی شــان ناراضــی و گله مند 
هستند. ممکن است شما ویدیوهای 
زیادی تماشــا  کنید. ویدیوهایی که 
غالبشــان محتوای مفیدی ندارند و 
تنها هزینه بی دلیل به شما تحمیل 
می کننــد. بنابراین حواســتان به 

تماشای ویدیوها باشد.
از طرح های اینترنت رایگان اپراتورها 
اســتفاده کنید. به  عنــوان مثال در 
حال حاضر همراه اول بســته ای را 
ارایه کرده اســت که اینترنت را در 
ساعات یک شــب تا ۷ صبح رایگان 

کرده است.
و  فیلترشــکن ها  از  اســتفاده 

»وی پی ان« ها تأثیــر زیادی روی از 
دست رفتن حجم اینترنت دارند. این 
نرم افزارها طوری عمل می کنند که 
ترافیک اینترنت از روی ســرورهای 
خارجی و بین المللی به دست کاربر 
می رســد. بنابراین هزینه و مصرف 
ترافیک بین الملل کاربران نســبت 
به گذشته افزایش پیدا می کند. اگر 
نیازی به فیلترشکن ندارید، آن را به 
صورت موقت از دسترس خارج کنید.

حتی اگر از پیام رســان های داخلی 
مثل سروش به تماشــای فیلم ها و 
سریال ها که درظاهر اینترنت رایگان 
دارند، می نشــینید، اگر فیلترشکن 
یا وی پی ان شــما باز باشد، ترافیک 
اینترنت داخلی از روی ســرورهای 
بین المللی فراخوانی می شــود و به 
مثابه اینترنت بین الملل اســت که 

تعرفه ای حساب می شود.
اگر می خواهیــد در مصــرف داده 
سیم کارت ایرانسل، همراه اول، رایتل 
و... صرفه جویی کنید، بهترین روش 
خاموش کردن آن در زمانی اســت 
که مورد اســتفاده قــرار نمی گیرد. 
با این کار از دسترســی برنامه های 
پس زمینــه به اینترنــت جلوگیری 

می کنید.
گزینه دانلود خــودکار عکس، فیلم 
و موســیقی در اپلیکیشــن های 
پیام رسان را غیر فعال کنید تا بتوانید 
بخش دانلود گوشی هوشمندتان را 

مدیریت کنید.
اگر گوشی هوشمند شما با سیستم 
اندروید پشتیبانی می شود، می توانید 
بــه راحتی مصــرف دیتــای تلفن 
اندرویدی خود را کنترل کنید. برای 
این کار با رفتــن به بخش تنظیمات 
گوشــیتان از مصرف دیتــا، زمان و 
مقدار استفاده شده داده به ازای هر 
برنامه آگاه می شوید و آنها را مدیریت 

می کنید.
یک ســری برنامه هایی وجود دارند 
کــه مســتعد اســتفاده از اینترنت 
هســتند. از ایــن رو بهتر اســت از 
نسخه های ســبک تر آنها به  عنوان 
جایگزین اســتفاده کنیم. برای این 
کار با متخصص در بخش تنظیمات 
تلفن های همراه هوشــمند مشورت 

کنید.
اگــر نمی خواهید اپلیکیشــن هایی 
که فقط با مصرف دیتای شــما کار 
می کننــد را حذف کنیــد، حداقل 
مصرف اینترنت داده را در پس زمینه 
برای آنها محدود کنیــد. برای این 
منظور کافی اســت بــه تنظیمات 

گوشی رفته و گزینه
 Restrict app background data «
« را فعال کنید. دقت داشــته باشید 
که با این کار اعالنات این برنامه ها نیز 

غیر فعال خواهند شد.
یکی از روش های جالب و کاربردی 
برای کاهش هزینه اینترنت استفاده 

از محتوای کش شده است. به عنوان 
نمونــه برنامــه Google Maps از 
قابلیــت کش کردن نقشــه ها برای 
دسترســی آفالین استفاده می کند. 
همچنین اپ Spotify با کش کردن 
موزیک ها و لیست موزیک های خود 
در تلفن همراه این امــکان را برای 
کاربران فراهم مــی آورد تا در زمانی 
که به اینترنت دسترســی ندارند، به 

صورت آفالین از آنها استفاده کنند.
برخی از برنامه ها مثل اینســتاگرام 

و توییتــر ویژگی هایــی دارنــد که 
می توانید اســتفاده از دیتا را توسط 
آنها محدود کنید. مثال در اینستاگرام 
» Use less data « را در بخــش » 
Cellular Data Use « فعــال کنید 
تا بدیــن ترتیــب از ایــن ویژگی 
اینستاگرام بهره مند شوید. در توییتر 
هم در منوی سمت چپ با دسترسی 
 Setting and Privacy > به مســیر
Data Usage می توانیــد پخــش 
ویدیو ها را کنترل کنید تا در مصرف 

اینترنت تان صرفه جویی شود.
حتما می دانید که تماشای ویدیوها با 
کیفیت باال اینترنت زیادی را مصرف 
می کنند. بنابراین تا حــد امکان از 
مشــاهده آنالین ویدیــو خودداری 
کنید. چنانچه نیاز به تماشای ویدیو 
داشــتید، ســعی کنید که کیفیت 
پخــش آن را بــه حداقل شــرایط 
ممکن کاهش دهید. کاهش کیفیت 
ویدیو منجر به کاهش مصرف حجم 

اینترنت می شود.

چگونه هزینه اینترنت خود را کاهش دهیم؟

یک سری 
برنامه هایی وجود 
دارند که مستعد 

استفاده از اینترنت 
هستند. از این 
رو بهتر است از 

نسخه های سبک تر 
آنها به  عنوان 

جایگزین استفاده 
کنیم.

 برای اینکه هزینه اینترنت تان را کاهش دهید، نیازی نیست 
شق القمر کنید! کافی اســت با چند توصیه ساده مصرف 
اینترنت تان را به  طور قابل توجهی کاهش دهید و هزینه 
قبض موبایلتان را پایین بیاورید. در ادامه به چند مورد از 

این راهکارها می پردازیم: 

باشگاه خبرنگاران
گزارش
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Currency

USD 42000

46792

51560
43039

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,527.5 $

SudokuNO 296   Solution: NO 295

 On the occasion of the 
Government Week, Iranian 
President Hassan Rouhani on 
Monday visited an exhibition 
of Government achievements 
in development of rural 
infrastructures.
Rouhani paid a visit to 
the exhibition on the 
achievements of the 
government in development 
of rural infrastructures 
in the sectors of energy, 
communications, oil, roads 
and urban development, 
healthcare and treatment 

services.Also, a number of rural 
infrastructural projects were 
put into operation concurrent 
with the Government Week.
On the sidelines of his 
visit to the exhibition, 
President Rouhani pointed 
to the development of 
Chabahar port in Sistan and 
Baluchestan province and said, 
“development of Chabahar 
port in this southern province 
was a giant task which was 
developed by three countries 
of Iran, Afghanistan and India 
as a joint venture.”

$25 million 
worth of 
aquaculture 
products 
exported from 
Shalamcheh to 
Iraq
Arvand Free Zone 
O r g a n i z a t i o n 
Deputy Director 
of Department for 
Investment and 
Economy Ali Mousavi 
stated that the 
aquaculture products 
export to Iraq had 
earned $25 million 
revenue for the region, 
adding that 4,000 tons 
of aquaculture had 
been exported to Iraq 
over past 2 months.
Mousavi said on 
Sunday that the 
aquaculture has 
been exported to 
Iraq through the 
aquaculture export 
terminal on the border 
of Shalamcheh.
The official also 
went on to say that 
specialized interaction 
among Abadan and 
K h o r r a m s h a h r 
Chambers of 
Commerce with Basra 
Province Chamber of 
Commerce, Industries 
and Investments and 
holding exhibitions 
and conferences 
introducing Arvand 
Free Zone investment 
opportunities in 
the province could 
enhance the economic 
cooperation between 
the two countries.
Mousavi, referring to 
the communication 
of the import code of 
Shalamcheh by the 
Islamic Customs of 
Iran, noted that the 
necessary measures 
have been taken by 
the Arvand Free Zone 
Organization.
Arvand Free Zone 
O r g a n i z a t i o n 
Deputy Director 
of Department 
for Investment 
and Economy also 
reiterated that solving 
the problems of 
exporters from the 
Shalamcheh trade 
border would require 
a better interaction 
between Iraq and 
Iran's Shalamcheh 
customs.
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Rouhani visits exhibition on govt. achievements in 
developing rural infrastructures

The increasingly 
bitter trade 
war between 
the world's two 
largest economies 
sharply escalated 

on Friday, with both sides 
leveling more tariffs on each 
other's exports.
US President Donald Trump 
announced an additional 
duty on some $550 billion 
of targeted Chinese goods 
on Friday, hours after China 
unveiled retaliatory tariffs 
on $75 billion worth of US 
goods.
However, Trump appeared 
on Sunday to back off on 
his threat to order US 
companies out of China.
Liu, speaking at a tech 
conference in southwest 
China's Chongqing, said 
nobody benefited from a 
trade war.
"We are willing to 
resolve the issue through 
consultations and 
cooperation in a calm 
attitude and resolutely 
oppose the escalation of 
the trade war," Liu, who is 

President Xi Jinping's top 
economic adviser, said, 
according to a government 
transcript.
"We believe that the 
escalation of the trade war 
is not beneficial for China, 
the United States, nor to the 
interests of the people of the 
world," he added, Reuters 
reported.
US companies are especially 
welcome in China, and will 
be treated well, Liu said.
"We welcome enterprises 
from all over the world, 
including the United States, 
to invest and operate in 
China," he added.
"We will continue to 
create a good investment 
environment, protect 
intellectual property rights, 
promote the development 
of smart intelligent 

industries with our market 
open, resolutely oppose 
technological blockades and 
protectionism, and strive to 
protect the completeness of 
the supply chain."
It was not clear exactly 
how Trump could get US 
companies to leave China.
US Treasury Secretary 
Steven Mnuchin said Trump 
could order companies 
out of China under the 
International Emergency 
Economic Powers Act if 
he declared a national 
emergency.
The trade war has damaged 
global growth, upset allies, 
and raised market fears that 
the world economy will tip 
into a recession.
Global stock markets reeled 
on Monday after the latest 
measures, while China's 

Yuan currency fell to a fresh 
11-year low. Investors 
streamed into the safe 
harbors of sovereign bonds 
and gold.
Chinese state media on 
Monday blasted the United 
States.
The official China Daily 
said in an editorial that 
Washington would "never 
be allowed to control China's 
fate".
"It has become 
unquestionably clear 
that his administration's 
tariff war against China is 
politically motivated. What 
Washington wants from 
its largest trade partner is 
for it to be content to play 
second fiddle and meekly do 
as it demands," the English-
language paper wrote in an 
editorial.

