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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

هزینه آماده شدن یک دانش آموز برای مدرسه چقدر است؟    

گرانی، مشق امسال لوازم تحریر

 همت برای
 کاهش بیکاری

بر اســاس علم اقتصــاد، وقتی 
در کشــور تورم افزایــش یابد، 
ســرمایه  داران از نیــروی کار 
کاسته و به ســرمایه های مالی 
خود می افزایند تا با افزایش تورم 
متضرر نشــوند. به همین دلیل 
می توان گفت افزایــش تورم بر 
بیکاری نتیجه غیر مستقیم دارد. 
قبل از افزایش ناگهانی تورم در 
کشــورمان معضل بیــکاری به 
خصوص در نسل جوان و تحصیل 
کرده به حالت اضطرار رســیده 
بود بعد از این میزان افزایش تورم 
طی دوسال اخیر وضعیت اشتغال 
در کشور به چه ســمتی رفته و 
چه راهی برای برون رفت از این 

جریان وجود دارد؟
- بازار کار در ایران تحت عوامل 
متعــددی دچار آســیب های 
جدی شده است. رشد نامتوازن 
جمعیــت در دهــه 50 و اوایل 
دهه  60 باعث شد به یکباره در 
اواخر دهــه 80 و اوایل دهه 90 
موج عظیمی از جمعیت و نیروی 
انسانی به بازار کار معرفی شوند 
که متاسفانه بازار کار نیز برای این 
جریان هیچگونه آمادگی نداشت 

و تدابیر الزم...       اجناس دو تا سه برابر گران شده و همین موضوع سبب شده تا بسیاری از خانواده ها خیلی کمتر از سال های گذشته خرید کنند

بازار طال و سکه 98/6/16 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,094,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,126,0004,048,000جدید

2,098,0002,128,000نیم سکه

1,310,0001,319,000ربع سکه

909,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,796,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18414,600406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24552,800543,300 عیار

با همکاری پایگاه بسیج  برگزار شد 

 میز خدمت شرکت آبفا
 در  مسجد مصلی اصفهان

با همکاری پایگاه بســیج برخی از معاونین و 
مدیران شــرکت آب و فاضالب در قالب میز 
خدمت پاسخگویی چگونگی ارائه خدمات به 

مردم در مسجد مصلی بودند .
معاون خدمات مشترکین و امور درآمد  شرکت 
آب و فاضالب در پاســخ به شــبکه فرسوده 
موجب هدر رفت آب می شــود گفت:در حال 
حاضر شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
کمترین میزان هدر رفت آب در کشــور دارد 
این در حالیست که در ســال 86 میزان هدر 
رفت آب در اصفهان بیــش از 30 درصد بوده 
در حالیکه این رقم هم اکنــون به 16 درصد 

رسیده است.
رضا رضایی ادامه داد: با اصالح ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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 برای  فیلترینگ هوشمند 
چه هزینه ای شد؟

اگرچه در زمان اجرای طرحی با عنوان فیلترینگ هوشمند اعالم شده بود که برای 
این طرح 110 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، اما اکنون مشخص نیست از تجهیزات 

مرتبط با آن کجا استفاده می شود.
داستان فیلترینگ هوشمند زمانی آغاز شد که مشخص شد راه چاره ی جلوگیری از انتشار 
مطالب مستهجن و نامناسب سایتها یا شبکه های اجتماعی، فیلتر کردن تمامی محتوای 

یک سایت نیست.
سیستم فیلترینگ هوشمند اما این امکان را فراهم می کرد که برخالف روش های سنتی 

فیلترینگ یا پاالیش، دسترسی به یک سایت به طور کامل...
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آگهـى مناقصـه عمومـى

آگهـى تجدید مزایده عمومـى

فراخوان عمومى سرمایه گذارى و مشارکت در توسعه و ساخت 
زیر گذر ارتباطى خیابان امام خمینى (ره) و خیابان تختى

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات چمن کارى فضاى سبز شهر 
دولت آباد  از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 
گشایش پاکات: روز پنجشنبه مورخ 98/7/4

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانى، پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش پالك زمین با کاربرى کارگاهى واقع 
در منطقه صنعتى شهر دولت آباد  از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 
گشایش پاکات: روز پنجشنبه مورخ 98/7/4

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانى، پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شهردارى داران با استناد به نامه شماره 98/133/ش/ص مورخه 98/06/02 شوراى اسالمى شهر داران 
در نظر دارد توسعه و احداث زیر گذر ارتباطى خیابان امام خمینى (ره) و خیابان تختى داران را بر اساس 
شیوه نامه سرمایه گذارى به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان و عالقمندان به 
سرمایه گذارى در پروژه فوق دعوت به عمل مى آید براى کسب اطالعات بیشتر به واحد سرمایه گذارى 
شهردارى مراجعه و از شرایط نحوه مشارکت اطالع حاصل کرده و پیشنهادات خود را از تاریخ  1398/6/16 
لغایت 1398/6/28 جهت طرح در کمیسیون عالى سرمایه گذارى و مشارکت هاى  شهردارى به واحد 

سرمایه گذارى تحویل نمایند.

حسن حجتى - شهردار دولت آباد 

حسن حجتى - شهردار دولت آباد 

شهردارى داران شناسه: 593739

شناسه: 593719

شناسه: 593726

ت اول
نوب

نوبت اول



 همت برای 
کاهش بیکاری

ادامه از صفحه یک:
...  در آن اندیشــیده نشده بود، به 
همین خاطرتعداد زیادی از جوانان 
متقاضی کار بــه دالیل مختلف 
نتواستند شغل مورد نظر خود را 
بیایند و اقتصاد ناسالم طی چند 
سال گذشــته که تورمی بیش از 
10درصد را شــاهد بوده است بر 
این جریان دامن زده اســت.چه 
راه کارهایی برای کنترل این جریان 

وجود دارد؟
گفته می شــود اگر با روش های 
علمی 10 درصد تسهیالت بانکی را 
به ایجاد اشتغال اختصاص بدهیم 
مشــکل بیکاری در کشور به طور 
کامل حــل خواهد شــد. یکی از 
مسائل مهم اقتصادی  که امروزه 
کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی 
با آن مواجه است معضل بیکاری 
اســت در این زمینه یک الگوی 
موفقی در کمیته امــداد اجرایی 
شــده اســت که طی آن در سال 
97 با 3 دهــم درصد منابع بانکی 
 یک ســوم اشتغال کشــور ایجاد 

شده است.
به عنوان دومین راهکار می توان 
اتحاد رانام برد اتحــادی که بین 
صنایع کوچک ایجاد می شــود 
 برای غلبــه بر مافیــای افزایش 

سرمایه. 
اگر کسب و کارهای خرد با یکدیگر 
متصل شــوند می تواند بخشی از 
بازار را در اختیار خود قرار دهند. 
و اندکی از معضل بی کاری کاسته 

خواهد شد.
حمایــت از کار آفرینان به عنوان 
راهکار بعدی مورد توجه اســت. 
اکنون حدود 400 هزار کار آفرین 
حرفه ای در کشور وجود دارد که 
این افراد اســتوانه های اقتصادی 
کشور هستند و بار اصلی اقتصاد 
کشور تولید و اشتغال در کشور به 
روی دوش آنهاست اگر از آنها در 
قالب طرح هایی چون نظام راهبری 
شغلی بشود همین افراد قادرند که 
مسأله بیکاری در کشور را به طور 

کامل حل کنند. 
 اگر با حمایــت از این کارآفرینان 
هر کدام بتوانند برای 10 نفر ایجاد 
اشــتغال کنند معضل بیکاری به 

طور کامل در کشور حل می شود.
از دیگر روش های کاهش بیکاری 
عدم به کار گیری بازنشستگان در 

شغل های جدید است.
اگرچه قرار بود ســازمان اداری و 
اســتخدامی گزارشــی از اسامی 
بازنشســته های ابقا شده و خارج 
شده از دســتگاه ها ارائه کند اما 
همچنان خبــری از این گزارش 
نیست.حضور بازنشســته ها در 
دســتگاه های مختلف و مسدود 
بودن مســیر اشــتغال جوانان، 
موضوعــی بود کــه همــواره از 
تریبون های مختلف مورد انتقاد 

قرار می گرفت.
در این راستا حدود یک سال پیش 
قانون منع به کارگیری بازنشسته ها 
اصالح و مقرر شد که از آذر ماه سال 
97 به بعد، دیگر بازنشسته ای بر 
سر کار نباشــد. اما هنوز خبری از 
این قانون نیســت و بازنشستگان 
در دســتگاه هایی چون آموزش 
و پــرورش دوباره بــه کار گرفته 
شــده و یــا مجوزهــا ی بخش 
 خصوص فقط به ایــن فراد تعلق

 می گیرد. 
شــاید یک شــبه نتوان مشکل 
بیکاری جوانان را حل کرد همانطور 
که به یکباره این مشــکل درست 
نشده است اما راهکارهای زیادی 
وجود دارد که می توان این معضل را 
التیام بخشید فقط الزم است کمی 

همت شود.

اقتصاد استان
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بیش از ۱۰۴۷ میلیارد ریال از مطالبات مراکز درمانی اصفهان پرداخت شد
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: بیش از یک هزار و 47 میلیارد ریال از مطالبات مراکز درمانی و 

موسسات طرف قرارداد با این بیمه در ماه های مرداد و شهریو سال جاری پرداخت شد.
 حسین بانک افزود: این مطالبات به داروخانه ها، پزشکان، پاراکلینیک ها، بستری سطح یک روستایی و 

دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان پرداخت شد.
وی با بیان اینکه ایجاد انضباط مالی و پرداختی به موسسات، افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیمه شدگان را 

به دنبال دارد، بیان کرد: مطالبات موسسات درمانی دولتی و خصوصی تا خردادماه بطور کامل و مطالبات تیرماه 
بخش دولتی به صورت علی الحساب پرداخت شد.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان اظهار داشت: تامین اعتبار و پرداختی منظم به موسسات، رضایتمندی هر چه بیشتر 
موسسات درمانی و بیمه شدگان را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان ساالنه بیش از هفت هزار میلیارد ریال برای هزینه درمان بیمه شدگان به موسسات درمانی 
طرف قرارداد پرداخت می کند.

به گفته بانک  بیشتر جمعیت بیمه شده این سازمان بصورت رایگان و بدون پرداخت حق سرانه تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند.  

استان اصفهان غرق در عزای حسینی
عزاداری روز عاشورای حسینی از ساعات ابتدایی صبح دیروز در سراسر استان اصفهان برگزارشد.

عزاداران حسینی که از شب تاسوعا با حضور در خیابان ها، مساجد، تکایا، هیئت های مذهبی و اماکن متبرکه 
در غم سرور و ساالر شهیدان بر سر و سینه زدند از ســاعات ابتدایی صبح دیروز مراسم عزاداری ویژه روز 

عاشورای حسینی را آغاز کردند.
امامزاده هارونیه اصفهان دوشنبه و سه شنبه محل برپایی عزاداری جمع کثیری از عاشقان و دلسوختگان اهل 

بیت )ع( بود. زن و مرد، پیر و جوان با حضور در این امامزاده زیر بزرگترین خیمه حسینی به عزاداری مشغول 
بودند.

همچنین از ساعت 9 صبح دیروز دسته جات و هیئت های مذهبی با حضور در میدان امام )ره( در اجتماع ویژه این روز در 
حال عزاداری و نوحه خوانی بودند.سایر مناطق شهر اصفهان نیز در غم سرور و ساالر شهیدان سیاه پوش و میزبان مراسم عزاداری 

دسته جات مختلف بود. نماز ظهر عاشورا  نیز به امامت آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه 
موقت اصفهان در میدان امام )ره( اقامه شد.عزاداری مردم اصفهان بعد از نماز ظهر و عصر نیز در تکایا، مساجد و هیئت ها ادامه داشت و مراسم 

شام غریبان نیز با حضور پرشور عزاداران حسینی در سراسر استان اصفهان برگزار شد.
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استفاده از کاالهای 
داخلی باید 

فرهنگ سازی شود و 
چنین امری بر عهده 

معلمان است زیرا آنها 
می توانند با  تشویق 

دانش آموزان، آنها را به 
استفاده از کاالی ایرانی 

ترغیب کنند

هزینه آماده شدن یک دانش آموز برای مدرسه چقدر است؟    

گرانی، مشق امسال لوازم تحریر

داستان تکراری افزایش قیمت لوازم التحریر از موضوعات داغ 
روزهای پایانی تابستان است اما امسال افزایش قیمت ها رنگی 
تیره تر به خود گرفته و بیش از سال های پیش خانواده ها را تحت 

تاثیر قرار داده است.
با گذری در فروشگاه های لوازم التحریر با اجناسی خوش رنگ و 
لعاب که اغلب وارداتی هستند، روبه رو می شویم اما دیدن قیمت  
این کاالها بیشتر دنیا را در چشم هر خریداری تیره وتار می کند 

تا شگفت زده از تنوع رنگ و نقش آنها.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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      اجناس دو تا سه برابر گران شده و همین موضوع سبب شده تا بسیاری از خانواده ها خیلی کمتر از سال های گذشته خرید کنند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سفر به اصفهان مطرح کرد:

 دو پیشنهاد برای تامین نقدینگی
 واحدهای تولیدی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید 
بر اینکه اقتصاد کشــور باید از بانک محور 
بودن خارج شود، گفت: برای تامین نقدینگی 
واحدهای تولیدی باید شرایط ورود شــرکت ها به بازار بورس را 
تسهیل کرده و یا بازار غیرمتشکل اوراق مشارکت ده ساله را ایجاد 

کنیم.

 الیاس حضرتی در جریان بازدید از مجموعه گروه صنعتی انتخاب، اظهار 
کرد:  کشور هیچ راهی برای حفظ استقالل و پایداری خود ندارد مگر اینکه 

به مجموعه های صنعتی خود به منظور تولید داخلی اهمیت و اعتبار دهد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تولید و رونق داخلی، گفت: مجموعه 
سیاست های کشور امکان خوبی برای حمایت از تولید داخلی فراهم کرده که 
بخشی از آن براثر مدیریت داخل و بخش زیادی به دلیل حماقت دشمنان 

ایران است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس به کاهش سهم نفت در بودجه کشور 
اشاره کرد و افزود: در این فضا ذهن ها باید به سمت رفع تمام موانع تولید رود 
و برای حل مشکل اشتغال، بیکاری و فساد باید استراتژی خود را بر حمایت 

از تولید داخلی قرار دهیم.
وی با اشاره به موانع موجود بر سر راه رونق تولید، گفت: مجموعه تدابیر برای 
کنترل نوسانات نرخ ارز، موانع در مسیر واردات کاالهای خاص و ممنوعیت 

کاالهای گروه چهار در راستای رونق تولید است. 
حضرتی توضیح داد: در حال حاضر نرخ ارز واردات کاالهای گروه ســه به 
صورت آزاد، گروه دو ارز نیمایی و بــرای واردات گروه یک، ارز 4200 تومان 
پرداخت می شود. البته باید برای ارز 4200 تومانی نیز تدبیر شود و آن را تنها 

برای یکی دو قلم کاالی اساسی در نظر بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه اصل حمایت را بایــد معطوف به بخش تولید و تامین 
سرمایه در گردش و مواد اولیه و رفع موانع گمرکی شود، اظهار کرد: در این 

مسیر می توان به افزایش کیفیت محصوالت داخلی فکر کرد.

    اقتصاد ایران بانک محور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص راهکار مجلس و دولت برای 
تامین نقدینگی بخش تولید بعد گذشت بیش از یک سال از نوسانات نرخ 
ارز، گفت: در کشور بحث نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش جزو 
موضوعات اصلی است و تا امروز به دلیل ناتوانی دیگر منابع، عمده اقتصاد 
کشور بانک محور بوده و تمام فشار بخش مسکن، کشاورزی، تولید و حتی 
واردات بر بانک ها است و عده ای بعضا به دنبال وام های مضاربه ای 6 ماهه 

برای حل موقت مشکالت خود هستند.
وی با تاکید بر ضروت خروج اقتصاد کشور از بانک محور بودن، اظهار کرد: 
با توجه به مباحث مطرح شده در جلسات شورای گفتگوی بخش دولت و 
خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، اگر بتوانیم راه هایی برای تســهیل ورود 
شرکت ها به بازار بورس فراهم کنیم تا از این منبع، تغذیه مالی شوند و یا با 
ایجاد بازار غیرمتشکل اوراق مشارکت ده ساله برای تامین سرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی اقدام اساسی کنیم برخی از مشکالت حل می شود.
حضرتی ادامه داد: در این شــرایط واحد تولیدی در مدت زمان ده ساله می 
توانند با ســرمایه گذاری، خط تولید جدید ایجاد و محصول خود را در بازار 
بفروشند و از ســود اوراق بهره ببرند و بعد از این زمان اصل و سود اوراق را 

بپردازد.

