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اولی
ن روزنامه
اقتصادی
دو زبانه
استا
ن اصفهان

ابالغ دستورالعمل نظارت شهرداریها
برتاکسیهایاینترنتی
سید سلمان سامانی ســخنگوی وزارت کشور ،اظهار
کرد :این دســتورالعمل در اجرای تاکیدات
رئیس جمهوری ،وزیرکشــور و دولت در
حمایت از استارت آپها و نظاممند کردن
روابط بین شهرداریها با شرکتهای ارائه
دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسیهای
اینترنتی) تهیه و ابالغ شــد .سید سلمان سامانی
سخنگوی وزارت کشور ،اظهار کرد...:

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
قیمت  1000تومان
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ISFAHAN
NEWS
یادداشـــت
ایسنا

فیشهایحقوق
ثبتشد؟

 114شرکت داخلی و  7شرکت ایتالیایی در نمایشگاه طالی اصفهان حضور دارند؛

درخشانترینمیهمانیاقتصادیدرپلشهرستان

رشد 60درصدی از نظر تعداد مشارکتکنندگان و پوشش گروههای کاالیی تعیین شده برای نمایشگاه به ویژه از نظر گالریدارها و سازندگان مصنوعات طال و جواهر از جمله ویژگیهای شاخص
این نمایشگاه به شمار میرود

2

مدتــی از پایــان مهلــت
دســتگا ههای اجرایی برای
ثبــت اطالعات مربــوط به
حقــوق و مزایــای کارکنان
گذشته و باید گزارشی از آن
در هیات دولت ارائه شود .اما
آیا در این مدت دستگاههایی
که ورود نکــرده بودند به این
الزام قانونی رضایت دادند؟
اواخــر مــرداد ماه بــود که
هیات دولت براساس گزارش
ســازمان اداری و استخدامی
به عنوان مســئول راهاندازی
سامانه حقوق و مزایا ،مهلتی
حدود یــک ماهه تعیین کرد
تا تمامی دســتگا ههایی که
حقوق کارکنان را ناقص وارد
کرده یــا برخی دســتگاهها
که اصال ورود نکــرده بودند،
اطالعــات را در ســامانه
بارگذاری کنند.
این تصمیم هیــات دولت در
حالی بود کــه نزدیک به یک
سال و نیم از راهاندازی سامانه
حقوق و مزایا گذشــته بود و
گفته میشــد قــوه مجریه
و مقننــه ورود کــرده و قوه
قضائیه و...

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

سیاست کلی دولت پیشگیری
از خام فروشی است
دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
به همراه جمعی از معاونان خود در این وزارتخانه،
استاندار اصفهان ،نماینده مردم شهرستان مبارکه
در مجلس شــورای اســامی و اعضای شورای
تأمین شهرستان مبارکه ،ضمن دیدار با مهندس
عظیمیان مدیرعامل فــوالد مبارکه ،از خطوط
تولید این شرکت بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید در خصوص برنامههای
حمایتی دولــت از تولیدکنندگان داخلی گفت:
سیاســت اصلی ما در همه زمینهها پیشگیری
از خامفروشــی اســت .در این خصوص همواره
برنامههــای راهبــردی زیادی تدویــن و اجرا
کردهایم ،تاجاییکه درزمینه سنگآهن ،صادرات
از  23میلیون تن به...
بازار طال و سکه  98/6/7ساعت 15:05

ادامه در صفحه 2
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قیمت سکه

قیمت فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

3,999,000

4,024,000

سکه طرح
جدید

4,022,000

4,048,000

نیم سکه

2,048,000

2,128,000

ربع سکه

1,251,000

1,319,000

سکه گرمی

860,000

949,000

یک مثقال
طالی  17عیار

1,773,000

1,767,000

یک گرم طالی
 18عیار

408,900

406,800

یک گرم طالی
دست دوم

439,000

439,000

یک گرم طالی
 24عیار

545,600

543,300

افزایش ۲۰درصدی نرخ کرای ه سرویسهای مدارس اصفهان

آگهی مزایده
(مرحله دوم  -نوبت دوم)
واگذاری اجرای طرح کارت پارک هوشمند در معابر سطح شهر

شهرداری شهرضادر نظر دارد به استناد مصوبه سوم جلسه هفتاد و هشتم مورخ 97/03/29شورای اسالمی شهر اجرای طرح کارت پارک هوشمند
در معابر سطح شهر ،را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت  10روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن  53241010داخلی 127
مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
آخرینمهلتدریافتوتحویلاسنادومحلآن:ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 98/07/17دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست
شهرداری مرکزی
تاریخ گشایش اسناد :ساعت 15:00روز پنجشنبه مورخ 98/07/18در محل شهرداری شهرضا
به پیشنهادات مخدوش ،مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهاد دهندگان باید حداقل %5مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده  3100000052002بانک ملی در (پاکت الف )
الک و مهر شده تحویل نمایند.
سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

حبیبقاسمی-شهردارشهرضا

شناسه611456:

آگهیمناقصه
(مرحله دوم  -نوبت دوم)
واگذاری اجرای جدول کاری سطح شهر

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم صد و هشتاد و دومین جلسه رسمی مورخ 98/04/25شورای اسالمی شهر اجرای جدول کاری
سطح شهر ،را از طریق مناقصه عمومی به افراد یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت  10روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن  53241010داخلی 127
مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند( .قیمت پیشنهادی خویش را در پاکت پلمب شده (پاکت الف) حاوی قبض واریزی حداقل
 %5سپرده شرکت در مناقصه و (پاکت ب) حاوی رزومه و پیشینه کاری و (پاکت ج) حاوی فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی) تحویل نمایند.
آخرینمهلتدریافتوتحویلاسنادومحلآن:ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 98/07/17دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست
شهرداری مرکزی
تاریخ گشایش اسناد :ساعت 15:00روز پنجشنبه مورخ 98/07/18در محل شهرداری شهرضا
به پیشنهادات مخدوش ،مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهاد دهندگان باید حداقل %5مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002بانک ملی در (پاکت الف)
الک و مهر شده تحویل نمایند.
سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
شناسه611473:

حبیبقاسمی-شهردارشهرضا

گــــــزارش مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت :در جلسه علنی امروز شورای
ایمنا
اسالمی شهر اصفهان الیحه افزایش ۲۰درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس تصویب و جهت طی شدن مراحل
اداری به فرمانداری ارسال شد.
هادی منوچهری اظهار کرد :به پیشنهاد سازمان تاکسیرانی خدمات سرویس مدارس معلوالن با  ۳۰درصد تخفیف ارائه میشود که
البته با کمک و یارانه شهرداری اصفهان این امر محقق شد.
وی با بیان اینکه  ۱۰هزار خــودرو در قالب ۵۳
شــرکت حمل و نقل ســرویس مدارس تحت
نظارت سازمان تاکســیرانی در سال تحصیلی
جدید به  ۷۲هــزار دانش آموز شــهر اصفهان
سرویس دهی میکند ،ادامه داد :از شمالیترین
تا جنوبیترین مدارس شهر اصفهان در راستای
افزایش بهرهوری و رضایتمندی مســافران و
کاهش ترافیک ،تحت پوشــش خدمترسانی
سازمان تاکسیرانی قرار گرفته است.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بر
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با تاکید بر لزوم
گستردهتر شــدن فرایند بازرسیهای سازمان
تاکسیرانی بر نحوه فعالیت سرویسهای دانش
آموزی ،تصریح کرد :تعداد پنج اکیپ خودرویی

و دو اکیپ موتوری بر فعالیت سرویس مدارس
شــهر نظارت دارند کــه این نظارتها شــامل
مواردی مانند رعایت منشــور اخالقی سازمان
تاکسیرانی ،ســرویس دهی در ساعات پیک در
مسیرهای مشخص و سوار نکردن دانش آموزان

بیش از حد مجاز است.
وی با بیان اینکه  ۶۰درصد رانندگان ســرویس
مدارس شــهر اصفهان را بانوان و  ۴۰درصد را
آقایان تشکیل دادهاند ،تصریح کرد :متوسط عمر
ناوگان سرویس مدارس شــهر اصفهان هشت
سال است.
منوچهری خاطرنشان کرد :شهروندان و اولیای
دانش آموزان میتوانند پیشــنهادات و هرگونه
انتقاد را با روابط عمومی ســازمان به شــماره
 ۰۹۱۳۰۹۱۳۹۸۰و تلفــن گویــای ســازمان
تاکســیرانی اصفهان به شــماره ۳۵۶۸۸۱۰۰
و یــا از طریــق فضــای مجــازی بــه آدرس
(@Taxikhabarتاکســی خبــر) درمیان
بگذارند.

آگهی مزایده  -نوبت سوم

شهرداری شهر گوگد به استناد بند 1از صورتجلسه شماره 29مورخه 1397/03/30شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعدادی از امالک خود را طبق جدول ذیل واگذار نماید .متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات
خود را تا روز سه شنبه مورخ 1398/07/10به دبیرخانه شهرداری ارایه و رسید دریافت نمایند.
ردیف

مساحت متر مربع

کاربری

مبلغ پایه هر متر مربع (ریال)

جمع کل

وضعیت سند

آدرس

1

45

تجاری

18.000.000

810.000.000

مشاع

خیابان آیه اله گلپایگانی
(ره) جنب اداره برق

2

45

تجاری

18.000.000

810.000.000

مشاع

خیابان آیه اله گلپایگانی
(ره) جنب اداره برق

3

46

تجاری

20.000.000

920.000.000

مشاع

خیابان آیه اله گلپایگانی
(ره) جنب اداره برق

4

136/50

مسکونی

5.500.000

750.000.000

مشاع

خیابان آیه اله گلپایگانی
(ره) جنب اداره برق

5

139

مسکونی

5.500.000

764.500.000

مشاع

خیابان آیه اله گلپایگانی
(ره) جنب اداره برق

6

195

مسکونی

3.500.000

682.500.000

مشاع

خیابان آیه اله گلپایگانی
(ره) جنب اداره برق

 -1شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 -2کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی ،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 -3شرکت کنندگان باید 5درصد مبلغ مزایده را به حساب کارشناسی شماره 107391071003نزد بانک ملی به نام شهرداری گوگد واریز و همراه با برگه پیشنهادی به شهرداری تحویل نماید.
 -4به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ،مخدوش و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5برنده موظف است ظرف مهلت یک هفته پس از اعالم کتبی با تلفنی شهرداری جهت پرداخت بهای زمین به شهرداری مراجعه در غیر این صورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -6سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
ضمنا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد شهرسازی شهرداری یا با تماس تلفن های 57330020الی 22اطالعات بیشتر کسب نمایند.

شناسه613758:

شهردارگوگد-حسینعلیمحمدی
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ایسنا

فیشهای حقوق
ثبت شد؟
ادامه از صفحه یک:
 ...برخــی ســازمان هــا و
نهادهــای زیرمجموعــه
رهبری اطالعات را بارگذاری
نکرد هاند؛ موضوعی که بارها
از ســوی ســازمان اداری و
اســتخدامی مورد تاکید قرار
گرفت و خواســتار پیگیری
شد.
شــهریور تمام شــد و مهلت
دولت بــه پایــان رســید و
یک هفته از آن گذشــته اما
پیگیر یهــا بــرای دریافت
اطالعاتی در مــورد عملکرد
دســتگاهها در فرصت تعیین
شده و گزارش سازمان اداری
و استخدامی بینتیجه مانده
است.
ســازمان اداری و استخدامی
طبق مصوبــه دولت موظف
بــوده در این فاصلــه پیگیر
دســتگا ههایی باشــد کــه
اطالعات حقوق کارکنان آنها
وارد نشده یا ناقص بوده است
و بایــد در پایان گزارشــی را
آماده و در هیات دولت طرح
کند تا مــورد بررســی قرار
گیرد.
به هر حــال تا زمــان آماده
شــدن گــزارش و ارائــه در
دولــت اذهــان عمومی در
انتظار خواهد ماند تا وضعیت
تکلیف قانونی دستگاهها برای
شفاف شــدن پرداختهای
حقوقی دســتگاهها روشــن
شود.
طبق ماده ( )۲۹قانون برنامه
ششم توسعه مقامات ،رؤسا،
مدیران تمام دســتگا ههای
اجرایی شــامل قوای سهگانه
جمهــوری اســامی اعم از
وزارتخانههــا ،ســازما نها
و مؤسســات و دانشــگاهها،
شرکتهای دولتی ،مؤسسات
انتفاعی وابســته بــه دولت،
بانکها و مؤسسات اعتباری
دولتــی ،شــرکتهای بیمه
دولتی ،مؤسسات و نهادهای
عمومی غیر دولتی ،مؤسسات
عمومی ،بنیادهــا و نهادهای
انقــاب اســامی ،مجلس،
شــورای نگهبــان قانــون
اساسی ،بنیادها و موسساتی
که زیر نظر ولی فقیــه اداره
میشوند.
همچنیــن دســتگا هها و
واحدهایی که شمول قانون بر
آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام
است اعم از اینکه قانون خاص
خود را داشــته یا از قوانین و
مقررات آن تبعیت میکنند
نظیر وزارت جهاد کشاورزی،
شــرکت ملی نفت ،شــرکت
ملی گاز ،سازمان گسترش و
نوســازی صنایع ایران ،بانک
مرکزی ،ســازمان بنــادر و
کشتیرانی ،ســازمان توسعه
و نوســازی معــادن و صنایع
معدنی ایران ،صدا و ســیما،
ســتاد اجرایی و قرارگاههای
سازندگی و اشخاص حقوقی
وابســته به آنها ،اشــخاص و
دستگاههایی هستند که باید
اطالعات حقوق و دســتمزد
خود را در این ســامانه ثبت
کنند.
به نحوی کــه میزان ناخالص
پرداختی به هر یــک از افراد
مشــخص باشــد و امــکان
دسترســی بــرای نهادهای
نظارتی و عمومی مردم فراهم
شود.

پیشرفت ۴۲درصدیتکمیلپروژهسالناجتماعاتگلستانشهدا

آتشنشانان اصفهانی در تراز نخست کشوری قرار دارند

معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشرفت ۴۲درصدی تکمیل پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا
خبر داد و گفت :این پروژه با هزینه اجرایی ۱۷میلیارد تومان در دست اجرا است .ایرج مظفر اظهار کرد :پروژه
سالن اجتماعات گلستان شهدا در ادامه فاز نخست که شامل احداث فونداسیون سالن اجتماعات و پارکینگ
گلستان شهدا است ،از فروردین ماه سالجاری در دست اجرا قرار گرفت و تاکنون ۴۲درصد پیشرفت داشته
است .وی تصریح کرد :فاز دوم این پروژه شامل اجرای نازک کاری پوشش سقف ،کف سازی ،تاسیسات برقی
و مکانیکی ،محوطه سازی و نماکاری به صورت پوشش سقف هذلولی و اجرای نمای سنتی و مدرن با تلفیق
مذهبی بوده که با هزینه اجرایی  ۱۷میلیارد تومان در دست اجرا است و طبق برنامهریزی صورت گرفته تا پایان
بهمن ماه سالجاری فاز دوم به بهره برداری خواهد رسید .معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد :فاز اول
پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا در مردادماه سال گذشته در یک زمانبندی بسیار سریع در زمان کمتر از یک سال و نیم تکمیل شد .وی
ادامه داد :کلنگ این پروژه که در محل ضلع شرقی گلستان شهدا و جنوب لسان االرض قرار گرفته و از جنوب به خیابان سجاد منتهی میشود،
در بهمن ماه سال ۹۵زده شد و عملیات اجرایی آن شامل احداث فونداسیون و سفت کاری سالن اجتماعات و احداث پارکینگی با ظرفیت۱۵۰
خودرو در مساحت  ۳۲۰۰مترمربع ،احداث اتاق تأسیسات و نیز رمپ ورودی و خروجی اجرایی شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت :آتشنشانی اصفهان در تراز نخست
آتش نشانان کشور قرار دارند و البته در این جایگاه نیز باقی خواهد ماند چرا که در دنیا حرفهای زیادی
برای گفتن دارند.
محسن گالبی در مراسم رژه نیروهای پیاده وسواره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
اظهار کرد :روز گذشته با افتتاح ایستگاه شماره  ۲۵آتش نشــانی در محله اطشاران بر ایمنی و تاب آوری
شهر افزوده شد .وی از کاهش  ۲۵درصدی آمار حریق و  ۱۵درصدی آمار حوادث در شهر اصفهان در یکسال
گذشته(مهرماه ۹۷تا مهرماه )۹۸خبر داد و گفت :فرهنگسازی و آموزش ،همکاری شهروندان و رعایت نکات ایمنی
باعث کاهش این آمار شده است .مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه مناقصه
خرید  ۱۰میلیارد تومان تجهیزات برای آتش نشانی اصفهان برگزار شده است ،افزود :در روزهای گذشته  ۲۰دستگاه ایسوزو سبک و
نیمه سنگین همچنین چهار دستگاه ایسوزو فوق سنگین خریداری شده و تا چند روز آینده چهار دستگاه دیگر خریداری میشود.
وی تاکید کرد :آتش نشانی اصفهان در تراز نخست آتش نشانان کشور قرار دارد و در این جایگاه باقی خواهد ماند چرا که در دنیا حرفهای
زیادی برای گفتن دارد.