Restructuring next fiscal 
year's budget given first 
green light
Outlines of a plan for restructuring Iran’s budget 
were approved on Sunday in a high economic 
commision, paving the way for its parliamentary 
debate.
The outlines of restructuring the government’s 
budget have been given the green light by 
the High Council for Economic Cooperation, 
according to Mohammad Bagher Nobakht, head 
of Iran’s Budget and Planning Organisation.
The commission, comprised of Iranian 
President Hassan Rouhani, Judiciary chief 
Ebrahim Raisi and Majlis Speaker Ali Larijani, 
is now studying the details of the four main 
components, that is, sustainable income, 
effective expenditure, economic stability 
and strengthening of Budget and Planning 
Organisation.
The next fiscal year [21 March 2020-2021] 
budget will be devised on the restructured plan, 
Nobakht said.
The government is trying to restructure its 
budget in a bid to decrease the oil sales’ share in 
its income following the unilateral US sanctions 
on Iran that took effect last October.

New CEO of Iran-Khodro 
appointed
Ex-Deputy Industry Minister Farshad Moghimi 
has been appointed as the new head of Iran-
Khodro Company (IKCO).
Moghi has also been deputy head of Iran Small 
Industries and Industrial Parks Organization. 
He is to replace Hashem Yekke-Zare, the ex-CEO 
of IKCO, who was dismissed and arrested almost 
a week ago in his office upon an order by the 
Judiciary.
Yekke-Zare’s “uncoordinated decision” to 
increase prices was cited as the reason for his 
dismissal and arrest.
A number of senior managers of IKCO and Saipa 
had been arrested in the past recent days over 
irregularities in the sale section of the company.
One of the deputy directors of IKCO and 
one of the managers of this company have 
been dismissed from their positions and 
subsequently arrested.
On August 19, Government Spokesman Ali 
Rabeie informed that the current MAPNA 
Group's Managing Director Abbas Aliabadi is to 
be appointed as the new managing director of 
the IKCO but as announced today, Moghimi is to 
take the office.

Iran’s steel production 
grows nearly six times 
bigger than world average
Iran’s steel production has grown 11 percent 
in July which is nearly six times bigger than 
the world average, according to World Steel 
Association’s July report.The world steel 
production grew by 1.9 percent on average in 
July, the report said, noting that Iran has made 
the biggest growth in production among the 
60 world steel producers.  Iran produced some 
14.988 million tons of unprocessed steel in the 
first seven months of 2019 which suggests a 6.4 
percent growth compared to figures from the 
same period last year (14.091 million tons), 
the report said.Iran also produced some 2.2 
million tons of unprocessed steel in July 2019 
which shows an 11.1 percent growth compared 
to figures from the same month last year (1.981 
million tons), the report added.

China is willing to resolve its trade dispute 
with the United States through "calm" 
negotiations and resolutely opposes the 
escalation of the conflict, Vice Premier Liu He, 
who has been leading the talks with Was

China Says Wants 'Calm' Resolution to US 
Trade War
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It was not clear 
exactly how 
Trump could get 
US companies 
to leave China.
US Treasury 
Secretary 
Steven Mnuchin 
said Trump 
could order 
companies 
out of China 
under the 
International 
Emergency 
Economic 
Powers Act if 
he declared 
a national 
emergency.
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IKAC to launch 
four infrastructural 
projects this week
 Four infrastructural projects will 
be inaugurated at Tehran’s Imam 
Khomeini Airport City on the occasion 
of Government Week (August 24-30).
Managing Director of IKAC Ali Rostami 
said on Monday that the projects include, 
a new airport operation control center 
(AOCC), and provision of smart airside 
vehicles and a slope at Terminal 1 for 
easy access to parking, as well as a new 
fuel line connecting the fuel station to the 
lanes, IKAC News reported.
The referred to the “great investment 

potentials of Imam Khomeini Airport 
City,” saying that grounds have been 
provided to attract domestic and foreign 
investors to take part in IKAC’s major 
projects.
The move to expand the airport’s 
throughput capacities comes in line 
with the Ministry of Roads and Urban 
Development’s policy to evolve IKIA into 
a major cargo and passenger hub in the 
Middle East.
The airport’s free trade zone was 
launched in June.
Connecting IKIA to the international 
transportation networks, including the 
East-West and North-South corridors, as 
well as linking it to the national railway 
and Tehran’s subway system are among 

the main steps to achieve such a goal.
IKAC, which includes a 1,500-hectare 
free trade zone and a 2,500-hectare 
special economic zone in a 
13,700-hectare area, aims to help 
national and international companies 
to cluster around the airport and engage 
in business activities, the deputy said.
Among the other objectives pursued by 
IKAC are: Creating sustainable sources 
of income to improve aeronautical, 
cargo and passenger operations, 
boosting foreign exchange revenues, 
creating sustainable economic growth, 
increasing airline companies’ revenues, 
and enriching the connection time of 
transiting passengers.



Palestine slams US for deleting 
its name from list of countries
 Palestine slammed on Sunday the United States 
for deleting the name of Palestine from its list of 
countries and states.
Nabil Abu Rudeineh, spokesman of the Palestinian 
presidency, said in an official press statement that the 
decision represents "unprecedented deterioration in 
the American foreign policy."
"This step again shows the US government is not 
only biased toward the Israeli occupation, but is fully 
aligned with the plans of the extremist Israeli right-
wing," Xinhua quoted Rudeineh as saying.
Earlier in the day, Israel Radio reported that the 
US State Department deleted any reference to the 
Palestinian territories or the Palestinian Authority 
on its official website.
The Palestinian Authority severed its political ties 
with the United States following President Donald 
Trump's announcement in December 2017 that al-
Quds is the capital of Israel.
In May of 2018, Washington moved the US Embassy 
in Israel to al-Quds.
On Sunday, the Palestinian Foreign Ministry also 
slammed the United States for deleting Palestine or 
any word that is related or refers to the Palestinians 
from its official website.
"The current US government implements the Israeli 
vision of destroying the two-state solution and 
escaping from its entitlements," the ministry said in 
a press statement.

Iranian President: Meeting 
to Discuss Outcome of Zarif’s 
Trip to France
 Iranian President Hassan Rouhani said a meeting will 
be held on Monday about the outcome of Sunday’s 
trip to France by Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif and his talks with French President Emmanuel 
Macron.“We were in contact with Mr. Zarif both before 
and after his trip to France and today, we would also 
consult with relevant officials in a meeting,” Rouhani 
said on Monday.“We may go through a path that 
makes us 100 percent successful or not, we have 
to do our job… even when the probability of our 
success is 10 or 20 percent and we should not lose 
opportunities,” he added.
Zarif started his tour of East Asia on Monday, a few 
days after he returned from a tour of four European 
countries, including France.
The top Iranian diplomat returned to Tehran on 
Friday night from a tour of Europe that took him to 
Finland, Sweden, Norway and France.In a message 
on his Twitter account at the conclusion of the 
European trip, Zarif said he held meetings with 
French President Emmanuel Macron and with 
Foreign Minister Jean-Yves Le Drian in Paris “despite 
US efforts to destroy diplomacy.”He also highlighted 
the necessity for efforts to preserve multilateralism.
Zarif also made a flying visit for talks with host 
France at the G7 summit on Sunday, as Paris ramped 
up efforts to ease tensions between Tehran and 
Washington.

President: Iran to Use All Means to Protect 
National Interests

Addressing a Monday 
conference in Tehran, 
Rouhani said his 
administration would spare 
no effort to address the 
problems and employ every 

tool to protect the national interests.
“It is necessary to resist when it 
benefits us, as we are standing for our 
national interests and independence, 
would not tire and even enjoy, and 
we also use all means,” the president 
underlined.
He also stressed that the 
administration would not refrain 
from attending a meeting when it 
serves the national interests and 
helps resolve the problems of people.
The president also said that although 
Tehran is standing against severe 
sanctions, its reciprocal move to 
reduce the commitments under the 
2015 nuclear deal is taking place in a 
phased manner.
The 2-month intervals between the 

stages of reduced commitment to 
the nuclear deal are meant to give 
diplomacy a chance, he underlined.
“What our people are demanding is 
dignity and independence, together 
with reduced troubles and pressure 
or with welfare,” Rouhani added.
His comments came after Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif made an unexpected visit to 
France on Sunday evening to hold 
talks on the sidelines of a G7 summit 
in the city of Biarritz.
Tehran and the Group 5+1 (Russia, 
China, the US, Britain, France and 
Germany) on July 14, 2015, reached 
a conclusion over the text of the 
Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA).
In May 2018, US President Donald 
Trump pulled his country out of the 
deal, but Iran and the remaining 
parties launched talks to save the 
accord. However, the three EU 
parties to the deal (France, Britain, 
and Germany) have failed to ensure 
Iran’s economic interests.
The EU’s inaction forced Tehran to 
stop honoring certain commitments 
to the nuclear deal, including a rise in 
the stockpile of enriched uranium.
Iran maintains that the new 
measures are not designed to 
harm the JCPOA but to save the 
accord by creating a balance in the 
commitments.

Iranian President Hassan Rouhani said his 
administration will determinedly use every means 
and opportunity to safeguard the national interests.
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 Zarif’s France trip not linked 
to G7 summit: Govt. spox
The spokesman of the Iranian government, Ali Rabiei, 
has referred to the Iranian foreign minister’s recent 
visit to France, dismissing any links between the top 
diplomat’s trip to Biarritz and the concurrent meeting 
of G7 leaders in the same city.
“[Mohammad Javad] Zarif ’s trip [to Biarritz] had 
nothing to do with the G7 summit, and it was done 
upon the French officials' request,” Rabiei said at 
his weekly press conference on Monday.Reacting to 
some speculations over Zarif ’s visit to France, the 

government spokesman said, “We do not have any role 
in the France-US talks, and there has been no intention 
to hold talks with any American official there.”
Foreign Minister Zarif visited Biarritz on Sunday 
at the official invitation of his French counterpart, 
Jean-Yves Le Drian, to continue consultations on the 
recent initiatives proposed by Iran's President Hassan 
Rouhani and his French counterpart, Emmanuel 
Macron.The visit came concurrently with a meeting 
of seven economic powers of the world, known as 
G7, in the French city.During the trip, Zarif met with 
the French president after which he said he had 
"constructive" negotiations with Macron on ways to 

salvage an international 
nuclear deal signed 
between Iran and the 
then P5+1 countries 
back in 2015.
"France has offered 
proposals to Iran about 
ways to implement the 
JCPOA (the nuclear accord, 
officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action) and 
steps that the sides are required to take [to save 
the deal]," Zarif said.