    توزیع 1300 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور
وی در ادامه به موضوع یارانه پنهان اشاره کرد و گفت: براساس برآوردهای 
صورت گرفته 1300 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع می شود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از ریشه های فساد 
همین یارانه پنهان است، تصریح کرد: متاسفانه تمام مسیرهایی که منجر به 
ابتکار و خالقیت می شود را با یارانه های پنهان از بین برده و مصرف گرایی 

را دامن زده ایم. 
وی با تاکید بر اینکه یارانه های پنهان بی عدالتی و شکاف را در کشور بیشتر 
کرده است، گفت: براثر یارانه های پنهان افراد متمول به مصرف بیشتر تشویق 

و اقشار کم توان را به مصرف نکردن تنبیه کرده ایم.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

البته گرانی هــا در بازار 
اســباب و لوازم مدارس 
فقط شــامل محصوالت 
وارداتی نمی شــود بلکه 
اجناس ایرانی نیز دست 
کمی از وارداتی ها ندارند. 
واقعیت آن اســت که در 
سال های اخیر بروز برخی آشفتگی ها 
و التهابات در بازار و نوســانات قیمت، 
روزهای پرتنشی را برای والدین در زمینه 
تهیه مایحتاج دانش آمــوزان رقم زده 

است.
گرانی در این بخش در حدی است که 
فروشنده های لوازم التحریر در مقایسه 
وضعیــت این بازار با ســال گذشــته 
می گویند: اجناس دو تا سه برابر گران 
شــده و همین موضوع ســبب شده تا 
بســیاری از خانواده ها خیلی کمتر از 
سال های گذشته خرید کنند. یکی از این 
مغازه داران لوازم التحریر، اظهار می کند: 
هیچ کمبــودی در بــازار لوازم التحریر 
نیســت اما مشــکلی که وجــود دارد 
افزایش قیمت این اقالم است که باعث 

سردرگمی خریداران شده است.
وی می افزاید: سنجیدن شرایط اقتصادی 
خانواده ها یک طرف ماجراست و توجه به 
کسب وکار فروشندگان و حمایت از آن ها 
طرف دیگر است. فروشندگانی که اوج 
رونق کسب وکارشان در همین هفته های 
پایانی تابستان است ولی به دلیل افزایش 
نرخ ها و افت قدرت مالی مردم، بازارشان 

کساد است.
این فعــال اقتصادی گالیــه می کند: 
همانهایی نیز که برای خرید می  آیند به 
دنبال تهیه ارزان ترین اجناس هستند. 
به عبارتی هنوز این بازار جان نگرفته و 

استقبال چندانی از آن نشده است.

    فرهنگ سازی برای تهیه لوازم 
التحریر داخلی

اکبر چیت ســاز رئیــس اتحادیه لوازم 
التحریــر در همین ارتبــاط  می گوید: 
قیمــت لوازم التحریر نســبت به دیگر 
کاالها افزایش داشته است، این در حالی 
است که واحدهای صنفی نه تنها از این 
افزایش قیمت بهره ای نمی برند بلکه از 
سود کمتری نسبت به گذشته برخوردار 
می شوند زیرا با توجه به اوضاع اقتصادی 

مردم، فروشنده سعی در دریافت سود 
کمتری دارد با وجود آنکه در زمانی گفته 
می شد بر اساس فاکتور 1۵ درصد سود 

دریافت کنید .
وی در مورد افزایش قیمت دفاتر مشق 
نیز می افزاید: نرخ دفتــر ۵00 تومانی 
به 3000 تومان رسیده است. این فشار 
اقتصادی دانش آمــوزان کم بضاعت و 
روستایی را بیش از دیگران تحت تاثیر 

قرار داده است.
چیت ســاز تصریح می کند: استفاده از 
کاالهای داخلی باید فرهنگ سازی شود 
و چنین امری بر عهده معلمان است زیرا 
آنها می توانند با  تشویق دانش آموزان، 
آنها را به استفاده از کاالی ایرانی ترغیب 

کنند.

    هزینه وســایل مورد نیاز یک 
دانش آموز

با توجه به گرانی لوازم التحریر، حاال این 
سؤال مطرح است که هزینه نوشت افزار 
دانش آموزان چه میزان اســت ؟ و یک 
خانواده تا چه میزان باید برای شروع سال 
تحصیلی فرزندش سرمایه گذاری کند؟ 
حداقل قیمت الزم بــرای خرید لوازم 

التحریر چقدر است؟
شــواهد حاکــی از افزایــش قیمت 
لوازم التحریر نســبت به سال گذشته 
اســت. باالخره فقط کاغذ را هم که در 
نظر بگیریم در می یابیم که هر محصولی 
در ارتباط با آن باشــد قیمتش افزایش 
چشــمگیری پیدا کرده است. قیمت 
کاغذ طی یک سال و نیم گذشته رشد 
چشمگیری داشته است و همین یک  قلم 
جنس، می تواند کل بازار لوازم تحریر را 

دچار نوسان قیمتی کند.
بنا به گفته احمد معینــی که از فعاالن 
بازار لوازم التحریر اصفهان اســت بسته 
به مناطق خاص و کیفیت جنس، نرخ 

لوازم التحریر متفاوت است.
وی می گوید: حداقل قیمت نوشت افزار 
برای یک دانش آمــوز 100 هزار تومان 
است و این میزان تا یک میلیون تومان هم 
می تواند متغیر باشد. برندهای مختلف 
لوازم التحریر قیمت های متفاوتی دارند 
به عنوان مثال نرخ یک مــداد از دو هزار 
تومان شروع می شود و به 30 هزار تومان 

هم می رسد.
معینی می افزاید: قیمت خودکارها هم 
 بسته به برندشــان متفاوت است یک 
خودکار ایرانی باکیفیت تقریباً 1۵00 
تومان و خودکار خارجی تا 10 هزار تومان 

هم فروخته می شود.
این مغازه دار ادامه می دهد: به طورکلی 
حداقل اقالمــی که یــک دانش آموز 
برای شروع ســال تحصیلی به آن نیاز 
دارد شــامل مداد، خــودکار، پاک کن، 
دفتر خط دار و دفتر نقاشی، خط کش، 
جامدادی و کوله پشتی می شود. قیمت 
12 عددی مداد سیاه ایرانی چیزی در 
حدود 14 هزار تومان اســت. خودکار 
ایرانی کیان هم 7۸00 تومان است که 
پنج قلم از آن چیزی حــدود 40 هزار 

تومان می شود.
وی می گوید: قیمت پاک کن حداقل دو 
هزار تومان است. اما اصلی ترین جنس 
در این میان، دفتر خط دار اســت که با 
توجه به نوسان قیمتی کاغذ، قیمت های 
مختلفی دارد. از دفتر ساده تا دفترهایی 
که هرکدام آپشن های مختلفی دارند، 
قیمت ها در نوسان است. با این حال، اگر 
یک بسته معمولی و دولتی دفتر 40 برگ 
را در نظر بگیریم، چیزی در حدود 17 
هزار و ۵00 تومان برای یک بسته پنج 

عددی آن باید هزینه کرد.
معینی اضافه مــی کند: اگــر قیمت 
12 هزارتومانی خط کــش، قیمت 20 
هزارتومانی جامدادی و قیمت حدودی 

1۵0 هزارتومانی را برای کوله پشتی در 
نظر بگیریم، به عالوه مداد رنگی، ست 
ورزشی و فرم مدرســه، کفش مناسب 
و قیمــت کتاب های درســی، چیزی 
حدود ۸00 هزار تا یک میلیون تومان 
باید برای خرید وســایل موردنیاز یک 
دانش آموز هزینه کــرد. جدای از اینکه 
تعدادی از این اقالم مصرفی هستند و 
 چندین بار در سال نیاز به شارژ مجدد 

دارد.
گفتنی اســت که این هزینه حدودی 
برای یک دانش آموز است بنا به میزان 
و کیفیت اجناس نرخ ها کمتر و بیشتر 
می شوند. چه بســا خانواده هایی فقط 
این میــزان از هزینه را صــرف خرید 
لوازم التحریر فرزندشان کنند و هزینه 
جدایی برای ُفرم، کیــف و کفش آن ها 
در نظرگیرند و خانــواده ای دیگر هم با 
نرخ کمتری کل مایحتاج فرزند خود را 
برای شروع سال تحصیلی فراهم نمایند. 
البته این مورد را هم باید در نظر داشت 
که والدینی دارای  چند فرزند دانش آموز 
هســتند که برای هرکــدام هزینه ای 

جداگانه الزم دارند.
 متاســفانه به رغم ســال های گذشته 
 که خانــواده ها انتظار آغــاز مدارس را 
می  کشیدند اما در چند سال اخیر، باز 
شدن مدرسه ها و تامین مخارج دانش 
آموزان به کابوس روز و شب آنها مبدل 
شده اســت.  مگر یک کارمند یا کارگر 
ســاده با دریافت حداقل حقوق چقدر 
عایــدی دارد که بتواند برای مدرســه 
فرستادن فرزندش بدون در نظر گرفتن 
هزینه ها و دریافتی هــای خود مدارس 
)که حتی اگر دولتی هم باشند با عناوین 
مختلف از والدین دریافت می شــود(، 
حداقــل ۸00 هزار تومان بــرای لوازم 
التحریر و ملزومــات ابتدایی پرداخت 

کند؟!

خـــبــــر

با همکاری پایگاه بسیج  برگزار   شد 

میز خدمت شرکت آبفا در  مسجد مصلی اصفهان

با همکاری پایگاه بسیج برخی از معاونین و مدیران شرکت  
آب و فاضالب در قالب میز خدمت پاسخگویی چگونگی 

ارائه خدمات به مردم در مسجد مصلی بودند .

معاون خدمات مشترکین و امور درآمد  شرکت آب و فاضالب در پاسخ به شبکه 
فرسوده موجب هدر رفت آب می شود گفت:در حال حاضر شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان کمترین میزان هدر رفت آب در کشور دارد این در حالی است که در 
سال ۸6 میزان هدر رفت آب در اصفهان بیش از 30 درصد بوده در حالیکه این رقم 

هم اکنون به 16 درصد رسیده است.
رضا رضایی ادامه داد: با اصالح شبکه های فرسوده که همه ساله در دستور کار شرکت 
قرار دارد میزان پرت آب در اصفهان به حداقل رسیده است همچنین اصالح شبکه 

فرسوده فاضالب اصفهان در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم در حال اجراست.
وی به ارائه 23 خدمت غیرحضوری شرکت آب وفاضالب استان اصفهان اشاره کرد 
و عنوان نمود: شرکت آب وفاضالب استان اصفهان از طریق سامانه 1۵22 بیش از 23 
خدمت را به صورت غیر حضوری به مردم در اقصی نقاط استان ارائه می دهد که این 

امر در راستای خدمات بهتر در کوهتاه ترین زمان ممکن اجرایی شده است.
معاون خدمات مشترکین و اموردرآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه هزینه 

تمام شده هر متر مکعب آب هزار تومان برآورد گردیده است خاطرنشان ساخت: قیمت تمام 
شده هر متر مکعب آب هزار تومان برآورد شده در حالیکه حدود 4۸6 تومان بابت هر مترمکعب 

آب از مشترکین دریافت می شود بنابراین در مصرف آب نهایت دقت را به خرج دهند.
رضایی با تاکید بر رعایت الگوی مصرف آب تصریــح کرد:اگر یک خانواده 4 نفری مطابق با 
الگو آب مصرف کنند آب بهای آنها حدود 12 هزار تومان می شود در غیر این صورت آب بها 
پلکانی محاسبه می گردد و هر چه قدر مصرف آب بیشتر از الگو باشد روش محاسبه به صورت 

تصاعدی انجام می شود.
در ادامه مدیرآبرسانی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: یکی از اولویت های شرکت 
آبفا استان اصفهان توزیع عادالنه آب است براین اساس با نصب فشار شکن در برخی از نقاط 

شهر درصدد آن هستیم تا آب با فشار یکسان میان مردم در سطح شهر توزیع شود.
 رحیمی مدیر آبفا منطقه 2 اصفهان پیرامون  اقدامات  انجام شــده  در راستای رفع بوی بد 
منهول های  فاضالب  اعالم کرد: شرکت آبفا منطقه 2 اصفهان همه ساله به منظور رفع بوی 
بد منهول های فاضالب و مبارزه با حشرات موذی ،شستشوی شبکه فاضالب را در دستور 
کار قرار می دهد. وی افزود: در سال جاری حدود ۸0 درصد شبکه فاضالب در منطقه 2 مورد 

شستشو قرار گرفته و 20 درصد باقی مانده به قوت در حال اجراست. مریم محسنی 
خـــبــــر



چشم تخت جمشید را کور می کنند تا نام شان باقی بماند!
وندال ها به گوردخمه  دو هزارساله  معروف به چشمه پارسه )تخت جمشید( در َمرودشت هم رحم نکردند 
و به بخش هایی از آن دست اندازی کرده اند. حاال رنگ های سیاه و سفید و قرمز ورودی این بنای ارزشمند 

را رنگی کرده است.
سیاوش آریا  کنشگر میراث فرهنگی استان فارس، با اشاره به یادگاری نویسی های انجام شده با رنگ روی 
دیواره های گوردخمه  تخت جمشید به عنوان محوطه ای که اسفند ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ثبت شده 
است، بیان می کند: از سوی دیگر حضور معتادها و بی خانمان ها در کنار این محوطه و روشن کردن آتش و 
باقی ماندن خاکستر آن در داخل، کنار و اطراِف این گوردخمه، چهره ی زشتی را از این محوطه به نمایش 

گذاشته است.
او با بیان این که بی مهری ها به این محوطه  تاریخِی حدود دو هزار ساله، فقط مربوط به وندالیسم و حضور 
معتادان نمی شود، از وجود زباله در اطراف این محوطه  تاریخی که به تنهایی چهره  زشتی را برای آن به 
نمایش گذاشته، خبر می دهد و می گوید: از سوی دیگر عوامل طبیعی و به ویژه بیولوژیکی )گل سنگ ها( در 
داخِل سنگ های رخنه کرده و باعث ایجاِد ترک و شکاف هایی شده اند که تخریِب جداره   این گوردخمه ها 

را سرعت می دهد.
وی با اشاره به این که بررسی کامل و به دست آوردن اطالعات کامل از این محوطه می توانست دستِ کم 
موضوع پایان نامه  دانشجویان رشته  باستان شناسی و تاریخ باشد، به نبود حتی یک تابلوی معرفی در این 
بخش از تخت چمشید اشاره می کند و ادامه می دهد: پدیده  فروچاله ها و فرونشست زمین در َمرودشت و 
در کنارِ ارزشمندترین بناهای تاریخی مانند نقش رستم و پارسه، یکی از چالش هایی است که در چند سال 
گذشته گریبانگیر این دو یادگار تاریخی را گرفته است و همچنان آسیب های وارد شده به آن رو به افزایش 
است.او فرونشست زمین در حریم درجه یک و در نزدیکی گوردخمه  »چشمه پارسه« را که در یک خط درازا 
)طولی( گسترش پیدا کرده، نمونه ای از این اتفاق می داند و ادامه می دهد: نکته   غم انگیز داستان زمانی رخ 

می دهد که بدانیم این فرونشست ها در حال گسترش اند.
فرونشست زمین در محدوده  کوه رحمت

این فعال میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به درخواست های زیادی که در طول سال های گذشته توسط 
کارشناسان و ُکنشگران میراث فرهنگی مطرح شده که باید دست کم درسی به نام »میراث فرهنگی و زیست 
بوم« در واحدهای درسی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی گنجانده شود، ادامه می دهد: هر چند 

گور سنگِی کوه مهر )رحمت( در نزدیکی میراث جهانی پارسه، قرار 
دارد، اما »لویی وانِدنِبرگ« ندید، به عنوان نخستین کسی که 
تعداد زیادی از استودان ها و گوردخمه های این منطقه از تخت 
جمشید را شناسایی کرد آن را ندید. حتی بعد از آن »ِهرتسِفلد« 
و دیگر پژوهشگران که این آثار را شناسایی کردند، هیچ کدام 
به این گوردخمه اشاره ای نکردند.او با بیان این که جایگاه این 

گور سنگی در کوه مهر )رحمت( و نزدیکی میراث جهانی پارسه 
اســت، ادامه می دهد: در جلو این آرامگاه یا همان گوردخمه یک 

قاب برای مسطح کردن نمای گور ســنگی تراشیده شده است. درگاه 
این آرامگاه، مستطیل شکل است و فضای درون آن یک مربع را تشکیل می دهد 

که در پیرامون درگاه گوردخمه، دو فرو رفتگی برای ُمهــر و موم کردن درِ درگاه وجود دارد. این 
 بازمانده بدون تعیین حریم است و در کنار آن در دل کوه، اُستودانی به جای مانده از روزگار ساسانی وجود 

دارد.
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مجموعه جهانی تخت 
سلیمان مجهز به حفاظت 

الکترونیکی است
فرمانــده یگان حفاظــت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی آذربایجان غربی از تجهیز 
مجموعه جهانی تخت ســلیمان 
بــه سیســتم های حفاظتی خبر 
داد. سرهنگ حســن محمدی  با 
بیان این که در راســتای حفاظت 
از این مجموعــه جهانی اقدامات 
خوبی پیش بینی شده است گفت: 
حفاظت فیزیکــی و الکترونیکی 
نیز به جهت تشدید مراقبت های 
حفاظتــی در حد مطلــوب برای 
مجموعــه پیــش بینی شــده و 
پرســنل یگان با مســاعدت های 
رئیس مجموعه در طول شــبانه 
روز اقدامــات حفاظتــی را انجام 
می دهنــد. سیســتم رادیویــی 
)بی سیم( با مرکز ۱۱0 فرماندهی 
انتظامی و پاسگاه تخت سلیمان 
در ارتباط بوده و در این مجموعه 
تعبیه شــده اســت.محمدی در 
خصوص پوشش انتظامی پاسگاه 
تخت سلیمان که با گشت زنی های 
شــبانه روزی در خود مجموعه و 
اطراف آن انجام می شــود، اعالم 
کرد: این اقدام در خصوص تشدید 
مراقبت هــای حفاظتــی حائــز 

اهمیت است.