 114شرکت داخلی و  7شرکت ایتالیایی در نمایشگاه طالی اصفهان حضور دارند؛

گــزارش

درخشانترینمیهمانیاقتصادیدرپلشهرستان

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

رشد  60درصدی از نظر تعداد مشارکتکنندگان و پوشش گروههای کاالیی تعیین شده برای نمایشگاه به ویژه از نظر گالریدارها و سازندگان مصنوعات طال و جواهر از
جمله ویژگیهای شاخص این نمایشگاه به شمار میرود
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاههای بینالمللی استان
اصفهان از برگزاری ســیزدهمین نمایشگاه بینالمللی
صنعت فلزات گرانبها ،طال ،سنگهای قیمتی ،ساعت و
ماشینآالت وابسته اصفهان با حضور  114شرکت داخلی،
 7شرکت ایتالیایی و نمایندگانی از کشور ترکیه خبر داد.
بــه گــزارش روابــط
عمومــی شــرکت
نما یشــگا ه ها ی
 ISFAHANبینالمللــی اســتان
علــی
 N E W Sاصفهــان،
گـــزارش
یارمحمدیان بــا بیان
اخبار اصفهان
اینکه این نمایشــگاه
طی روزهای  9تا  12مهرماه در محل
برپایــی نمایشــگاههای بینالمللی
استان واقع در پل شهرستان برگزار
میشــود ،گفت :نمایشــگاه طالی
امسال اصفهان هشت هزار مترمربع
مساحت خواهد داشت و شرکتهایی
از اصفهان ،تهران ،فارس ،خراســان
رضوی ،آذربایجان شــرقی ،اردبیل،
قم ،اهواز و یزد در آن حضور مییابند
تا آخرین دستاوردهای خود در حوزه
طال ،فلــزات گرانبها و ســنگهای
قیمتی را به نمایش بگذارند.
برگزاری کارگاههای
وی بــا بیان اینکه نمایشــگاه طالی
تخصصی و آموزش
امسال با انســجام بیشتری نسبت به
همزمان با نمایشگاه از
نمایشگاه طالی سال گذشته برگزار
جملهبرنامههایجانبی
خواهد شــد ،افــزود :تولیدکنندان
سیزدهمیننمایشگاه
و وار دکننــدگان ماشــینآالت،
بینالمللیصنعتفلزات
تجهیــزات و ابــزار طــا ،جواهر و
گرانبها ،طال ،سنگهای
ســنگهای قیمتی ،تولیدکنندگان
قیمتی،ساعتو
و واردکننــدگان طــا ،جواهــر و
ماشینآالت وابسته
ســنگهای قیمتی و فلزات گرانبها
اصفهان به شمار میروند

و انجمنها و تشــکلهای مرتبط با
موضوع نمایشــگاه در ایــن رویداد
نمایشگاهی حضور خواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاههای
بینالمللی اســتان اصفهان با اشاره
بــه ویژگیهای نمایشــگاه مســال
نسبت به دور ههای گذشته ،تصریح
کرد :رشــد  60درصدی از نظر تعداد
مشــارکتکنندگان ،توزیع متوازن
جغرافیایــی مشــارکتکنندگان از
سراسر کشور و پوشــش گرو ههای
کاالیی تعیین شده برای نمایشگاه به
ویژه از نظر گالریدارها و سازندگان
مصنوعات طــا و جواهــر از جمله
ویژگیهای شــاخص ســیزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت فلزات
گرانبهــا ،طال ،ســنگهای قیمتی،
ساعت و ماشینآالت وابسته اصفهان

به شمار میرود.
وی از بازرگانی هاشمزاده ،اکسید ماد،
هلدینگ هومن ،گالری فرداد ،گالری
عطاریان ،پاویون ایتالیــا ،پاویون و
خوشه طالی استان یزد ،گالری صدرا،
گالری مهرداد ،ماشینسازی افراز و
مجتمع صنعتی بشــیر (صاایران) به
عنوان مشارکتکنندگان شاخص این
نمایشگاه نام برد و ادامه داد :روسای
اتحادیههــای طال و جواهر سراســر
کشور ،مســئوالن ادارات استاندارد
از اســتانهای مختلــف و مدیران
گمرکات سراســر کشور برای حضور
در این نمایشگاه دعوت شدهاند که بنا
به پاسخهای رسیده ،بسیاری از آنان،
از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.
یارمحمدیان همچنیــن از برگزاری
برنامههــای جانبی در حاشــیه این

نمایشــگاه خبر داد و گفت :برگزاری
کارگا ههــای تخصصــی و آموزش
همزمان با نمایشــگاه و تدوین سند
حرفه طال و جواهرسازی با همکاری
اداره کل اســتاندارد استان اصفهان،
ســازمان فنی و حرفه ای کشــور و
دانشگاه علمی کاربردی طال و جواهر
تهــران از جمله برنامههــای جانبی
سیزدهمین نمایشــگاه بینالمللی
صنعت فلزات گرانبها ،طال ،سنگهای
قیمتی ،ساعت و ماشینآالت وابسته
اصفهان به شمار میروند.
بر اســاس این گزارش ،عالقمندان
به بازدید از این نمایشــگاه میتوانند
از ســاعت  15تا  21روزهای  9تا 12
مهرماه به محل برپایی نمایشگاههای
بینالمللی استان اصفهان واقع در پل
شهرستان مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

میزان آب بدون درآمد اصفهان ۱۶درصد است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت :میزان آب بدون درآمد در استان اصفهان حدود ۱۶درصد است که کمترین میزان در کشور محسوب می شود،
اما با این وجود بعضا در برخی از شهرستان ها رقم آب بدون درآمد بیش از حد متعارف است که باید این روند مهار شود.
به گزارش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،هاشم امینی در جمع فعاالن واحد بهره برداری ،با بیان اینکه تاسیسات و منابع در اختیار بهره برداران قرار می گیرد
تا شاهد ارائه خدمات بهینه به مردم باشیم ،اظهار کرد :طی چند سال اخیر شرکت آبفا استان اصفهان به رغم چالش های مالی اقدام به تهیه و به کارگیری تاسیسات و
تجهیزاتنویندرصنعتآبفاکرد،بنابراینازبهرهبردارانانتظارمیرودبهبهترینشکلممکنازاینتجهیزاتدرراستایخدمترسانیمطلوببهمردماستفادهکنند.
خـــبــــر وی واحد بهره بــرداری آبفا را به بخش
اوژانس شرکت تشبیه کرد و گفت :مردم
اخبار اصفهان
از فعاالن در صنعــت آبفا توقع خدمات
پایدار در هر شرایطی را دارند ،پس بهره برداران حتی هنگام وقوع
حوادث غیر مترقبه باید با رفع سریع حادثه درصدد ارائه خدمات
مستمر باشند .مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان
برخورداری بهره برداران از دانش روز را خواستار شد و افزود :فعاالن
در واحد بهره برداری به جهت افزایش بهره وری باید از دانش روز
بهره مند باشند ،چراکه دیگر نمی توان به روش سنتی ،خدمات
گسترده و مستمر در اختیار مشترکین قرار داد.
وی گفت :بهره برداران خالق می توانند با ارائه طرح های خالقانه

و بدیع ،راندمان خدمات به مردم را افزایش دهند که این امر هدف
غایی صنعت به شمار می آید .براین اساس بهره برداران نباید دچار
روزمره گی شوند .امینی یکی دیگر از ویژگی های بهره برداران را
تالش شبانه روزی در راستای خدمات رسانی پایدار به مردم دانست
و تصریح کرد :در سال های اخیر شرکت آبفا اصفهان با وجود کمبود
منابع آبی و از سویی افزایش  ۶۰۰هزار مشترک توانست با تالش
شبانه روزی آب شرب بیش از  ۴میلیون مشترک در سطح استان
را تامین کنــد .وی کاهش آب بدون درآمــد را در تمام مناطق و
شهرستان های استان خواستار شد و افزود :در حال حاضر میزان آب
بدون درآمد در استان اصفهان حدود  ۱۶درصد است که کمترین
میزان در کشور محسوب می شود ،اما با این وجود بعضا در برخی

از شهرستان ها رقم آب بدون درآمد بیش از حد متعارف است که
باید این روند مهار شود .در ادامه این نشست رئیس گروه نگهداری،
تعمیرات بخش آب ،شبکه های توزیع و مخازن شرکت مهندسی
آب وفاضالب کشور با اشاره به بازدیدی که از تاسیسات صنعت آبفا
در کشور ژاپن داشتند ،گفت :ارائه خدمات پایدار در صنعت آبفا ژاپن
بر مبنای پیاده سازی و تمرکز بر استقرار مدیریت دارایی صورت می
گیرد .معصومه مهدی بادی افزود :مدیریت دارایی در ژاپن بر اساس
برنامه ریزی ،تعیین استراتژیک ،افزایش بهره وری و تولید ارزش
انجام می شود که در این میان طرح ریزی دقیق به منظور اصالح،
بازسازی شبکه آب برای رسیدن به میزان هدر رفت به صفر مد نظر
قرار گرفته است.

سیاست کلی دولت پیشگیری از خام
فروشی است
خـــبــــر دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و
اخبار اصفهان
تجارت ،به همراه جمعی از معاونان خود در
اینوزارتخانه،استانداراصفهان،نمایندهمردمشهرستانمبارکه
در مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای تأمین شهرستان
مبارکه،ضمندیداربامهندسعظیمیانمدیرعاملفوالدمبارکه،
از خطوط تولید این شرکت بازدید کرد.
وی در جریان این بازدیــد در خصوص برنامههــای حمایتی دولت از
تولیدکنندگان داخلی گفت :سیاست اصلی ما در همه زمینهها پیشگیری
از خامفروشی است .در این خصوص همواره برنامههای راهبردی زیادی
تدوین و اجرا کردهایم ،تاجاییکه درزمینه ســنگآهن ،صادرات از 23
میلیون تن به کمتر از  8میلیون تن رســیده و هر ســال روند کاهشی
داشتهایم.
وی با تأکید بر اینکه برنامههای پیشگیری از خامفروشی باشدت و قوت
در حال پیگیری است ،گفت :بهمنظور تأمین حداکثری نیاز فوالدسازان
داخلی ،برنامه اکتشاف ،استخراج و فرآوری معادن جدید در دستور کار
قرار گرفته و به پیشرفتهایی هم دست یافتهایم .انشاءاهلل با این اقدامات و
برنامههای آتی در تأمین مواد اولیه موردنیاز فوالدسازان مشکلی نخواهیم
داشت.
وی با تأکید بر اینکه در کارخانههای فوالدسازی کشور و بهویژه در فوالد
مبارکه ،برای خودکفایی در صنعت فوالد و صاحب فناوری شدن ،گامهای
مؤثری برداشته شده است گفت :خوشبختانه نتیجه این اقدامات به احداث
و بهرهبرداری از خطوط جدید انجامیده است.
بسیاری از ورقها و محصوالتی که پیش از این وارداتی بودند ،هماکنون در
کارخانههایی مانند فوالد مبارکه تولید میشوند
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :با تالش و همت همه مدیران
و کارکنان کارخانههای فوالدسازی کشور ،ازجمله شرکت فوالد مبارکه،
شاهد آن هستیم که بسیاری از ورقها و محصوالتی که پیش از این وارداتی
بودند ،هماکنون در کارخانههایی نظیر فوالد مبارکه تولید میشــوند و
کشور از این حیث خودکفا شده است.
به نظر میرســد فعال وضع عوارض بازدارنده باشــد و تأمین مواد اولیه
فوالدسازان داخلی را تضمین کند
این گزارش حاکی است جعفر سرقینی ،معاون امور معادن و صنایع معدنی
وزارت صمت نیز در مصاحبه با خبرنگار فوالد در پاسخ به وضعیت ابالغیه
وضع عوارض بر صادرات سنگآهن گفت :ابالغیه انجام شده و از اول مهرماه
هم اجرایی شده است و انشاءاهلل تا پایان سال هم پابرجاست .اگر تا پایان
سال توازنی برقرار شد ،ممکن اســت دولت در این زمینه بازنگری کند،
ولی فعال همین سیاست ابالغشده اجرا میشود و امیدواریم از این طریق
حمایت از صنایع داخلی عملیاتی شده باشد .به نظر میرسد فعال وضع
عوارض بازدارنده باشد و تأمین مواد اولیه فوالدسازان داخلی را تضمین
کند و ما هم امیدواریم بخشی از مشکالت فوالدسازان داخلی حل شود.
گروه فوالد مبارکه در سال رونق تولید علیرغم همه محدودیتها ،با همت
و تالش مدیران و کارکنان خود تالش کرده است تا نیاز صنایع پاییندست
به محصوالت فوالدی را تأمین کند و اجازه ندهد کشــور از این حیث با
کوچکترین خللی مواجه شود
در جریان این بازدید ،مهندس عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه ،ضمن
ارائه گزارش مبسوطی از دســتاوردهای فوالد مبارکه و برنامههای این
شرکت برای حفظ سهم  50درصدی در تولید فوالد کشور تا افق 1404
گفت :گروه فوالد مبارکه در سال رونق تولید علیرغم همه محدودیتها،
با همت و تالش مدیران و کارکنان خود تالش کرده است تا نیاز صنایع
پاییندست به محصوالت فوالدی را تأمین کند و اجازه ندهد کشور از این
حیث با کوچکترین خللی مواجه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به اقدامات فوالد مبارکه
درزمینه بومیســازی قطعات و همچنین راهبردهای این شرکت برای
اینکه کشور صاحب دانش فنی ساخت کارخانههای فوالدسازی شود،
گفت :در این خصوص نیز با حمایت از تولیدکنندگان داخلی ،حمایت از
تسریعکنندههاوگسترشهمکاریباشرکتهایدانشبنیانودانشگاهها
به دستاوردهای خوبی نائل شدهایم.

خـــبــــر

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

شهرستان گردشگری نطنز مغفول واقع شده است

واقع شده است ،گفت :در طول ماه های گذشته  ۵۸۰هزار گردشگر به
استان اصفهان سفر کردند.
فریدون اهلل یاری با اشاره به اینکه صنعت گردشــگری از مجموعه عناصر به هم
پیوسته ای تشکیل شده که با یکدیگر در تعامل هســتند ،اظهار داشت :یکی از
مهمتریناینعناصر،زیرساختهایگردشگریاستکهنقشحیاتیدرفرایندهای
گردشگری و توسعه آن دارد ،این زیرساختها در استان اصفهان باید به حد استاندارد
ملی و بین المللی برسد.
وی افزود :اگرچه استان اصفهان با طی کردن ســه دوره تاریخی و ملقب شدن به
پایتخت جهان اسالم و فرهنگی سرمایه ای ارزشمند و منحصر به فرد گردشگری در
قلمرو ملی و جهانی است اما برای توسعه صنعت گردشگری باید اقدام های زیرساختی
اعم از توسعه حمل و نقل ریلی ،هوایی و جاده ای انجام شود.
خـــبــــر
مهر

مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستان
اصفهان با بیان اینکه شهرستان گردشگری نطنز مغفول

کمبود تابلوهای راهنمای اماکن گردشگری در مسیرهای جاده ای استان
اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه در طی ماه
های اخیر ۵۸۰هزار گردشگر به استان اصفهان سفر کردند ،ابراز داشت :اگرچه آزادراه کاشان-
اصفهان مسیر رسیدن به تهران را کوتاه کرده است اما در طول مسیر اقداماتی جهت راهنمایی
گردشگران به شهرستان گردشگری نطنز انجام نشده است؛ از سوی دیگر در مسیرهای جاده
ای سرویس های بهداشتی و تابلوهای اطالع رسانی در راستای معرفی اماکن گردشگری
کمتر به چشم می آید.
صنعت گردشگری نیازمند توسعه فرابخشی
ویباتاکیدبرآنکهصنعتگردشگرینیازمندبهتوسعهفرابخشیاستتصریحکرد:تسهیالت،
مراکز اقامتی و پذیرایی ،حمل و نقل ،وسایل ارتباطی ،تبلیغات ،بازاریابی وفرهنگ سازی نمونه
ای از شاخص های این صنعت مهم است؛ سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
متولی دولتی و حاکمیتی نظارت بر سازمانهای فعال در حوزه گردشگری است.
اهلل یاری تاکید کرد :اگر تمام سازمان های درگیر در حوزه گردشگری اعم از شهرداری ،دهیاری،
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ،نیروی انتظامی استان اصفهان با هم افزایی با یکدیگر
به مسئولیت های تعریف شده عمل کنند صنعت گردشگری توسعه می یابد.