“What our people 
are demanding 
is dignity and 
independence, 
together with 
reduced troubles 
and pressure or 
with welfare,”
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 Taliban Say Close to 
Agreement with US
The Afghan Taliban on Monday said they were near a final 
agreement with US as peace talks continue in Qatar's 
capital Doha.
So far, neither side has reached a breakthrough, though 
both hope talks will conclude in a few days, Suhail 
Shaheen, spokesman of Afghan Taliban political office in 
Doha told Anadolu Agency.
"The US agreed to withdraw its troops from Afghanistan 
and resolve the Afghan issue peacefully," Shaheen said.
However, he refused to give details about a timeline in 
which the US forces would leave the country.
The ninth round of US-Taliban talks resumed on 
Thursday in Qatar's capital to find a peaceful resolution 
to Afghanistan's long-running conflict.
Asked whether the Taliban would sit with the Afghan 

government once peace talks were complete with US 
officials, Shaheen reiterated his group's stance, and 
said: "Of course we will talk with all Afghan sides. That 
also includes the Afghan administration but it will be 
one of the sides and a party of the conflict, not as the 
government."
The Taliban have been holding peace talks with the US for 
nearly a year but refuse to recognize or negotiate with the 
Afghan government.
However, the Taliban have said they would invite all other 
Afghan groups to become part of government after a 
peace agreement was reached with Washington
"Of course, we want an Islamic government in 
Afghanistan participated in by all Afghans, from all 
ethnicities, all walks of life, all groups so it will be a very 
strong Islamic government," Shaheen noted.
On Saturday, some media outlets reported that an 
agreement between the US and Taliban had been reached 

a n d 
that both sides agreed to 

establish an interim government in Kabul. However, 
US peace negotiator Zalmay Khalilzad and Taliban later 
rejected the reports.

Second Round of 
US Skripal-Related 
Anti-Russian 
Sanctions Comes 
into Effect
 The second round of US sanctions 
against Russia related to the poisoning 
of former double agent Sergei Skripal 
are scheduled to go into effect on 
Monday.
On August 2, US President Donald 
Trump signed off on the second round 
of sanctions against Russia over the 
alleged poisoning of Skripal in the 
United Kingdom in 2018 under the 
Chemical and Biological Weapons 
Control and Warfare Elimination Act 
(CBW). The United States claims that 
Russia is not in compliance with the 
legislation, but Russia denies the claim.
According to a State Department notice 
scheduled to be published in the US 
Federal Register today, the latest round 
of sanctions prohibit American banks 
from making any loan or providing 
any credit to the government of Russia 
unless for the purpose of purchasing 
food or other agricultural goods.

The United States will also "oppose" 
the extension of any loan of financial or 
technical assistance to Russia through 
international financial institutions, the 
notice added.
The document also said the new 
sanctions will place certain trade 
restrictions on Russia, but it is unclear 
what goods and services will be 
affected, Sputnik reported.
The first round of US sanctions, 
introduced under the 1991 CBW Act, 
went into effect on August 27, 2018.
Trump has wanted to improve US 
relations with Russia and continues 
to make it a goal during his presidency, 
however, he has felt pressured by 
Congress to take action against Russia.
Trump has also felt pressured to take 
action against Russia in light of the 
congressional investigations that 
sought to find obstruction between 
the Trump campaign and Russian 
government during the 2016 US 
presidential elections. An investigation 
led by former Special Counsel Robert 
Mueller found that there was no 
collusion.
Several weeks after the Skripal 
poisoning, Trump reluctantly agreed 
to expel 60 Russian diplomats only to 

have second thoughts, Washington 
Post reporter Greg Miller wrote in a 
book published last October.
According to the book, Trump expected 
France, Germany and other countries 
each to match the US expulsion total. 
The US president was surprised to find 
that Washington’s total was the same as 
the cumulative response from Europe. 
Trump accused his aides of misleading 
him, worrying that Russian President 
Vladimir Putin would see him as the 
aggressor, the book said.
In March 2018, Skripal and 
his daughter Yulia were found 
unconscious on a bench near a 
shopping centre in Salisbury, England. 
The UK government said the Skripals 
had been subject to poisoning with 
a military-grade nerve agent and 
accused Russia of staging the attack.
Russia has denied the accusations, 
saying the UK government has not 
provided any evidence of Moscow’s 
alleged role in the poisoning. Russia 
has said it sent more than 70 diplomatic 
notes to the United Kingdom calling 
for a joint inquiry as required by 
international law, but London has 
not answered or cooperated in any  
way.
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No progress 
made 
persuading 
Trump 
to ease oil 
waivers at 
G-7; Reuters
Leaders of G-7 
nations failed at 
a summit dinner 
on Saturday to 
make progress in 
persuading U.S. 
President Donald 
Trump to reissue oil 
sanction waivers, a 
European diplomat 
familiar with the 
discussion said.
There has been 
a constructive 
discussion regarding 
Iran at the ongoing 
G7 summit in 
France with all 
sides advocating a 
diplomatic solution 
to the issue of the 
Tehran nuclear 
programme, German 
Chancellor Angela 
Merkel told reporters.
"There has 
been a good and 
c o n s t r u c t i v e 
discussion, which 
has showed that 
everyone is united 
in that Iran should 
not get nuclear 
weapons and that 
everyone wants to 
achieve that through 
negotiations", Merkel 
said on the sideline 
of the summit.She 
stressed the necessity 
of preventing further 
escalation of tensions 
since "if no action 
made, there is fear, 
that in September 
Iran will continue 
exiting the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action [JCPOA]".
The issue of the 
agreement with 
Iran is one of the 
most salient during 
this summit, as 
the majority of G7 
countries, supportive 
of the JCPOA, are 
keeping a united 
front against the 
United States, which 
in recent years 
has consistently 
advocated for 
tougher measures 
against the Islamic 
republic.
Earlier this week, 
President Macron 
proposed to soften 
the sanctions 
or to create a 
c o m p e n s a t i o n 
system to improve 
the living conditions 
of Iranians, eliciting 
a positive response 
from Tehran.

Iran
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Insane operations Israeli regime’s last struggles: Gen. 
Soleimani
Chief of the Islamic Revolutionary Guards Corps Quds Force has reacted to 
the Israeli regime’s recent attacks against some regional countries, saying the 
attacks are “the Israelis’ last struggles”."There is no doubt that these insane 
operations will be the last struggles of the Zionist regime," Major General Qassem 
Soleimani wrote in a Twitter post late Sunday.The Israeli regime has conducted 
several attacks against Syria, Iraq, and Lebanon in the past few days, which Tel Aviv 
claims are aimed at targeting "Iranian" positions.
On Saturday night, Israel launched air raids against targets near the Syrian capital city of Damascus. The 
Israeli military claimed its strikes had prevented an attack on the Israeli-occupied territories “using killer 
drones.”

 Iranian Foreign Minister, 
Mohammad Javad 
Zarif said he has met 
with French President, 
Emmanuel Macron, 
following his surprise 
visit to the southwest 
French town of Biarritz.
Following his trip to 
Biarritz, France where 
the G7 summit is being 
held, Zarif tweeted, 
“Iran's active diplomacy 
in pursuit of constructive 
engagement continues”.
“(I) met Emmanuel 
Macron on sidelines of G7 
Biarritz after extensive 
talks with Jean-Yves 
Le Drian and Finance 
Minister followed by a 
joint briefing for UK and 
Germany,” he added.
“Road ahead is difficult. 
But worth trying,” the top 
diplomat said.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS
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Iran’s steel production 
grows nearly six times 
bigger than world average
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China Says Wants 'Calm' Resolution 
to US Trade War
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By: Saeed Sobhani
Exactly the same thing that Trump is 
terribly afraid of! Here's a look at the latest 
US-China trade battle:
Trump threatens to raise tariffs on Chinese 
goods to 30% amid escalating trade war
As CNN reported, President Donald 
Trump on Friday counterpunched against 
retaliatory tariffs announced by Beijing 
earlier in the day, pledging to hike the rates 
importers must pay on Chinese-made 
goods even higher.Trump said the US will 
raise tariffs from 25% to 30% on $250 
billion in goods that are already being 
taxed starting October 1.
He also threatened to ratchet up promised 
tariffs on the remaining $300 billion in 
Chinese imports from 10% to 15%. 
Those tariffs, which would hit mostly 
consumer items, are set to begin taking 
effect September 1, though most goods 
will be duty-free until December 15 -- 
a move Trump made to avoid putting 
a damper on holiday retail sales. The 
President's announcement came after 
Beijing unveiled a new round of retaliatory 
tariffs on about $75 billion worth of US 
goods. China will place additional tariffs 
of 5% or 10% on US imports starting on 
September 1, according to a statement 
posted by China's Finance Ministry."We're 
having a little spat with China and we'll 
win it," Trump told reporters Friday night 
before departing for the annual G7 summit 
in Biarritz, France. "We put a lot of tariffs on 
China today, as you know. They put some 
on us, we put a lot of them."
"We're up to about $550 billion -- they've 
been hitting us for many, many years for 
over $500 billion a year, taking out of our 
country much more than 500 billion a 

year," he added. "So we want that stopped."
It was the latest escalation in an ongoing 
trade war that has triggered a worldwide 
economic slowdown and which, for 
the moment, shows no sign of quick 
resolution."China should not have put new 
Tariffs on 75 BILLION DOLLARS of United 
States product (politically motivated!)," 
Trump said on Twitter. The intensifying 
fights unnerved investors, sending the 
Dow dropping more than 700 points 
at its worst, closing down 2.4%, or 623 
points. The US Trade Representative 
Office, which acts as the country's top 
trade negotiator, said it would "begin the 
process of increasing the tariff rate to 30% 
effective October 1 following a notice and 
comment period."
Earlier Friday, Trump ordered US 
companies doing business in China to 
find an "alternative" and had promised 
to deliver further action after he met 
with his economic team at the White 
House."We don't need China and, frankly, 
would be far better off without them," 
Trump tweeted. "Our great companies are 
ordered to immediately start looking for 
an alternative to China, including bringing 
your companies HOME."
China trade experts said the moves 
will only deepen the impasse between 
Washington and Beijing."Everyone 
knew this was coming," said Craig Allen, 
president of the US-China Business 
Council. "There was no doubt this was 
coming. The response to it is surprising 
and disappointing. "
Stocks finished a volatile trading day 
sharply in the red Friday, after a selloff 
driven by the new retaliatory tariffs from 
China and the President's criticism of 
Federal Reserve policy. Trump again 
attacked Federal Reserve Chairman 
Jerome Powell over interest rates, which 
Trump insists are too high even after a rate 
cut last month.
"My only question is, who is our bigger 
enemy, Jay Powell or Chairman Xi?" the 
president tweeted referring to Chinese 
leader Xi Jinping. Late Friday night, Trump 