آداب و رسوم
از مهمترین مراسم این روستا که 
به مناسبت  هاي مختلف در طول 
سال برگزار مي  شــود، می توان 
به تعزیه خواني  هاي ماه محرم، 
مراســم پریدن از روي آتش در 
چهارشنبه سوري و مراسم کوسه 
اشاره کرد. هفت سنگ، ترکه بازي، بشور و بگرد و 
یه قل دوقل از جمله بازي  هاي محلي رایج در بین 

نوجوانان و جوانان روستا است.
صنایع دستی و سوغات

صنایع دســتي در این روســتا مرهــون رونق 
دامپروري و تالش دختران و زنان هنرمند روستا 
است. تولید پشم و نخ  ریســي و رنگرزي به مدد 
زنان هنرمند این روستا صورت مي  گیرد. فرش  
هاي اسفرجان با طرح  هاي بوته حوضي، گلداني 
و خیاباني از بهترین و معروف  ترین صنایع دستي 
منطقه هستند. اغلب این نوع بافته  ها در بازارهاي 
فرش اصفهان، تهران، کاشان و قم به فروش مي 
 رسند. جوز قند، ترش گردو، هسته شور، زردآلو، 
برگه زردآلو و گیوه بهترین ســوغاتي  هاي این 

روستا به شمار مي  آیند.
غذای محلی

آش کشک، اشــکنه، کالجوش )کله جوش(، 
آش آجیلي و آش اســفندي از غذاهای محلي 

مورد عالقه گردشگران است که در روستا طبخ 
مي  شود.

جاذبه های گردشگری
دره هونجان، حاشیه رودخانه اسفرجان، باغ هاي 
میوه روستا، بیشه ها، چشمه  سارها و تفرجگاه  
های پیرامون آن جلوه  اي از طبیعت بکر و زیباي 
روستاي اسفرجان را به نمایش مي  گذارند. چشمه 
بیشه و زرچشمه از جمله تفرجگاه  ها و زیباترین 
ییالقات روستا هســتند. در زیر به چند مورد از 
جاذبه های گردشگری اسفرجان اشاره می کنیم:

امامزاده عبدالمطلب اسفرجان
بخش شرقی روستا و در محله پایین روستا امامزاده 
ای هســت که می گویند پســر امام موسی ابن 
جعفر)ع( اســت. این امامزاده در گذشته دارای 
گنبدی سبز با کاشیکاری بسیار زیبا بود و ضریحی 
از جنس چوب به رنگ سبز آرامگاه را احاطه کرده 
بود. مردم روســتا اعتقاد عجیبی از نظر مذهبی 
به این امامزاده دارند. ایــن امامزاده با ایوانی زیبا 
زیارتگاه اهل دل و عالقمندان اهل بیت )ع( است 
که معموال روزهای پنجشنبه برای زیارت می روند 
و تمام آیین های مذهبی روستا در این امامزاده 
برگزار می شود. در حال حاضر بخشی از صحن 
آن به تکیه شــهدای جنگ تحمیلی اختصاص 

یافته است.
قلعه جوی عباسی

قلعه جا عباسی یا جوی عباسی قلعه  ای قدیمی 
است که در منطقه شرقی روستا و در محلی که 
بیشتر تاکستان  ها و باغات انگور روستا را تشکیل 
می دهد قرار دارد. این منطقه دارای انگور بسیار 
مرغوب بدون هسته است که برای تهیه کشمش 
سبز و آفتابی بسیار مناسب است. در این بخش 
انواع انگور عسکری سیاه و انگور ایته به اصطالح 

محلی یا مره بعمل می آید. در گذشته با امکاناتی 
که در این قلعه بوجود آورده بودند کارگاه شیره 
پزی نیز در آن دایر بوده که هنوز آثار آن در داخل 
قلعه دیده می شود، پاتیل هایی از جنس کاشی 
سبز که بوســیله راه آبه های کاشی شده شیره 
انگور را به قسمت های مختلف کارگاه انتقال می 
داده است. در گذشــته برای چیدن انگور در ماه 
شهریور و مهر و تبدیل آن به کشمش آفتابی یا 
سبز و یا برای تهیه شیره مدت زمانی را در داخل 
قلعه که همه امکانات رفاهی را داشته اطراق می 
کرده اند. هنوز دیوارهای بلند قلعه که برای امنیت 
بیشتر بلند و قطور ساخته شده و در دیوارهای آن 
سوراخ  هایی برای تیراندازی تعبیه شده سالم و 

پا برجا است.
کوه پلنگی از مناظر بسیار دیدنی در بین 

جاده هونجان اسفرجان
یکي از مناظر بســیار زیبا که در سال  هایی که 
بخصوص آب و بارندگي فراوان دارد و در فصل بهار 
تا اواسط خرداد ماه مي توان آن را شاهد بود، محلي 
است واقع در بین جاده هونجان اسفرجان معروف 
به کوه پلنگي که دشتي قرمز رنگ از تجمع گیاهي 
بنام گلعرونه دارد که از خاصیت دارویي آن براي 
سرماخوردگي در فصل زمستان و همچنین به 
عنوان خوراک گوسفندان در فصل بهار استفاده 

مي شود.
منطقه قلتغ شاه

در باالی روستا به سمت غرب و در جاده با صفای 
اسفرجان به روستای هونجان پس از طی چند 
کیلومتر به منطقه قلتشاه یا قلتغ  شاه می  رسیم که 
محل برپایی سد قدیمی اسفرجان است که هنوز 
آثار و سنگ نبشته آن بر دیواره کوه باقی است. آثار 
سد در دو طرف رودخانه در این محل که از آهک 

و ساروج ساخته شده اســت به وضوح دیده می 
شود. سد قتلغ شاه که از آثار دورة آل مظفر است، 
با مصالح سنگ و ساروج ســاخته شده و در ۳۶ 

کیلومتري شهرضا قرار دارد.
یکی دیگر از تفرجگاه  های روستا پارک جنگلی 
کوهستانی است و نزدیک بیشه و در سمت راست 
جاده اسفرجان به هونجان قرار دارد. کمی باالتر 
بیشه باصفایی قرار دارد که رودخانه از مرکز آن 
می  گذرد و تفرجگاهی عمومی است که روزهای 
تعطیل بسیار شلوغ می  شود و پوشیده از درختان 
سپیدار است که در همه جای اسفرجان به وفور 
یافت می  شود. بیشــه  های سرسبز اسفرجان از 

جمله مناطق دیدنی این روستا است.
امکانات رفاهی-گردشگری

سایت مجموعه به مساحت صد هکتار در دو فاز 
کمپینگ و منطقه نمونه در حد فاصل روستاهای 
هونجان و اسفرجان در همسایگی سد تاریخی 

قلتغ  شاه و رودخانه دائمی زرچشمه و بیشه زارها 
و باغات و کوه بزقوچ اسفرجان در کنار مسیر اصلی 
مجاور به اراضی منابع طبیعی و مسیر دسترسی 
آب سنا واقع است. در بخش فرهنگی امکاناتی 
مانند موزه مردم شناسی، پارک تاریخی و عکاس 
 خانه روســتایی مورد توجه قرار گرفته است. در 
بخش ورزشی، ورزش  هایی مانند کشتی، شنا، 
فوتبال، گلف، تیراندازی، بســکتبال، والیبال، 
صخره نوردی، تنیس، بیلیارد و بدمینتون در نظر 

گرفته شده است.
از نظر رفاهی امکاناتی چون تیمچه، رستوران،  
چایخانه، بــاغ تاالر و همایش دارد و مســافران 
نوروزی و گردشگران می  توانند از ویالهای دهکده، 

کمپینگ و متل آن استفاده کنند.
کمپینگ شــامل ویالهای اقامتی توریســتی، 
اکوکمپ چادری با بزرگترین کمپینگ چادری 
عشایری کشور با ظرفیت چندین کمپ چادری، 

سفره خانه سنتی، چایخانه ســنتی، سرویس 
بهداشــتی، حمام، بازارچه روستایی عشایری، 
فضای بازی و سرگرمی، سوارکاری، تور روستایی 
عشایری، آموزش، علمی و تئوری نجوم و اجرای 

موسیقی سنتی در آستانه بهره برداری است.
در بخش تفریحی امکاناتی چون باغ وحش، باغ 
پرندگان، باغ ملل، پارک تفریحی کودکان، پارک 
آبی، دریاچه مصنوعی و آبشار، درشکه سواری، 

تلکابین  و بیابان  گردی طراحی شده است.
مسیر دسترسی

پس از خروج از شهر اصفهان به فاصله یک ساعت 
و نیم می  توانید خود را به روســتا برسانید، پس 
از طی مســافت ۴۲ کیلومتر در جاده شیراز در 
سمت راســت جاده تابلو راهنما شما را به جاده 
فرعی روســتا راهنمایی می  کند که پس از طی 
حدود۱۱کیلومتر به روستای سرسبز اسفرجان 

خواهید رسید.

روستای اسفرجان اصفهان؛طبیعت بکر و خانه  های زیبا

از نظر رفاهی 
امکاناتی چون 

تیمچه، رستوران،  
چایخانه، باغ تاالر 

و همایش دارد و 
مسافران نوروزی 
و گردشگران می 
 توانند از ویالهای 
دهکده، کمپینگ 
و متل آن استفاده 

کنند.

روستای اســفرجان با موقعیت کوهســتانی یکی از 
روستاهای خوش آب  و  هوای شهرضا در استان اصفهان 
است. وجود باغات میوه، رودها، چشمه  های جوشان، 
طبیعت بکر و خانه  های زیبا اسفرجان را تبدیل به محل 

مناسبی برای گردشگری و طبیعت  گردی کرده است.

گردشگری
گزارش
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گردشگری
خبر
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 نکات الزم برای یک خرید خوب و باصرفه
زندگی خرج دارد،خرد ، کالن، خوراک و... . بعضی وقت ها خرج خرید مایحتاج زندگی ســربه 
فلک می کشد و بعد از خرید برخی از افراد را اگر اغراق نباشد تا مرز سکته پیش می برد. در این 
گزارش می کوشیم کاری کنیم که کمتر بترسید!انجام هرکاری نیاز به تجربه و تخصص دارد 
و اگر اصولی کار کنید شاق ترین امور هم شیرین می شود پس به تجربیات بزرگ تر ها احترام 

بگذارید.برای یک خرید خوب الزم است:
1 - گرسنه نباشید:وقتی برای خرید مایحتاج زندگی به بازار می روید حتما یک وعده غذایی 
ساده خورده باشید. گرســنگی و خرید ترکیب نا خوش آیندی اســت که پشیمانی به بار می 
آورد.بارها دیده شــده که خیلی افراد هنگام خرید چیزهایی می خرند که بعدا پیشیمان می 
شوند،گرسنگی و هیجان آنی ناشی از آن می تواند باعث شــود چندین برابر نیازتان خوراکی 

بخرید.
2 - عمده خرید کنید:بعضی کاال ها مصرف مداوم دارند. مثال دستمال کاغذی ، لوازم شوینده 
و... این نوع کاالها که تاریخ مصرف طوالنی مدتی هم دارند در بسته های بزرگ تر و چند لیتری 

بخرید تا هزینه هایتان کاهش یابد.
3 - دوست داشتن کافی نیست:در بسیاری موارد وقتی از افراد به ویژه خانم ها دلیل برخی 
خرید هایشان را جویا می شوید تنها پاسخی که می شــنوید دوست داشتن است. اما دوست 

داشتن کافی نیست. برای یک خرید موفق باید برای هر خرید دلیل منطقی داشته باشید.
4 - از بورس کاالها خرید کنید:خرید از عمده فروشی ها یا به عبارتی بورس کاال ها به صرفه 
تر است وقتی وارد مکانی می شوید که چندین و چند فروشگاه با یک زمینه کاال مشغول کارند، 
فضای رقابتی حاکم است و قیمت ها شکسته خواهد شد. درغیر اینصورت می توان انتظار داشت 

در بازارهای انحصاری خریدار زیان ببیند.
5 - مارک ها را فراموش کنید: برخی برند های مشــهور برای حفظ پرستیژ کاری اقدام به 
فروش کاال با قیمت های باال می کنند. این درحالیست که شــما می توانید خیلی از کاالهای 
باکیفیت را با قیمتی باورنکردنی تهیه کنید. فقط چون برند مشــهوری ندارند. پس لطفا قید 

مارک های پوشالی رابزنید.
6 - خرید آنالین: برخی فروشــگاه های آنالین برای جلب مشتری تخفیف های خوبی می 

دهند به آنها هم سری بزنید.
7 - خرید خارج از فصل: یک پالتــو و بارانی در فصل 
تابستان خریدار ندارد پس فروشنده تخفیف خوبی برای 
فروشش می دهد. پس بدنیست خرید خارج از فصل را هم 

در برنامه کارتان قرار دهید. به نظر کارساز می آید.
8 - جستجو گر باشید: معموال کاالهایی که تاریخ مصرف 

کوتاهی دارند را می توان به قیمت مناســبی خرید البته اگر 
حواستان جمع باشد و چشم تیز بینی داشته باشید.

فروشندها از ترس از بین رفتن کاالهای به ویژه خوراکی خیلی خوب 
تخفیف می دهند مخصوصا اگر تاریخ انقضایش نزدیک باشــد. پس این بار موقع خرید به 

این نکته توجه بیشتری کنید.
9 - هیچ کس از چانه زدن ضرر نکرده: برای خرید مناسب در مورد قیمت کاال چانه بزنید. 

هیچ کس از چانه زدن ضرر نکرده شاید تخفیف خوبی گرفتید.

برترین درمان خانگی 
ترک لب ها

نخستین و مهم ترین درمان خانگی 
برای ترک لب ها، الیه  برداری لب 
هاســت. این روش به شما کمک 
می کند کــه از ســلول های مرده 
پوست و دیگر ناخالصی ها خالص 
شوید و پوست لب تان خوب شود. 
استفاده از این درمان قبل از استفاده 
از هرگونه پماد، برای آغاز فرآیند 
درمان توصیه می شود. با این وجود، 
الیه برداری باید به آرامی انجام شود 
زیرا حرکات شدید می تواند باعث 
خونریزی و بدتر شدن وضعیت شما 
شــده و آن را بیش از حد حساس 
کند. راه هایی بــرای الیه برداری 

لب ها وجود دارد:
روش اول: عسل و شکر

– شکر و عسل را به نسبت های ۲ 
به ۱ ترکیب کنید تا خمیر خوبی 

به دست بیاید.
– این خمیر را بر لب ها گذاشته و ۱۵ 
دقیقه صبر کنید و به آرامی با نوک 

انگشتان اسکراب کنید.
– آن را با دقت با آب ولرم بشویید.

– برای کسب نتیجه بهتر، این کار را 
دو بار در هفته انجام دهید

روش 2: مسواک
– از یک مســواک نرم بــرای الیه 

برداری لب ها استفاده کنید.
– قبل از استفاده، از تمیز بودن آن 

مطمئن شوید.