بیش از  ۶هزار نفر در حوزه گردشگری کیش
مشغول به کار هستند

 ۶هزار و  ۲۵۷نفر بطور مستقیم در بخش گردشگری منطقه آزاد کیش فعالیت می کنند که
این رقم حدود  ۱۸درصد از جمعیت کل جمعیت  ۳۵هزار نفری این جزیره را شامل می شود.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ،به مناســبت روز جهانی گردشگری در گفتگو
با ایرنا ضمن اعالم این خبر افزود :صنعت گردشــگری جزیره کیش از نظر اشتغالزایی یکی از
فراگیرترین و مهمترین حوزه های این منطقه آزاد استکه عالوهبر اشتغال مستقیم ،سایرحوزه
های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و بطور غیر مستقیم نیز جمعیت زیادی را به خود مشغول
کرده است.
منطقه آزادکیش اکنون با برخورداری از ۱۳۷موسسه گردشگری به عنوان یکی از کانونهای
گردشگری منطقه از ظرفیتها ،زیرساختهای مناسب و مجموعه ای از تجربیات و توانمندیها در
صنعت گردشگری ،به توانائیهای دست یافته که می تواند با به بکارگیری آنها پیشران توسعه

گردشگری در خلیج فارس باشد و زنجیره گردشگری بویژه گردشگری دریایی در این منطقه
را به حرکت درآورد.
نگرش کالن به توســعه گردشــگری خلیج فارس از نگاه کارشناســی ،حرکتی راهبردی و
ارزشمند ارزیابی می شود و درصورت برنامه ریزی و استمرار می تواند منشا تحوالت در صنعت
گردشگری کشور و منطقه خلیج فارس باشد و در توســعه متوازن منطقه ای نقشی موثر ایفا
کند.مجید مالنوروزی معاون گردشگری منطقه آزاد کیش در این زمینه می گوید :بهربرداری
از ظرفیتهای وسیع و بی بدیل گردشگری در خلیج فارس ،نیازمند همکاریهای درونبخشی،
منطقه ای و ملی است و ارتباط و تعامل میان منطقه آزاد کیش و مناطق همجوار موجب بهره
مندی از ظرفیت هایی چون صنایع دستی بومی ،موسیقی های محلی و همچنین آیین و آداب
و رسوم و ارزشهای فرهنگی باشد.
جزیره زیبا ی کیش با برخــورداری از جاذبه های طبیعی و موقعیت بــی بدیل جغرافیایی
درگستره آبهای فیروزه ای خلیج فارس و داشتن زیرساخت های مناسب می تواند به مهمترین
مقصد گردشگران داخلی و خارجی و فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل شود .

وجود امکانات اقامتی و زیرســاختهای گردشگری
از جملــه  ۵۴هتل بــا  ۱۲هزار تخــت در جزیره
کیش ،عدم نیاز به دریافت روادید برای ســفر
ایرانیان خارج از کشــور و گردشگران خارجی
،برخورداری از خطوط پــروازی و حمل و نقل
دریایی بین کیش با کشــورهای حوزه خلیج
فارس از مزیت ها ی اقتصادی و زیرساخت های
گردشگری در جزیره کیش است.
ســازمان جهانی گردشگری ســازمان ملل متحد،
 ۲۷ســپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن
میگیرد .هدف از گرامیداشت این روز ،باال بردن سطح آگاهی در
مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزشهای
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان عنوان شده است.

سفر اربعین چقدر هزینه برمیدارد؟
سفر اربعین «رایگان» نیســت ،این ویزای عراق است که
«رایگان» شــده .پس نباید با تصور اینکه قرار است در
یک پیادهروی زیارتی شــرکت کنیم ،بدون آمادگی الزم
راهی عراق شد ،تا در ادامه با چالشهایی مواجه نشویم که
بازگشت ما را به کشور سخت کند.

سعید رسولی ـ
مدیرعاملشرکت
راهآهن که گفته
قیمتبلیتقطار
اربعین گران
نمیشود ،نرخهای
این مسیرها را
مصداقی اعالم
کرده که برخی
از آنها با تابلوی
قیمتیحالحاضر
کمی فرق دارد

ویزای عراق «رایگان»
بــرای اربعیــن امســال
 ISFAHANدولتهای عــراق و ایران
 N E W Sتوافق کردند کــه ویزای
عراق ،لغو و رایگان شــود.
گزارش
ایسنا
ایــن مقــرارت از اول ماه
محرم(دهممهرماه)تاپایانماهصفر(هفتم
آبانماه) برقرار است.
گذرنامه حدود ۱۵۰هزار تومان
هزینه گذرنامه طبق آخرین اطالعاتی که
نیروی انتظامی منتشر کرده ،حدود ۱۵۰
هزار تومان اســت که زنان متاهل حدود
 ۳۰هزار تومان بابت اجازهنامه محضری از
طرف همسر ،اضافه بر این مبلغ پرداخت
میکنند.
بیمه ۲۲هزارتومان
اگرچه قرار نیســت برای خدمات ویزا یا
روادید ورود به عراق در اربعین امسال پولی
گرفته شود ،اما ستاد اربعین که در وزارت
کشور تشکیل شــده ،اعالم کرده است:
متقاضیان این سفر باید در سامانه «سماح»
ثبتنامه کنند و شــرط خروج از کشــور
داشتن برگه تاییدیه ثبتنام در این سامانه

نکاتی برای دکوراسیون آشپزخانه های کوچک !

اینترنتی و گذرنامه معتبر اســت .هزینه
ثبتنام در سامانه سماح را هم سازمان حج
و زیارت که متولی آن است ۲۵ ،هزار تومان
اعالم کرده است .اگر زائران به آژانسها و
یا دفاتر زیارتی مراجعه نکنند و خودشان
ثبتنام کنند این مبلــغ  ۲۲هزار تومان
میشود .سازمان حج و زیارت اعالم کرده
که این پول بابت خدمات بیمه و هاللاحمر
گرفتهمیشود.
کرایه اتوبوستامرزچند؟
تابلوی قیمتی شــرکتهای اتوبوسرانی
درحال حاضر نشــان میدهد :نرخ بلیت
اتوبوس از شهرهای مختلف ایران تا شهر
مرزی مهران حدودا از  ۶۰تــا  ۲۰۰هزار
تومان بــرای هر نفر اســت .قیمت بلیت
اتوبوس از از شــهرهای مختلف کشور تا
کرمانشاه ،نزدیک به مرز خسروی نیز از۴۵
تا  ۱۴۰هزار تومان است .برای رسیدن به
اهوازبهمنظوردسترسیبهمرزهایجنوبی
(شلمچه و چزابه) ،از نزدیکترین شهر تا
دورترین آن به اهواز و آبادان ،کرایه هر نفر
با اتوبوس از ۲۲تا ۱۲۵هزار تومان است.
ســفر با هواپیما و قطار چقدر تمام
میشود؟
مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر این انجمن
شرکتهای هواپیمایی ـ حدود دو هفته
پیش اعــام کرد که قیمت بلیــت پرواز
اربعین تهران ـ نجف و تهران ـ بغداد ،رفت
و برگشــت دو میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
و قیمت بلیت پرواز اربعین مشهد ـ نجف
و مشهد ـ بغداد به صورت رفت و برگشت
دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان تعیین شده

اگرآشپزخانهشماکوچکاستناراحتنباشید.شمامیتوانیدبارعایتچندنکتهسادهآشپزخانهخود
را دیزاین کنید و حتی باعث بزرگتر دیده شدن آن شوید.اما این نکات کدامند ؟ ما در این مطلب نکاتی
را برای شما جمع آوری کرده ایم که با استفاده از آن ها می توانید به راحتی آشپزخانه خود را دیزاین
کنید با ما همراه باشید :
-1میزکارکشویی
در حال حاضر همه چیز در دنیا کار آمد و هوشمندانه طراحی می شود .پس چرا میز کار آشپزخانه شما
اینگونه نباشد ؟شما می توانید میز کار آشپزخانه خود را به صورت کشویی تعبیه کنید تا هم فضای کم
تری را اشغال کند و هم باعث خالق دیده شدن شما گردد.
2استفادهازفضاهایخالی
اگر شما در قسمتی از اتاق خود جای اضافه دارید می توانید در آن ناحیه کابینت نصب کنید و اشیا
آشپزخانه خود را در آن جا جای دهید .در این صورت هم از فضا استفاده کرده اید و هم آشپزخانه خود
را از شلوغی نجات داده اید.

است .قیمت بلیت یک طرفه پرواز اربعین
از تهران به نجف یک میلیون و  ۱۰۰هزار
تومانوازمشهدبهنجفیکمیلیونو۴۰۰
هزار تومان است.
او گفته که این قیمتها برای بلیت پرواز
اکونومی است و بلیط بیزینس همچنان
به صورت آزاد قیمتگذاری خواهد شد و
قیمت بلیت کودکان زیر  ۱۲سال هم ۷۵
درصد قیمت بلیت بزرگساالن است.
س بیشترین مصرف را در
قطار ،پس از اتوبو 
اربعین دارد .مدیرعامل شرکت راهآهن هم
در تایید حرفهای وزیر راه اعالم کرده که
قیمتبلیتقطاردراربعینبیشترنمیشود
و فروش براساس نرخ مصوب است.
راهآهن پیشبینی کرده بیشترین تقاضا
برای سفر به عراق از پانزدهم تا  ۳۰مهرماه
باشد ،برای همین پیشفروش بلیت قطار را
از سوم مهرماه آغاز کرد.
بررسی تابلوی قیمت قطار در مسیر تهران
ـ همدان ،که دسترسی به مرزهای مهران و
خسروی را دارد ،نشان میدهد هر نفر برای
بلیتیکطرفهدراینمسیرمبلغیدرحدود
 ۴۷تا  ۵۶هزار تومان میپردازد .بررســی
جدول فروش بلیت قطار در این مســیر
نیز نشــان میدهد قطار همدان از  ۱۶تا
 ۲۵مهرماه برنامه حرکتــی ندارد و در روز
بیشتو پنجم مهرماه نیز قطارهای سالنی
و حومهای یا گردشگری به قیمت حدودی
 ۲۵هزار تا ۶۱تومان در دسترس است.
قیمت بلیت یکطرفه همین قطار از شهر
مشهد نیز حدودا ۱۹۰هزار تومان است که
صندلیهای کمی برای فروش دارد.

موضوع ازدواج و مدیریت مالی در حقیقت اهمیت زیادی برای
ادامه یک ازدواج و زندگی زناشویی است.از لحظه ای که قبول
می کنید با هم زندگی کنید در طول ازدواج ،شــما باید همه
مسئولیت هایی را که ازدواج نیاز دارد پاسخگو باشید.تالش
برای حفظ این زندگی در روز خوب و بد است که در واقع یک
مسئله مبهم و مشکل است.به عنوان مثال می توانید اگر در یک
ماه در آمد باالتری دارید همه آن پول را خرج نکرده و برای ماه
های آینده صرفه جویی کنید.
اما موضوع اصلی از ازدواج
و موقعیــت مدیریت مالی
 ISFAHANنیست.قانونی در این مورد
 N E W Sوجود ندارد که چون دو نفر
همدیگر را دوســت دارند
گزارش
باید در مورد مسائل مالی
وارونه
با یکدیگر تفاهم داشــته
باشند.اما شــما باید یک راه میانجی در
ازدواج پیدا کنید.از لحظه ای که تصمیم
می گیرید ازدواج کنیــد ،موافقید که
آنچه را که در واقع کســب کرده اید به
اشتراک بگذارید؟
هر یک از زوجین
آیا شما در مورد موقعیت بدهی همسر
می توانند یک
خود آگاهی دارید؟آیا همسرتان بدهی
حسابشخصی
های خود را از شــما پنهــان می کند
داشته باشند.
؟برعکس ،ممکن اســت همسرتان در
بنابراین ،صرف نظر
آمد خود را از شــما پنهان نگه دارد؟آیا
از نیاز پولی خانه ،هر
متوجه می شوید که این پنهان کاری ها
فرد می تواند پول
سبب بروز چه مشکالتی در زندگی شما
خود را به نحوی که
می شود ؟البته پاسخ به این سواالت ،از
می خواهد صرف
نظر شخص به شخص متفاوت است و به
کند
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نماینده مجلس :

احیای صنعت گردشگری
کمک موثری به ارزآوری
میکند

نرخ بلیت قطار یکطرفه و یکنفره مشهد ـ
اندیشمک نیز حدود ۱۶۸هزار و ۲۳۴هزار
تومان است .قیمت بلیت این قطار از تهران
تا اندیمشک برای هر نفر در مسیر یکطرفه،
حدودا ۹۰هزار و  ۱۱۱هزار تومان است که
ظرفیت آن «ناکافی» و یا به عبارتی تکمیل
اعالم شده است.
سعید رسولی ـ مدیرعامل شرکت راهآهن
که گفته قیمت بلیت قطــار اربعین گران
نمیشود ،نرخهای این مسیرها را مصداقی
اعالم کــرده که برخی از آنهــا با تابلوی
قیمتی حال حاضر کمی فرق دارد .او گفته
که قیمت بلیت قطار مشهد -کرمانشاه،
چهارتخته  ۱۹۵هزار تومان و شش تخته
 ۱۸۵هزار تومان است .قیمت بلیت قطار
تهران-کرمانشاهچهارتخته ۹۵هزارتومان،

شش تخته  ۷۰هزار تومان و اتوبوسی ۵۰
هزار تومان در نظر گرفته شده است .قیمت
بلیت قطار چهارتخته همدان-مشهد۲۰۰
هزار تومان و بلیت قطار اتوبوسی تهران-
همدان  ۴۷هزار تومان است و قیمت دیگر
مسیرها نیز باید منطبق با نرخهای مصوب
باشد.
وضعیتکرایههادرعراق
در نقاط صفر مرزی عراق معموال وسایل
نقلیه شخصی مســتقر هستند که بسته
به تقاضــا ،قیمت تعییــن میکنند .نرخ
اتوبوسها درحال حاضــر تقریبا  ۱۰هزار
دینار عراق است ،مبلغی در حدود ۱۰۰هزار
تومان برای یک نفر.
عتبهحسینینیزبرایاربعینایستگاههایی
را تعیین کرده و ونهایی را با قیمت مصوب

برای جابهجایی و گشــت زائران در بین
زیارتگاههــای نجف و کربــا اختصاص
داده است .نرخی که عتبه حسینی برای
جابهجایی زائران از مهران تا این شهر اعالم
کرده  ۸۰۰۰دینار اســت کــه حدودا ۸۰
هزار تومان میشود.کرایه تعیین شده در
جدولی که عتبه حســینی منتشر کرده
برای ونهایی که حد فاصل کربال و نجف را
طی می کنند نیز ۴۰۰۰هزار دینار ـ حدودا
 ۴۰هزار تومان ـ تعیین شده است .همین
مسیر با تاکسیهای شخصی و دربستی
هماکنون  ۲۵هزار دینار ـ حدود  ۲۵۰هزار
تومان ـ برای یک نفر قیمت دارد .فاصله این
دو شهر که بیشــتر زائران آن را پیاده طی
میکنند حدود ۷۶کیلومتر است که پیاده
آن حدود یک روز زمان میبرد.

ترتیب آن ها را پنهان کنید.
-7تضادایجادکنید
اگر دیوارهای آشپزخانه شما به رنگ تیره است حتما
کف آشپزخانه شما باید روشن باشد.تضاد در مکان
های کوچک باعث عمق بخشیدن به فضا می شود
در نتیجه فضای شما بزرگتر دیده می شود.
-8دیوارها را خالی بگذارید
سعی کنید از کابینت های ساده در آشپزخانه خود
استفاده کنید و بر روی دیوار از قاب عکس و … استفاده
نکنید.این باعث می شود آشپزخانه شــما دارای آرامش
گردد.
-9خالقیتبهخرجدهید
اگر قفسه های آشپزخانه شما باز است ،قفسه های خود را فقط با ظروف تزیین نکنید
استفاده از کتاب ،المپ و … می تواند ایده خوبی برای زیبا نشان دادن آشپزخانه شما باشد.