told reporters he wouldn't stop Powell if 
the chairman wanted to resign.
Trump's China trade war spirals as 2020 
looms
The dangerous new twist in the tariff war 
between the United States and China will 
heap ominous pressure on the global 
economy at a moment when it is already 
struggling in the undertow of their 
trade superpower showdown. China's 
announcement of new tariffs on $75 
billion in US goods and an incandescent 
reaction from President Donald Trump 
and his swift increase in existing tariffs on 
Chinese products underscored that the 
dispute is escalating with no obvious way 
to calm hostilities. A long disagreement 
over China's trade and economic practices 
has now also become a personal duel 
and a matter of face between Trump 
and Chinese President Xi Jinping -- and a 
perilous pivot point for a volatile world 
order that is being reshaped by China's 
rise.
A day of trade war Friday dramatically 
increased the political stakes of the 
confrontation for Trump -- at the same 
time the new tariffs threaten to further 
damage the US economy. “This has 
become a process without a clear objective 
and without a clear strategy and without a 
clear endpoint," said Craig Allen, president 
of the US-China Business Council. "And 
it's being played out in many worsening 
global economic circumstances. It is more 
uncertainty heaped upon already existing 
uncertainty."
The President's remark that trade wars 
are "good and easy to win" in 2018 is now 
looking even more ill-advised and leaves 
Trump looking as though he engineered 
a showdown with a rising economic 
superpower in which it will be difficult 
for him to prevail. If China's retaliation 
on Friday was calculated to further panic 
Trump about the state of the US economy 
-- amid growing fears of a slowdown that 
would complicate his reelection hopes 
next year -- it has already succeeded.
The new tariffs came at the end of the 

week when the White House's messaging 
on the economy has been incoherent. 
Assurances by the President's top advisers 
that growth is robust and there is no 
concern about the economy have been 
undermined by Trump's contradictory 
statements -- at various times he has said 
he's thinking about tax cuts to stimulate 
growth and then insisted he is not because 
there is no need for them.
The confusion has multiplied concerns 
that Trump's administration is ill 
prepared to mitigate a recession if one 
does come and lacks the stability and 
calmness needed to tackle any financial 
crisis.Trump's increasingly furious 
attacks on Federal Reserve chief Jerome 
Powell amount to some of the most 
incendiary rhetoric by a President about 
the economy and the US central bank's 
policy-making in living memory. His 
insistence on an interest rate cut of 100 
basis points would mean the Fed adopting 
policies that are usually put into practice 
only during a serious economic downturn. 
It also raises questions about Trump's 
understanding of the infrastructure of the 
US economy and the independence of the 
central bank, which is supposed to shield 
it from interference by presidents worried 
about their political prospects.
The latest tariff tit-for-tat also seems to 
trap Trump into an escalation with China 
that it will be difficult to control. If he goes 

ahead and responds with more tariffs, the 
President risks further rattling investors 
and damaging US consumers. He has 
already delayed a set of new tariffs worth 
$160 billion on Chinese imports until 
December to avoid harming the holiday 
shopping season. That decision was seen 
by many as an admission by Trump that 
Americans are hurt by paying higher 
prices for Chinese products despite his 
frequent and misleading assurances 
that only China was being harmed by the 
tariffs."The bottom is collapsing and this 
relationship is getting worse and worse," 
said Allen.
Since last year before Trump and Xi met 
over a steak dinner in Buenos Aires, 
experts have worried about the possibility 
of a new cold war between the world's 
two largest economies if they are unable 
to resolve their differences. The risk of 
so-called "decoupling" is likely to be more 
disruptive than the President's "America 
First" agenda, according to policy analysts 
who have carefully watched the on-
again, off-again trade war that began last 
summer with the first tranche of tariffs. 
Hawks within the administration -- like 
Trump trade adviser Peter Navarro -- 
have strongly argued that a parting of 
ways with China is necessary to secure US 
dominance, while others in the wing have 
expressed concerns about China's military 
power or tensions with North Korea.

Trump fears presidential election
The China-US trade war has reached a critical stage. 
Many US analysts believe that in the near future, 
Beijing could defeat Washington in the trade war. This 
is undoubtedly the case in the upcoming presidential 
election.

The confusion 
has multiplied 
concerns 
that Trump's 
administration 
is ill prepared to 
mitigate a recession 
if one does come 
and lacks the 
stability and 
calmness needed to 
tackle any financial 
crisis.
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۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار اشتغال زا در سمیرم جذب شد
 ۲۳۰ میلیارد ریال از مجموع اعتبار ۳۴۵ میلیارد ریالی تخصیصی اشتغال و کارآفرینی سال جاری در شهرستان 

سمیرم جذب شده است.
سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی سمیرم  در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان 
اظهار داشت: جذب این اعتبار نشان می دهد سمیرم رتبه دوم این ســهمیه و دریافت اعتبار در استان بعد از 

شهرستان اصفهان را دارد. عبدالحسین صابری افزود: عقد قرارداد و پرداخت تسهیالت به ۳۸۷ طرح اشتغال زا که 
بیشتر آنها مربوط به بخش کشاورزی و دامداری است در قالب این اعتبار انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: ۶۰ میلیارد ریال از این اعتبار تنها در بانک توسعه تعاون سمیرم جذب و به متقاضیان و ثبت نام 
کنندگان واجد شرایط روستایی و عشایر پرداخت شده است. وی با اشاره به اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی بخش کشاورزی بویژه در دو 

قسمت گلخانه و دامداری صنعتی اضافه کرد: بعد از طرح های جهادکشاورزی، صنعت و معدن در دریف دوم است و در مجموع ۸۱ درصد 
مردان و ۱۹ درصد زنان از تسهیالت روستاییان و عشایر سامانه کارا استفاده کرده اند. سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی سمیرم تصریح کرد: 
حدود ۸۵ میلیارد ریال اعتبار از مجموع ۳۴۵ میلیارد ریال اعتبار کل شهرستان مربوط به نهادهای حمایتی و بنیاد شهید است که بخش زیادی از 

آن جذب نشده و امسال به احتمال زیاد هزینه کرد این اعتبار را به صورت شناور و با همیاری سایر سازمان ها خواهیم داشت.

بازار سیاه بنزین در جایگاه های سوخت
ایسنا: کارت سوخت به منظور سروسامان دادن بازار بنزین به میدان آمد اما مواردی مشاهده شده که عده ای 
از متصدیان در برخی جایگاه ها، سفره سوءاســتفاده خود را پهن کرده اند.  آن طور که شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی اعالم کرد قرار بر این بود که ابتدا این طرح در چهار کالن شهر و سپس در کل کشور اجرایی 
شود، این در شرایطی است که از ۲۲ مردادماه که این طرح به طور رسمی آغاز به کار کرد تا اول شهریورماه، 

شاهد تغییرات چندانی در این حوزه نبودیم چراکه کارت سوخت جایگاه داران در اختیار تمام متقاضیان قرار 
داشت. البته از آن زمان زمزمه هایی برای محدودیت در لیتراژ کارت جایگاه داران مطرح شد و سرانجام در اول 

شهریورماه میزان سوخت گیری با کارت آزاد جایگاه ها در کل کشور در هر بار سوخت گیری، از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر 
کاهش یافت. تحلیلگران بر این عقیده اند که جدا از منافعی که احیا کارت سوخت به همراه دارد، باید به این موضوع نیز توجه 

کرد که این اقدام ممکن است موجب سوءاستفاده برخی افراد نیز بشود. طی تماس های تلفنی و گزارش های مردمی که به ایسنا اعالم شده است، در 
برخی از جایگاه ها متصدیان جایگاه در ازای کارت سوخت مبلغی را از مشتریان دریافت می کنند که بر اساس گفته های فاطمه کاهی - سخنگوی 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - به ایسنا، این کار کامال غیرقانونی بوده و هیچ جایگاهی حق دریافت هزینه جداگانه را از مشتریان ندارد. وی 
با تاکید بر این مساله  اظهار کرد: مشتریان در صورت برخورد با این مساله می توانند به منظور گزارش تخلف با شماره ۰۹۶۲۷ تماس حاصل کنند.

ایرنا پالس
گــزارش
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مطالعات نشان 
می دهد حجم اقتصاد 

پنهان در ایران در 
دوره بلندمدت 

۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰، به طور 
میانگین حدود ۳۰ 

درصد بوده است

اقتصاد ایران
۰7
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توزیع ۱۰۰ هزار تن 
کاالی اساسی ویژه 

محرم و صفر

دبیر ســتاد تنظیم بازار با اشاره به 
مصوبات جلسه امروز ستاد تنظیم 
بــازار گفت: ۱۰۰ هــزار تن کاالی 
اساسی از جمله برنج، شکر، روغن، 
چای گوشــت قرمز و مرغ در طول 
ایام عزاداری محــرم و صفر توزیع 

خواهد شد.
عباس قبادی با اشــاره به مصوبات 
جلسه دوشنبه ســتاد تنظیم بازار 
گفت: در این جلسه طرح ویژه تامین 
و تنظیم بازار کاالهای اساسی در ایام 
محرم و صفر برای تامین نیازهای 
مردم و هیئات مذهبی به تصویب 
رسید که بر اســاس آن ۱۰۰ هزار 
تن کاالی اساسی در این ایام توزیع 
خواهد شد. دبیر ستاد تنظیم بازار 
افزود: بر این اســاس بــا توجه به 
افزایش تقاضا در بازار مصوب شــد 
تا از محل ذخایر موجود، برنج، شکر، 
روغن، چای، گوشت قرمز و گوشت 

مرغ توزیع گردد.
وی تصریح کرد: همچنین به دلیل 
پاســخگویی به نیاز دانش آموزان 
و دانشجویان، ســتاد تنظیم بازار 
مصوب کرده تا »نمایشگاه مهر« در 
ایام بازگشایی مدارس برگزار شود 
که در قالب آن دفاتر دانش آموزی و 
البسه مورد نیاز دانش آموزان عرضه 

خواهد شد.
به گفته قبادی در ایــن ایام با 
هماهنگی اتــاق اصناف ایران و 
ســتادهای تنظیم بازار استان 
ها مقرر گردیده تا نمایشــگاه 
مهر با تشــخیص کارگروه ها و 
با همــکاری و محوریت اصناف 
از ۱۵ شهریور تا ۱۰ مهرماه در 

سراسر کشور برگزار شود.

مهر
خـــبـــر
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نسبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی در سال 
۲۰۱۷ در کشــورهای 
عضو سازمان همکاری 
و توســعه اقتصــادی 
)OECD( در ســال 
۲۰۱۷ به طور میانگین، 
۳۴.۲ درصد بوده اســت. فرانســه با 
۴۶.۲ درصد و مکزیک با ۱۶.۲ درصد 
باالترین و پایین ترین نسبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی را در بین این ۳۴ 
کشور دارند. با این حال، حتی در این 
کشورها هم فرار مالیاتی برای اقتصاد 

کشور، هزینه ایجاد می کند.