1. منبع مشکل ایجاد 
شده را بیابید

اگر علت مشکالت مالی 
تان از دست دادن شغل 
و یا از بین رفتن سرمایه 
بر اثر یک اشتباه فردی 
باشد، پیدا کردن منبع 
کار چندان دشــواری نخواهد بود، اما گاهی 
اوقات مشکالت مالی بدین خاطر است که فرد 
بیش از درآمدش هزینه می کند، بدون اینکه 
متوجه باشد.  اگر ناگهان متوجه شدید نمی 
توانید اقساط خود را پرداخت کنید، احتماالً 
بیش از حد توانتان وام گرفته اید و یا کاالی 

اقساطی خریداری کرده اید.
 لیستی از اصلی ترین مشکالت مالی خود را 
لیست کنید. به خاطر داشته باشید که الزم 
نیست همه مشــکالت را دفعتاً حل کنید. 
به جای ایــن کار آیتم هایی که در لیســت 
یادداشت کرده اید را اولویت بندی کنید. مثاًل 

ممکن است اولویت اصلی شما صفر کردن 
برخی اقساط و یا شــاید یافتن شغل باشد. 
وقتی اصلی ترین و با اولویت ترین مشکالت 
حل شد، حل شدن مشکالت کوچک تر ساده 

تر خواهد بود.
 پس از شناسایی و اولویت بندی مشکالت 
مالی، برای هر کدام از مشکالت، زمان بندی 
هدف مندی مشخص کنید. مثاًل با خودتان 
بگویید باید تا پایان این ماه تکلیف شــغلم 
مشخص شــود و یا اینکه بتوانم در طول دو 

سال، بیشتر دیون خود را پرداخت کنم.
 اگر متأهل هستید، بهتر است همسر خود را 
نیز از مشکالتتان با خبر نموده و از او بخواهید 

در حل مشکالت در کنارتان باشد.
 2. لیستی از راه حل ها تهیه کنید

پس از اینکه مشکالت مالی خود را اولویت 
بندی کردید، برای حل هر کــدام از آن ها 
زمانی مشخص کنید. گام هایی عملی برای 
نزدیک شدن به اهداف از پیش تعیین شده 
ترســیم نموده و آن ها را به صورت واضح و 
دقیق یادداشت کنید.   مثاًل اگر هدف شما 
این اســت که یکی از وام های بزرگی که از 
بانک گرفته اید را در طول ۲ ســال تسویه 
کنید، باید محاسبه کنید هر ماه به چه میزان 
پول نیاز دارید.   اگر هدفتان یافتن شــغل 
اســت، باید راه حل هایی همچون بررسی 
روزانه آگهی های شــغلی، پر کردن ۱0 فرم 
درخواست در هر هفته و ... را یادداشت کنید.

  3. بودجه بندی کنید
بودجه بندی به شــما کمک می کند تا به 
دخل و خرجتان جهت دهید و بدانید پولتان 

دقیقاً از کجا آمده و در کجا هزینه می شود. 
با شناسایی دقیق دخل و خرج خیلی راحت 
تر می توانید هزینه هــای اضافی زندگی را 
حذف کرده و ســریعتر قرض ها و وام های 
خود را تســویه کنید. پس از بررسی مخارج 
زندگی الزم اســت برای هر ماه یک بودجه 
بندی مشخص انجام دهید و برای هر دسته از 
مخارج مانند خورد و خوراک، تفریح، درمان و 

... بودجه ای مشخص اختصاص دهید.
 با دقت خرج  روزانه و ماهانه خود را بررسی 
کنید. این احتمال وجود دارد که در برخی 
حوزه های زندگی ولخرجی مــی کنید. با 
دقت تمام جوانب و هزینه ها را مد نظر قرار 
دهید )غذا، هزینه های اسکان، خودرو، تفریح 
و غیره( و سعی کنید بخش هایی را که بیش 
از نیازتان هزینه می کنید، شناسایی نمایید. 
ممکن است به جای پخت و پز در خانه، بیش 
از اندازه از بیرون غذا سفارش می دهید و یا 
شاید به جای امانت گرفتن کتاب از کتابخانه، 
کتاب می خرید. تا می توانید هزینه های غیر 
ضروری زندگی را کاهش دهید تا بار مالی از 

روی دوشتان کاسته شود.
 4. خانواده را با خود همراه کنید

اگر شما و همسرتان و یا دیگر اعضای خانواده 
بر راه حل های احتمالی برای حل مشکالت 
مالی اتفاق نظر نداشته باشید، ایجاد تغییر 
بســیار دشــوار خواهد بود. درگیری مداوم 
درباره چگونگی هزینه کردن در خانه، نتیجه 
ای جز اتــالف وقت و انرژی و حل نشــدن 

مشکالت مالی به همراه نخواهد داشت.
  پس الزم است پیش از اتخاذ هر تصمیم و یا 

اعمال هر تغییری، موضوع را با همه اعضای 
خانواده در میان گذاشــته و همه را با خود 

همراه کنید.
 6. بودجه بندی را با دقت رعایت کنید

وقتی برای دخل و خرج خود بودجه بندی 
کردید، اطمینان یابید که تا جای ممکن به 
انجام آن پایبند هستید. اگر پس از یک ماه 
متوجه شدید بودجه برخی بخش ها زیاد و 
برخی بخش ها کم است، می توانید در بودجه 

بندی اصالحاتی اعمال کنید.
 7. تا می توانید هزینه های زندگی را 

کاهش دهید.
پس از چند هفته و یا چند ماه بودجه بندی 
دقیق، به عقب بازگردید و دوباره هزینه های 
خود را بررســی کنید. ببینید هزینه کدام 
بخش از زندگی را می توانید کاهش دهید. 

مثاًل شاید بتوانید برای اوقات فراغت و تفریح 
خود، سرگرمی های کم هزینه تری انتخاب 
کنید، مثالً  تفریحات بی هزینه و یا کم هزینه 
ای مانند رفتن به پــارک را انتخاب کنید و 
تفریحات پر هزینه را تا حــد امکان حذف 
کنید. از سویی راه هایی برای کاهش مصرف 

برق، آب، تلفن و اینترنت بیابید.
 8. حتی پس از پرداخت وام ها و قرض ها 

این عادات خوب را حفظ کنید
پس از اینکه توانســتید از این فراز و فرودها 
بیرون آمده و به روال عادی زندگی بازگردید، 
بهتر است برای پیشگیری از مشکالت آتی، 
بودجه بندی را مانند قبل ادامه دهید. حال 
که ماه ها و حتی ســال ها با بودجه بندی و 
برنامه ریزی خرج کرده اید، چرا می خواهید 
آن را رها کنید؟ اکنون با بودجه بندی و دقت 

در دخل و خرج می توانید برای آینده خود و 
یا فرزندانتان پس انداز کنید.

 9. در مورد هر خریدی منطقی فکر کنید
قبل از اینکه بــه هر خریدی اقــدام کنید، 
خصوصاً اگر خریدی ســنگین مانند خانه و 
ماشین باشد، سعی کنید پس از جستجو با 
توجه به شرایط مالی تان، بهترین گزینه را 
انتخاب کنید. بهتر است برای پیشگیری از 
مشــکالت مالی به اندازه پول نقدتان خرید 
کرده و از خرید اقساطی تا حد امکان اجتناب 
کنید. این روش باعث می شــود خرید های 
غیر ضروری و اضافه بر نیازتان را انجام ندهید. 
همچنین توجه کنید الزم نیست هر چیزی 
که تخفیف خورده و یا قیمت و شرایط خوبی 
دارد را صرفاً به همین دلیل و بدون توجه به 

نیازتان خریداری کنید.

روش هایی برای مقابله با مشکالت مالی

 پس از شناسایی 
و اولویت بندی 
مشکالت مالی، 
برای هر کدام از 
مشکالت، زمان 

بندی هدف مندی 
مشخص کنید.

مشکالت مالی ممکن است ناگهان بوجود آمده و علل 
مختلفی داشته باشــند. برخی از این علل عبارتند 
از: از دست دادن شــغل، زیر بار قرض و وام رفتن و یا 
ورشکست شدن. در هر حال مهمترین چیزی که باید 
انجام دهید، شناسایی مشکل و پیدا کردن راهی برای 
برون رفت از شرایط موجود است. با تدبیر و حوصله 
خواهید توانست به سرعت، گذشته را جبران کرده و 
دوباره روی غلتک بیافتید. در ادامه به برخی روش های 

مقابله با مشکالت مالی می پردازیم.
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The Iranian Offshore Oil Company 
(IOOC) has joined the Department 
of Environment (DOE) to save 
the coral reefs of Kharg Island 
in the Persian Gulf.According to 
IOOC, the pilot plan is aimed at 
restoration of coral reef habitats on 
the island.Accordingly, some of the 
goals of the 3-year project include 
restoration of damaged coral reefs, 
the creation of new coral habitats, 
identifying and introducing a 
suitable indigenous method for 
coral habitat development and 
developing and testing successful 

and operational techniques for 
restoration of other coral reefs 
in other areas in the Persian Gulf 
and the Sea of Oman.IOOC, a 
subsidiary of the state-owned 
National Iranian Oil Company, is 
in charge of developing several 
major crude oil reservoirs in the 
Persian Gulf region, including 
Abouzar, Hendijan, Bahregansar, 
Reshadat, Soroush, Norouz and 
Doroud fields as well as collecting 
associated petroleum gases in 
Kharg Island and Bahregan oil 
region.

Kermanshah 
exports near 
$900mn in 
five months
Close to 2.063 
million tons of non-
oil commodities 
worth $896 million 
were exported 
from the western 
Iranian province 
of Kermanshah 
during the first 
five months of 
the current fiscal 
(started on March 
21), a senior 
official said.
Director General 
of Kermanshah 
C u s t o m s 
Administrat ion 
Khalil Heidari said 
the figures indicate 
an 11% growth the 
volume and 23% 
decline in the value 
of the province’s 
exports compared 
with the similar 
period of last year.
Over 1.1 million 
tons of the goods 
worth $485 
million were 
exported through 
four major border 
crossings, namely 
K e r m a n s h a h , 
Parvizkhan, Paveh 
and Khosravi 
during the period, 
which also show 
y e a r - o n - y e a r 
declines of 11% 
and 17% in 
terms of value 
and volume, 
respectively.
D e t e r g e n t s , 
e v a p o r a t i v e 
products, home 
a p p l i a n c e s , 
tomato, tile, plastic 
bags, coolers and 
potato are among 
the main goods 
exported via 
the province’s 
borders.
The province’s 
total exports 
during last Iranian 
year stood at 5.896 
million tons with 
a value of over 
$2.907 billion, 
jumping 44% 
and 33% growth 
in terms of value 
and tonnage, 
r e s p e c t i v e l y , 
compared to its 
previous year.
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IOOC to coop. with DoE to revive coral 
reefs in Kharg Island

Beijing is widely 
expected to 
a n n o u n c e 
more support 
measures in 
coming weeks 
to avert the risk 

of a sharper economic 
slowdown as the United 
States ratchets up trade 
pressure, including the 
first cuts in some key 
lending rates in four years.
On Friday, the central 
bank cut banks' reserve 
requirements for a 
seventh time since early 
2018 to free up more 
funds for lending, days 
after a cabinet meeting 
signaled that more 
policy loosening may be 
imminent.
August exports fell 1% 
from a year earlier, the 
biggest fall since June, 
when it fell 1.3%, customs 
data showed on Sunday. 
Analysts had expected a 
2.0% rise in a Reuters poll 
after July's 3.3% gain.
That's despite analyst 
expectations that a 
falling Yuan would offset 
some cost pressure and 
looming tariffs may have 
prompted some Chinese 
exporters to bring 
forward or "front-load" 
US-bound shipments 
into August, a trend 
seen earlier in the trade 
dispute.
China let its currency 
slide past the key 7 per 
dollar level in August for 
the first time since the 
global financial crisis, and 
Washington labelled it a 
currency manipulator.
"Exports are still weak 

even in the face of 
substantial Yuan currency 
depreciation, indicating 
that sluggish external 
demand is the most 
important factor affecting 
exports this year," said 
Zhang Yi, economist at 
Zhong Hai Sheng Rong 
Capital Management.
Among its major trade 
partners, China's August 
exports to the United 
States fell 16% year-on-
year, slowing sharply from 
a decline of 6.5% in July. 
Imports from America 
slumped 22.4%.
Many analysts expect 
export growth to slow 
further in coming 
months, as evidenced by 
worsening export orders 
in both official and private 
factory surveys. More US 
tariff measures will take 
effect on Oct. 1 and Dec. 
15.
"China-US trade friction 
has led to a sharp decline 
in China's exports to the 
United States," said Steven 
Zhang, chief economist 
and head of research at 
Morgan Stanley Huaxin 
Securities.
Exports to Europe, South 
Korea, Australia, and 
Southeast Asia (ASEAN) 
also worsened on an 
annual basis, compared 
with July, while shipments 
to Japan and Taiwan 
posted slightly better 
growth than the previous 

month.
Sunday's data also 
showed China's imports 
shrank for the fourth 
consecutive month since 
April. Imports dropped 
5.6% on-year in August, 
slightly less than an 
expected 6.0% fall and 
unchanged from July's 
5.6% decline.
Sluggish domestic 
demand was likely the 
main factor in the decline, 
along with softening 
global commodity 
prices. China's domestic 
consumption and 
investment have 
remained weak despite 
more than a year of 
growth boosting 
measures.
China reported a trade 
surplus of $34.84 billion 
last month, compared 
with a $45.06 billion 
surplus in July. Analysts 
had forecast a surplus of 
$43 billion for August.
August saw dramatic 
escalations in the bitter 
year-long trade row, with 
Washington announcing 
15% tariffs on a wide 
range of Chinese goods 
from Sept. 1. Beijing hit 
back with retaliatory 
levies, and let its Yuan 
currency fall sharply to 
offset some of the tariff 
pressure.
China and the United 
States on Thursday 
agreed to hold high-level 

talks in early October in 
Washington, the first in-
person discussions since 
a failed US-China trade 
meeting at the end of July.
But there was no 
indication that any 
planned tariffs on Chinese 
goods would be halted, 
and markets expect a 
lasting peace between the 
two countries seems more 
elusive than ever.
White House economic 
adviser Larry Kudlow 
said on Friday the United 
States wants "near term" 
results from US-China 
trade talks in September 
and October but 
cautioned that the trade 
conflict could take years 
to resolve.
China's trade surplus with 
the United States stood at 
$26.95 billion in August, 
narrowing from July's 
$27.97 billion.
It still reached $195.45 
billion in the first 
eight months of 2019, 
highlighting continued 
imbalances which 
have been a core 
complaint of Trump's 
in his administration's 
negotiations with Beijing.
"The global economy is 
approaching the turning 
point of a recession, and 
external demand will for 
sure become worse and 
worse," Morgan Stanley 
Huaxin Securities' Zhang 
said.

Russia-China Trade 
Grows 4.5% in First 8 
Months of 2019 to over 
$70 bln
– Trade turnover between Russia and 
China in January-August 2019 grew 
4.5% to $70.59 billion, China’s General 
Administration of Customs said on Sunday.
According to the data published by the 
agency, the volume of Chinese exports to 
Russia showed zero growth the first eight 
months of this year, estimated at nearly 
$31.14 billion. China’s imports of Russian 
goods and services increased 8.3% to 
$39.45 billion, Tass reported.
In July, trade turnover between the two 
countries reached $9.41 billion.
In 2016, Russian-Chinese trade rose 2.2%, 
reaching $69.52 billion. In 2017, this 
number grew 20.8% to $84.07 billion, and 
in 2018 it exceeded $107 billion, showing a 
27.1% growth.

Iran-Turkey trades 
surpass $4bn in seven 
months
The trade between Iran and Turkey 
reached a total of $4.21 billion during the 
first seven months of 2019, indicating 
a decline of 30.2% compared with the 
corresponding period of 2018.
According to data released by Turkish 
Statistical Institute, Iran exported $2.82 
billion worth of goods to Turkey during 
the period, indicating a 37.85% decline 
compared with the similar period of last 
year.
The country’s imports from Turkey stood 
at $1.39 billion in the seven-month period, 
also registering a decline of 7.09% year on 
year.
Iran was Turkey’s 19th biggest export 
destination and the 11th biggest exporter 
of goods to the country during the period.
Iran’s exports to Turkey in July amounted 
to $102.76 million, down 85.89% while 
imports from the neighbor during the 
month fell to $218.98 million (or 14.48%) 
compared with the similar span of last year.
Senior officials from Iran and Turkey’s 
economic sectors met on Tuesday as a 
committee to follow up on the preferential 
trade agreement reached between the two 
countries.
In the meeting, the acting head of Iran’s 
Trade Promotion Organization (TPO), 
Hamid Zadboum, mentioned the two 
countries’ great potentials for economic 
cooperation and called on the two sides to 
take necessary measures for increasing the 
two countries’ trade turnover.
“In the past five years, the volume of trade 
between Iran and Turkey has exceeded $53 
billion, and considering the determination 
of the two countries’ presidents, the figure 
should increase to $150 billion over the 
next five years,” Zadboum said.
The official mentioned the preferential 
trade agreement between the two 
countries which has been operational 
since 2015 and said “We hope that with 
the support of the governments of the two 
countries, the agreement would continue 
in the best way for both sides and it would 
pave the way for further expansion of trade 
ties,”

China's exports unexpectedly fell 
in August as shipments to the United 
States slowed sharply, pointing to further 
weakness in the world's second-largest 
economy and underlining a pressing need 
for more stimulus as the Sino-US trade 
war escalates.