مدیریت مالی در زندگی مشترک چگونه است ؟
دید آن ها بستگی دارد.
این واقعیت است که زمانی که صحبت
از پول می شود (که با توجه به حجم پول
افزایش می یابد )رویکرد ،روانشناسی و
در نهایت روابط تغییر می کند.به منظور
مدیریت ازدواج خوب و پول ،چه کاری
می توانیم انجام دهیم؟
-1پنهان کردن وضعیت مالی می
تواند ویرانگر باشد.
پنهان کردن وضعیت مالی خود به اندازه
خیانت تلخ است.زیرا نشانه ای از ناامنی
و بی اعتمادی اســت و بــدون اعتماد
ازدواج غیر قابل تصور اســت.بنابراین
شما در واقع با یک فرد عجیب و غریب
ازدواج کرده اید که بــه طور طبیعی بر
بودجه خانه ،سرمایه گذاری شما و رابطه
شــما تأثیر می گذارد و موقعیت مالی
خود را از شما پنهان می کند.
بدهی  ،یکــی از مهمترین مشــکالت
در ازدواج است.شــاید بازگو کردن این
مسئله برای شما بسیار دشوار باشد اما
در صورت پنهان کاری ،عواقب بســیار
بدتری خواهد داشــت.به همین دلیل
بهتر اســت حقیقت را به همســرتان
بگویید.در نتیجه شــما برای همین با
یکدیگر ازدواج کرده اید؛ یعنی حمایت
یکدیگر!
-2گذشته ،می تواند آینده شما را
تحت تاثیر قرار دهد.
در حقیقت ،سوال این است که آیا یکی
از همسران مسئولیت بیشتری نسبت به
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-3ایجادصفحاتکشویی
اگر شما یک خانه آشپزخانه به سبک آمریکایی دارید ،با یک پانل کشویی می توانید بین آشپزخانه
خود و اتاق خود فاصله ایجاد کنید ،که عالوه بر آن کمک می کند که وسایل آشپزخانه را پنهان کنید.
-4آشپزخانهخودراسرزندهکنید
مهم ترین چیزی که برای یک آشپزخانه کوچک نیاز دارید یک نورپردازی عالی است.اگر در آشپزخانه
شما نور کافی و فضای مناسب برای رشد گیاه وجود دارد حتما آشپزخانه خود را با گیاهان تزیین کنید
این امر باعث می شود آشپزخانه شما هیجان انگیزتر باشد و دیگر کوچک بودن آن به چشم نیاید .در
ادامه بخوانید :ایده هایی برای ساخت چراغ رومیزی و لوستر های خالقانه در منزل!
-5طراحیمینیمالیستانجامدهید
در طراحی آشپزخانه رنگ ها و مینیمالیست بودن آن ها اهمیت ویژه ای دارد.ساده بودن آشپزخانه
شما باعث تمیز و ظریف دیدن بیشتر آن می شود.
-6وسایلآشپزخانهبرقیخودراپنهانکنید
اگر روی کابینت های شما پر از وسایل برقی باشد آشپزخانه شما بی نظم تر و شلوغ تر دیده می شود.
برای پنهان کردن وسایل برقی مانند قهوه جوش ،ماکروفر ،و … کابینت های در دار تعبیه کنید و بدین

پرداخت بدهی ها دارد یا خیر؟هر کسی
که نمی داند چگونه پول خود را مدیریت
کند  ،با مشکالت مالی مواجه است.
عادات مصرفی افراد ،مســئولیت های
خود در امور مالی به طور جدی بر روی
ازدواج تاثیر می گذارد.
-3تقسیم هزینه و درآمد در خانه
هزینه های خانه ،سرمایه گذاری ها را
چگونه به اشــتراک می گذارید؟دلیل
سوال این است که حقیقت واحدی در
این مورد وجود ندارد.آیا در آمد شما در
یک حساب مشترک اســت یا هر کدام
از شما برای خود حســاب جداگانه ای
دارد ؟داشــتن حساب مشــترک برای
آینده خود و فرزندانتان بســیار مفید
است اما در عین حال هر یک از زوجین
می توانند یک حســاب شخصی داشته
باشند.بنابراین ،صرف نظر از نیاز پولی
خانه ،هر فرد می توانــد پول خود را به
نحوی که می خواهد صرف کند.با این
حال ،پدربزرگهای ما این کار را به گونه
ای متفاوت انجام مــی دادند.یعنی در
گذشته مرد تمام مدیریت مالی خانه را
به مادر واگذار می کرد و مدیریت مالی
خانه با زن بود.
-4جدا کردن بودجه تنفس
من کمی در مدیریــت درآمد و هزینه
های خانوار صحبت کردم ،اما بگذارید
یک مورد متذکر شوم چون مهم است.
منظــور من این اســت ،که بــه غیر از
مدیریــت بودجه خانه ،هــر کس باید
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بودجه ای جداگانه داشــته باشــد که
بتواند برای سرگرمی های خود و یا هر
مورد دیگری از آن استفاده کند.
-5رویا مشترک بسازید.
شــما یک هدف مشــترک برای صرفه
جویی در هزینه انتخاب کنید.در هزینه
زندگی ،می دانم که صرفــه جویی در
هزینه برای جمع آوری بودجه بســیار
دشوار است.اما منظور من هدف هایی
مثل ماشین یا خانه نیســت.می تواند
هدف شــما این موارد نیز باشد اما در
ابتدا ســعی کنید واقع نگر باشــید و با
توجه به بودجه خود هدف گذاری کنید.
مثال رفتن بــه مســافرت ،خرید لوازم
منزل و ….
-6شما می توانید برنامه های هزینه ای

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس
شورای اسالمی گفت :مناطق بکر دست
نخورده خوش آب و هوا در رفســنجان
وجــود دارد که با احیــای این مناطق
میتوان از طریق جذب گردشــگران
داخلی و خارجی ارز زیادی به کشــور
وارد کرد ،.احمــد انارکی محمدی در
نشســت شــورای اداری بیان کرد :در
مناطق مختلف رفسنجان قابلیت هایی
از جمله گردشگری درمانی ،مذهبی،
بناهای تاریخی بکر و مکان های خوش
آب و هوایی داریم که اگر احیا شوند می
توان توریستهای داخلی و خارجی را
جذب کرد ،از جمله این آثار و ابنیه های
تاریخیبزرگترینخانهخشتیجهاندر
قاسم آباد است و به زودی هم مشکالت
این مکان برطرف و مانند ســابق آماده
پذیرای از گردشگران خواهد بود.
ی محمدی تصریح کــرد :باید در
انارک 
کنار حفظ کشاورزی در رفسنجان به
اهمیت گردشگری هم توجه داشت و از
ناحیه این صنعت هم می توان ارزآوری
کسب کرد به طوری که یک گردشگر
زیارتی اگر به ایران سفر کند ۴۰۰دالر
و گردشــگری که برای درمان به ایران
ســفر کند معادل  ۲۴۰۰دالر ارز وارد
کشورمیکنند.
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روشهای طبیعی برای
درمان کیست های چربی

را تهیه کنید.
هنگام تعیین آنچه که برای خانه شــما
ضروری است ،الزم اســت اولویت ها و
برنامه های هزینــه ای را تعیین کنید.
بنابراین شما مجبور نیستید تمام هزینه
های خود را صرف یک مــاه کند ،زیرا
هزینه های غیر ضروری را انجام نداده
اید.
-7کمک به همسر خود را فراموش
نکنید.
اگر یکی از همسران در حال کار باشد،
بار معیشت به تنهایی بر روی فرد است.
گاهی اوقــات این وضعیت مــی تواند
بسیار دشوار باشــد مانند هزینه های
مدرســه کودکان  ،وام هــای خانه و یا
هزینه های دیگــر خانه.به همین دلیل

باید به همســر خود کمک کنید.شما
می توانیــد با کاهش برخــی از هزینه
ها در خانه شــروع به کار کنید و یا می
توانید چیزهایی مانند کارهای دست و
بافندگی را انجام دهید تا بتوانید بودجه
خانه را کاهش دهیــد.در ازدواج نباید
بحث پول تو و یا پول من باشد باید تمام
این حرفا به پول ما تبدیل شود.
اگر ما می خواهیم در زندگی روز خوب
و بد را به اشــتراک بگذاریم ،ما باید به
یکدیگر اعتماد کنیم و به یکدیگر کمک
کنیم.این نه تنها برای روزهایی است که
پول در دسترس است ،بلکه همچنین
برای روزهایی که ما وام گرفته و ناراحت
هســتیم و دچار مشــکالت مالی نیز
هستیم صدق می کند.

کیست های چربی که در قسمت باالیی
پوست دیده می شوند اغلب به شکل
توده های قرمز رنگ و توپری هستند که
غیر سرطان زا اند.این کیست ها معموالً
در جاهایی با تولید زیاد سبوم در پوست
مانند  ،صورت  ،گردن  ،شــانه و قفسه
سینهدیدهمیشوند.ماروشهایطبیعی
برای درمان و جلوگیری از کیست های
چربی را با شما به اشتراک گذاشته ایم ،
با ما همراه باشید :
چوب صندل و گالب
چوب صندل حاوی تسریع در درمان
کیست چربی با اجزای ضد قارچ است.
چوب صندل را با گالب مخلوط کنید
تا یک قوام خامه ای حاصل شود و آن
را روی کیست پخش کنید.صبر کنید
تا خشک شود و بعد از خشک شدن با
آب سرد بشویید.
عسل
عســل ارگانیک ترین درمان طبیعی
است که می توانید پیدا کنید.یکی از
موثرترین روش ها برای درمان کیست
چربی  ،عسل است.مقداری گندم را با
نصف موز و  1قاشــق غذاخوری عسل
در مخلوط کن مخلوط کنید.مخلوط
حاصل را روی ناحیه کیست بمالید.با
یکپارچهتمیزبپوشانیدوآنرا بهمدت
یک شب نگه دارید.این برنامه را هر روز
تکرارکنیدتاکیستبهبودیابد.

news

Spanish ambassador: 90%
of Spanish tourists are
interested in traveling to
Iran once

Spanish ambassador to Tehran Eduardo López
Busquets emphasized that “Iran is an amazing and
wonderful country for tourist.”
In an exclusive interview with ILNA news agency,
he said that Spanish tourists like to visit Iran which
is a country rich in culture and civilization. Adding
that “Because Iran are some of the most genuinely
hospitable people who greet foreign tourists with
open arms.”
Many Spanish tourists travel to Iran annually,
numbering more than 10,000 and most of them are
between the ages of 50 and 60 years.
“Most Spanish people who travel to Iran are cultural
tourists. Once in Iran, they also become familiar with
Iran’s capacities in ecotourism.”
He said more than 90% of Spanish cultural tourists
are interested in traveling to Iran. I can say that all of
these people like to travel to Iran at least once.
“Most of these tourists are attracted to the
monuments and culture of Iran, although a different
picture may have been given of Iran in the media,
tourists certainly change their minds about the
country after a visit Iran,” Spanish ambassador to
Tehran said.
Busquets added In fact, Spanish tourists return
home with happy perspective.
He affirmed,”All our efforts are to not only aimed at
making Spain, but also other European countries,
to have a good relationship with Iran and promote
Iran’s cultural activists.”
Asked if travel agencies in Spain provide packages
for travelling to Iran, he said, "Yes, there are many
major tour companies in Spain that offer travel
packages to Iran."

Iranian Bank Opening 7
Branches in Iraq

An Iranian private bank has been authorized by the
Central Bank of Iraq to open seven branches in the
Arab country, an official said.
According to Chairman of Iranian Private Banks
Institute Koorosh Parvizian, the Iranian private
bank has already opened two of the seven branches
in Iraq.
He noted that opening of the new banks in the Arab
country are part of plans to support Iran’s exports
to the Iraqi market.
Every new branch of the Iranian private bank has a
capital of $50 million, Parvizian added.
He further stressed that Iran’s private banks and
credit institutions were prepared to provide
financing for Iranian technical and engineering
projects in Iraq.
In July, secretary-general of the Iran-Iraq Joint
Chamber of Commerce pointed to the Arab
country’s move to allocate $300 billion to its
reconstruction, saying there were proper
opportunities available for Iranian companies to
take part in the process.
In March, Iran’s Minister of Industry, Mine and Trade
Reza Rahmani said Tehran and Baghdad have agreed
to reach the target of raising the value of annual
trade exchange to $20 billion within two years.
Iran and Iraq enjoy cordial political, security and
cultural ties but due to some internal and regional
problems including Daesh (also known as ISIS or
ISIL) terrorism in Iraq, they have not been able to
increase their trade volume.
Iran’s main exports to the neighboring country
include agro products, foodstuff and fruits such as
watermelon, tomato and cucumber, which account
for 37% of the total exports.
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Zanganeh urges preparedness against cyber
threat on oil sector
Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh
highlighted the need for the oil industry to be
prepared in the face of malicious physical and
cyber threat on the key sector.
Addressing a
gathering
of
f
i
r
e
f
i
g
h
t
e
r
ISFAHAN in Tehran ons
N E W S the occasion
News
of
National
economy
Firefighters Day
in the current
on Sunday, Zanganeh
situation, the
described the US’
veteran minister sanctions against the
urged, it is
Iranian nation as “an
necessary that all all-out war, which has
the players in the targeted the oil industry,
key sector gear up as the main wheel of the
the efforts to ward country’s economy.”
off the threats that in the current situation,
could physically the veteran minister
or cybernetically urged, it is necessary that
undermine the oil all the players in the key
and gas sector.
sector gear up the efforts
to ward off the threats
that could physically

or
cybernetically
undermine the oil and gas
sector.
Earlier in July, Iran’s
Intelligence Ministry
dismantled a CIA spy ring,
the members of which,
according to an unnamed
source, were employed
in sensitive and vital
private sector centers in
the economic, nuclear,
infrastructural, military

and cyber areas.
According to a report by
the New York Times, the
espionage appeared to be
involved in clandestine
efforts
to
gather
intelligence on oil sales.
The report, citing two
traders, added that many
of the 17 people accused
of spying had worked in
the oil and energy sector
as traders and brokers.

Stock market’s prominent performance in H1

By: Mahnaz Abdi
While lagging the parallel markets of foreign currency,
gold coin, and real estate behind, Iran’s stock market hit
a new record during the first half of the current Iranian
calendar year (March 21-September 22), as TEDPIX, the
main index of Tehran Stock Exchange (TSE), closed at an
all-time high of 302,103 points.
It is while the index had stood at 178,000 points at the
end of the previous calendar year.
Experiencing a growth of 74 percent during the first
six months of the present year, TSE witnessed its best
performance since the Iranian calendar year of 1382
(March 2003-March 2004).
Also as reported, Iran’s over-the-counter (OTC) market,
known as Iran Fara Bourse (IFB), has experienced a
noticeable positive performance during the first half,
as its main index, IFX, gained 78 percent during the
mentioned period of time.
It seems that these markets will preserve their positive
performances also during the second half of the year,
as TEDPIX gained 9,367 points (the highest rise so far)
in the first day of the second half and the value of trades
at TSE and IFB reached 32 trillion rials (about $761.9
million).
It shows that some huge liquidity is moving toward the
stock market. The power of this liquidity will probably
bring new records for this market in the second half.
Also given that no growth is being seen at the markets
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Last year, Zanganeh
banned the release of
oil data after the US
withdrew from the
2015 Iran nuclear deal
and imposed sanctions
on Iran’s oil exports and
financial transactions.
“Information
about
Iran’s oil exports is
war
information,”
the minister said in
July.

of foreign currency and gold coin, and housing market
is expected to witness drop in prices during the second
half, another positive performance is anticipated for the
stock market.
The first half ended with some fruitful performances
also in the other exchange markets of the country, as the
value of trades at Iran Mercantile Exchange (IME) during
the sixth month increased 22 percent from its previous
month.IME has reported that some 2.168 million tons
of commodities worth 102 trillion rials (about $2.428
billion) were traded at this market during the past
month, indicating 49 percent rise in terms of volume.
Noticeable performance was also witnessed at Iran
Energy Exchange (IRENEX), which is one of the four
exchange markets of Iran, besides TSE, IFB, and IME.
As reported, National Iranian Oil Company (NIOC) sold
450,000 tons of oil products worth $160.656 million at
the international ring of IRENEX during the last week of
the first half.
In that week, 168,000 tons of gasoline worth $64.297
million as well as 162,500 tons of gasoil worth $73.964
million along with 20,000 tons of kerosene and 50,000
tons of liquefied petroleum gas were sold to the foreign
buyers at IRENEX.Like the last week, IRENEX acts
successfully in the whole first half of the year.
Given all these fruitful results, it could be anticipated that
this year will be the second consecutive year of shining
performance for the country’s stock market.