    کشورهایی که از فرار مالیاتی، 
بیشتر زیان می بینند

بر اساس برآوردهای مؤسسه جهانی 
تحقیقات توســعه اقتصادی سازمان 
ملل متحد، زیان ناشی از فرار مالیاتی 
در فرانســه، در ســال ۲۰۱۷ چیزی 
معادل بیش از ۱۹ میلیارد دالر برآورد 
شــده اســت. اقتصادهای پیشرفته، 
اقتصادهای بزرگ تری هستند؛ یعنی 
تولید ناخالص داخلی در این کشورها، 

بیشتر از کشــورهای در حال توسعه 
است. در نتیجه، حتی مقادیر پایین تر 
فرار مالیاتی در کشــورهای در حال 
توسعه، به معنای از دست دادن بخش 

بیشتری از منابع است.
فرار مالیاتی ۱۹ میلیــارد دالری در 
فرانسه، تولید ناخالص داخلی را کمتر 
از یک درصد، تحت تأثیر قرار می دهد، 
اما هزینه فــرار مالیاتی ۹۵۰ میلیون 
دالری در کشــور آفریقایی چاد، برابر 
با هفت درصد تولید ناخالص داخلی 
این کشور اســت. پس آثار منفی فرار 
مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و 
کمتر توسعه  یافته و نیز در کشورهایی 
که در طبقه بندی کشورهای کم درآمد 

قرار می گیرند، به مراتب بیشتر است.

    فرار مالیاتــی در ایران چقدر 
است؟

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
در ایران در سال ۲۰۱۷، ۷.۸۲ درصد 
بوده، امــا ســازمان های بین المللی 
برآوردی از فرار مالیاتــی در ایران یا 
زیان های ناشــی از آن انجام نداده اند. 
با این حال، امیدعلی پارســا، رئیس 
ســازمان امور مالیاتی، حجــم فرار 
مالیاتی در اقتصاد ایــران را ۴۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد کرده است. در 
پژوهش های علمی نیز، تالش می شود 
با تخمین حجم اقتصاد پنهان، بخشی 
از اقتصاد که مالیات نمی دهد شناسایی 
و میزان فــرار مالیاتی برآورد شــود. 
فعالیت های غیررســمی که از آنها با 
عنوان اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان 
یا اقتصاد سیاه نام برده می شود، یکی از 

عوامل مهم فرار مالیاتی هستند.
این فعالیت ها لزوماً غیرقانونی نیستند، 
اما در جایی ثبت نمی شــوند و امکان 

اخذ مالیات از آنها وجود ندارد. البته، 
فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق 
نیز تحت عنوان اقتصــاد زیرزمینی، 
شناخته می شــوند، اما چرا برخی از 
فعاالن اقتصادی ترجیــح می دهند 
خود را از چشــم دولت پنهان کنند؟ 
آیــا نرخ هــای مالیاتی یا گســترش 
پایه هــای مالیاتی که بــرای افزایش 
درآمدهای حاصل از این بخش به کار 
گرفته می شود، باعث قرار گرفتن این 
فعالیت ها در سایه و رقم خوردن فرار 

مالیاتی است؟
اسماعیل ابونوری، اقتصاددان و عضو 
هیئت علمی دانشگاه سمنان درباره 
فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان در ایران 

گفته است.

    ۳۰ درصد از اقتصاد کشــور 
پنهان است

ابونوری درباره حجم اقتصاد پنهان در 
ایران گفت: مطالعات نشــان می دهد 
حجم اقتصاد پنهان در ایران در دوره 
بلندمدت ۱۳۴۵ تــا ۱۳۹۰، به طور 
میانگین حدود ۳۰ درصد بوده است. 
یعنی تولید ناخالــص داخلی که در 
آمارهای رسمی گزارش می شود، ۳۰ 
درصد کمتر از میزانی اســت که در 
مجموع و با در نظر گرفتن فعالیت های 
غیررســمی و بخش پنهان اقتصاد، 
تولید می شود. بنابراین نسبت مالیات 
به تولید ناخالص داخلی کشــور باید 
۳۰ درصد بیشــتر از نسبتی باشد که 
هم اکنون اعالم می شود و این رقمی 
که نادیــده گرفته شــده، همان فرار 

مالیاتی است.

    از مالیات بــر ارزش افزوده، 
به درستی استفاده نکردیم

وی درباره کارایی مالیات ســتانی در 
کشور گفت: نوشتن قانون یک بحث 
و اجــرای این قوانیــن بحث دیگری 
اســت. ما مالیات بــر ارزش افزوده را 
که از ســاده ترین انواع مالیات برای 
تحقق درآمدهای مالیاتی اســت، به 
روش نامناسبی اجرا کردیم و با انتخاب 
کوتاه ترین راه حل، یعنی نرخ یکسان 
۹ درصدی برای تمــام کاالها، آن را 
پیش می بریــم. در صورتی که حتی 
در کشورهای همســایه نیز به تفاوت 
بین کاالها توجه شده و نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده برای کاالهای مختلف، 

متفاوت است.
ابونوری ادامه داد: این نرخ های متفاوت 
با توجه به نــوع کاال و گروهی که آن 
کاال را مصــرف می کنند، قابل تعیین 
و هدفگذای اســت. ما مواردی را که 
تجربه اجرای آنها در ســایر کشورها 
موفقیت آمیز بوده، رهــا کردیم و به 
دنبال روش های پیچیده  هستیم. اما 
می توان با روش های ساده تر و اصالح 
برخی موارد، مالیــات منطقی بدون 

اعتراض گروه های مختلف را اجرا کرد 
و درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشید.

    نگذاریم اقتصاد پنهان، بزرگ 
شود

این عضو هیأت علمی دانشگاه درباره 
حساسیت های اصالح مالیاتی گفت: 
افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش 
بار مالیاتی یــا گســترش پایه های 
مالیاتی از جمله مواردی است که باید 
با دقت درباره آن تصمیم گیری شود؛ 
چراکه انگیزه افزایــش فعالیت های 
غیررســمی در اقتصاد را باال می  برد و 
ممکن اســت نتیجه ای غیر از هدف 
اولیه، یعنی افزایش فــرار مالیاتی را 

به دنبال داشته باشد.
وی به عنوان یک راهکار برای شناسایی 
موارد فرار مالیاتــی و مؤدیان جدید 
گفت: شناســایی مؤدیــان جدید با 
شناسایی زنجیره شرکت ها یا افرادی 
که در تولید یک کاال یا خدمت حضور 
داشتند و پیش از این مالیات پرداخت 

نمی کردند، امکان پذیر است.

   چگونه موارد فــرار مالیاتی را 
شناسایی کنیم؟

ابونوری در توضیح این روش گفت: در 
این روش، جریــان ورودی مواد اولیه 
و خروجی کاالی نهایی و شرکت ها و 
افرادی که در این مسیر حضور داشتند، 
به طور شفاف مشخص می شود. واضح 
اســت که هر شــرکت در مجموعه 
شرکت های ورودی، یعنی تأمین کننده 
مواد اولیه یا کاالی واســطه ای، خود 
می توانــد در مجموعه شــرکت های 
خروجی قــرار بگیــرد. یعنی کاالی 
نهایی یک شرکت، به صورت مواد اولیه 
یا کاالی واسطه ای در شرکت دیگری 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی تأکید کرد: این روش رصد زنجیره 
تولید می تواند به شناســایی مؤدیان 
جدیدی که پیــش از ایــن، مالیات 
پرداخت نمی کردند کمک کند، بدون 
اینکه انگیزه ای بــرای افزایش حجم 
اقتصاد پنهان یا فــرار مالیاتی ایجاد 

کند.

جلوگیری از فرار مالیاتی با شناسایی فعالیت های غیررسمی؛   

۳۰ درصد اقتصاد ایران زیر زمین است
 فرار مالیاتی، کم یا زیاد، در بیشــتر کشورها وجود دارد، اما 
هزینه ای که فرار مالیاتی به کشــورهای در حال توسعه وارد 
می کند، بیشتر از کشورهای توسعه  یافته است. در ایران نیز 
بخشی از این هزینه و زیان عمومی، به دلیل اقتصاد زیرزمینی و 
فعالیت های غیررسمی رخ می دهد. فرار مالیاتی در کشورهای 
گوناگون و به دالیل مختلف رخ می دهد و جامعه را از بخشی از 
منابع مالی خود، محروم می کند. اما زیان ناشی از قانون گریزی، 
تمام شهروندان یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. با اینکه 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه  
یافته بیشتر از کشــورهای در حال توسعه است، اما حتی در 

کشورهای توسعه  یافته هم فرار مالیاتی وجود دارد.

آگهي حصر وراثت
خانم مریم حاج اکبري فیني به شناسنامه ۳۵۷۶ به شرح دادخواست به کالسه ۸۲۱ از این 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صباحي 
فیني به شماره شناسنامه ۹۴۶ در تاریخ ۹۸/۱/۱۲ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱-اسداله حاج اکبري فیني فرزند حسن ش ش 
۹۹، ۲- عباس حاج اکبري فیني فرزند حسن ش ش ۳۷، ۳- نصرت حاج اکبري فیني فرزند 
حســن ش ش ۹۶، ۴- مریم حاج اکبري فیني فرزند حسن ش ش ۳۵۷۶ فرزندان متوفي و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف 

کاشان شناسه: ۵۷۶۹۲۱
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

در خصوص پرونده کالسه ۲۹۹/۹۸ خواهان سید قوام الدین مدني دادخواستي مبني بر الزام 
به تنظیم سند به طرفیت موسي اهلل بخشي فرزند علي اصغر تقدیم نموده است. وقت رسیدگي 
براي مورخ ۹۸/۷/۶ ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
موسي اله بخشي حسب تقاضاي خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسي مدني مراتب در 
جراید منتشر مي گردد تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به شوراي حل اختالف خوانسار واقع 
در خوانسار خیابان آیت اهلل خوانساري کوچه علما جنب حوزه علمیه ایت اهلل علوي مراجعه 
و نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ 
شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شــود. رئیس شوراي حل اختالف شعبه دوم شهري 

خوانسار شناسه: ۵۷۴۹۷۲
آگهي

شماره پرونده: ۸/۲۳۳/۹۸ شــماره دادنامه: ۳۵۷/۹۸-۹۸/۵/۲۸ تاریخ رسیدگي: ۹۸/۵/۷ 
بتاریخ ۹۸/۵/۲۷ در وقت فوق العاده پرونده کالسه ۸۲۳۳-۹۸ از ناحیه دفتر تحت نظارت قرار 
گرفت. با بررسي اوراق پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگي بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي 
گردد. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي محسن محمدزاده به طرفیت مجتبي صفاریان 
همداني به خواسته ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به اینکه خواهان بشرح الیحه شماره جلسه مورخ 
۹۸/۵/۷ اعالم داشته دعوي خود را مسترد مي نماید. از دعوي خویش به طور کلي صرفنظر 
مي نماید فلذا قاضي شورا به استناد بند الف/ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسي مدني قرار ابطال 
دادخواست / رد دعوي دعوي را صادر و اعالم مي دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي شهرستان کاشان مي باشد. قاضي شعبه 

هشتم حقوقي شوراي حل اختالف کاشان شناسه: ۵۷۷۰۲۳
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