China's August Exports Unexpectedly 
Shrink

news

"China-US 
trade friction 
has led to a 
sharp decline in 
China's exports 
to the United 
States," said 
Steven Zhang, 
chief economist 
and head 
of research 
at Morgan 
Stanley Huaxin 
Securities.
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Iran not to withdrawal from 
JCPOA completely; MP says
Gholamreza Heydari hopes that next round of cuts 
in nuclear commitments under 2015 nuclear deal 
(JCPOA) lead to less tension.
he said “Europeans see their interests in relation to 
United States benefits.”The Iranian lawmaker refers 
to the third round of cuts in nuclear commitments 
under the JCPOA and added that we have to see how 
much our European side and our interests are provided 
in this new game.“The fact is that Trump is a special 
phenomenon in history. For example, U.S president had 
already sent mediators, including Japan and France, to 
negotiate with Iran, but now he says that I have nothing 
to do with the mediator and I want to communicate 
directly. So Trump is unpredictable.”Answering to 
question about could Tehran next steps lead to Iran's 
withdrawal from JCPOA, he said "I do not see such a 
prospect.”The IAEA said in a statement on Friday that 
acting Director General Cornel Feruta "will travel 
to Tehran on Saturday for meetings with high-level 
Iranian officials on Sunday"."The visit is part of ongoing 
interactions between the IAEA and Iran," the statement 
said, adding that this included "the IAEA's verification 
and monitoring in Iran under the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA)", the name for the 2015 deal 
with world powers over Iran's nuclear programme.
On Saturday, Iranian officials are expected to 
announce details of the third round of cuts in 
nuclear commitments under the JCPOA, which 
Iranian President Hassan Rouhani announced on 
Wednesday, and said it will affect "the field of research 
and development".The nuclear deal - agreed on by 
Iran, China, France, Germany, Russia, the United 
Kingdom, the US and the European Union - gave Tehran 
sanctions relief in exchange for accepting curbs on its 
nuclear programme.Tensions between Iran and the 
other parties to the deal have spiralled since the US 
unilaterally pulled out in 2018 and reinstated crippling 
economic sanctions.

Japan, France coop. to reduce 
tension between Iran, US
Senior officials of foreign ministries of Japan and 
France agreed to continue their diplomatic efforts for 
reducing tensions between Islamic Republic of Iran 
and the United States.
Senior Deputy Foreign Ministry of Japan Takeo Mori 
and an official in charge of France’s security policies 
Philip Errera met and held talks in Pari.
In this bilateral meeting, Japan Deputy Foreign 
Ministry Takeo Mori told that Tokyo will make its 
utmost effort for helping reduce tensions in the Middle 
East region.Japan is seeking to organize a meeting 
between Japanese Prime Minister Shinzo Abe and 
Iranian President Hassan Rouhani on the sidelines of 
UN General Assembly meeting which will be held late 
in next month.

Greenblatt's resignation heavy blow to 
'Deal of Century'

The news has 
strengthened the 
assumptions about the 
defeat of the American 
plan.
Greenblatt may stay in the 
role until the publication 

of the long-delayed plan, which is 
now due to come out some time after 
Israeli elections on 17 September, 
reports say.
He has been one of the main 
designers of the Deal of the Century, 
about who Trump wrote “Jason 
Greenblatt, the official in charge of 
President Donald Trump’s Middle 
East peace plan, is departing the 
White House,” on Thursday.
“After almost 3 years in my 
Administration, Jason Greenblatt 
will be leaving to pursue work in 
the private sector. Jason has been a 
loyal and great friend and fantastic 
lawyer,” the US President wrote in a 
series of posts on Twitter.
Fatah, formerly the Palestinian 
National Liberation Movement, has 
also reacted to the American official’s 
resignation. Calling it ‘admission of 
failure’ for the White House’s much-
delayed Israeli-Palestinian peace 
plan.
Some political analysts believe that 
his resignation will be a heavy blow to 
the Israeli PM Benjamin Netanyahu, 
since he was hopeful to benefit some 
advantages from the implementation 
of the American plan.
The 'Deal of the Century' is an 
American plan in which Jerusalem 
and the occupied districts of the West 
Bank where Zionist settlements are 
built will be completely delivered 
to the occupying regime and the 
Palestinians will be abandoned from 
returning to their lands. The plan also 
includes preventing the Palestinians 
from their right to return to their 
homeland, which is recognized legal 
by UN Security Council Resolution 4.

For no doub,t Greenblatt's 
resignation is related to the failure 
of the 'Deal of the Century' and 
implementation of it because of the 
existing disputes about its sections 
which are fully in favor of the Zionist 
regime.
In fact, the plan was still born 
from the beginning and had not 
the capacity to be implemented 
despite the US efforts, supports and 
propaganda.
Weak participation of the deal’s 
parties besides Palestinian groups 
and movements attending the 
workshop held in Manama, Bahrain, 
on June 25–26, 2019 is another proof 
for the lack of the practicality and 
efficiency of the American plan.
Greenblatt's resignation could also 
be a result of disputes between 
the US government and Benjamin 
Netanyahu's actions before the 
Knesset election to re-attach part 
of the West Bank to the occupied 
territories to ensure his election 
victory.The United States and its 
regional allies, especially Bahrain 
and Saudi Arabia, initially tried 
their best to  persuade Palestinians 
and some other countries, such as 
Jordan, which play an important role 
in 'Deal of Century', via making some 
promises to them or bribe them but 
could not succeed due to the large 
disagreements with the plan and its 
anti-Palestinian notions.
By the present time, Palestinian 
groups besides many Islamic 
countries, including Iran, have 

opposed the plan repeatedly stating 
that' the Deal of the Century' will 
never be implemented.
In any case, Greenblatt seems 
to be the first victim of this plan's 
inefficiency, and in near future will 
come the resignation of other US 
and Zionist officials. Although it 
cannot be said that the plan has been 
completely eliminated and destroyed 
but resignation of one of its most 
prominent engineers indicates the 
existence of internal disputes within 
the US government about it.
It seems that the plan will never be 
implemented.
The Trump peace plan, also known 
as the Deal of the century, is an 
American peace proposal intended 
to resolve the Israeli–Palestinian 
conflict. The plan was authored by 
a team led by Senior Advisor to the 
President of the United States Jared 
Kushner.
The plan is divided into two parts, 
an economic portion and a political 
portion. On June 22, 2019, the 
Trump administration released the 
economic portion of the plan, titled 
"Peace to Prosperity", containing 
two pamphlets of 40 and 96 pages 
each that are filled with financial 
tables and economic projections. The 
political portion is yet to be released.
Development of the plan began 
in November 2017, led by Jared 
Kushner, chief negotiator Jason 
Greenblatt, deputy national security 
adviser Dina Powell, and ambassador 
David Friedman.

As reported, Jason Greenblatt, the Trump 
administration’s special envoy for Middle East 
peace, tasked with working on the 'Deal of the 
Century' for resolving the Israeli-Palestinian 
conflict, is to leave the post.
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Iran about to quit technical 
commitments if EU fails to change 
tactics  
 Spokesman for Iran’s nuclear energy organization said the 
country is nearing the stage where it has to quit its technical 
commitments to the JCPOA if the European side fails to change 
tactics regarding its own commitments to the deal.Speaking to 
Al Alam News Networ , Behrouz Kamalvandi, Spokesman for 
the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), said “we have 
practically reached the end regarding the technical aspect [of the 
nuclear agreement]. Except for Fordow and consumed fuel, there 

is no other issue left.”
“The other side has finally grasped the seriousness of the Islamic 
Republic of Iran, and as such, we expect them to cast aside their 
doubts and uncertainties, because our messages have been clear 
and strong. We hope that [the messages] leave the necessary effect 
on the other sides, particularly the European ones,” he added.
Kamalvandi further stressed that Iran’s retaliatory measures will 
be reversible as soon as Europe finds practical ways to shield the 
mutual trade from US sanctions.As a third step in Iran's reduction 
of commitments under the deal, the Atomic Energy Organization 
of Iran (AEOI) said on Saturday it has activated 20 IR-4 and 20 IR-6 
centrifuges for research and development purposes.
The third step comes after the Europeans failed to meet a 60-day 

deadline to meet Iran’s demands 
and fulfill their commitments 
under the deal, officially called 
the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).About the 
visit of Acting Director General 
of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) to Iran 
today, Kamalvandi said “the role of 
the IAEA is to reflect [our] measures. 
Naturally, they have been aware that Iran 
was going to take the third step and the reports by the 
Agency all attest to our compliance with our commitments.”

The Trump peace 
plan, also known 
as the Deal of 
the century, is 
an American 
peace proposal 
intended 
to resolve 
the Israeli–
Palestinian 
conflict. The plan 
was authored 
by a team led by 
Senior Advisor to 
the President of 
the United States 
Jared Kushner.
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JCPOA No Longer A One-
Way Road: Iran’s Nuclear 
Chief
Iran’s nuclear chief defended the country’s 
steps to reduce its commitments under the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) following the 
other parties’ failure to live up to their undertakings 
and said the deal is no longer a one-way road.
Speaking to reporters at a joint press conference with  
the acting head of the International Atomic Energy 
Agency (IAEA), Cornel Feruta, Head of the Atomic 
Energy Organization of Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi 
pointed to the European parties’ failure to meet their 
JCPOA obligations and said, “This path was supposed 
to be two-way.”
“In a situation where the road is one-way, Iran certainly 
makes the right decisions at the right time, as it has done 
in taking three steps to reduce its obligations,” he said.
The Iranian nuclear chief emphasized that the JCPOA is 
not a one-way road any longer.

Feruta arrived in Tehran to meet with Iran’s high-
ranking officials, including Salehi and Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif.
Speaking to reporters on Saturday, AEOI Spokesman 
Behrouz Kamalvandi said announced details of the 
country’s “third step” in reducing commitments under 
the JCPOA.Back in July, Iran had declared the second 
step to reduce its commitments by ramping up the 
level of uranium enrichment to over 3.67 percent.Iran 
maintains that the new measures are not designed to 
harm the nuclear deal but to save the accord by creating 
a balance in the commitments.
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, US, Britain, 
France, and Germany) on July 14, 2015, reached a 
conclusion over the text of the JCPOA.
The accord took effect in January 2016 and was 
supposed to terminate all nuclear-related sanctions 
against Iran all at once, but its implementation 
was hampered by the US policies and its eventual 
withdrawal from the deal.On May 8, 2018, US President 
Donald Trump pulled his country out of the nuclear 
accord.

Following 
the US withdrawal, Iran and the 

remaining parties launched talks to save the deal.
However, the EU’s failure to ensure Iran’s economic 
interests forced Tehran to stop honoring certain 
commitments, including an unlimited rise in the 
stockpile of enriched uranium.Kamalvandi 
recently said that the country’s enriched 
uranium stockpile has reached 360 to 370  
kilograms.

News

Russia Eyes 
Consultations 
with EU on 
Anti-Terror 
Efforts: 
Diplomat
Moscow expects to hold 
high-level consultations 
on anti-terror efforts 
with the European 
Union in the near 
future, Russian Deputy 
Foreign Minister Oleg 
Syromolotov said."I 
would like to confirm 
our readiness to expand 
Russian-EU dialogue in 
the counter-terrorism 
sphere with the goal of 
strengthening stability 
and security of the 
European continent," the 
high-level diplomat told 
Tass ."We expect to hold 
bilateral consultations 
both at a high and expert 
levels in the near future," 
he added.
According to the 
diplomat, Russia is 
open for consultations 
with any partners 
who show interest in 
this. Syromolotov said 
cooperation between 
Russia and the EU should 
not become a hostage of 
politicized approaches. 
"We should be guided 
only by pragmatic goals 
of ensuring security of 
our citizens." 
Russia hopes to 
cooperate with the EU 
in the law enforcement 
sphere, but a serious 
obstacle is the lack of 
legal basis for exchanging 
personal data between 
Russian law enforcement 
agencies and Europol, 
the diplomat stated. 
However, he highlighted 
that possible "gaps" in 
personal data protection 
systems and the current 
unfavorable political 
climate cannot justify 
the fact that there is no 
exchange of information 
about criminals and 
terrorists.
Earlier, Syromolotov 
said that on September 
9 that Vienna would 
hold another round of 
consultations between 
Russia and the US 
devoted to anti-terror 
fight. The sides are 
expected to discuss such 
issues and the flow of 
foreign terrorists across 
the world, the activity of 
the Daesh (also known 
as ISIL or ISIS) terror 
group in Afghanistan, 
the situation in the 
Sahel zone, the issues of 
financing terrorism and 
the creation of a single 
UN mechanism of listing 
terrorists and terror 
groups.

Iran
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3 Iranian banks among top 10 Islamic banks in world
Three Iranian banks have been designated among world's ten best banks as per 
evaluation of the best Muslim financial institutes of the world which have been 
carried out by the International Banker Journal.
According to the Central Bank's Monetary and Banking Research Institute, 
Banker International Journal has examined the growth of assets of fully Islamic 
institutions and institutions with Islamic counters in 2018 based on which 
Gharzolhasane Mehr Bank of Iran, Expert Development Bank of Iran, Tourism Bank 
of Iran on Sharia-compliant asset growth were ranked among the top 10 banks and 
financial institutions in the world.
Gharzolhasane Mehr Bank of Iran, as a fully Islamic bank, grew by 61.1% and Sharia-compliant of $ 3,878.08 
was ranked first among Iranian banks and in the top rank of fully Islamic institutions in the world.

Chief of Staff of the 
Iranian Armed 
Forces Major 
General Mohammad 
Hossein Bagheri 
will head a high-
ranking military 
delegation to China 
this Wednesday.
The visit to China 
will take place on 
September 11 and 
last for three days.
During the visit, 
Major General 
Bagheri will meet 
and hold talks with 
senior military and 
political figures 
of the East Asian 
country.The key 
objective of the 
visit is said to be the 
promotion of defense 
diplomacy between 
the two countries.  
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In a tweet, Zarif asked US Secretary of State 
Mike Pompeo whether he knew the exact 
meaning of extortion.
“Is it violating a UN resolution & punishing 
anyone observing it?” Zarif said in his tweet, 
referring to the US breach of UN Security 
Council Resolution 2231 endorsing the 
2015 nuclear deal, officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
which US President Donald Trump left last 
year.
What exactly is EXTORTION, @SecPompeo?
Is it violating a UN resolution & punishing 
anyone observing it?
Offering bribes for theft of oil & designating 
those who refuse?
Maybe it’s demanding Iran's submission or 
its people starve?
Or,Is it lawful remedial measures under 
JCPOA? pic.twitter.com/bZxOmWs8RR
— Javad Zarif (@JZarif) September 7, 2019
Zarif was commenting on Pompeo’s 
call on European nations to stop Iran's 
"extortion" after Tehran further reduced its 
commitments under the JCPOA in response 
to US sanctions.On Friday, Pompeo called on 
the three European signatories to the JCPOA 
-- Britain, France and Germany -- to take 
"decisive actions" to end what he referred to 
as “Iran's nuclear extortion."
In his Twitter account, Pompeo claimed 
that Iran's access to "massive uranium 
enrichment capacity reveals a core 
weakness of the Iran deal."In response to 
the US’s withdrawal from the JCPOA and 
its re-imposition of sanctions, Tehran has 
taken countermeasures, scaling back its 
commitments under the deal.
As a third step in reduction of commitments, 

the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) said on Saturday that the country 
has started up advanced centrifuges to boost 
its stockpile of enriched uranium, warning 
signatories to the JCPOA that the clock is 
ticking for them to salvage the landmark 
agreement in the face of pressure by the 
United States.
The AEOI said it has activated 20 IR-4 
and 20 IR-6 centrifuges for research and 
development purposes.
Iranian President Hassan Rouhani said on 
Wednesday that the country will expand 
its nuclear research and development as of 
September 6, setting aside the restrictions 
imposed on the country's research and 
development (R&D) in the JCPOA.
The third step comes after the Europeans 
failed to meet a 60-day deadline to 
meet Iran’s demands and fulfill their 
commitments under the multilateral deal. 
Iran had already rowed back on its nuclear 
commitments twice in compliance with 
articles 26 and 36 of the JCPOA.
Iran says its retaliatory measures will be 
reversible as soon as Europe finds practical 
ways to shield the mutual trade from the US 
sanctions, which were re-imposed last year 
when President Trump withdrew from the 
JCPOA.In his Saturday tweet, Zarif also asked 
if extortion means "offering bribes for theft of 
oil & designating those who refuse?"
He was referring to a Wednesday report 
by The Financial Times revealing that 
Washington had sought to blackmail the 
captain of the Iranian-operated supertanker 
Adrian Darya 1, formerly known as Grace 
1, to receive bribe for the vessel or face 
sanctions. According to several emails seen 
by The Financial Times, Brian Hook, the 
US special representative for Iran at the 
Department of State, wrote to the Indian 
captain of the tanker, Akhilesh Kumar, on 
August 26 that the Trump administration 
was offering him several million dollars 
to pilot the ship to a country that would 
impound the vessel on behalf of the  
US.