News

Moscow to host GECF Summit on
Oct. 3
Moscow will host oil
and energy ministers
of the Gas Exporting
Countries
Forum
(GECF) on October 3.
Algeria, Bolivia, Egypt,
Equatorial Guinea, the
Islamic Republic of Iran,
Libya, Nigeria, Qatar,
Russia, Trinidad and
Tobago, the United Arab
Emirates and Venezuela
are the main 12 GECF
members, along with
Angola, Azerbaijan,

Iraq,
Kazakhstan,
Norway, Oman and Peru
which are observer
members of the forum.
According to Shana,
the GECF countries
account for 44% of the
world's gas production,
67% of the world's
gas reserves, 64%
of the share of gas
pipeline and 66% of
the liquefied natural
gas (LNG) trade in the
world.
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Razavi
Khorasan
H1 exports
hit $776
million

Some 784,000
tons of non-oil
commodities
worth
$776
million
were
exported from
the northeastern
Iranian province
of
Razavi
Khorasan in the
first half of the
current fiscal
(March
21September 22).
According to the
director-general
of the province’s
customs office,
Omid Jahankhah,
R a z a v i
Khorasan’s
e x p o r t s
observed a 30%
rise in terms
of volume and
30% decline in
terms of value
c o m p a r e d
with
the
corresponding
period of the last
year.
Saffron, steel
p r o d u c t s ,
construction
materials, fruits
and
plastic
products were
the main exports
of the province
in the six-month
period.
Afghanistan,
I r a q ,
Tu rk m e n i s t a n
and Uzbekistan
were the top
destinations
of
Razavi
Khorasan’s
exports,
he
added.
Jahankhah
added
that
some 144,000
tons of products
worth
$173
million
were
also imported
into the province
in the first half
of this year,
indicating
a
3% and 22%
year-on-year
increase
in
terms of volume
and
value,
respectively.
GOLD PRICE PER OUNCE
1,497 $

Currency IRR

USD

42000
51619
CHF 42383
EUR 46946
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Syria
expresses
full solidarity
with Iran
in face of
irresponsible
US measures
The Syrian Foreign
Minister
Walid
Al-Moalem
has
reiterated the Syrian
government's
solidarity with the
Islamic Republic of
Iran in the face of the
irresponsible American
measures.
Addressing the 74th
session of the UN
General Assembly,
Deputy Prime Minister,
Minister of Foreign
Affairs and Expatriates
Walid Al-Moalem called
for the lifting of illegal
measures imposed on
Syrians and on all other
independent people, in
particular, the people
of Iran, Venezuela,
the DPRK, Cuba, and
Belarus.
"Syria expresses once
again its full solidarity
with the Islamic
Republic of Iran in the
face of the irresponsible
American measures,
in particular, the US
withdrawal from the
Joint Comprehensive
Plan of Action between
Iran, the P5+one and
the EU," Sana News
Agency quoted him as
saying.
"We warn against
policies that aim
to foment crises
and conflicts in
the [Persian] Gulf
under false pretexts.
We believe that the
security and stability
of the [Persian] Gulf
can only be achieved
through cooperation
and dialogue among the
countries of that region,
without any external
interference that might
increase escalation
in the region and run
counter to the interests
of the people of the
[Persian] Gulf.
Elsewhere, Al-Moalem
said "any foreign
forces operating in our
territories without
our authorization
are occupying forces
and must withdraw
immediately. If they
refuse, we have the
right to take any and
all countermeasures
authorized
under
international law."

Mexico's Stretched Asylum
Agency Needs More Resources:
UN Refugee Chief

United Nations refugee chief Filippo Grandi asked on
Saturday for more resources for Mexico’s asylum agency,
which has been overwhelmed with applicants after many
abandoned plans to migrate to the United States.
Resources at the agency, COMAR, have become more
stretched since the US Supreme Court earlier this month
decided to restore a Trump administration policy that
requires most immigrants who want asylum to first seek

safe haven in a third country that they traveled through
on their way to the United States.
Grandi was visiting COMAR in Tapachula in the state
of Chiapas near the Guatemalan border, where many
Central American migrants cross into Mexico on
their way north to the US border.“COMAR needs more
resources and room to work because the challenge is
increasing,” he said at a news conferences.“There has
been an important increase but this does not equate
with the resources that COMAR has. We have to speed
up the relocation of at least those who receive refugee
status,” Grandi said.COMAR received federal funding of
20 million pesos ($1 million) in 2019, the lowest sum in

seven years. The proposed 2020
budget would increase it to 27
million pesos.
The agency’s head, Andres
Ramirez, told Reuters earlier
this month that COMAR would
still fall short of the 117 million
pesos needed. Applications are
expected to hit 80,000 this year, more
than double last year’s.
COMAR leans heavily on the United Nations’ refugee
agency, which has provided 112 staff and helped open
three new offices.

Consequences of Ukrainegate
The hidden aspects of Trump and Zelenskiy’s call
are being exposed. Although the US president
claims that he had a regular conversation with
Zelenskiy on case of Biden’s son in Ukraine, but
evidence suggests that the White House has
been negotiating with Ukrainian officials about
2020 presidential election! Of course it is a little
complicated!

By: Hanif Ghaffari
The Washington Post
that Trump
ISFAHAN reported
ordered interim White
N E W S House Chief of Staff to
News
suspend $ 400 million
politics
military aid to Ukraine
shortly before his controversial call
with the Ukrainian president.
Following the action, the US
president immediately called
Zelenskiy and asked him to
investigate the corruption
case of Biden and his son. He
asked Zelenskiy to carry out an
The US secretary
investigation several times. In
of state believes
other words, Trump sends this
that this
message to Zelenskiy that offering
action was too
amateurish and
military aid to Kiev by Washington
was considered a
depends on Kiev’s cooperation
kind of reward for with the White House in case of
the Democratic
Biden. This matter was not suposed
Party to impeach
to be exposed, but US security
Trump or even
agencies, many of whom oppose
make him resign.
Trump’s presence in the White
House, have released details.
Another point is that US Secretary
of State Mike Pompeo was not
involved in Trump’s decision
about consultation with Zelenskiy
regarding Biden’s case. The US

Rohingya Refugee Crisis
Worsening in Bangladesh

secretary of state believes that this
action was too amateurish and was
considered a kind of reward for
the Democratic Party to impeach
Trump or even make him resign.
Although Zelenskiy denied
Washington’s pressure on Kiev
on the sidelines of the UN General
Assembly meeting, but confirmed
that Trump called him about his
rival candidate. Now, there are
extensive and behind-the-scenes
consultations between senior
Democratic Party officials and
traditional Republicans on how to
deal with Trump’s new scandal. The
latest news reveals that Democrats
intend to pursue the case to make
Trump resign. Some Democratic
leaders also believe this case
could be as a winning card against
Trump in next year’s presidential
election. They argue that given
a lack of support by 67 Senators

Bangladesh's leader stated that the crisis involving Rohingya
refugees from neighboring Myanmar is now "going beyond the
camps" where they are staying and "becoming a regional threat".
Prime Minister Sheikh Hasina noted that the international
community must "understand the untenability of the situation",
Asia News reported.She said Bangladesh will continue to work
with Myanmar to encourage repatriation of the Rohingya.She
has proposed at the UN this week a resolution ensuring that
Myanmar and the international community must ensure the
safety of any Rohingya returnees.
The premier added that the voluntary return of Rohingya
refugees to their homes in Myanmar's Rakhine state "in safety,
security and dignity" is the only solution to the problem.
"We are bearing the burden of a crisis which is Myanmar's
own making," She noted.In late August 2017, nearly 750,000
Muslim-majority Rohingya fled Rakhine State for Bangladesh
- joining 200,000 already there - after Myanmar's armed forces

Rouhani does not have right to
change ‘even a word’ in JCPOA:
MP

A member of Iranian Parliament said that President Rouhani does
not have the right to make any change in the text of Iran nuclear
deal, JCPOA, because that lands in the territory of Parliament’s
responsibilities.
“The text of JCPOA has been ratified by the Parliament and the
president doesn’t have the right to introduce any change in that
because he is responsible for implementing legal decisions of the
Parliament and he cannot, without the Parliament’s permission,
add or remove even a single word,” Mohammadreza Pourebrahimi,
a member of Parliament’s economic commission, told Mehr News
Agency on Sunday.“Any change on JCPOA’s text causing an increase

for Trump’s impeachment, it is
better for Democrats to use the case
as a bargaining chip on Trump’s
campaign instead of investing on
his impeachment or resignation.
On the other hand, some
Republican leaders believe that
the recent scandal will leave no
chance for Trump in a future
election. They suppose that in such
circumstances, it is necessary to
be ready to probably vote Trump
out in the 2020 presidential
election. They believe Trump
should be pressured to step down
as president or not contest the
election, although the US president
will strongly oppose it. Anyway,
we will observe the intensification
of political disputes in the US
over Ukrainegate in the next few
days. It would leave the fate of the
controversial US president in a
state of uncertainty.

launched a brutal crackdown following attacks on security
posts.The Rohingya, described by the UN as the world's most
persecuted people, are not recognised as an ethnic group in
Myanmar, despite having lived there for generations. They
have been denied citizenship and are rendered stateless.A
UN-established investigation last year recommended the
prosecution of Myanmar's top military commanders on charges
of genocide, war crimes and crimes against humanity for the
crackdown on the Rohingya.In late August, the UN Independent
International Fact-Finding Mission on Myanmar released a new
report concluding that rapes of Rohingya women by Myanmar's
security forces were systemic and demonstrated an intent to
commit genocide.
The UN has called the Rohingya crisis a "textbook example of
ethnic cleansing".Since August 2017, nearly 24,000 Rohingya
Muslims have been killed by Myanmar’s state forces, according
to a report by the Ontario International Development Agency
(OIDA).More than 34,000 Rohingya were also thrown into fires,
while over 114,000 others were beaten, said the OIDA report,
titled "Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience".

News
in Iran’s commitment and a decrease in that of other parties would
act against the national interest of the Islamic Republic,” he added.
His remarks came as Ali Rabiei, Iranian government’s spokesman,
said on Wednesday that “In order to give more assurances and break
the deadlock, President [Hassan Rouhani] has even put forward a
proposal so we can make a minor change in JCPOA provided that they
return to where they used to be.”“We will not give in to the notion of
making any change in JCPOA,” said the lawmaker, adding, “From the
beginning, Western countries were seeking to make Iran gradually
withdraw from its legal rights.”President Rouhani later said in a
meeting in New York that the change is related to earlier ratification
of the Additional Protocol. "Iran is ready to pursue the immediate
ratification of the Additional Protocol in the Iranian Parliament, as
a permanent law, in exchange for the US Congress' approval of the
JCPOA and permanent lift of all sanctions," he said.
Elsewhere, the Iranian lawmaker condemned European countries’

News

Al Saudi on knees against
Yemenis: IRGC dep.

“Despite the imposed sanctions of Yemen’s military
industry, the country has been able to bring Saudis
to their knees,” Deputy Commander of the Islamic
Revolutionary Guards Corps (IRGC) Rear Admiral Ali
Fadavi told reporters on Sunday referring to the recent
Yemeni forces' successful military operation against the
Saudi army in Najran province.
“Resistance frontline is powerful now in the region and
enemies admit its power,” he said.
“If enemies take a measure against Yemen, they will incur
serious loss and this shows Yemenis’ deterring power,”
Fadavi added.
A spokesman for the Yemeni Armed Forces announced
on Saturday a major military operation by the army
dubbed Nasr Min Allah in southern Saudi Arabia, adding
thousands of Saudi troops have been captured.
At a news conference, Yemeni military spokesman
Brigadier Yahya Saree said that a major military
operation codenamed, Nasr Min Allah, against the Saudi
army in southern Saudi Arabia had been "going on for
several months."
The spokesman for the Yemeni Armed Forces said that
"three Saudi brigades were destroyed during Operation
Nasr Min Allah in the Najran region in the south of Saudi
Arabia."
He stressed that "this operation is continuing for several
months and during this time our enemies have suffered
a lot of casualties."

Trump rejected Iran’s conditions
for meeting Rouhani: Zarif

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says it
was US President Donald Trump who wasted his chances
for a meeting with Iranian officials on the sidelines of
a United Nations gathering in New York by rejecting
Tehran’s main conditions for such a meeting.
Zarif said on Saturday that Trump was merely trying to
hold a meeting with Iranian President Hassan Rouhani
during the latter’s stay in New York this week, adding that
the US president was unwilling to accept that sanctions
imposed by his government on Tehran should be lifted as
a main precondition for talks with Iran.
He said, however, that a direct meeting between Trump
and Rouhani had never been on agenda and Iran basically
wanted a meeting between heads of states signatory to
a 2015 agreement on Iran’s nuclear activity which has
suffered since Trump’s administration withdrew from
the deal in May 2018.
“Mr Trump did not say that this (lifting of sanctions)
would be done after the meeting, but he was more
inclined to have the meeting done and said there is also
the possibility that sanctions would be lifted after the
meeting,” Zarif told the Persian service of the IRIB News
as he was preparing to leave New York for Tehran.
The comments come after more than a month of
speculations about a potential détente between Iran
and the US amid growing tensions between the two
countries.
French President Emmanuel Macron had hinted during a
summit of G7 industrial nations in his country last month
that a meeting between Rouhani and Trump would be
possible when the two attend the UN General Assembly
in New York.

m e a s u re s
and remarks against Iran while
describing the recent E3 statement which blames Iran for Aramco
attacks as a ‘great imprudence’ from Europe.
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US Continues Cyberwar against Iran: Zarif
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Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said the US has already initiated
a cyberwar against Iran."There is a cyber-war going on. The United States
started that cyberwar, with attacking our nuclear facilities in a very dangerous,
irresponsible way that could've killed millions of people," Zarif said in an
interview with NBC, which will air in full on Sunday"There is a cyber-war and
Iran is engaged in that cyberwar," he added."Any war that the United States starts,
it won't be able to finish."The Washington Post reported in June 2012 that US spy
services and Israel’s military had worked together to launch the Stuxnet virus attack on
a uranium enrichment facility at Natanz, Iran.Asked whether Iran was attempting to interfere
with
the 2020 US presidential election, Zarif said the Islamic Republic doesn't have a preference in the race.
"We don't have a preference in your election to intervene in that election," he said.
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Envoy calls on
exporters to focus
on high potential of
Russia’s market for
food products

Iranian Ambassador to
the Russian Federation
Mehdi Sanaei called on
5
Iranian exporters to pay
due attention to the high
Iranian Bank
potential of Russia’s market
Opening 7
for exporting food products
Branches in Iraq
to this country.He made the
4
remarks on Saturday on the
CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
sidelines of his visit to the
International Food & Drink
Morning call to prayer :
Exhibition in Russia entitled
04:36:17		
“WorldFood Moscow 2019”.
Noon call to prayer :
While welcoming presence
11:53:24			of active Iranian companies
in the field of food and related
Evening call to prayer:
industries in this exhibition,
18:07:38		
Sanaei pointed to the vastness
WEATHER
ofRussianmarketandexisting
capacities for high-quality
Iranian products in this
country and called on Iranian
exporters and those who are
active in the private sector for
introducing Iranian products
High: 33 ° c
to Russia’s lucrative market.
Low: 10 ° c

Zanganeh urges preparedness against cyber
threat on oil sector

US sanctions on Iran's access to medicines
tantamount to economic terrorism: FM Zarif

"The US’ indiscriminate policy of
maximum pressure has placed certain
restrictions on Iranian citizens," IRNA
quoted Zarif as saying in an address to a
meeting on a public insurance program
held on the sidelines of the 74th session
of the United Nations General Assembly
in New York on Friday.
He added that the US’ maximum pressure
policy has barred Iranian citizens from
carrying out financial transactions in the
medical sector, preventing them from
The Iranian
purchasing medical equipment and
government's
instruments.
efforts to reduce
The Iranian government's efforts to
the impacts of
reduce the impacts of such sanctions
such sanctions
on the lives of Iranian people have
on the lives of
been seriously undermined by the US
Iranian people
have been seriously administration's cruel and all-out war on
undermined by the Iranians, Zarif said.
US administration's The top Iranian diplomat emphasized
that despite facing restrictions Tehran
cruel and all-out
has provided some neighboring and
war on Iranians,
regional countries with health and
Zarif said.
medical aid.
He emphasized that the US sanctions
are in violation of UN Security Council
Resolution 2231, which endorses a
nuclear deal signed between Iran and
major world powers in 2015.
Tensions have been running high
between Iran and the United States
since May 2018, when US President
Donald Trump unilaterally withdrew his
country from a multilateral nuclear deal
with Iran, officially known as the Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA),
and unleashed the “toughest ever”
sanctions against the Islamic Republic.

The Islamic Revolution is a religious thought
based on the uprising of Ashura 
Hujjat al-Islam Farhani described the Islamic Revolution
as a religious thought based on the uprising of Ashura and
emphasized that the enemies are afraid of the march of
millions of people in the Arba’in pilgrimage. 