نظر به اینکه خواهان ملیحه گراوند دادخواســتي به خواســته مطالبه خســارت به مبلغ 
۲۴/۴۰۵/۰۰۰ ریال بابت خسارت وانت اتومبیل ناشي از تصادف همراه با هزینه هاي دادرسي 
و کارشناسي به طرفیت زهره حسن زاده زارع به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف به کالسه ۵۳۹/۹۸-۱۱۰۹/۹۷ 
ثبت و براي تاریخ ۹۸/۷/۱۷ ساعت ۱۵:۳۰ وقت رسیدگي تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و 
انقالب در امور مدني مراتب به نامبرده ابالغ مي گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسي حاضر 
شوند ضمنا نامبرده مي تواند تا قبل از جلسه رسیدگي جهت دریافت نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشــار این آگهي به منزله ابالغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه سوم شوراي 

حل اختالف کاشان شناسه: ۵۷۶۹۳۳
آگهي ابالغ نظریه کارشناسي

اسامي به شرح ذیل:۱- زهرا یوسفي ۲- امیر یوسفي ۳- سیدمحمد طباطبائي زواره کاشاني 
۴- زهره طباطبائي زواره ۵- خدیجه فروتن ۶- سیدجواد طباطبائي زواره ۷- زهرا طباطبائي 
زواره ۸- فاطمه طباطبائي زواره کاشــاني ۹- افضل طباطبائي زواره کاشــاني ۱۰- عفت 

طباطبائي زواره کاشاني ۱۱- عزت السادات طباطبائي زواره کاشاني ۱۲- اشرف طباطبائي 
زواره ۱۳- ســیدرضا طباطبائي زواره ۱۴- زهرا زینلي مســلمي ۱۵- جواد زینلي مسلمي 
۱۶- اکرم اسدي محمدابادي ۱۷- طاهره اسدي محمدآبادي ۱۸- رجبعلي داودي راد ۱۹- 
ابوالفضل اسدي ۲۰- ابوالقاسم اسدي ۲۱- علي اکبر اسماعیل پور ۲۲- مهدي اسماعیل پور 
۲۳- حسین اسماعیل پور ۲۴- عباسعلي اسماعیل پور ۲۵- زهرا اسماعیل پور ۲۶- جمشید 
اسماعیل پور ۲۷- امیرحسین سیف نراقي ۲۸- علیرضا سیف نراقي ۲۹- عباس سیف نراقي 
۳۰- سیمین سیف نراقي ۳۱- مریم ســیف نراقي ۳۲- مژگان سیف نراقي ۳۳- سید ضیاء 
طباطبایي ۳۴- سیدعلیرضا طباطبائي ۳۵- مهري طباطبائي زواره ۳۶- مهستي خانم طاهري 
۳۷- مهسا میرباقري ۳۸-  زهرا غیاثي ۳- معصومه کاظمي آراني ۴۰- نعمت اله اکرمیان آراني 
۴۱- فخري طباطبایي زواره آراني جهت مالحظه نظریه کارشناسي و اظهار هر مطلبي نفیا 
یا اثباتا ظرف مدت ۷ روز به شعبه مراجعه نمایید. دفتر شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي 

کاشان شناسه: ۵۷۶۹۲۹
آگهي وقت اجراي قرار تحریر ترکه

بدین وســیله اعالم مي نماید به موجب درخواســت عباس جاج فرزند حسین به طرفیت 
محمدرضا سیمین، اعظم، کبري و لیال همگي فرزندان حسین جاج قرار تحریر ترکه مرحوم 
حسین جاج طي شــماره پرونده ۵۳۱/۹۸ در این شعبه شــوراي حل اختالف صادر و وقت 
اجراي قرار مورخ ۹۸/۷/۲۲ ساعت ۹/۳۰ تعیین گردیده است لذا از ورثه و نمایندگان قانوني 
آنها بستانکاران و مدیونین به متوفي و کســان دیگري که حقي بر ماترک دارند دعوت مي 
شوند در این شعبه شورا واقع در شهرستان کاشان خیابان باباافضل حاضر شوند. عدم حضور 
مدعوین مانع اجراي قرار نخواهد بود. مدیر دفتر شــعبه ۱ شوراي حل اختالف شهرستان 

کاشان  شناسه: ۵۷۶۹۲۵
آگهي

شماره پرونده: ۷۳/۹۸ شــماره دادنامه: ۳۰۵/۹۸ بتاریخ ۹۸/۴/۲ در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه ۵ شوراي حل اختالف کاشان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد. قاضي شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم 
و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مي نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي خواهان 
مطهره محمدي نیک به طرفیت خوانده محمدحســین کارگرزاده به خواســته مطالبه به 
مبلغ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسي و خسارت تاخیر تادیه بابت یک فقره 
سفته به مشخصات ۵۵۵۵۴۵ با بررسي اوراق پرونده و ارائه مستندات تقدیمي از ناحیه خواهان 
و عدم حضور خوانده دعوي علیرغم وصف ابالغ قانوني حضور به هم نرسانده و توجها به نظریه 
مشورتي اعضا محترم شــوراي حل اختالف دعوي خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 
۱۹۴-۱۹۷-۱۹۸-۵۰۲-۵۱۹-۵۲۲ از قانون آیین دادرســي مدني و مواد ۱۲۵۷-۱۳۰۱از 
قانون مدنــي و ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳ از قانون تجارت و خوانده فــوق را به پرداخت مبلغ 
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ ۳۴۵/۰۰۰ ریال بابت خســارات 
دادرسي و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه تاریخ تقویم دادخواست الي وصول بر 
مبناي نرخ تورم اعالمي از سوي بانک مرکزي در حق خواهان محکوم مي نماید. راي صادره 
غیابي / بدوا ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این شــعبه و پس از انقضاي مهلت 
واخواهي ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي دادگستري کاشان مي باشد. 

قاضي شعبه ۵ حقوقي شوراي حل اختالف کاشان  شناسه: ۵۷۷۹۳۰
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي
آگهي موضوع ماده  ۳ قانون و ماده  ۱۳ آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراي شــماره هاي ذیل هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  
۱۶ ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمي مالکیت مشاعي و اسناد عادي تسلیمي تصرفات مفروزي 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله ۱۵  روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر راي شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۸۳۶ کالسه پرونده ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۰۸۶ 
آقاي حمیدرضا فیروزي فرزند عزیزاهلل به شماره شناســنامه ۹۵۸  صادره از بروجن  نسبت 
به ششدانگ یک باب کارخانه  به مســاحت ۵۹۵۵/۵۶  متر مربع احداثي بر روي قسمتي از 
پالک ۳۱۵ اصلي واقع در منطقه صنعتي دولت آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان در ازاي مالکیت 

مشاعي اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳۹۸/۶/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۶/۲۰
حبیبي – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

شناسه : ۵۷۴۵۸۳
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي
آگهي موضوع ماده  ۳ قانون و ماده  ۱۳ آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراي شــماره هاي ذیل هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  
۱۶ ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمي مالکیت مشاعي و اسناد عادي تسلیمي تصرفات مفروزي 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵  روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر راي شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۸۴۷ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۳۳۳ 
خانم لیدا شکرالهي فرزند منصور بشماره شناسنامه ۱۵۳ صادره از داراب نسبت به ششدانگ 
یک باب دامداري با کاربري کشاوري ) گاوداري شیري ( به مساحت ۲۷۰۲  متر مربع احداثي 
بر روي قسمتي از پالک ۳۱۰ اصلي واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان در ازاي مالکیت مشاعي 

اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳۹۸/۶/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۶/۲۰
حبیبي – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

شناسه : ۵۷۷۰۱۹
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده : ۲۵۵-۹۸ ش ۳ ح  وقت رسیدگي :  شنبه ۹۸/۷/۶ ساعت  ۱۷/۳۰  بعد ازظهر 
خواهان : محمد مرادي زاده فرزند عباسعلي ساکن جاده حبیب آباد به اصفهان کارخانه آجر 
نماي یکتا زاینده رود  خوانده :  آرش شجاعي فرزند محمد آدرس : مجهول المکان  خواسته 
:  مطالبه  وجه یک فقره چک بشــماره  ۷۰۵۲۶۲ -۹۸/۱/۳۰  مبلغ : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
خواهان دادخواستي تســلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه سوم 
حقوقي شوراي حل اختالف برخوار ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شــورا و بتجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود . تا خوانده از 

تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور 
بهم رساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده 
روز است. مدیر دفتر شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف برخوار  . حبیب آباد– حسین 

خیري  شناسه :   ۵۷۵۹۰۲
کالسه : ۹۷-۹۲۴

آگهي اخطار اجرایي 
مشــخصات محکوم علیه :  نام :۱- اکبر فروتــن  ۲- ابوالفضل شــیراني      مجهول المکان 
مشخصات محکوم له:  رجبعلي آقابابائي نشاني محل اقامت: کمشچه – بلوار نبي اکرم  - خ 
شهید عباس جعفري – بن بست زیتون  پ ۲۵ محکوم به به موجب راي شماره ۱۵۸  تاریخ  
۹۸/۳/۲۷  حوزه ۳ شوراي حل اختالف شهرستان برخوار حبیب آباد که قطعیت یافته است 
.  محکوم علیه محکوم است به :  خوانده ردیف اول اکبرفروتن محکوم است به پرداخت مبلغ  
۱/۸۷۵/۷۰۰ ریال  بابت هزینه دادرسي و خوانده ردیف دوم ابوالفضل شیراني محکوم است 
به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمي و تنظیم سند و انتقال رسمي خودرو سواري پراید به 
شماره انتظامي ۷۶۷ و ۵۶  ایران ۱۳ مدل ۱۳۸۹ نقره اي رنگ به شماره موتور ۲۳۶۵۶۶۴ در 
حق خواهان ضمنا هزینه اجراي حکم به عهده محکوم علیه ردیف اول اکبر فروتن مي باشد 
.  ماده ۳۴ قانون اجراي احکام:  همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد ، محکوم علیه 
مکلف است  ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد ، صریحا اعالم نماید  . داوود صفیان – قاضي شورا 

شناسه: ۵۷۵۷۷۴
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده : ۲۱۸-۹۸ ش ۳ ح وقت رسیدگي:  شنبه ۹۸/۶/۳۰ ساعت ۱۷/۳۰ بعدازظهر 
خواهان:   محمدهادي جعفري  فرزند حسین ساکن کمشچه برخوار – کمربندي اردستان 
کوي کوثر خوانده: حمیدرضا حاجي باقري فرزند مرتضي  آدرس : مجهول المکان  خواسته 
:  مطالبه  وجه یک فقره چک بشماره ۹۰۲۰۰۵۱۸۲۹۲۴۷ – ۹۸/۴/۶ مبلغ : ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه سوم 
حقوقي شوراي حل اختالف برخوار ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسي 
مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود . تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهم رساند 
چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شــود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز است. 