Ali-Asghar Zare'an, special aide to 
head of Atomic Energy Organization 
of Iran (AEOI), told IRNA in Tehran on 
Sunday that the Iranian Organization 
moves exactly towards guidelines 
drawn up by the Supreme Leader of 
the Islamic Revolution about the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
and the era after the event.
Zare'an referred to exchange of enriched 
uranium as a measure stressed by the 
Leader's guidelines.
As the official added, AEOI vigilantly 
exchanged the country's enriched 
uranium with yellow cake, then it gave 
the product [to other countries] to be kept 
for the future purposes.
Good news about IR-40
During his remarks, Zare'an also talked 
of the Arak 40 megawatt heavy water 
reactor, saying the IR-40 redesign and 
its technical advantages are greater than 
before.
No interruption has been seen in technical 
activities of Iran's nuclear industry, 
the official said while rejecting the US 
President Donald Trump's claim which 
called the landmark 2015 nuclear deal as 
"the worst deal ever."
Despite the world criticism, Trump 
withdrew unilaterally from the JCPOA in 
May, 2018.Zare'an believes that the US 
president's defeat in foreign policy is clear.
In the area of laser
Iran is moving towards development of 
laser technology shoulder by shoulder 
with those world countries enjoying this 
technology, Zare'an said. 
About the AEOI projects, the official said 
that production of oxygen-18 is among 
important projects being managed by the 
Organization.
Further, Zare'an appreciated the 

indigenous experts for their round-
the-clock efforts to produce the semi-
industrial IR-6 centrifuges which were 
inaugurated in April.
Also about AEOI achievements, the official 
said the organization is to deliver 50 blood 
bank centrifuges to the Iranian Blood 
Transfusion Organization by the end of 
the year.
Nuclear activities in the world
As Zare'an believes, Iran's peaceful 
nuclear activities have been recognized 
by the international communities.
Before reaching the 2015 nuclear deal, 
Iran could not hold talks with the world 
countries including Russia, China, 
France, etc. on nuclear technologies, 
but the JCPOA paved the way for having 
joint cooperation with those states in the 
nuclear industries.
He further described Iran's presence in 
the international nuclear markets as an 
important achievement [gained after 
announcement of "Implementation Day" 
of the JCPOA in Jan, 2016] in line with 
commercialization of nuclear products.
The world today is witnessing purchase 
of Iran's heavy water with 99/99% purity, 
said the official stressing that Iran's heavy 
water is the best worldwide.
Post-JCPOA era
After the JCPOA, Iran could install 
equipment in a site in central province 
of Isfahan to test fuel, and the move was 
the first taken after the 1979 Islamic 
Revolution in Iran, Zare'an said.
Nuclear agreement with the world 
powers brought scientific exchange with 
the world universities to manage joint 
technical projects.
About European's faithfulness to 
the JCPOA, spokesman for Majlis 
(Parliament) National Security and 
Foreign Policy Commission Hossein 
Naqavi-Hosseini said on Thursday 
(September 5) that Iran will take third 
step to reduce commitments if Europe 
remains inactive.

US resorting to ‘extortion,’ not Iran, Zarif tells 
Pompeo

Iran never revealed confidential issues in 
nuclear talks

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has 
dismissed the latest claim by his American counterpart 
about Iran's nuclear "extortion" after the Islamic Republic 
announced that it has fired up advanced centrifuges to boost 
its enriched uranium stockpiles.

A Senior Iranian nuclear official stressed that Tehran 
has always observed confidential issues about technical 
aspects of the nuclear talks with the Group 1+5.

During his 
remarks, Zare'an 
also talked of 
the Arak 40 
megawatt heavy 
water reactor, 
saying the IR40- 
redesign and 
its technical 
advantages are 
greater than 
before.

The third step 
comes after the 
Europeans failed 
to meet a -60day 
deadline to meet 
Iran’s demands 
and fulfill their 
commitments 
under the 
multilateral deal. 



۳۰ میلیارد تومان پروژه در منطقه ۱۰ آماده بهره برداری است
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: حدود ۳۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی، ورزشی و فرهنگی در این 

منطقه آماده بهره برداری است.
حمید شهبازی  اظهار کرد: ایستگاه آتش نشانی شماره ۲۵ »ظفر« در محله اطشاران، مجموعه ورزشی روباز 
در محل پارک تمدن، خانه کودک استاد همایی در محله هفتون و خیابان هفت تیر حدفاصل خیابان پروین تا 

سپیده کاشانی آماده بهره برداری است.
وی با بیان اینکه در سال جاری ۲۸ پروژه در بخش های عمرانی، فرهنگی و ورزشی برای این منطقه در نظر گرفته شده 

که بخش عمده آن در محله های کمتر توسعه یافته تعریف شده است، گفت: برای اجرای این پروژه ها ۷۰ میلیارد تومان 
اعتبار پیش بینی شده است. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های مشارکتی در منطقه ۱۰ گفت: در این منطقه 

۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری وجود دارد که مهم ترین آن احداث بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضاء به همت جمع زیادی 
از پزشکان و خیران است. وی با بیان اینکه منطقه ۱۰ بیشترین پروژه مشارکتی را در بین مناطق ۱۵ گانه دارد، افزود: ۲۵ پروژه مشارکتی فعال در 
سطح منطقه ۱۰ است که بخش عمده آن ها در حوزه ساخت و ساز و شهرسازی بوده در حالی که قابلیت های بیشتری در این منطقه وجود دارد و 

می توان پروژه هایی را که درآمدهای پایدار به همراه دارد برای منطقه تعریف کرد.

ضرورت حضور نمایندگان شرکت در جلسات کمیسیون های حفاری استان ها
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه اصفهان بر ضرورت حضور نمایندگان این شرکت در 
جلسات کمیسیون های حفاری استان ها و شهرستان هایی که خطوط لوله نفت خام و فرآورده های نفتی در 
حوزه استحفاظی آنها قرار دارد تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
ـ منطقه اصفهان، مهندس سیاوش اورنگی مدیر منطقه در مکاتبه با استانداری های سه استان خوزستان، 

چهارمحال و بختیاری و اصفهان، با اشاره به ضرورت حفظ حریم خطوط لوله مواد نفتی و رعایت دستورالعمل 
های ایمنی در عملیات های حفاری تصریح کرد: هرگونه عملیات حفاری در حریم این خطوط لوله به خصوص در 

محدوده شهرها و روستاها نیازمند صدور مجوز از سوی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می باشد. وی با تأکید 
بر اهمیت استراتژیک این خطوط لوله افزود: به منظور تداوم انتقال ایمن و پایدار مواد نفتی و حفظ محیط زیست و سالمت 

هموطنان مجاور خطوط لوله، رعایت استانداردها و دستورالعمل های مربوطه ضروری و اجتناب ناپذیر است. مهندس اورنگی ادامه داد: بر همین 
اساس با توجه به مراتب فوق به منظور هماهنگی و توجیه مجریان طرح ها و پروژه های نزدیک به حریم خطوط لوله نفت، یکی از گام های مؤثر در 
پیشگیری از حوادث احتمالی حضور کارشناسان و نمایندگان مطلع این شرکت در تمامی جلسات کمیسیون های حفاری شهرستان های مجاور 

این خطوط می باشد که امیدواریم با همکاری و همدلی مردم و مسئولین بتوانیم در جهت حفظ و صیانت از این سرمایه ملی گام برداریم.

ایرناپالس
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

 به نفع هیچ 
تولیدکننده ای نیست 

که قیمت کاال باال 
باشد و مردم نتوانند 
خرید کنند. حیات 

تولیدکننده به خرید 
مردم وابسته است
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برای  فیلترینگ 
هوشمند چه هزینه ای 

شد؟

اگرچــه در زمان اجــرای طرحی با 
عنوان فیلترینگ هوشــمند اعالم 
شــده بود که برای این طرح ۱۱۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
اســت، اما اکنون مشخص نیست از 
تجهیزات مرتبط با آن کجا استفاده 
می شود. داستان فیلترینگ هوشمند 
زمانی آغاز شد که مشخص شد راه 
چاره ی جلوگیری از انتشار مطالب 
مســتهجن و نامناسب ســایتها یا 
شبکه های اجتماعی، فیلتر کردن 

تمامی محتوای یک سایت نیست.
سیستم فیلترینگ هوشمند اما این 
امکان را فراهم می کرد که برخالف 
روش هــای ســنتی فیلترینگ یا 
پاالیش، دسترسی به یک سایت به 
طور کامل محدود نشود، بلکه تنها 
محتوای نامناسب و غیرمجاز روی 
آن سایت غیرقابل دسترسی شود. 
فیلترینگ هوشــمند تا نخستین 
زمان موعود در سال ۱۳۹۴ نتوانست 
به اجرا برســد که نهایتا زمان آن به 
آذر ســال ۱۳۹۵ موکول شد. در آن 
زمان ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر 
شورای عالی فضای مجازی - درباره ی 
میزان موفقیت فیلترینگ هوشمند 
گفته بود »چــاره ای جز فیلترینگ 
هوشــمند نداریم و این برنامه باید 
موفق شود.« حتی محمدجواد آذری 
جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات - زمانی که ریاست شرکت 
ارتباطات زیرساخت را برعهده داشت، 
درباره میــزان موفقیت فیلترینگ 
هوشمند گفته بود: مجریان این کار 
اعتقاد دارند که  آنچه در این خصوص 
صورت گرفته، موفقیت آمیز بوده و 
تالش بر آن است که در اجرای این 
طرح سرعت عمل بیش تری وجود 
داشته باشد. در فاز سوم این طرح که 
به بحث رمزگذاری ها اشاره می شود 
که الزم است برای سالم سازی فضای 
مجازی کشــور در این حــوزه نیز 

شرایط مان تقویت شود.
اما با اجرای رمزنگاری روی شبکه ای 
مانند اینستاگرام که به عنوان پایلوت 
اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
انتخاب شــد، عمال روند فیلترینگ 
روی این شبکه  اجتماعی که یکی از 
مهم ترین هدف های این پروژه بود 
متوقف شد و محمود واعظی -وزیر 
ارتباطات وقت- با اشاره به توافق هایی 
با مدیران اینستاگرام، اظهار کرد: اگر 
مشکل از مبدأ حل شود، تجهیزات 
فیلترینگ هوشمند را در جای دیگر 
استفاده می کنیم. زمانی که موضوع 
فیلترینگ هوشمند مطرح شده بود، 
علی اصغر عمیدیان - رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در زمان محمود واعظــی - درباره 
سرمایه گذاری انجام شده روی این 
پروژه اظهار کرده بود: ۱۱۰ میلیارد 
تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و 
صاحب نظران و متخصصین توانمند 
در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد 
شــده اســت. فیلترینگ هوشمند 
یک جنگ الکترونیک آنالین است 
که ۱۱ دانشــگاه در حال بررســی 
هســتند تا فیلترینگ هوشمند را 
روزبــه روز توانمندتر ســازند تا در 
 ایــن جنــگ الکترونیــک آنالین 

موفق باشند.
این در حالی است که اخیرا با طرح 
پرسشی از سازمان فناوری اطالعات 
ایران، در سامانه انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات که یکی از خدمات 
دولت هوشمند اعالم شده، در پاسخ 
به این سوال که چه میزان هزینه برای 
فیلترینگ هوشمند صرف شده است، 
این پاسخ داده شده که »درخصوص 
موضوع فیلترینگ هوشــمند هیچ 
هزینه ای انجام نشده است و موضوع 
فیلترینگ هوشمند به این سازمان 

مربوط نیست«

ایسنا
خـــبـــر
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عالوه بر قیمت، کیفیت 
کنســروهای ماهی تن 
نیز در برخــی از برندها 
تغییر کــرده و از فیله، 
به تکه های خرد شــده 
غوطــه ور در روغــن، 
تبدیل شــده اســت. 
ایرناپــالس در جســت وجوی علت 
گرانی کنسرو ماهی تن که پیش از این 
و با توجه به به صرفه تر بودن آن نسبت 
به انواع ماهی تازه، بار مصرف آبزیان 
در سبد غذایی خانوار را نیز به دوش 
می کشــید. با دبیر سندیکای صنایع 
کنســرو ایران و همچنین مدیرکل 
دفتر بهبود کیفیت، فراوری و توسعه 
بازار آبزیان سازمان شیالت گفت وگو 

کرده است.

    حــذف ارز دولتی، علت افزایش 
قیمت است

سیدمحمد میررضوی، دبیر سندیکای 
صنایع کنســرو ایران دربــاره علت 
افزایش قیمت کنســرو ماهی تن به 
خبرنگار ایرناپالس گفت: از اوایل سال 
جاری، تصمیم بر این شــد که ماهی 
تن از فهرســت کاالیی گروه یک که 
ارز دولتی ۴۲۰۰  تومانی به آن تعلق 
می گرفت، خارج شود و در ۶ ماه اخیر، 
ماهی با  قیمت باالتر و با ارز نیمایی به 
کشور وارد شده و این موضوع، تأثیر 
مســتقیمی بر قیمت کنسرو ماهی 

تن دارد.
وی ادامه داد: صید داخلی برای تولید 
کنســرو ماهی تن کافی نیســت و با 
توجه به افزایش قیمت ماهی وارداتی 
و کاهش حجــم واردات، صیادان هم 

قیمت های خود را افزایش داده اند.

    بسته بندی و دســتمزد، دیگر 
مقصران افزایش قیمت

میررضوی افزود: بســته بندی، دیگر 
عاملی اســت کــه در افزایش قیمت 
کنسرو ماهی تن تأثیرگذار بوده است. 
بخشی از ورق فوالدی مورد نیاز برای 
بســته بندی در داخل و توسط فوالد 
مبارکه تولید می شــود، ولی بخش 

عمده آن وارداتی است.
وی دربــاره نقش هزینه دســتمزد 

در افزایش قیمت کنســرو ماهی تن 
گفت: افزایش بیــش از ۳۰ درصدی 
هزینه های دستمزد در سال جاری هم 
از دیگر عوامل افزایش قیمت کنسرو 

ماهی تن بوده است.

    کمتر از ۲0 درصد ماهی تن وارداتی 
است

با وجود اینکه دبیر سندیکای صنایع 
کنســرو ایران، علت اصلــی افزایش 
قیمت را گران شدن ماهی تن وارداتی 
می داند، عیســی گلشاهی، مدیر کل 
دفتر بهبود کیفیت، فراوری و توسعه 
بازار آبزیان ســازمان شیالت، سهم 
ماهی وارداتی را در تولید کنســرو، 
اندک می دانــد. وی در این رابطه به 
خبرنــگار ایرناپالس گفــت: بخش 
اعظم ماهــی مورد نیاز بــرای تولید 
کنسرو ماهی تن در داخل کشور صید 
می شود. از حدود ۲۴۰ هزار تن ماهی 
مورد نیاز کارخانه های کنسروسازی 
در ســال، حدود ۲۲۰ هــزار تن، در 
داخل صید می شــود و در سال های 
مختلف بین ۲۰ تا ۳۵ هــزار تن نیز 

واردات ماهی تن داشته ایم.
گلشاهی افزود: به تدریج و با افزایش 
صید در آب هــای ایــران و آب های 
فراساحلی، واردات ماهی تن در حال 
کاهش اســت و در حــال حرکت به 
سمتی هستیم که میزان واردات، کم 

و کمتر شود. با این حال، در مجموع، 
ســهم واردات ماهــی به انــدازه ای 
چشــم گیر نیســت که بــر قیمت 
تأثیرگذار باشــد و خارج شدن ماهی 
تن از گروه کاالیی یک را علت افزایش 

قیمت بدانیم.

    هزینه های بسته بندی قیمت را 
باال بردند

وی افزایش قیمت کنسرو ماهی تن 
را ناشــی از نهاده هایی دانســت که 
مستقیماً با حوزه شــیالت، مرتبط 
نیســتند و ادامه داد: قیمت قوطی، 
درب قوطی و روغن مورد اســتفاده 
افزایش یافتــه و هزینه های صیادی 
نیز باال رفته است. مجموعه این عوامل 
موجب شده اند قیمت کنسرو ماهی 

تن تحت تأثیر قرار گیرد. به نظر من 
هزینه های بســته بندی تأثیرگذاری 
بیشتری در این افزایش قیمت داشته 

است.
گلشاهی اضافه کرد: افزایش قیمتی 
که در کنســرو ماهی تن اتفاق افتاده 
خیلی غیرمعقول نیست و حتی نسبت 
به تورمی که در این یکی دو سال رخ 
داده، یعنی رشد قیمتی که در بخش 
مواد غذایی و ســایر بخش ها شاهد 

بودیم، کمتر هم بوده است.