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says the
United States’ sanctions targeting Iran's access to medicines
and treatment services amount to economic terrorism,
calling on the international community to compel the US to
quit its policy.
Since quitting the landmark 2015 nuclear
deal with Iran, Trump has been running a
"maximum pressure" campaign to force
Iran into negotiating a new deal that
addresses its ballistic missile program
and regional influence.
Iran, which had been fully complying with
all of its commitments despite the US
withdrawal and the Europeans’ failure to
abide by their obligations under the deal,
began scaling down its commitments in
early July.
In an interview with the National Public
Radio (NPR) on Sunday, the Iranian
foreign minister slammed the United
States’ aggressive behavior towards
the Islamic Republic, as characterized
by Washington’s economic war against
Tehran through the re-imposition of
tough sanctions, noting that Iranians
cannot be brought to their knees through
such pressures.
"Abandon the illusion that Iran can
be defeated by pressure," Zarif said,
adding, "We are resisting an unprovoked
aggression by the United States."
An Iranian pharmacology professor has
said that the patient cancers in Iran are
losing their lives as a result of the US’
economic sanctions against the Islamic
Republic.
In a Foreign Policy article, Dr. Abbas
Kebriaee Zadeh, professor of toxicology
and pharmacology at Tehran University
of Medical Sciences, wrote that US
sanctions against Iran indirectly hamper
the flow of vital medicines for cancer
patients in the Islamic Republic.
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Speaking at celebration of Sacred Defence
Week in at Imam Sajjad Mosque in Pardisan,
Qom, Hujjat al-Islam Abdolkarim Farhani,
the representative of the people of K
 huzestan
province in the Assembly of Experts, referred
The teacher
to the great lessons of the tragedy of Ashura and
in the Islamic
said, “Besides being a symbol of martyrdom,
Seminaries
Imam al-Husayn has recorded two other
noted that the
symbols in the history of Islam – the first is
slogan of Imam Tasu’a al-Husayn [the day night of Muharram],
Khomeyni,
which is the symbol of the resistance of Imam
the founder
al-Husayn and his loyal companions and the
of the Islamic
second symbol is Arba’in al-Husayn, which
Revolution,
was established by Muslims a fter the tragedy
is the voice of
of Ashura.”
Imam al-Husayn The teacher in the Islamic Seminaries noted
and stated, “On that the slogan of Imam Khomeyni, the founder
the afternoon
of the Islamic Revolution, is the voice of Imam alof Ashura [June Husayn and stated, “On the afternoon of Ashura
1963 ,3] at
[June 3, 1963] at Qom’s Feyziyeh Seminary,
Qom’s Feyziyeh Imam Khomeyni declared that the scholars
Seminary, Imam must come to the aid of Islam.”
Khomeyni
He added, “Imam Khomeyni was arrested,
declared that
exiled and was stripped of his clerical clothes
the scholars
but his students continued on his path, which
must come to
was the school of resistance.”
the aid of Islam.” Referring to Islamic Iran’s glorious revolution
in the Islamic world, Hujjat al-Islam Farhani
stated, “In the last 200 years, Islamic Iran stood

for the first time in the world with resistance
and with the culture of jihad and martyrdom.” 
His Eminence stated that the Islamic Revolution
was a thought based on the path of Imam alHusayn and said, “When Imam Khomeyni
departed from us, the entire world thought that
the Islamic Revolution was over but the Islamic
Revolution was a religious thought based on the
uprising of Ashura.” 
He referred to the resistance of Lebanon’s
Hezbollah against the arrogant powers of
the world said, “By adhering to Wilayat alFaqih [Guardianship of the Jurisprudent] and
through resistance learned from the tragedy of
Ashura, Sayyid Hasan Nasrallah [the SecretaryGeneral of Hezbollah] has resisted against the
enemies in such a way that the enemies were
incapacitated through this resistance in the
region.”
Hujjat al-Islam Farhani stated, “Today, due to the
blessing of Arba’in and the resistance of m
 artyrs
and soldiers of Islam, both Sunnis and Shi’ahs as
well as Christians in Lebanon, are c ommitted
to wilayah [guardianship] and this issue has
achieved its intended objective t hrough the
blood of the martyrs.”
His Eminence said that the Arba’in pilgrimage
is a symbol of Shi’ah thought and said, “Arba’in
al-Husayn is a symbol of Shi’ism and today
the enemies are concerned with this divine
thought.”
In conclusion, he emphasized on the need to
stand up to the enemies and said, “Negotiating
with American officials is a big mistake. Imam
al-Husayn and Imam al-Sajjad have taugh

NIOC to offer 2mb of gas condensate at IRENEX on
Oct. 1

The National Iranian Oil Company (NIOC) has planned to offer 2 million barrels of gas condensate on
the international floor of the Iran Energy Exchange (IRENEX) on October 1 at $58.58 per barrel.
According to NIOC, pursuant to the national budget bill, Iran’s Oil Ministry is obliged to sell at least 2
million barrels of light crude oil, 2 mb of heavy crude oil and 2 mb of gas condensate at the IRENEX.
This will be the 11th condensate offering by NIOC on the market since 2018.The minimum amount for
land transport is 110 tons or 1,000 barrels for the item for each transaction.The purchases may receive
their cargoes three months after their purchase in areas approved of by NIOC.

جایگاهنامناسباصفهاندرچکهایبرگشتی

استاندار اصفهان گفت :استان اصفهان از نظر جایگاه چکهای برگشتی در وضعیت نامناسبی قرار دارد که این
مسئله بر روند کار فعاالن اقتصادی ،شأن و منزلت اصفهان تأثیر منفی خواهد داشت.
بهگزارشاتاقبازرگانیاصفهان،عباسرضاییدرهفتادونهمینجلسهشورایگفتگویدولتوبخشخصوصی
استان اصفهان ،با ابراز نگرانی از گزارش منتشرشده برخی رسانهها مبنی بر وضعیت قرمز چکهای برگشتی در
اصفهان ،اظهار کرد :بر طبق این گزارش استان اصفهان ازنظر جایگاه چکهای برگشتی در وضعیت نامناسبی قرار
دارد که این مسئله بر روند کار فعاالن اقتصادی و شأن و منزلت اصفهان تأثیر منفی خواهد داشت.
وی خواستار تشکیل کمیته بررسی موضوع مذکور متشکل از دادگستری ،استانداری ،بانکها و اتاق بازرگانی اصفهان شد
و تصریح کرد :گزارشهایی در خصوص برخی عملکردهای صندوق تأمین اجتماعی به مدیریت استان ارائهشده که الزم است با
راستی آزمایی موضوعات ،راهکار کارشناسی شده ارائه شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ترسیم جنگ اقتصادی و تلقی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان
به مثابه سربازان این جنگ ،اظهار کرد :در شرایط حساس کنونی و با رهنمود مقام معظم رهبری الزم است دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی
بهعنوان واحدهای پشتیبان ،شرایط جنگندگی را مهیا کنند و به مدیریت مخاطرات احتمالی بهمنظور گذار از شرایط دشوار بپردازند.

آمادگی مدیریت شهری برای احداث خانه سالمندان با کمک سرمایه گذاران

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :مدیریت شهری آماده است برنامههای مناسب را برای حضور
سرمایهگذاران در خصوص احداث خانه سالمندان فراهم کند تا شاهد اتخاذ تصمیمها در زمان مناسب باشیم.
علیرضا نصراصفهانی در نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان روز ناشنوا را به تمام جامعه
معلوالن تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد به عنوان مدیریت شهری شرایطی را برای ناشنوایان فراهم کنیم
تا بتوانند با حضور فعال و بدون مشکل در شهر تردد کنند .رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود :الزم است
تمام نیازهای این افراد را با معلولیتهای مختلف در نظر بگیریم و شــهر را مناسبسازی کنیم .وی با اشاره به
 ۹مهرماه و روز سالمندان ،اظهار کرد :در توصیههای دینی ،تکریم بزرگساالن مورد توجه بوده و باید در کنار حضور
معلوالن ،سالمندان نیز بتوانند با استقالل کامل از منزل بیرون آمده و در شهر حضور پیدا کنند .نصراصفهانی پر کردن اوقات
فراغت سالمندان را مسئله مهمی دانست که سبب میشود این قشر برای حضور در برنامهها رغبت پیدا کنند .وی ادامه داد :تا سال  ۲۰۲۵حدود
 ۳۰درصد از جامعه ایران به سمت سالمندی پیش خواهند رفت و اگر به این مسئله توجه نکنیم با سیل جمعیتی سالمندان روبهرو خواهیم شد
بنابراین مدیریت شهری آماده است برنامههای مناسب را برای حضور سرمایهگذاران در خصوص احداث خانه سالمندان فراهم کند تا شاهد اتخاذ
تصمیمها در زمان مناسب باشیم.

آمارهای عجیب و غریب ازمبادالت پولی با کارتخوان و سامانه موبایلی در کشور

نگاهی به آمار تراکنشهای الکترونیک در مردادماه نشــان
میدهد تعداد و رقم تراکنشها رو به کاهش است.
بر اساس گزارشهای ماهانه شرکت شبکه الکترونیک پرداخت
کارتی (شاپرک) در مرداد ماه امســال ،تعداد تراکنشهای با
مبلغ زیر  ۵۰,۰۰۰ریال در ابزار کارتخوان فروشــگاهی برابر با
 ۴۸۶,۹۹۸,۴۲۵عدد تراکنش بوده است.
همچنیــن تعــداد
تراکنشــهای بــا مبلــغ
 ISFAHANبیــن  ۵۰,۰۰۱ریــال و
 ۲۵۰,۰۰۰ریــال برابــر
 N E W Sبــا  ۸۰۹,۰۹۶,۳۵۸عدد
گــزارش
تراکنش بوده و کل تعداد
خبرآنالین
تراکنشهای با مبلغ باالی
 ۲۵۰,۰۰۱ریال برابر با ۶۷۶,۱۶۴,۶۶۴
عدد تراکنش میباشد.
درگاه کارتخوان فروشگاهی
بر اســاس دامنه مبلغی ابزار کارتخوان
فروشگاهی میتوان بیان نمود که بیش
از  ۹۰درصد تراکنشهای ابزار پذیرش
کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر
از ۵میلیون ریال میباشد.

نکته قابل توجه در
خدمت پرداخت
قبض و خرید شارژ
تلفنهمراهتوسط
ابزار پذیرش موبایلی،
اعمال محدودیت
سقفمبلغی
 ۲میلیونریالی
میباشد

درگاه پرداخت اینترنتی
دامنه مبلغی تراکنشــهای انجام شده
توسط ابزار پذیرش اینترنتی ,مبین آن
است بیشــترین تعداد تراکنشها در ازه
 ۵۰,۰۰۱تا  ۱۵۰,۰۰۰ریال قرار گرفتهاند
و این بازه  ۴۴/۳۵درصد از کل تراکنشها
را در بــر میگیرد .در ایــن ابزار پذیرش
حــدود  ۵۸/۷۸درصــد کل تراکنشها
دارای مبلغ کمتر از  ۲۵۰,۰۰۰هزار ریال
هستند.
درگاه موبایل
در دامنه مبلغی تراکنشهای ابزار پذیرش
موبایلی شــرایط کام ً
ال متفــاوت با ابزار
پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی
بوده اســت ,به نحوی که  ۵۹/۴۵درصد
مجموع تراکنشــها دارای مبلغ کمتر از
 ۲۰,۰۰۰ریال و  ۸۶/۶۸درصد تراکنشها

دارای مبلغ کمتر از ۵۰,۰۰۰ریال بودهاند.
با توجه با استفاده عموم جامعه از کارتهای
شــارژ با مبلغ در حدود  ۵۰,۰۰۰ریالی
و همچنین اقبال فــراوان ابزار پذیرش
موبایلی به منظور تهیه کارتهای شــارژ
اپراتورهــای مختلف ,میتــوان حضور
حداکثری تراکنشهای موبایلی در دامنه
مبلغی کمتر از  ۵۰,۰۰۰ریال را توجیه
نمود.
نکته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض
و خرید شــارژ تلفن همراه توسط ابزار
پذیرش موبایلی ،اعمال محدودیت سقف
مبلغی ۲میلیون ریالی میباشد.
قدرت خرید مردم چقدر تغییر
کرد؟
نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه
رشــد  -۳۰/۹۶درصــدی و در قیــاس
ماهانه نیز رشد  -۴۷/۴درصدی داشته
اســت .در قیاس ماهانه ,متوسط مبلغی
تراکنشهای دهک دهم رشــد -۵۲/۲
درصدی و متوســط مبلغی دهک اول
نیز رشد  ۰۴/۲درصدی را تجربه نموده
است که در نهایت منجر به رشد -۴۷/۴
درصدی نسبت متوســط قیمت دهک
دهم به دهک اول شــده است در قیاس
ماهانه شده است.
شارژ تلفن همراه ،بازیگر اصلی
شبکهپرداختالکترونیک
به نظر میرســد که از ابــزار کارتخوان
فروشــگاهی و نیز ابزار پذیرش موبایلی
به طور عمده برای خرید کارتهای شارژ
تلفن همراه اعتباری نیز استفاده میشود.
به طوری که بیشــترین تعداد تراکنش
از نوع خدمت پرداخــت قبض و خرید
شــارژ تلفن همراه صورت گرفته توسط
کارتخوان فروشگاهی ,خرید کارت شارژ
 ۲۰,۰۰۰ریالــی بوده اســت که به طور
متوسط  ۳۰درصد تراکنشهای این ابزار
(دو دهک قیمتی) را در بــر میگیرد و
 ۱۰درصد تراکنشهای این خدمت (یک

کارت کدام بانک بیشتر استفاده
می شود؟
*باالترین سهم تعدادی از تراکنشهای
ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای
ملت  ,ملی ایران  ,کشاورزی و صادرات
ایران
*باالترین سهم تعدادی از تراکنشهای
ابزار پذیرش اینترنتــی به بانکهای ملی
ایران  ,ملت  ,پارسیان  ,و کشاورزی
*باالترین سهم تعدادی از تراکنشهای
ابزار پذیرش موبایلــی به بانکهای ملت ,
آینده  ,ملی ایران و پارسیان
*باالترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار
کارتخوان فروشــگاهی به بانکهای ملت
 ,صادرات ایران  ,ملی ایران و کشاورزی
* باالترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار
پذیرش اینترنتی به بانکهای ملت  ,سامان
 ,پارسیان و شهر
*باالترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار
پذیرش موبایلی به بانکهای ملت  ,آینده

آگهی حصر وراثت
آقای خسرو مطلبی به شماره شناســنامه  44به شرح دادخواست به شماره
کالسه  98/183از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان صدیقه یزدانی بشماره شناسنامه  2739در تاریخ
 94/3/21اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به -1 :محمد مطلبی پیکانی ش ش  45فرزند متوفی  -2صغرا مطلبی
پیکانی ش ش  79فرزند متوفی  -3خسرو مطلبی پیکانی ش ش  44فرزند
متوفی  -4ایرج مطلبی پیکانی ش ش  3399فرزند متوفی و بجز نامبردگان
ورثه دیگری ندارد و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال
گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .دفتر شورای حل اختالف بخش جرقویه
شناسه613477 :

آگهی حصر وراثت
آقای ابوالقاســم نظامزاده فرزند حســن به شماره شناســنامه  6به شرح
دادخواست به شــماره کالســه  221/98از این شــورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نــگار نظامزاده ازیه
بشماره شناسنامه  5650196192در تاریخ  1398/5/23اقامتگاه خود را
بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :ابوالقاسم
نظامزاده ازیه فرزند حسن کدملی  5659881890متولد  1363پدر متوفی
 -2سمیه صادقی خارائی فرزند علی کدملی  5649927804متولد 1363
مادر متوفی .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال
گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .رئیس شورای حل اختالف بخش جلگه
شناسه613480 :

آگهی حصر وراثت
آقای علی اکبر عرب صالحی به شماره شناسنامه  422به شرح دادخواست
به شماره کالسه  98/284از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان حسن عرب صالحی بشماره شناسنامه  34در
تاریخ  97/11/10اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به -1 :آفتاب عرب صالحی نصرآبادی ش ش 5649616582
همسر متوفی  -2محمد عرب صالحی ش ش  5649687080فرزند متوفی
 -3روح اله عــرب صالحی ش ش  4689452873فرزنــد متوفی  -4ذبیح
اله عرب صالحی ش ش  5649726485فرزنــد متوفی  -5علی اکبر عرب
صالحی ش ش  5649952191فرزند متوفی  -6نازبیگم عرب صالحی ش ش
 5649312842فرزند متوفی  -7زهرا عرب صالحی ش ش 1270573861
فرزند متوفی و بجز نامبردگان ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به این شورا تقدیم نماید و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .دفتر
شورای حل اختالف بخش جرقویه شناسه613476 :

آگهی حصر وراثت
آقای رضا محســنی فرزند عباســعلی به شماره شناســنامه  290به شرح
دادخواست به شماره کالسه  222/98از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباســعلی محسنی ازیه
بشماره شناسنامه  90در تاریخ  98/6/27اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :یک همسر دایمی دارد :خدیجه
نظامزاده ازیه فرزند محمد متولد  1316کدملی  -2 ،5659723918ســه
فرزند پسر به نامهای  -1رضا محســنی ازیه فرزند عباسعلی متولد 1339
کدملی  -2 ،5659790356غالمرضا محسنی ازیه فرزند عباسعلی متولد
 1351کدملی  -3 ،5659837476میثم محسنی ازیه فرزند عباسعلی متولد
 1362کدملی  -3 ،5659876226دارای دو فرزند دختر به نامهای  -1فریبا
محسنی ازیه فرزند عباســعلی متولد  1351کدملی -2 ،5659837484
فاطمه محسنی ازیه فرزند عباسعلی متولد  1345کدملی ،5659814344
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شــورا تقدیم نماید و اال گواهی حصر وراثت
صادر خواهد شد .رئیس شورای حل اختالف بخش جلگه شناسه613478 :