مدیر دفتر شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف برخوار – حبیب آباد شناسه :   ۵۷۱۵۱۶

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شــماره ۲۲۲۹ واقع در بخش میمه ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بنام رضا زاهدی فرزند منصور آقا در جریان 
ثبت است  وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت  وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ ساعت ۹ صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد لذا 
بموجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز  و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند  واعتراضات مالکین یا مجاورین ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۶/۵  

- مهدی ذکاوتمند – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه شناسه: ۵۷۴۴۴۶
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یکی از راهکارهای کاربردی 
به جای اســتخدام نیروی 
کار بیشــتر تــاش برای 
افزایش ســطح وابستگی و 
تعامل کارمندان با شرکت 
مان اســت. بــدون تردید 
چنین هدفی به ســادگی 
قابل دستیابی نیست، چراکه بسیاری از 
کارمندان هیچ عاقه و تعلق خاطری به 
محل کارشــان ندارند. در ایاالت متحده 
)بزرگترین اقتصاد جهان( سطح عاقه و 
تعلق خاطر کارمندان به شرکت ها بسیار 
پایین است. دلیل اصلی آن هم سطح پایین 
تعامل عاطفی و احساسی میان کارمندان و 
برندهاست. همه ما تجربه فعالیت عذاب آور 
در محیط کار را داریم. از چشم انداز فعلی 
چنین تجربه ای حاصل ناتوانی شرکت ها 

در تعامل سازنده با کارمندان شان است.
نظرسنجی ســال 2018 موسسه گالوپ 
بیانگر نکات امیدبخشی در زمینه میزان 
عاقه و تعامــل کارمندان بــا برندهای 
محل کارشان اســت. نکته جالب اینکه 
در چنیــن نظرخواهی بــزرگ )بیش از 
هزار شــرکت کننده( و امیدوارکننده ای 
66درصد از کارمنــدان اعام بی عاقگی 
و ناتوانی در تعامل سازنده با شرکت ها را 
کرده اند. به این ترتیب هنوز هم راه درازی 
پیش روی برندها به منظور دســتیابی به 
کارمندان باانگیزه و عاقه مند به خود وجود 
دارد. در این مســیر بیشترین مسئولیت 
متوجه مدیران شرکت هاســت. آنها به 
عنوان تصمیم گیرنــده نهایی باید برنامه 
های بهتری برای مدیریت کارمندان شان 

داشته باشند.

تا اینجا بیشتر به خبرهای بد و ناامیدکننده 
پرداختیم. با این حال دنیای کسب و کار 
حاوی نکات امیدبخش نیز هست. امروزه 
توانایی و ابزارهای شــرکت ها در راستای 
ایجاد انگیزه و رابطه ای مطلوب با کارمندان 
شان بسیار بیشتر از گذشته است. براساس 
مطالعه ای از ســوی موسســه هاروارد 
بیزینس ریویو به سرپرسی اِما سپاال )نایت 
رئیس دانشگاه یل و استاد دانشکده کسب 
و کار در زمینه هوش مصنوعی( شرکت ها 
فقط باید سه کارویژه مهم را انجام دهند. به 
این ترتیب میزان تعامل و رضایت کارمندان 
افزایش چشمگیری خواهد یافت. وقتی 
کارمندانی دارای تعامل و راضی داشــته 
باشــیم، معنای ضمنی آن تقویت انگیزه 
شان نیز هست. در ادامه به بررسی هر کدام 

از این راهکارها خواهیم پرداخت.

   1. روحیه بخشی به کارمندان
یکی از چالش های اصلی تمامی شرکت ها 
در ارتباط با کارمندان شان آنچه »اعتبار 
احساسی« نامیده می شــود، است. این 
امر به ویژه برای استارت آپ ها بسیار مهم 
اســت. به طور معمول ســطح دستمزد 
پیشنهادی اســتارت آپ ها به کارمندان 
کمتر از شرکت های بزرگ است. به همین 
دلیل باید به دنبــال راهکاری برای جلب 
نظر کارمندان به ادامه فعالیت باشند. در 
این میان »استراتژی استارت آپ گرسنه« 
کاربرد دارد. این استراتژی بر روی افزودن 
کارمندان به گشت و گذارهای استارت آپ 
ها در دنیای کسب و کار اشاره می کند. به 
این ترتیب کارمندان سطح تعامل و تعلق 
خاطر بیشتری را تجربه خواهند کرد. در 
نتیجه میزان وابســتگی شان به شرکت 
افزایش می یابد. به عنــوان مثال، ایجاد 
روحیه در کارمندان به منظور تغییر رویه 
ای خاص در مقیــاس ملی یا جهانی ایده 

مناسبی خواهد بود.
اِما ســپاال تاکید بســیار زیادی بر روی 
رابطه عاطفــی کارمندان با شــرکت ها 
دارد: »مطالعات مراکز پژوهشــی بیانگر 
میزان تمرکز، تعهد و روحیه بیشتر افراد 

دارای هدف در زندگی یا شغل شان است. 
همچنین هدفمندی رابطه ای مستقیم 
با کیفیت خاقیت ما دارد. به این ترتیب 
مدیران کســب و کار باید به طور مداوم 
تاثیر مثبت فعالیت کارمندان شان بر روی 

زندگی مردم را یادآور شوند.«
یکی از بهترین راهکارها برای تقویت روحیه 
کارمندان بیان مســتقیم تاثیر فعالیت 

شرکت بر روی زندگی مشتریان است. این 
امر روحیه دسته جمعی کارمندان را خوب 

خواهد کرد.

   2. رابطه صمیمانه با کارمندان
در طول دوران فعالیتم به عنوان کارمند 
همیشه از شیوه رفتار نامناسب مدیران با 
کارمندان شان تعجب می کردم. بسیاری از 

مدیران از کارمندان خود به عنوان دوست یا 
مشاور استفاده نمی کنند. این امر در جای 
خود چندان بد نیســت. با این حال رفتار 
نامناسب با آنها وجه توهین آمیز به خود 

خواهد گرفت.
اِما سپاال براســاس مطالعه رسمی مرکز 
کسب و کار بریتانیا بر روی رابطه وفاداری 
کارمندان و نحوه رفتــار مدیران به نکته 
جالبی اشاره می کند: »هرچه رابطه میان 
مدیران و کارمندان صمیمانه تر باشــد، 
میزان وفاداری و بازدهی کلی کارمندان 

افزایش می یابد.«
مهربانی و دوستی با کارمندان شاید کار 
چندان دشواری نباشد. نمونه مطلوب در 
این زمینه رئیس برند تویوتاست. وی در 
سخنرانی اش در دانشگاه بابسون به شیوه 
ای ساده برای شــروع رابطه صیمیمی با 
کارمندان اشــاره می کند: »رابطه تان را 
با طرح یک پرسش ساده شروع کنید. به 
عنوان مثال اینکه وضعیت کاری و زندگی 

شخصی تان چگونه است.«

   3. مراقبت از خود و کارمندان مان
شرایط رفاهی کارمندان در طول چند سال 

اخیر تغییر کرده است. در دسامبر گذشته 
 ،Lowell آرون آین، مدیرعامل برنــد
در اقدامی رسمی به کارمندانش اهمیت 
خانواده و اولویت آن بر کار را یادآور شد. به 
این ترتیب در شرکت Lowell هرگونه 
مرخصی یا همراهی با کارمندان در راستای 
رسیدگی به مشکات خانوادگی صورت 

می گیرد.
نتیجه اقدام آرون آین برای دیگر کسب و 
کارها توجه به وضعیت مطلوب جسمانی و 
عاطفی کارمندان است. در غیر این صورت 
میزان کیفیت عملکرد آنها در طول زمان 
کاهش شــدیدی خواهد یافت. به گفته 
اِما سپاال: »توقف کار در طول روز، اندکی 
تفریح یا نرمش بــه بازیابی مجدد روحیه 
نیــروی کار کمک می کنــد. همچنین 
مرزبندی مشــخص میــان خانه و محل 
کار از نظر روانی کارمندان را آسوده خاطر 

خواهد کرد.«
عمل به ســه توصیــه فــوق از نظر من 
چندان دشــوار نیست. اگر شــما هنوز 
عمل به این توصیه ها را شروع نکرده اید، 
 از همیــن االن بایــد دســت بــه کار

 شوید.

۳ راهکار برتر برای تقویت روحیه کارمندان؛

امیدبخش باشید

یکی از چالش های 
اصلی تمامی شرکت ها 

 در ارتباط با 
کارمندان شان آنچه 
»اعتبار احساسی« 

نامیده می شود، است. 
 این امر به ویژه برای

  استارت آپ ها 
بسیار مهم است

یکی از پایه ای ترین چالش های مدیریت و رهبری شرکت ها 
تقویت روحیه کارمندان است. با پیشرفت صنایع گوناگون و 
موج تخصصی سازی رقابت برای جلب نظر نیروی کار ماهر بیش 
از هر زمانی شده است. همچنین برای افزایش سود شرکت مان 
تالش صرف برای استخدام کارمندان بیشتر بی فایده است. 
تمرکز اصلی برندها باید بر روی تقویت انگیزه و بهبود عملکرد 

نیروی کارشان باشد.

ایمنی بیشتر 
در رانندگی با 
استارت آپ ها

فولکــس واگن، مالک پورشــه 
سهم حداقلی از اســتارت آپ 
TriEye را در اختیــار گرفــت. 
هدف این شرکت بهبود ویژگی 
های ایمنی برای اتومبیل های 

نسل بعدی شرکت است.
اســتارت آپ ها می توانند در 
همه عرصه ها ورود کنند. تنها 
کافی است مشــخص شود چه 
بخشــی چه نیــازی دارد. حاال 
کمپانی پورشــه بــرای امنیت 
بیشــتر خودروهای خودرانش 
در یک اســتارت آپ ســرمایه 
گذاری کرده اســت. سی ان بی 
سی گزارشی در این باره منتشر 

کرده است.
طبق این گزارش، فولکس واگن، 
مالک پورشه ســهم حداقلی از 
اســتارت آپ TriEye را در 
اختیار گرفت. هدف این شرکت 
بهبود ویژگی های ایمنی برای 
اتومبیل های نسل بعدی شرکت 

است.
اســتارت آپ TriEye در 
دوربین هــای مــادون قرمز با 
امواج کوتــاه تخصص دارد. این 
یک طراحی نیمه هادی اســت 
و طبق گفته شرکت پورشه می 
تواند برای ساخت دوربین های 
مادون قرمز با کیفیت باال مورد 

استفاده قرار بگیرد.
ایــن خودروســاز آلمانــی در 
بیانیه ای اعام کــرد: فناوری 
TriEye باعث افزایش ایمنی 
در وسایل نقلیه در سیستم های 
کمک به راننــده و خودروهای 
خودران می شــود. این فناوری 
به این شــکل عمل می کند که 
ظرفیت دید در شرایط بد مانند 
 باران، مه و گردو غبار را افزایش

 می دهد.
تا کنون شــرکت پورشــه رقم 
این ســرمایه گذاری را افشــا 
نکرده اســت. مایکل اشتاینر، 
عضو هیئــت اجرایی تحقیقات 
و توسعه در پورشــه گفت: این 
شــرکت پتانســیل خوبی در 
فناوری حسگر دارد. این امر راه 
را برای نسل های بعدی سیستم 
های کمک کننده بــه راننده و 
عملکردهای رانندگی خودران 
هموار مــی کند. ایــن فناوری 
ایمنی بیشــتر با قیمت رقابتی 