    مــردم در طرح های فروش ویژه، 
خرید کنند

وی افزود: به نفع هیچ تولیدکننده ای 
نیست که قیمت کاال باال باشد و مردم 
نتوانند خرید کنند. حیات تولیدکننده 

بــه خرید مردم وابســته اســت. در 
حــال حاضــر یکــی از دغدغه های 
تولیدکننده های کنســرو ماهی تن 
این است که قیمت ها را تعدیل کنند 
و در طرح های فروش ویژه، با کاهش 
ســود خود، فروش را افزایش دهند. 
آن طور که من اطالع دارم قرار است 
تولیدکنندگان بررسی هایی را انجام 
دهند و با توجه بــه اینکه االن قیمت 
صید داخلی تعدیل شــده و کاهش 
یافته است، به صورت مقطعی و بدون 
ایجاد تنش در بازار، طرح های فروش 
ویژه بگذارند و به مــردم در خرید و 
مصرف، کمک کنند. مردم هم با توجه 
به مدت زمان باالی نگه داری کنسرو 
ماهی تن که دوساله است، می توانند 

از این طرح ها استفاده کنند.

به بهانه گران تر شدن آسان ترین وعده غذایی ؛   

ماهی ها پرواز می کنند
وعده غذایی آسان و ارزان دانشجویان، کوهنوردان و کارگران 
مدتی اســت که راه دیگر مواد غذایی را در پیش گرفته و روز 
به روز گران تر می شود. کنسرو ماهی تن که پیش از افزایش 
قیمت ها از حدود ۴000 تومان تا ۶000 تومان قیمت داشــت، 

افزایش قیمت حدوداً سه برابری و بیشتر را تجربه کرده است.
در بین برندهای مختلف، ارزان ترین کنسرو ماهی تن در روز 
شنبه، ۱۶ شهریور ۱0۶00 تومان برای یک کنسرو ۱00 گرمی و 
۱۲۴00 تومان برای یک کنسرو ۱۲0 گرمی است. بیشترین قیمت 
هم مربوط به کنسروهای ۱۸0 گرمی با ۱۸۴00 تومان و ۲۲0 گرمی 

با ۲۶۵00 تومان است. 

آگهي اعالم بهاء ربعیه اعیاني
شــماره صادره: ۱۳۹۸/۰۲/۵۸۳۴۷۱ تاریــخ ثبت صادره: 
۱۳۹۸/۶/۱۴ وراث مرحومــه فاطمه معینــي نائیني چون 
آقاي ساسان صادقي نائیني مالک ششــدانگ باستثناء بهاء 
ربعیه اعیاني یازده ســهم و نوزده پنجاه و پنجم از یک سهم 
مشاع از هفتاد و دو سهم ششدانگ پالک یک فرعي از ۱۳۸۲ 
اصلي واقع در بخش یــک نایین بموجــب تقاضاي مورخه 
۱۳۹۸/۵/۵ درخواســت حذف بهاء ربعیه اعیاني ششدانگ 
پالک مذکور را از ســند مالکیت خود نموده اســت و حسب 
کارشناســي مورخه ۹۸/۶/۶ کارشناس رســمي بهاء ربعیه 
اعیاني ششــدانگ خانه پالک فوق الذکر به مبلغ ششصد و 
شصت و پنج میلیون ریال تعیین که بهاء ربعیه اعیاني مورد 
درخواست به مبلغ بیســت و پنج میلیون و هفتصد و بیست 
و چهار هزار و دویســت و چهل و دو ریــال تعیین گردیده و 
توســط متقاضي آقاي ساســان صادقي نائیني در حســاب 
سپرده اشــخاص این اداره تودیع گردیده است لذا در اجراي 
تبصره یک مــاده ۱۰۵ آیین نامه اصالحي قانــون ثبت و به 
موجب این آگهي به شــما ورثه مرحومه اعالم مي گردد که 
از تاریخ انتشــار این آگهي چنانچه مدعي تضییع حق خود 
مي باشــید ظرف مدت یک ماه بــه دادگاه صالحه مراجعه و 
گواهي طرح دعوي به این اداره ارائه نمایید در غیر اینصورت 
بهاء ربعیه اعیاني از ســند مالکیت صادره مورد درخواســت 
 فوق حذف مي گردد. رئیس اداره ثبت اســناد و امالک نایین

 شناسه: ۵۹۱۱۶۹

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3 قانون و ماده  ۱3 آئین نامه قانون 
تعین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر آراي شماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــک دولت آباد برخوار بخش  ۱۶ 
ثبت اصفهان باستاد اسناد رســمي مالکیت مشاعي و اسناد 
عادي تســلیمي تصرفات مفــروزي و مالکانــه و بالمعارض 
متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رســمي 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 اســت 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 آقــاي حمیدرضا فیروزي 
فرزند عزیزاهلل به شماره شناســنامه ۹۵۸  صادره از بروجن  
نسبت به ششدانگ یک باب کارخانه  به مساحت ۵۹۵۵/۵۶  
متر مربع احداثي بر روي قســمتي 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 : ۵۷۴۵۸۴

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3 قانون و ماده  ۱3 آئین نامه قانون 
تعین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر آراي شماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــک دولت آباد برخوار بخش  ۱۶ 
ثبت اصفهان باستاد اسناد رســمي مالکیت مشاعي و اسناد 
عادي تســلیمي تصرفات مفــروزي و مالکانــه و بالمعارض 
متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رســمي 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 اســت 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 شــکرالهي فرزند 
منصور بشــماره شناســنامه ۱۵۳ صادره از داراب نسبت به 
ششــدانگ یک باب دامداري با کاربري کشاوري ) گاوداري 
شیري ( به مساحت ۲۷۰۲  متر مربع احداثي بر روي قسمتي 
از پالک ۳۱۰ اصلي واقــع 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 : ۵۷۷۰۲۰

مشاغل

فرارو
گـــزارش

کارشناسان مسائل اقتصادی 
اقتصادی در رابطه با مالیات پزشکان؛

زیر پوست یک مقاومت 
جانانه!

مقاومت  ســریال 
اصناف گوناگون برای 
دادن مالیات، هرسال 
تکرار می شود، اما هربار نقش اول عوض 
می شود، امسال نیز پزشکان در این نقش 
ظاهر شــدند و با مقاومت شدیدی که از 
خود بروز می دهند، از نصب کارتخوان در 
مطب های خود طفره می روند، هرچند که 
مهلت انجام این کار نیز به اتمام رسیده، 
اما بنابر گفته مسئوالن ســازمان امور 
مالیاتی بیش از ۸0 درصد پزشکان تاکنون 
کارتخوان نصب نکرده اند، حال باید دید 
تصمیم دولت برای اخذ مالیات از پزشکان و 

دندان پزشکان چیست.

بعد از اتمام مهلت سازمان امور مالیاتی به پزشکان 
برای نصب کارتخوان، بر اساس اعالم مدیرکل 
دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون  ســپاری 
این سازمان تاکنون تنها ۱۴ هزار پزشک برای 

دریافت کارتخوان ثبت نام کردند.
این درحالیســت که مزدک دانشــور پزشک و 
انسان شناس پزشکی در مورد تعداد پزشکان در 
ایران به فرارو می گوید: »در حال حاضر نزدیک به 
۱۸۰ هزار پزشک در کشور شماره نظام پزشکی 
دریافت کرده اند، ولی برآورد ها نشان می دهد که 

با احتساب آنان که بازنشسته هستند و 
بعضی دیگر که ترجیح داده اند که شغل پزشکی 
اختیار نکننــد حدود ۱۲۰ هزارنفر پزشــک و 

دندانپزشک فعال در کشور داریم.«
وی افزود: »که از آن میــان بیش از ۴۰ هزار نفر 
پزشک عمومی، بیش از ۲۰ هزارنفر دندانپزشک 
و ۴۰ هزار نفر متخصص و فوق تخصص و ۱۵ هزار 
نفر رزیدنت یا دانشجوی تخصص و فوق تخصص 

هستند.«
از سویی بررســی بودجه های سنواتی از جمله 
بودجه ۹۶ در مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، مدعی وجود اختالفی حداقل شش  هزار 
میلیارد تومانی مالیات پرداختی بخش سالمت و 
مالیات پزشکان با آنچه باید این بخش پرداخت 
می کرد، بود؛ ازاین رو مجلس شــورای اسالمی 
پیشنهاد الحاق بندهایی را داد که براساس آن 
همه صاحبان این ِحرف، مکلف اند از ابتدای سال 

۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
 

    فرار مالیاتی گسترده پزشکان
مهدی تقوی استاد دانشــگاه در گفتگو با فرارو 
با اشاره به مقاومت پزشکان برای دادن مالیات 
گفــت: »اینکه این قشــر از جامعه کــه دارای 
تحصیالت بسیار باالیی هستند و از سوی دیگر 
نیز از شان اجتماعی زیادی نیز برخوردار بوده، در 
دادن چیزی که بر اساس قانون مکلف به پرداخت 
آن هستند، از خود مقاومت نشان می دهند، جای 

بسی تاسف دارد.«
وی با تاکید بــر اینکه با توجه بــه درآمد باالی 
پزشکان آن ها باید مالیات حقه خود را بپردازند، 
اظهار داشــت: »بر اســاس آمارهای موجود، 

سال گذشــته درحالیکه مالیات پزشکان 
و دندان پزشــکان بین ۶ تا ۷ هزار میلیارد 
تومان تخمین زده شــده، آن ها تنها حدود 
۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند، 
همان طور که مالحظه می کنید، آن ها دارای 

فرار مالیاتی بسیار گسترده ای هستند.«
تقوی با اشــاره به اینکه تاکنون مذاکرات با 
پزشکان برای نصب کارتخوان نتیجه نداشته 
است، افزود: »در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد 
پزشکان از این کار امتناع ورزیده اند، از سوی 
دیگر مهلت نصب کارتخوان نیز پایان یافته و بر 
اساس اعالم مسئوالن سازمان امور مالیاتی این 

مهلت تمدید نخواهد شد.«
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: »طی چند 
سال گذشته نیز صنف طال فروشان نیز به بهانه 
رکود در بــازار، از دادن مالیات طفره می رفتند 
و حتی در این زمینه کســب و کار خود را برای 
چند روز تعطیل کردند، درمورد پزشکان نیز به 
نظر می رسد با توجه به اینکه مهلت های نصب 
کارت خوان چندباره تمدید شده، آن ها فعال قصد 

جدی برای انجام این کار را نداشته باشند.«
 

    دالیل مقاومت پزشکان برای ندادن مالیات
وی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
باید با سازمان نظام پزشــکی و وزارت بهداشت 
وارد مذاکره جدی به منظور اخذ مالیات پزشکان 
شود، گفت: »این مقاومت طبیعی به نظر می رسد 
چرا که هر صنفی می خواهد مالیات بدهد، از خود 
واکنش نشان می دهد، اما باید با توجه به وضعیتی 
که به وجود آمده، پزشکان را در موقعیتی قرار داد 

که مالیات درآمدهای حاصله خود را بپردازند.«
این استاد دانشگاه در پاســخ به این پرسش که 
علل مقاومت پزشکان از نصب کارتخوان و ندادن 
مالیات چیست، بیان داشت: »اولین علت، بحث 
فرهنگی است، به صورت کلی در کشور ما دادن 
مالیات به عنوان یک فرهنگ جا نیفتاده است، به 
عنوان مثال در تیرمــاه که فصل پرکردن اظهار 
نامه مالیاتی است همه آن لحظه آخری می آیند 
و کارها خیلی سریع انجام می شود، در صورتیکه 

این کار می تواند از قبل انجام شود.«
تقوی ادامه داد: »دلیل دوم نیز مربوط به فرارهای 
گسترده مالیاتی است که در کشور وجود دارد، 
بر اساس اعالم مســئوالن سازمان امور مالیاتی 
در ایران بیش از ۱۰۰ هــزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی وجود دارد،طبعا در چنین شــرایطی 
نیز یک پزشک پیش خود می گوید، هیچ کس 
مالیات نمی دهد، چرا من باید بپردازم، پس من 

هم مالیاتم را نمی دهم.«
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 در حالی که موضوع بسیار 
گســترده تر از این است و 
باید موارد متعــددی را مد 
نظر داشته باشند. این نکته 
نه تنها در خصوص کارمند 
جدید بلکه در گفتگوهای 
ساالنه هر کارمند با سازمان 
خود نیز اهمیت دارد. بدین معنا که در کنار 
درخواست افزایش حقوق و مزایا، کارمندان 
می توانند به سایر گزینه های قابل ارائه و 
شرایط کاری نیز توجه کنند و درخواست 
های خود را پیش روی کارفرما قرار دهند.

البته اگر می خواهید از این روش استفاده 
کنید و عالوه بر دستمزد به سایر مزایای 
کاری نیز توجه نشــان دهید، بهتر است 
وضعیت را به درستی تحلیل کنید و بی 
گدار به آب نزنید چرا که این گونه مذاکرات 
معموال با ریسک همراه است و ممکن است 
به نتایج نامطلوبی بینجامد. به طور مثال، 
در صورتی که با مدیریت ســازمان دچار 
مشکل هستید و او گزینه مناسبی برای 
جایگزینی ندارد، گفتگوی صریح ممکن 
است به مشاجره بینجامد و در نتیجه کار 
خود را از دست بدهید؛ بدون آن که امکان 
استخدام در محلی جدید را داشته باشید.

در ادامه برخی از مهم ترین مزایای جنبی 
و موارد مهم در مذاکرات شغلی را به شما 
معرفی خواهیم کرد. می توانید در گفتگو 
با کارفرمای خود به نسبت شرایط موجود 
یک یا چند مورد از این ها را نیز مورد توجه 

قرار دهید:
 

  پست سازمانی
چنان که اشاره کردیم، حقوق و دستمزد 
تنها عامل در ارزیابی یک شــغل نیست؛ 

بلکه پســت و موقعیت سازمانی شما نیز 
اهمیت دارد. اگــر در حال مصاحبه برای 
شغلی جدید هستید، سعی کنید درباره 
موقعیت پیشنهادی، اطالعاتی به دست 
آورید. می توانید با جستجو در اینترنت، 
گفتگو با کارکنان شرکت و طرح پرسش 
در جلسه مصاحبه این اطالعات را به دست 
آورید. از سوی دیگر، اگر در حال حاضر به 
کار در یک مجموعه مشغولید و قصد دارید 
درباره شــرایط کاری خود مذاکره کنید، 
حتما ارتقای موقعیت سازمانی را نیز مد 

نظر داشته باشید.
این مورد در مجموعه های بزرگ با عنوان 
شغلی شما نیز مرتبط است. به این معنا 
که می توانید عنوان خود را از کارشناس 
به کارشناس مسئول، رییس و مدیر ارتقا 

دهید.

  ابزار کار
مطمئن شــوید که در مجموعه جدید، 
ابزارهای مورد نیاز به میزان کافی فراهم 
است. هر شــغلی به تناســب مهارت و 
تخصص مرتبط، نیازمند ابزارهای خاصی 
اســت که بدون آنها کار پیــش نخواهد 
رفت. پس باید در زمان مذاکره این نکته 
را بپرســید و کارفرما را از خواسته های 
خود آگاه کنید. به یاد داشــته باشید که 
کمبود ابزار در نهایت به زیان خود شــما 
تمام خواهد شــد؛ زیــرا کارفرما نقایص 
احتمالی را نه به دلیــل کمبود ابزار بلکه 

ناشی از ضعف شما می داند.

  آموزش
هر چه کارکنان یــک مجموعه آموزش 
بیشتری دیده باشند، توانایی آنها در انجام 
وظایف بیشتر است. این موضوع به ویژه در 
طول دوران کاری اهمیت می یابد. بدین 
معنا که در سازمان هایی که برای کارکنان 
خود امکان آموختن را فراهم می کنند، 
پیشرفت و کیفیت باالتری به چشم می 
خورد. در زمان مذاکره شغلی سعی کنید 
نســبت به این گزینه ها حساس باشید. 
ببینید آیا در مجموعه مورد نظر امکاناتی 

برای افزایش دانش و مهارت ارائه می شود 
یا خیر. این موضوع یکی از عوامل مهم در 

تصمیم گیری شما خواهد بود.

  پرداخت هزینه های کاری
اگر کار شــما نیازمند جابجایی در سطح 
شهر است و یا کاالهایی خاص را به میزان 

زیاد مصرف می کنید. در زمان مصاحبه، 
از پرداخت این هزینه ها از سوی شرکت 
مطمئن شوید. بسیاری از مدیران تمایل 
دارند. این گونه هزینه هــای کاری را بر 
دوش کارکنان خود بگذارند؛ در حالی که 
پرداخت آنها وظیفه سازمان است. ممکن 
اســت در ابتدا مقدار پول پرداختی برای 

تلفن همراه، حمل و نقل یا موارد مشابه 
اندک به نظر برسد اما پس از گذشت چند 

ماه بار مالی آن آزار دهنده خواهد بود.

  بیمه و خدمات سالمتی
در مذاکره حتما شــرایط بیمه کارکنان 
را بررسی کنید. از کارفرمای خود درباره 
نحوه پوشش بیمه و مواردی که می توان 
از آن استفاده کرد. سوال کنید اگر از این 
نکته غفلت کنید، ممکن است آسیب های 
جدی به برنامه پولی شما وارد شود. البته 
اکثر شرکت ها بیمه های پایه را به کارکنان 
خود ارائه می کنند؛ اما اگر شرکت مورد 
نظر از پوشش بیمه تکمیلی نیز برخوردار 

باشد، گزینه مناسبی خواهد بود.
  