آگهی حصر وراثت
آقای محمد حیدری به شماره شناسنامه  55به شرح دادخواست به شماره
کالسه  980276از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان میالد حیدری بشماره شناســنامه  97در تاریخ
 1398/2/16اقامتگاه خود را بدرود گفته کــه ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر اســت به -1 :محمد حیدری فرزند حیــدر ش ش  55پدر .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال گواهی حصر وراثت صادر
خواهد شد .شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف بن رود شناسه584073 :

آگهی فقدان سند مالکیت  315فرعی از  299اصلی واقع در بخش
 19ثبت اصفهان
شماره صادره 1398/54/585956 :تاریخ ثبت صادره 1398/7/3 :نظر به
اینکه سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه تحت پالک ثبتی شماره 315
فرعی از  299اصلی واقع در تودشکچوئیه بخش  19ثبت اصفهان ذیل ثبت
 11617در صفحه  505دفتــر امالک جلــد  1130215942به نام خانم
شوکت قاسمی تودشکچوئی فرزند محمدرحیم ش ش  9تحت شماره چاپی
مسلسل  0215942ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس به موجب
ســند انتقال شــماره  142896مورخه  1390/12/14تنظیمی دفترخانه

 ,ملی ایران و سامان تعلق گرفته و این
بانکها به ترتیب در مکانهای اول تا چهارم
جای گرفتهاند.
به طور متوســط در مرداد مــاه ,۱۳۹۸
بانکهای پذیرنده با  ۵۸/۲درصد رشــد
مثبت نسبت به ماه گذشــته (تیر )۹۸
میزان  ۱۱۹ریال از هر صدهزار ریال مبلغ
جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت
کردهاند که در میان بانکهای پذیرنده,
بانک صنعت و معدن با مبلغ ۲۲ریال از هر
صدهزار ریال مبالغ جذب شده کمترین و
بانک پارسیان با مبلغ ۱۹۸ریال بیشترین
مبلغ کارمزد را به ازای هر  ۱۰۰.۰۰۰ریال
مبلغ جذب شده ,پرداخت کردهاند.
با توجه به اینکه عامل مؤثر در پرداخت
کارمزد تراکنش هــای خرید ,هم تعداد
تراکنش ها و هم بازه مبلغی تراکنش ها
هستند ,به نظر میرسد که بانک هایی که
ِ
نسبت کمت ِر کارمزد به ازای هر۱۰۰.۰۰۰
متوسطِ
مبلغی
ریال تراکنش داشتهاند,
ِ
باالتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر
بانکها را تجربه کرده اند یا به عبارتی مبلغ
تراکنش بیشتری به ازای تعداد تراکنش
مشابه با سایر بانک ها ,از پذیرندگان خود
دریافت کردهاند.
اختالف متوسط کارمزد پرداختی بین
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 ۲.۵میلیاردتراکنشالکترونیکدریکماه
دهک قیمتی) با مبلــغ  ۵۰,۰۰۰ریالی
انجام گرفته است.
این در حالی اســت که به طور متوسط
 ۱۰درصد تراکنشهای این خدمت ( یک
دهک قیمتی) در ابزار پذیرش موبایلی با
مبلغ  ۲۰,۰۰۰ریالی انجام شده است.
به عبارتی ایــن طور به نظر میرســد
که به طور متوســط حداقل  ۴۰درصد
تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی
و  ۱۰درصد تراکنشــهای ابزار پذیرش
موبایلی مربوط به خرید کارت شارژ تلفن
همراه اعتباری بوده است .مقایسه متوسط
مبالغ هر دهک مبین آن اســت که در
دهکهای پایانی اختالف متوسط مبالغ
ابزار پذیرش اینترنتی با دو ابزار دیگر در
خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن
همراه قابل مالحظه است.
از جملــه علل بیشــتر بودن متوســط
مبلغ دهکهای مختلف در ابزار پذیرش
اینترنتی ,استفاده اکثر نهادهای متولی
دریافت مالیات و عــوارض از درگاههای
اینترنتی میباشد.
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اقتصاد ایران
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یک کارشناس حوزه کار
تاکیدکرد

شریک کردن کارگران
در سهام کارخانهها

بانک با کمترین و بیشترین متوسط۹ ,
برابر است.
یعنی بانک پارســیان به نســبت هر
 ۱۰۰.۰۰۰ریال مبلــغ تراکنش خرید
جذب شده  ۹برابر بانک صنعت و معدن
کارمزد پرداخت کرده است.
بنابرایــن بانکهایــی مثل پارســیان ,
قرض الحسنه رسالت  ,اعتباری توسعه
و اعتباری کوثر مرکــزی در این ماه در
فرآیند بازاریابی و نصب ابزار برای صاحبان
حساب ,اثربخشتر عمل نمودهاند.
در بررســی تعداد و مبلغ تراکنشــهای
مرداد ماه  ۱۳۹۸مشخص گردید تعداد
تراکنش به ازای مجموع ابزارهای پذیرش
 ۲,۳۵۶میلیون تراکنش بوده که این تعداد
تراکنش مبلغ ۲,۶۱۷هزار میلیاردی را در
پی داشته است.
در ایــن ماه ســهم تعــدادی و مبلغی
تراکنشها به ترتیب رشد  ۶۲/۰و-۱۱/۱
درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه
نموده است .مجموع ابزارهای پذیرش در
مرداد ماه  ۱۳۹۸با رشد  ۴۴/۱درصدی به
نزدیک به  ۹,۷۵۴هزار ابزار رسیده است
که از این تعــداد  ۶۳/۷۷درصد ســهم
بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی۰۴/۱۰ ,
درصد ســهم ابزار پذیــرش اینترنتی

 12اصفهان ششــدانگ از طرف مالک به اقای علی قاســمی تودشکچوئی
فرزند حسین ش ش  68316دارای کدملی  1281783625انتقال قطعی
گردیده است و همچنین بموجب اسناد رهنی شماره  142897و 142899
مورخ  1390/12/14تنظیمی دفترخانه  12اصفهان در رهن بانک توســعه
صادرات شــعبه اصفهان می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی
به شــماره وارده  985407171986934به انضمام دو برگ استشــهادیه
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره  247863مورخ  1398/6/4به گواهی
دفترخانه  86اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده
 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات خواهد شد .رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه شناسه:
613475
آگهی فقدان سند مالکیت  258فرعی از  80اصلی واقع در بخش
 19ثبت اصفهان
شــماره صادره 1398/54/585960 :تاریخ ثبت صــادره 1398/7/3 :نظر
به اینکه ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه تحت پالک ثبتی شماره
 258فرعی از  80اصلی واقع در بخش  19ثبت اصفهان ذیل ثبت 12350
در صفحه  301دفتر امالک جلد  117به نام شــکراله رنجبر امام زاده تحت
شماره چاپی مسلسل  071203ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  985407171986933به
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره  45600به
گواهی دفترخانه  70کوهپایه رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل
ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات خواهد شد .رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه شناسه:
613473

و  33/12درصد نیز ســهم ابزار پذیرش
موبایلی میباشــد .بیشــترین سهم از
مجموع تراکنشهای مرداد ماه  ۱۳۹۸با
 12/88درصد متعلق به ابزار کارتخوان
فروشــگاهی و به لحاظ ســرویس نیز
بیشترین سهم در اختیار خدمت خرید
کاال و خدمات با  66/83درصد مجموع
تراکنشها میباشــد .متوســط تعداد
تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی ,۱۴۰
هر ابزار پذیرش موبایلی  ۱۱۹متوســط
تعــداد تراکنش هــر ابــزار کارتخوان
فروشــگاهی  ۲۷۴تراکنش میباشد و
این در حالی اســت که متوسط مبلغی
هر تراکنش ابزارهای پذیرش موبایلی و
اینترنتی به ترتیب  06/0و  75/1میلیون
ریال و در ابزار کارتخوان فروشگاهی14/1
میلیون ریال میباشد.
درصــد تراکنشــهای ابــزار کارتخوان
فروشــگاهی معــادل ۴۸۶,۹۹۸,۴۲۵
تراکنش در بازه مبلغــی  ۱تا ۵۰,۰۰۰
ریال 97/38 ,درصد تراکنشــها معادل
 ۸۰۹,۰۹۶,۳۵۸تراکنش در بازه مبلغی
 ۵۰,۰۰۱تــا  ۲۵۰,۰۰۰ریــال و مرداد
 ۱۳۹۷درصــد معــادل مــرداد ۱۳۹۸
تراکنش دارای مبلغ بیش از ۲۵۰,۰۰۱
ریال میباشند.

آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران
صورت طبقه بندی بستانکاران ورشکســته آقای احسان حسینی خوراسگانی
تهیه و تنظیم گردیده و در دفتــر اداره تصفیه امور ورشکســتگی اصفهان به
نشانی اصفهان ،خیابان شــهید نیکبخت موجود می باشد اشخاص ذینفع می
توانند با مراجعه به اداره تصفیه و مالحظه صورت مذکور چنانچه نسبت به آن
اعتراضی داشته باشــند ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشار این آگهی 98/7/8
اعتراض خود را به دفتر شــعبه  24دادگاه حقوقی اصفهان (شعبه صادر کننده
حکم ورشکســتگی) تقدیم نمایند .بدیهی اســت پس از انقضاء مدت مذکور
صورت تنظیمی قطعی خواهد بود .مستشــار قضایی و رئیس اداره تصفیه امور
ورشکستگی اصفهان
آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران
صورت طبقه بندی بستانکاران ورشکسته آقای اصغر حسینی خوراسگانی تهیه و
تنظیم گردیده و در دفتر اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به نشانی اصفهان،
خیابان شهید نیکبخت موجود می باشد اشخاص ذینفع می توانند با مراجعه به
اداره تصفیه و مالحظه صورت مذکور چنانچه نسبت به آن اعتراضی داشته باشند
ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشــار این آگهی  98/7/8اعتراض خود را به دفتر
شعبه  24دادگاه حقوقی اصفهان (شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی) تقدیم
نمایند .بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور صورت تنظیمی قطعی خواهد بود.
مستشار قضایی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان
آگهي فقدان سند مالکيت
شــماره صادره 1398/40/586369 :تاريخ ثبت صــادره 1398/7/6 :آقايان
محمدرضا و بهنام هر دو درستکار قمصري برابر وکالتنامه هاي شماره 163595
مورخ  1397/12/25دفترخانه اســناد رسمي  16کاشــان و  210513مورخ
 1397/10/1دفترخانه اسناد رسمي  71اصفهان و  16409مورخ 1397/4/26
دفترخانه اســناد رســمي  15قمصر از طرف کليه وراث به اســتناد دو برگ
استشهاديه محلي که هويت و امضاء شهود رسما گواهي شده مدعي شده است
که سند مالکيت ششدانگ قطعه باغچه مشهور به هفت جريبي مشهور به باغ
محمدهاشم به شــماره  920فرعي از  49اصلي واقع در حوزه ثبتي قمصر که
ذيل شماره  488صفحه  423دفتر  4به نام احمد درستکار قمصري ثبت و سند
مالکيت صادر و تسليم گرديده است که در اثر جابجايي مفقود شده است چون
وراث وي درخواست المثني سند مالکيت نموده و طبق تبصره يک ماده 120
اصالحي آيين نامه قانون ثبت آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله
نسبت به ملک مذکور يا وجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار
اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل
سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به
ارائه کننده مســترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد يا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي
تسليم خواهد شد .تاريخ انتشــار 1398/7/8 :رئيس اداره ثبت اسناد و امالک
قمصر شناسه 613912

یک کارشناس حوزه کار معتقد است
شریک کردن کارگران در سهامداری
کارخانهها موجــب صرفهجویی در
تولیــد ،باال رفتن بهــرهوری بنگاه،
ایجاد تولید مرغوب و اطمینان خاطر
کارگران از آینده شغلی آنها میشود.
علــی اکبر ســیارمه اظهــار کرد:
سالهای سال است که نمایندگان
تشــکلهای کارگری بحث سهیم
شدن کارگران در کارخانهها را مطرح
میکنند چرا که با مشارکت کارگران
در مدیریت و سهام کارخانهها ،هم
تولید و بهرهوری در بنگاه باال میرود
هم انگیزه کار بیشتر میشود.
وی ادامــه داد:متاســفانه خیلی از
کارخانجات واگذار شــده به بخش
خصوصی با مبالغ پایینی در اختیار
مالکان و سهامداران قرار گرفتند در
حالی که ارزش آنها خیلی بیشــتر
بود و بعضا مالکان هم اهلیت الزم را
برای خرید بنگاه نداشتند به همین
دلیل مدتی بعد از واگذاری ،تعدیل
نیروهای کار توســط مالکان جدید
صورت میگرفت.
به گفته این کارشــناس حوزه کار،
شریک کردن کارگران در سهامداری
کارخانهموجبصرفهجوییدرتولید،
کاهش هزینههای اضافه ،ایجاد تولید
مرغوب و اطمینــان خاطر کارگران
برای دوام شغلی میشود.
ســیارمه درباره برخــی دیدگاهها
در خصــوص عدم اجــرای صحیح
خصوصــی ســازی در کشــور،
گفت:عدهای بر ایــن باورند که اگر
اصل  ۴۴به درستی اجرا نمیشود به
این دلیل است که حقوق ذیربطان
را لحــاظ میکنــد ولــی حقوق
ذینفعان را نمیبیند در صورتی که
در سیاســتهای اصل  ۴۴قید شده
که ذینفعان ســهمیند و در صورت
واگذاری کارخانه بــا قیمت پایین،
حقوق و مزایا و ســنوات و معوقات
پرسنل آن کارخانه باید پرداخت شود
ولی متاسفانه در برخی از بنگاههای
واگذار شــده مالکان هنگام شرایط
سوددهی ،بهره بردند و زمانی که باید
سرمایهگذاری میکردند ،بالفاصله
به تغییر خط تولید روی میآوردند
و برای آنکه خودشان هزینه نکنند،
نیروهــای کار را بــه مرخصیهای
طوالنــی و اجباری میفرســتادند
یا عذر کارگر را میخواســتند تا به
مدت یکسال از صندوق بیمه بیکاری
استفاده کند.
وی با بیان اینکه وظیفه شــوراهای
اســامی مســتقر در کارخانهها و
شرکتها این اســت که در چارچوب
قانون حقوق کارگران را مطالبه کنند،
افزود :موضوع معیشت ،بیمه تامین
اجتماعی ،دستمزد و حقوق معوق
جزو حقوق ذاتی نمایندگان کارگری
است و اگر آنها را از پیگیری مطالبات
بحق کارگران محدود و تهدید کنیم،
مشــکالت کارخانههــا چگونه به
گوش مسئوالن برســد و حقوق از
دست رفته کارگران چگونه استیفا
شود؟
این کارشــناس حوزه کار در پایان
درباره اثرات تشکیل ستاد تسهیل
و رفــع موانــع تولیــد در پیگیری
مشکالت کارخانهها گفت :این ستاد
در شناسایی بنگاههای مشکلدار و
رفع مشکالت آنها موثر بوده و با تزریق
نقدینگی یا کمک به تامین مواد اولیه
آنها را احیا کرده است البته معتقدم
این ستاد بیشــتر دغدغه کارفرما را
دارد تا کارگر با این وجود انتظار داریم
باتشکیلاینستادمسایلومشکالت
کارخانه هایی نظیــر هپکو هرچه
سریع تر برطرف شــود و کارگران
بــا امید و انگیــزه به کار مشــغول
شوند.