را ارائه خواهد کرد.
TriEye ســال 2017 راه 
اندازی شــد و تاکنون توســط 
 Intel شرکت سرمایه گذاری

Capital حمایت می شد.
در حالی که سطح قابل توجهی 
از هیجانــات پیرامون توســعه 
وسایل نقلیه خودمختار وجود 
دارد، چالــش هــای پیش رو 

همچنان باقی است.
مدتی زمان می برد تا اتومبیل 
های خــودران به طــور جدی 
به خیابــان هــا وارد شــوند. 
برای رســیدن آنها به جاده ها، 
 باید ایمنــی بیشــتری انجام 

شود.
به گفته کارشناسان، پیش بینی 
اینکه یک اتومبیل تحت شرایط 
مختلف، ممکن است چه کاری 
انجام دهد، دشــوار اســت. اما 
اگر در این زمینه بررســی های 
بیشتری انجام شــود، حتما راه 
حل هــای خوبی برایــش پیدا 

خواهد شد.
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ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان شهرک های صنعتی
 رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق به شــرکت های دانش بنیانی که در

 شهرک های صنعتی مستقر هستند، تسهیاتی را برای استقرار اختصاص می دهد.
دکتر علی وحدت رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی بازدید از یک شرکت دانش بنیان 
تولید کننده تسمه اظهار داشت: هر پیشرفتی که اتفاق می افتد در صنعت است و اگر واحدهای دانش در 

صنعت رسوخ پیدا نکنند آثاری از آن دانش دیده نمی شود. وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید 
تاش کنند که به صنایع ورود پیدا کنند، گفت: ما باید کاری کنیم که شرکت های دانش بنیان، ارتباط با صنعت 

داشته باشند و از طرفی نیز ضروری است که صنایع برای توسعه محصول خود از دانش این شرکت ها بهره ببرند و 
ارزش افزوده باالتر داشته باشند. وحدت با بیان اینکه استفاده از دانش شرکت های دانش بنیان در شرکت های صنعتی می 

تواند روی اشتغال فارغ التحصیان دانشگاهی، محیط زیست و عوامل دیگر تأثیر بگذارد، تصریح کرد: شرکت هایی که در شهرک های صنعتی 
وجود دارند، می توانند از تسهیات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره ببرند. رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تسهیات 
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی خاطرنشان کرد: استقرار کارگاه های شرکت های دانش بنیان 

برای تولید در این شهرک ها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت می شوند؛ یعنی به آنها تسهیات استقرار اختصاص می دهیم.

نتیجه اقدام آرون آین برای 
دیگر کسب و کارها توجه به 
وضعیت مطلوب جسمانی و 
عاطفی کارمندان است. در 

غیر این صورت میزان کیفیت 
عملکرد آنها در طول زمان 

کاهش شدیدی خواهد یافت. 
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استارت آپ

برندسازی کسب وکار تجارت الکترونیک در بازار مملو از رقیب

کسب وکارهای حوزه  تجارت الکترونیک بیش از همیشه با 
رقابت روبه رو هستند و برندسازی در چنین بازاری نیاز به 

دقت و تالش فراوان دارد.

مرگ و زندگی بسیاری از کسب وکارها به برندســازی آن ها وابسته است. در برندسازی، 
ثبات در پیامی که از سوی برند ارسال می شود، حس پایداری را در مشتری ایجاد می کند. 
به همین ترتیب، پیام های متناقض و عدم حفظ هویت برند می تواند وفادارای آن ها را کاهش 
دهد. حصول اطمینان از اینکه پیام های برند در خطی ثابت و هم مسیر با اهداف ارسال شوند، 

قطعا دشواری های زیادی به همراه دارد.
در دنیای کنونی جلب توجه بیش از همیشه دشوار به نظر می رسد و بازار آناین به قدری 
شلوغ و پر از خدمات مشابه شده است که شاید پیام های یک کسب وکار در میان رقبای 
متعدد گم شود. در میان دسته های متعدد کسب وکارها نوپا، شرکت های مرتبط با تجارت 
الکترونیک آن هم از نوع فــروش محصوالت، بیش از همه به چشــم می خورند. چنین 

کسب وکارهایی برای جلب نظر مخاطبان چالش های بیشتری دارند.
نکته  ابتدایی برای حضور موفق در کســب وکاری که غول های بزرگی همچون آمازون 
و شرکت های محلی متعدد در آن فعال هســتند، انتخاب بازاری تخصصی و بکر است. 

به بیان دیگر عاقه مندان به فعالیت در حوزه  تجارت الکترونیک باید ابتدا 
بازاری تخصصی تر را انتخاب کنند و به همان دسته  کوچک تر مشتریان، 
خدمات عالی ارائه دهنــد. درنهایت همین دســته  کوچک می تواند به 
درآمدزایی مناسب برای شرکت مورد نظر منجر شود. در ادامه  این مقاله  ، 
راهکارهای برندسازی را برای این دسته از فعاالن تجارت الکترونیک شرح 

می دهیم.

    نظر اختصاصی در موقعیت های چالش برانگیز
بســیاری از بنیان گذاران و مدیرعامل های اســتارتاپ ها نگران انتخاب 
سمت و سو در چالش های اقتصادی و اجتماعی هستند. به بیان دیگر آن ها 
تاش می کنند تا نظر خود درباره  مسائل تفرقه انگیز اجتماعی و اقتصادی 
را پنهان کنند. ترس از دست دادن مشتری باعث چنین تصمیم گیری هایی 
از سوی مدیران می شود. آن ها تمایل دارند تا همه  افراد جامعه را صرف نظر 
از عقیده به خود جذب کنند. به عاوه وقتی کسب وکار به موقعیتی مهم با 
طرفداران بسیار دست پیدا کند، دیگر نمی توان آن اظهارنظرهای اولیه را 

تغییر داد و شما در یک سوی جامعه قرار خواهید داشت.
به هرحال انتخاب یک سمت از جامعه در مسائل مهم، می تواند دستاوردهای مفیدی نیز برای 
کسب وکار به همراه داشته باشد. انتخاب می تواند وفاداری و توجه هرچه بیشتر مشتریان آن 
سمت را به کسب وکار شما جلب کند. به زبان ساده تر، یک کسب وکار باید به چیزی اعتقاد 
داشته باشد. وقتی اعتقاد در رفتارها و سیاست های شما مشخص شود و همسو با اعتقادات 
مشتریان باشد، صرف نظر از ابعاد بازار، برند شما به نیرویی تبدیل می شود که کل بازار تمایل 

به همسو بودن با آن خواهند داشت.
انتخاب سمت وسو در چالش های اجتماعی می تواند هویتی قابل احترام به یک برند بدهد. 
هرچند طرفداران ایده های مخالف از برند شما دور می شوند، اما همین انتخاب نشان می دهد 
که مدیران و کارمندان، اهدافی واالتر از کسب درآمد برای شرکت خود در نظر دارند. البته 

انتخاب گروه های سیاسی یا موارد مشابه در چنین نکته ای توصیه نمی شود.

    تشکیل جامعه برای مشتریان
اکثر افراد تمایل دارند تا عضو گروه یا پدیده ای بزرگ تر از خود باشند. آن ها دوست دارند 
عضو اجتماعاتی باشند که عقاید و اهداف مشابه دارند. وقتی مردم عضو جامعه ای باشند که 
برای آن ها معنی و ارزش ایجاد کند، هر کاری انجام می دهند تا عضو جامعه  مذکور بمانند. 

آن ها حتی با پرداخت پول، تبلیغات دهان به دهان و دعوت اطرافیان به پیوستن به گروه، 
ِدین خود را به جامعه  دلخواه اَدا می کنند.

تمایات و رفتارها روانشناختی مردم می تواند در مسیر برندسازی در بازاری پرازدحام، کمک 
شایانی به شما بکند. برای بهره برداری از تمایات مردم به حضور در گروه ها، ابتدا باید امکانات 
مناسب را برای آن ها فراهم کنید. تشــکیل گروه های طرفداری در شبکه های اجتماعی، 
برگزاری رویداد و حتی گردهم آیی مشتریان پس از معرفی محصوالت جدید، همگی به 
ایجاد حس تعلق در آن ها کمک می کند. چنین فعالیت هایی می تواند به گسترش محبوبیت 
شما ازطریق تبلیغات دهان به دهان افراد و از همه مهم تر افزایش وفاداری به برند کمک کند.

شبکه های اجتماعی بهترین ابزار برای تشکیل جامعه  مشتریان هستند. می توانید عاوه بر 
کانال های عمومی اطاع رسانی، کانال ها و گروه هایی مخصوص مشتریان و طرفداران ایجاد 
کنید. به عنوان مثال هر فرد با حد مشخصی از خرید به کانال ها و گروه ها دعوت شده و از 
امکانات خاصی بهره مند می شود. حضور در گروه های مذکور، درگیری افراد را با برند افزایش 
می دهد که درنهایت می تواند به وفاداری هرچه بیشتر و همچنین جذب مشتریان جدید 

منجر شود.

    اهمیت روابط عمومی
برندسازی در درک کسب وکار خاصه می شود. به بیان دیگر برند یعنی آن شناخت و درکی 
که افراد از کسب وکار شما دارند. باید از خود بپرسید که بازار هدف چه برداشتی از نام و هویت 
شما دارد؟ آیا برداشت ها با عقاید آن ها همسو است؟ آیا پیام های شما با هویت درونی افراد 

هماهنگ می شود و حس ارتباط عمیق تر در آن ها ایجاد می کند؟
اگر برند شما پیام هایی غلط به مخاطبان ارسال کند یا همان پیام های صحیح را به خوبی 
ارسال نکند، بازار هدف به خوبی صدای شما را نخواهد شنید. درنتیجه کسب وکار برای یافتن 
پایگاه اصلی خود به مشکل بر می خورد. برای انتخاب هرچه بهتر پیام و ارسال صحیح آن به 
افراد هدف، هیچ راهکاری برتر و مفیدتر از روابط عمومی قوی نیست. همین رویکرد معنای 
اصلی برندسازی را کامل می کند. ارسال صحیح ترین پیام به صحیح ترین افراد در بهترین 

زمان، وظیفه ای حیاتی خواهد بود که بر عهده  تیم روابط عمومی است.
انجام دقیق و منظم وظایف روابط عمومی دشواری های خاص خود را دارد. خصوصا وقتی در 
بازاری پر رقابت به نام تجارت الکترونیک فعالیت کنید، دشواری های کار دوچندان می شود. 
به هرحال راهکارهای باال می تواند تاحدودی برندسازی را برای کسب وکار تجارت الکترونیک 
شما آسان کند. فراموش نکنید که برندسازی در این موارد خاصه نمی شود و جزئیات زیادی 

برای تشکیل هویت کسب وکار باید مدنظر قرار بگیرند.

زومیت
گــــــزارش
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