  شرح وظایف شغلی
به طور طبیعــی در زمان درخواســت 
استخدام تصویری کلی از موقعیت مورد 
نظر به شما ارائه شده است اما این تصویر 
کلی هرگز کافی نیســت. سعی کنید از 
راه های مختلف، نســبت به شرح شغل 
درخواســتی اطالعات کسب کنید. باید 

به خوبی از جزییــات کار، تخصص مورد 
نیاز و دشواری و آسانی آن آگاهی یابید. 
بدون این اطالعات ممکن اســت پس از 
 مدتی در تصمیم خود مردد شوید و آسیب

ببینید.

  محیط و فرهنگ سازمانی
کسب اطالعات در این مورد اندکی دشوار 
است؛ چون با پرسش یا تحقیق نمی توانید 
چندان از آن آگاهی یابید؛ با وجود این باید 
تالش کنید تا از آن مطلع شــوید. سعی 
کنید در زمان مصاحبه و یا گفتگو با دیگر 
کارکنان از فرهنــگ حاکم بر مجموعه، 
سالمت روابط میان کارمندان و آرامش 

محیط مطمئن شوید.
 دقت کنید که پرسنل شاغل در سازمان 
به چارچوب های اخالق سازمان، برخورد 
مناســب و حفظ حریم افراد باور داشته 
باشــند. هر چند یافتن این نکات ممکن 
است آسان نباشد اما کوشش برای کسب 
اطالع از فرهنگ سازمانی در موفقیت و 
تجربه دلپذیر کاری شــما بسیار اهمیت 

دارد. آن را نادیده نگیرید.

در مصاحبه های اولیه حواستان جمع باشد؛

مذاکره شغلی و بحث  هایی فراتر ازحقوق

هر شغلی به تناسب 
مهارت و تخصص 

مرتبط، نیازمند 
ابزارهای خاصی است 
که بدون آنها کار پیش 

نخواهد رفت. پس 
باید در زمان مذاکره 
این نکته را بپرسید و 

کارفرما را از
 خواسته های خود 

آگاه کنید

مذاکره و مصاحبه شــغلی معموال پیــش از تکمیل فرآیند 
اســتخدام صورت می پذیرد. در این گونه گفتگوها به طور 
معمول کارفرما سعی می کند نسبت به توانایی های فرد تازه وارد 
اطالعاتی به دست آورد و از شایستگی او مطمئن شود. در مقابل، 
کارمند جدید نیز نقطه نظرات و انتظارات خود را طرح می کند. 
اغلب افراد تصور می کنند که در زمان گفتگو با کارفرمایان، 

درخواست حقوق باالتر به تنهایی کافی است.

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

شرکت های دانش بنیان به صورت تعاونی کار کنند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: متاسفانه حمایت و نظارتی در تعاونی ها صورت نمی گیرد و چنانچه 

شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به صورت تعاونی باشند بسیاری از موانع تولید برطرف می شود.
 اسداهلل عباسی با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه یکی از راه حل ها، اساسی ترین، 
منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که می تواند برای استقرار عدالت در کشور انجام بگیرد، تعاون است و 

تعاون می تواند کشور را از لحاظ اقتصادی نیز نجات دهد، گفت: چنانچه سهم تعاون که در اقتصاد 25 درصد 
است، تحقق پیدا کند یقینا بحث اشتغال و تولید نیز سر و سامان پیدا می کند. در بخش تعاونی ها متاسفانه 

نظارت و حمایت صورت نمی گیرد بنابراین می طلبد که دستگاه ها به بخش نظارت و حمایت توجه بیشتری کنند.
چنانچه شرکت های دانش بنیان به صورت تعاونی باشند، مورد پشتیبانی سیستم نظام بانکی قرار می گیرند و می توان 

سهم تعاون را افزایش داد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه تجارت الکترونیک و یا فعالیت های تولید شرکت های دانش بنیان و 
یا استارت آپ ها بیشتر به صورت گروهی تشکیل می شوند، تصریح کرد: چنانچه این فعالیت ها به صورت شرکت های تعاونی باشند مورد 
 پشتیبانی سیستم نظام بانکی قرار می گیرند و می توان سهم تعاون را در اقتصاد افزایش داد و آن را از کمتر از 10 درصد به باالی 20 درصد

 ارتقاء داد.

در مذاکره حتما شرایط بیمه 
کارکنان را بررسی کنید. از 
کارفرمای خود درباره نحوه 

پوشش بیمه و مواردی که 
می توان از آن استفاده کرد. 
سوال کنید اگر از این نکته 
غفلت کنید، ممکن است 

آسیب های جدی به برنامه 
پولی شما وارد شود.

،،
ماهنامه معیشت

یــادداشـت
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حمایت صندوق نوآوری 
از استارت آپ های 

 حاضر در
 شتاب دهنده ها

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری 
و شکوفایی، گفت: اگر استارت آپ 
ها در شــتاب دهنده های دانش 
بنیان مستقر شوند؛ صندوق نوآوری 
به واسطه شتاب دهنده ها می تواند 
حمایت های خود را در اختیار این 

استارت آپ ها قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی ریاســت 
جمهوری، دکتر مرضیه شاوردی 
مدیــر توانمندســازی صندوق 
نوآوری، روز جمعــه در اختتامیه 
بوت کمپ آموزش اینترنت اشیا، 
که با حمایت صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی و مشــارکت مرکــز 
تحقیقات اینترنت اشیا در صندوق 
نوآوری و شــکوفایی برگزار شد، 
اظهار کرد: خوشــحالم در اینجا 
جمعی از جوانان باشور و موفق را 
مشاهده می کنم که یک دوره یک 
ماه و نیم فعال را پشت سر گذاشته 

اند و مهارت هایی را آموخته اند.
وی ادامه داد: امیدوارم هر چه زودتر 
بتوانیم نتیجه این آموزش ها را نیز 
مشاهده کنیم و اثرگذاری این موارد 
را در بحث توسعه فناوری و توسعه 

اقتصادی کشور ببینیم.
شــاوردی تصریح کرد: مدیریت 
جدید صندوق چنــد رویکرد نو را 
در دستور کار خود قرار داده است. 
در این راســتا، صندوق نوآوری بر 
روی حضور فعاالنه در اکوسیستم 
نوآوری و حمایت از فناوری های 
آینده و جریان ســاز تمرکز کرده 

است.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری 
و شکوفایی، خاطر نشان کرد: در 
بحث فناوری های جدید می توان 
از اینترنت اشــیا نام برد که بدون 
شک در آینده نقش بسیار گسترده 
ای در اقتصــاد خواهد داشــت؛ 
لذا خوشــحالیم که توانسته ایم 
زیرساختی را برای شروع جریان 
 توســعه فنــاوری IOTفراهــم 

کنیم.
وی گفت: امیــدوارم فعالین این 
حوزه بتوانند شرکت هایی را ایجاد 
کنند تا محصــول و خدمات را بر 
مبنای این فناوری توســعه دهند 
تا بتوانند در اکوسیستم فناوری و 
نوآوری نقــش اثرگذارتری را ایفا 

کنند.
شاوردی در رابطه با حمایت های 
صنــدوق نوآوری و شــکوفایی از 
استارت آپ ها، بیان کرد: صندوق 
نــوآوری بــه صورت مســتقیم 
نمی توانست از اســتارت آپ ها 
حمایت کند، از همین رو راه های 
غیرمستقیمی را برای این امر در 
نظر گرفته است. لذا اگر این استارت 
آپ ها در شتاب دهنده های دانش 
بنیان مستقر شــوند؛ صندوق به 
واسطه شتاب دهنده ها می تواند 
حمایت های خود را در اختیار این 

استارت آپ ها قرار دهد.
مدیــر توانمندســازی صندوق 
نوآوری و شــکوفایی، افزود: عالوه 
بر این صندوق نوآوری منابعی را 
در اختیار صنــدوق های پژوهش 
 و فناوری قرار داده اســت که این 
صنــدوق هــا در تمام اســتان 
های کشــور پراکنده شــده اند 
که می تواننــد منابــع دریافتی 
خود از صنــدوق نــوآوری را در 
اختیــار شــرکت هــای دانش 
 بنیان و شــتاب دهنده هــا قرار 

دهند.

عصر خودرو
گــزارش
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استارت آپ
بررسی 3 نکته طالیی مدیریت سئو

مزیت های مدیریت سئو سایت برای استارت آپ ها

اینترنت شیوه فعالیت شــرکت ها در راستای دستیابی به 
مشتریان را دگرگون کرده اســت. امروزه دیگر تبلیغات 
تلویزیونی و بیلبوردهای خیابانی در نگاه مردم جذابیت خاصی ندارد. با این حساب 
کسب و کارها برای جلب توجه مشتریان باید تالش راهکارهای متنوعی پیدا کنند. 

مردم در طول زمان هوشمندی زیادی در زمینه تبلیغات برندها کسب کرده اند. به همین دلیل 
دیگر به سادگی جذب کمپین های بازاریابی و تبلیغات مختلف نمی شوند. چالش اساسی در 
این میان برای استارت آپ ها روی می دهد. آنها مسیر دشوارتری برای جلب نظر مشتریان در 
بازارهای مختلف پیش رو دارند، با این حال خبر خوش برای صاحبان استارت آپ ها افزایش 
تمایل مردم به یافتن محصوالت و برندها به صورت شخصی است. این امر به معنای کاهش 
 GroupM تاثیرگذاری تبلیغات پولی در عرصه کسب و کار است. براساس مطالعه موسسه
و آژانس نیلسن اکنون اعتماد کاربران به نتایج جســت وجوی های طبیعی )در برابر نتایج 
تبلیغاتی( 94درصد ارزیابی می شود. نکته مهم درخصوص فرآیند جست وجوی مطالب 
از سوی کاربران در موتورهای جست وجو توجه اصلی آنها به صفحه نخست است. براساس 
آمار موسسه Search Engine Watch نزدیک به 92درصد از کاربران فقط به صفحه 
نخست جست وجوی خود توجه می کنند. درست به همین دلیل نیز کسب رتبه نخست در 

نتایج موتورهای جست وجو اهمیت بسیار باالیی برای برندها دارد.

فرآیند ارتقای جایگاه سایت شرکت در موتورهای جست وجو تحت عنوان 
مدیریت ســئو یا تالش برای ایجاد ســازگاری میان مطالب سایت مان و 
موتورهای جست وجو شناخته می شود. در ادامه این مقاله چهار نکته اساسی 
در زمینه بهبود عملکرد سایت برندمان در زمینه مدیریت سئو مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.

  1. مدیریت سئو: یک بازی طوالنی
نخستین نکته ای که در زمینه مدیریت سئو باید دانست، نیاز به شکیبایی فراوان 
برای دستیابی به موفقیت است. مدیریت سئو یک فرآیند بلندمدت محسوب می 
شود. به همین دلیل هرگونه عجله کار را خراب خواهد کرد. به طور معمول مدت 
زمان موردنیاز بین شش ماه تا یک سال است. در این مدت استراتژی ما تاثیر 
مناسب بر روی مخاطب و الگوریتم موتورهای جست وجو خواهد گذاشت. امروزه 
اغلب مردم از گوگل برای جست وجوی محتوای مدنظرشان استفاده می کنند. 

به همین دلیل به نظرم تمرکز صرف بر روی گوگل کار ما را راه خواهد انداخت.
مهم ترین اقدام در راستای مدیریت سئو بهینه سایت مان تالش برای یافتن 
کلمات کلیدی و پرسش های مدنظر کاربران است. به این ترتیب امکان استفاده از آنها در متن 
پست های سایت مان فراهم خواهد شد. به طور معمول کلیدواژه های رایجی در هر کسب و 
کاری وجود دارد. استفاده از آنها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. نکته مهم در این میان فعالیت 
در فضای مدیریت سئو بدون عجله است. ما باید به شرکت مان فرصت کافی برای سازگاری با 

شرایط تازه را بدهیم. در غیر این صورت حاصل کار از هم گسیخته خواهد بود.
نکته مهم در زمینه یافتن کلمات کلیدی مدنظر کاربران در جست وجوهای شان عدم اتکای 
صرف به فرآیند بازاریابی است. متاسفانه بسیاری از برندها از طریق تیم بازاریابی در تالش برای 
مدیریت بهینه موتورهای جست وجو هستند. این امر اگرچه ارتباط منطقی با بخش بازاریابی 
دارد، اما وظیفه اصلی بازاریاب ها کار دیگری است. اختصاص زمان کافی برای جست وجو 
پیرامون سلیقه و تحلیل داده های جست وجوی مردم در مناطق موردنظر برندمان کمک 
شایانی به ارتقای جایگاه برندمان خواهد کرد. توجه به یک امر در این میان ضروری است. 
مدیریت بهینه موتورهای جست وجو فقط از طریق تمرکز بر روی سایت اصلی شرکت صورت 

نمی گیرد. سایر کانال های ارتباطی، به ویژه شبکه های اجتماعی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

  2. اهمیت شخصی سازی محتوا
فرض کنید کسب و کارتان در یک بازار بسیار شلوغ و رقابتی فعالیت دارد. بدون تردید در چنین 
شرایطی تالش برای رقابت با سایر شرکت ها از طریق تولید مقاله و محتوای مناسب در زمینه 

کسب و کارمان کافی نخواهد بود. تقریبا تمام برندهای فعال در یک عرصه همین کار را در 
سایت شان انجام می دهند. کلید موفقیت در زمینه جلب نظر مشتریان تمرکز بر روی نیازهای 
واقعی شان است. امروزه اغلب برندها مطالب سایت شان را با توجه به ارزیابی خود از وضعیت 
بازار طراحی می کنند. نکته مهم در این میان توجه اختصاصی به مشتریان است. اشتباه بزرگ 
برندها فراموشی کامل مشتریان و نگارش مطالب برای خودشان است. مخاطب اصلی محتوای 
سایت و سایر کانال های ارتباطی یک برند فقط مشتری است. هرگونه استراتژی دیگری اتالف 
زمان و هزینه برندمان خواهد بود. وقتی به تحلیل نیازهای واقعی مشتریان پرداختیم، باید 
کلیدواژه های اساسی در آن زمینه را پیدا کنیم. منظور من از کلیدواژه کلمات مورد استفاده 
کاربران به هنگام استفاده از موتورهای جست وجو برای رفع نیازشان است. به این ترتیب با 
استفاده از کلمات مناسب دسترسی کاربران به سایت ما بیشتر می شود. کار اصلی شرکت ها 
در حوزه مدیریت موتورهای جست وجو تالش برای جلب ترافیک هرچه بیشتر است. البته 
ترافیک بیشتر الزاما به معنای افزایش فروش شرکت نیست. بنا بر این ما وارد مرحله بعدی 
مدیریت سئو یعنی ارائه پیشنهاد جذاب به مخاطب می شویم. در این مرحله پیشنهاد ما باید 

توانایی جلب نظر مشتریان براساس سطح واقعی نیازشان را داشته باشد.

  3. اهمیت اصطالحات تخصصی
شاید این توصیه واضح به نظر برسد، با این حال بهترین راهکار برای توسعه فرآیند مدیریت 
سئو شرکت تالش برای ایجاد اصطالح های اختصاصی اســت. بدون شک در عرصه های 
کاری مختلف اصطالح های متنوعی وجود دارد. بسیاری از مشتریان برای خرید محصوالت 
مدنظرشان مجبور به یادگیری چنین اصطالحاتی هستند. در بسیاری از موارد اصطالح های 
موردنظر بیش از اندازه دشوار اســت. من در اینجا دو راهکار پیش روی شرکت ها می بینم. 
نخست اینکه به توضیح و ساده سازی اصطالح های تخصصی بپردازند. از این طریق امکان 
ساماندهی مطلوب امور فراهم خواهد شد. به هر حال مشتریان برندی که کار خریدشان را 
ساده کند، بیشــتر مدنظر قرار می دهند. راهکار دوم، تالش برای ایجاد اصطالح های ویژه 
برندمان است. به این ترتیب مشتریان با اصطالحات ما آشنا خواهند شد. رعایت سادگی در 
طراحی اصطالحات نقش مهمی در موفقیت استراتژی شرکت مان خواهد داشت. شاید در 
ابتدا استقبال چندانی از فرآیند تازه برندمان نشود. اندکی صبر در این مرحله ضروری خواهد 
بود. پس از گذشت مدت زمانی نزدیک به شش ماه اصطالح شرکت ما در میان مشتریان جایگاه 
خود را پیدا خواهد کرد. به این ترتیب موقعیت شرکت مان از یک برند معمولی به کارشناس 
و نوآور در زمینه کسب و کار تحول پیدا می کند. امروزه بسیاری از برندها مانند یکدیگر عمل 
می کنند. به این ترتیب در عمل مشتریان با برندهایی مختلف اما بسیار شبیه به هم مواجه 
هستند. تصمیم گیری در زمینه خرید محصوالت در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد بود.
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