www.esfahan-news.com

ارائه نیازهای ۱۱شرکت بزرگ صنعت فوالد به شرکتهای دانشبنیان

ت بزرگ این حوزه
با برگزاری رویداد صنایع ،شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای صنعت فوالد ۱۱،شرک 
نیازهای فناورانه خود را برای شرکتهای دانشبنیان عرضه خواهند کرد.
چهارمین رویداد فناوران ه صندوق نوآوری و شــکوفایی از دیروز  ۷مهرماه در حوزه صنایع ،شرکتهای
دانشبنیان و استارتاپهای صنعت فوالد از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور معرفی دستاوردهای
شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه صنعت فوالد به صنایع کشور و حمایت از رونق تولید و ساخت داخل
آغاز به کار کرد.
برگزارینشستهایمعرفینیازهایفناورانهتولیدکنندگانصنعتآهنوفوالد،نشستهایمعرفیتوانمندیهای
فناورانهشرکتهایدانشبنیان،فناورواستارتاپها،نشستهای،B2Bنشستهایانتقالتجربه،نمایشگاهتوانمندیهای
فناورانه شرکتهای دانشبنیان و نوآور صنعت آهن و فوالد ،نمایشگاه نیازهای فناورانه صنایع آهن و فوالد از جمله بخشهای این گردهمایی
است که تا  ۹مهر ماه جاری ادامه دارد.
در این رویداد ۱۱شرکت بزرگ صنعت فوالد از جمله فوالد مبارکه اصفهان ،فوالد اکسین خوزستان ،فوالد مبارکه اسفراین ،ذوب آهن اصفهان،
شرکت مهندسی فناوری معادن و فلزات و فوالد هرمزگان نیازهای فناورانه خود را معرفی میکنند.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
دفتراصفهان  :میدان احمدآباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح (بهرام) ساختمان حورا
تلفن031-32274500:
روابطعمومی:تلفن 031-32274754 :فاکس32274514 :ـ 031
سازمان آگهیهای اصفهان 32274506 - 32274512 32274517 - 32274518:ـ 031
فاکس بازرگانی اصفهان 32274507 -32274511 :ـ 031
چاپ :گلریز
امور مشترکین اصفهان031-32274508 :
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ابالغ دستورالعمل
نظارت شهرداریها بر
تاکسیهایاینترنتی
سیدسلمانسامانیسخنگویوزارت
کشور ،اظهار کرد :این دستورالعمل
در اجرای تاکیدات رئیس جمهوری،
وزیرکشــور و دولــت در حمایت از
اســتارت آپهــا و نظاممند کردن
روابط بین شهرداریها با شرکتهای
ارائ ه دهنده خدمات هوشمند مسافر
(تاکســیهای اینترنتــی) تهیه و
ابالغ شــد .سید ســلمان سامانی
سخنگوی وزارت کشور ،اظهار کرد:
این دستورالعمل در اجرای تاکیدات
رئیس جمهوری ،وزیرکشور و دولت
در حمایت از استارت آپها و نظاممند
کــردن روابط بین شــهرداریها با
شــرکتهای ارائه دهنده خدمات
هوشــمند مســافر (تاکسیهای
اینترنتی) تهیه و ابالغ شد.
معــاون هماهنگی وزارت کشــور
افــزود :دســتورالعمل نظــارت بر
فعالیــت ارائهدهنــدگان خدمات
هوشمند مســافر ســرانجام پس
از مذاکــرات گســترده و برگزاری
جلسات کارشناسی متعدد توسط
وزارت کشور ،وزارت صنعت،معدن
و تجارت ،وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،معاونــت علمی و فناوری
ریاستجمهوری،تاکسیهایآنالین
و شــهرداری ها تهیه و تدوین شده
است.
ســخنگوی وزارت کشــور تصریح
کرد :طبق این دستورالعمل فعالیت
تاکســیهای اینترنتی در کشــور
رســمیت بیشــتری خواهد یافت
همچنین در آن ضوابط مشخص و
دقیقی برای شــرکتها ،رانندگان
و خودروها تعیین شــده اســت؛ به
نحوی که  ۱۰ضابطه برای رانندگان
و خودروهای فعال در شــرکتهای
حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در
نظر گرفته شده است.
ســامانی اضافه کــرد :از این پس
شــرکتهای فعــال در حــوزه
تاکســیهای اینترنتــی و ســایر
شرکتهایی که قصد ورود به حوزه
حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد
رقابت عادالنهتر در این حوزه خواهند
بود و مــردم هم به تبــع این رقابت
عادالنه از خدمات بــا کیفیتتری
بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی
کــه در ایــن دســتورالعمل پیش
بینی شــده وزارت کشــور نظارت
عالیه بر این نــوع فعالیتها خواهد
داشت،گفت :شهرداریها و افرادی
که قصد فعالیت در قالب تاکسیهای
اینترنتی را دارند باید این ضوابط و
سایر تعهداتی که در این دستورالعمل
پیشبینی شده است را رعایت کنند.
معــاون هماهنگی وزارت کشــور
تاکید کرد :بــا اجــرای ضابطهها،
تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این
دستورالعمل پیشبینی شده شاهد
افزایش ضریب امنیت اجتماعی در
استفاده از این امکان خواهیم بود.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا ابالغ
دســتورالعمل نظارت بــر فعالیت
ارائهدهندگان خدمات هوشــمند
مسافر ،مسائل و دغدغههایی که بعضاً
میان مسافران ،رانندگان ،شرکتها و
شهرداریها وجود داشت ،رفع خواهد
شد .سامانی اجرای این دستورالعمل
را برای ذینفعان ایــن حوزه مثبت
ارزیابی کــرد و گفــت :امیدواریم
با اجــرای مفــاد منــدرج در این
دستورالعمل از محیط زیست بهتر
و هوای پاکتری برخوردار باشــیم
و در نهایت همه این اقدامات منجر
به افزایش رضایتمندی مردم شود.

فاتحهرمهایمدیریتیباشید
اگر به عنــوان یک مدیر بخواهید در پُســت مدیریتی خود
پیشرفت کنید ،باید به طور مداوم برای تسلط به مهارتهای
جدید بکوشید .هرم مهارت های مدیریتی ابزاری است برای
توصیف مهارتهایی که مدیران موفق در طول دوران شغلی
خود به آنها نیاز دارند.
در این مقاله ،مقدمهای در خصوص پیشرفت در مهارتهای
مدیریتی ارائــه میکنیم و پس از آن ،به طــور اجمالی هرم
مهارت های مدیریتی را بررسی خواهیم کرد.
  درکــی از نقــش
مدیریت در سازمان
به عهده گرفتن مدیریت در
 ISFAHANسازمان امروزی که مدام در
 N E W Sحال تغییر و تحول است،
یــادداشـت بسیار مشکل خواهد بود.
منبع TheBalanceCareers:مهارت های مدیریتی در
بسیاری از شــغلهای مدیریتی ذاتی
بوده و معموالً برچسب مدیر به افرادی
اطالق میشود که مســئولیت تیمها و
فعالیتهای اجرایی را بر عهده میگیرند.
مدیران گاهی در خط مقدم و در مواجهه
با مشــتریان و گاهی در قســمتهای
مختلف ســازمان در نقشهای میانی و
ارشد حضور دارند.

چگونه و در چه
بخشهایی در زمان
خود صرفهجویی
میکنید.تبحردر
مدیریت زمان به حدی
مهم است که در تمام
بخشها جای خود را
پیدا کرده است

   مهمترین نقشهای یک مدیر
اگر بخواهیم به طور خالصه وظایف یک
مدیر را بررسی کنیم ،باید بگوییم:
ارائه راهنمایی روزانه بــه طور تیمی و
انفرادی برای تحقق مسئولیتها و اهداف
استراتژیک سازمان
اطمینان از پایبندی و پیشبرد مواضع
و اســتانداردهای مورد نظر سازمان در
امور روزانه
حمایت از پیشرفت اعضای تیم از طریق
تربیت آنها ،ارائه بازخورد ،و هدفگذاری
برای هر یک از اعضا
مشارکت در استخدام ،برآورد تواناییها،
تعلیم و اخراج کارمندان (در صورت لزوم)
ارائه بازخــورد به مدیران باالدســتی
دربــاره عملکرد اعضای تیــم از طریق
گزارشدهی
مشــارکت با همتایان در کارگروهها به

منظور حل مشکالت و توسعه سازمانی
مشارکت با دیگر گروهها و مدیران ارشد
در پیشرفت و توسعه در رسیدن به اهداف
استراتژیک سازمان
فرآیند استخدام شرکت تان را مدیریت
کنید
   هــرم مهارتهــای مدیریتی
چیست؟
برای کســب موفقیــت ،مهارتهای
مختلفی وجود دارد که الزم اســت یک
مدیر در آنها تواناییهای الزم را کسب
کند .در هرم مهارت های مدیریتی ،در
هر سطح مهارتها مشکل و مشکلتر از
سطوح پایینتر میشوند و هر مدیر باید
در مهارتهای هر بخش تبحر پیدا کند تا
بتواند در شغل مدیریتی خود موفق باشد.
در ادامه ســطوح مهارتی هرم مهارت
های مدیریتی را به صورت لیست ارائه
میدهیم:
   ســطح اول هرم مهارت های
مدیریتی
اول هرم مهارت های مدیریتی،
ســطح ِ
مهارتهای اولیهای که یک مدیر باید در
آنها تبحر کسب کند را نشان میدهد.
این سطح نشــان میدهد که آیا کار در
سازمان به درستی پیش میرود یا خیر.
مهمترین وظایف شغل مدیریتی از این
قرار است:
برنامهریزی :در خصوص منابع مورد نیاز
و سرمایهگذاریهای الزم تصمیمگیری
کنید؛ برای فعالیتها و تیمهای کاری
برنامهریزی کنید و برای نیازهای آینده
نیز برنامه مشخصی داشته باشید.
سازماندهی :مشــخص کردن وظایف
تیمهای کاری که وظیفه ســاخت را بر
عهده دارند؛ تصمیمگیری در خصوص
روندهای همکاری.
ارتباط مستقیم :راهنمایی روزانه اعضای
تیم ،برای اطمینان از حرکت درست در
راستای استانداردهای سازمان.
کنترل کردن :نظارت ،پیگیری و گزارش

در خصوص نتایج ،بازده ،سود و کیفیت.
  ســطح دوم هرم مهارت های
مدیریتی
با حرکت به سمت باال و عبور از سطح اول
هرم مهارتهای مدیریتی و رسیدن به
سطح دوم هرم ،شما به عنوان یک مدیر
با چالشی جدید روبرو میشوید؛ شما باید
مهارتهای مدیریتی اعضای تیم خود را
قدرت ببخشید .به این مهارت ،معموالً
در ادبیات مدیریــت «»Soft Skills
اطالق میشود.
در واقع این مهارتها برای انگیزهبخشی
و پیشرفت کارکنان مورد استفاده قرار
میگیرند .مهارتهای مدیریتی بسیار
متنوعی در سطح دوم هرم مهارتهای
مدیریتی قــرار میگیرند ،اما موضوعی
که باید مدنظر قرار گیرد قرار دادن این
مهارتها در دستهبندیهای درست به
ترتیب زیر است:
انگیزه :چطور محیطــی ایجاد کنید تا
افراد به مشارکت و تالش بیشتر تشویق
شوند.
تعلیم :چطور اطمینــان حاصل کنید
اعضای تیم شما مهارتهای مورد نیاز و
دانش الزم برای به اجرا درآوردن وظایف
محوله را دارند.
مربیگری و آمــوزش :چطور به اعضای
تیم خــود کمک کنید تا نحــوه بهبود

در هرم مهارت های
مدیریتی ،در هر سطح
مهارتهامشکلومشکلتر
از سطوح پایینتر میشوند و
هر مدیر باید در مهارتهای
هربخشتبحرپیداکندتا
بتواند در شغل مدیریتی خود
موفق باشد.

عملکرد خود هم به صورت فردی و هم
در قالب تیم را بیاموزند.
تعلق کارمندان :چطور روحیه همکاری
و همینطور نوآوری را در حل مســئله
و همینطور انجام کارهای روزانه مورد
تشویق قرار دهید.
  سطح ســوم هرم مهارتهای
مدیریتی
پس از آنکه تواناییهای خود را در سطوح
پایینتر هــرم مهارت هــای مدیریتی
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آشنایی با هرم مهارت های مدیریتی

تقویت کردید ،اکنون نوبت به پیشرفت
هرچه بیشتر خود میرسد .سطح سوم
هرم مهارتهای مدیریتی عبارت است
از:
مدیریت بر خود :چطــور به خود انگیزه
میدهیــد؛ چطور در کارهــا با دیگران
مشــارکت میکنیــد؛ و چطــور در
ش رو در وظایف روزانه،
چالشهای پیــ 
راه خود را پیدا میکنید.
مدیریــت زمــان :چگونــه و در چــه
بخشهایی در زمــان خود صرفهجویی
میکنید .تبحر در مدیریت زمان به حدی
مهم است که در تمام بخشها جای خود
را پیدا کرده است .مدیریت زمان از جمله
تکنیکهایی است که برای موفقیت شما
در مهارتهای دیگر نیز نقش اساســی
ایفا میکند.
  باالترین سطح هرم مهارتهای
مدیریتی
در باالترین ســطح هــرم مهارتهای
مدیریتی رهبــری قرار گرفته اســت.
رهبری یکی از مهمترین وظایف هر مدیر
به شمار میرود .مدیران باید تمرکز خود
را بر تعریف کردن هرچه بهتر مســیر و
چشمانداز سازمان ،متمرکزکنند و پس

از آن تالش کنند تا به منظور قرار گرفتن
در مسیر تحقق آن چشمانداز ،استراتژی
مناسبی را تدوین نمایند؛ این استراتژی
باید دقیقاً بر چشــمانداز و مســئولیت
سازمان منطبق باشد.
هرم مهارت های مدیریتی با طبقهبندی
مناسب تواناییها ،توانسته مدیران را در
شناسایی و تفکیک مهارتها به خوبی
یاری دهد .در نتیجــه مدیران خواهند
توانست بسیار آسانتر در این مهارتها
تبحرکسبکنند.
نکته مهمی که همه مدیــران باید در
نظر داشــته باشند این اســت که تمام
پســتهای مدیریتی نیاز به ســطوح
مختلف هرم مهارتهای مدیریتی دارد.
بنابراین مدیران باید نسبت به کسب این
مهارتها تمام توان خود را به کار گیرند.
عالوه بر توجــه به هرم مهــارت های
مدیریتی ،الزم اســت هر مدیر ،همواره
به یادگیری و بهروز کردن اطالعات خود
توجه ویژهای داشته باشــد تا بتواند به
خوبی در مسیر خود به سوی پیشرفت
قدم بردارد.
به نظر شــما چه موارد دیگری باید به
عنوان مهارتهای مدیریتی در این هرم
جای گیرد؟

استارتآپ

ساالنه چند نفر در حوادث کاری جانشان را از دست میدهند

ورود استارتآپها برای تولید کاالهای ایمن

ت
گــــــزارش کالههای ایمنی هوشمند نمونهای از کارهای استار 
آپ ها است که توانستند حسگرهایی به کاله تجهیز
تعاون آنالین
کنند و عالوه بر اینکه موقعیت مکانی را اعالم میکنند دمای بدن فرد،
میزان اکسیژن خون ،ضربان قلب و سطح هوشیاری افراد را هم کنترل
کنند که در شــرایط اضطراری به عنوان راهنما در معادن ســطحی و
زیرزمینی به عملیات امداد و نجات کمک کنند.
مدیرکل بازرســی و نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت ۱۴ :میلیون
نیروی کار زیر پوشش قانون کار در بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار کارگاه در کشور
فعال هستند که بیش از  ۳۶هزار و  ۶۰۰مورد در کارگاههای باالی  ۵۰نفر و ۱۳۸
هزار مورد در کارگاههای بین  ۱۱تا  ۵۰نفر فعالیت میکننکه این موضوع نشــان
میدهد کارگاههای با مقیاس کوچک پوشش اشتغال بیشتری دارند.
دکتر علی مظفری جمعه شب پنجم مهر ماه در آیین اختتامیه اولین استارت آپ
ویکند ایمنی مجتمع مس سرچشمه اظهار کرد :سازمان بینالمللی ایمنی کار که
مقررات حوزه ایمنی و بهداشت کار را مصوب میکند بیش از  ۱۰۰سال تأسیس آن
میگذرد و بیش از  ۱۸۰کشور جهان عضو آن هستند.

وی بیان کرد :ساختار ایمنی بر اساس توصیهنامه و موافقتنامههایی که
در یک قرن اخیر شکل گرفته که بخشــی از اینها به صورت مستقیم و
غیرمستقیم با حوزه ایمنی و سالمت کار مرتبط است نیمی از اینها به طور
مستقیم از مواد تصریحی در موضوع ایمنی کار برخوردارند و بخش دیگری
با موضوعات مرتبط با ایمنی و سالمت شغلی ارتباط دارند.
وی ادامه داد :علیرغم همه کوشــشها در یک قرن اخیر همچنان شاهد
یک میلیون رخداد حادثه در روز هستیم که ساالنه منجر به فوت  ۳۸۰هزار
نفر میشود.
مدیرکل بازرســی و نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان
کرد :اگر ارقام را بررسی کنیم آخرین آمار ســازمان بینالمللی کار بیانگر
 ۲٫۷۴میلیون مرگ ناشــی از بیماریها و حوادث شــغلی در جهان است
که  ۳۴۰هزار نفر آن مســتقیم به حوادث کار و حدود  ۲٫۴میلیون نفر به
بیماریهای شغلی با نرخی حدود  ۶برابر حوادث شغلی برمیگردد.
مظفری عنوان کرد :هفت هزار و  ۵۰۰مرگ ناشی از بیماریهای شغلی در جهان
داریم که نیاز است در حوزه بیماریهای شغلی هم توجه ویژه شود اگر این رقم را در
کمی بخواهیم بررسی کنیم  ۴درصد تولید ناخالص جهان یا رقمی
بعد اقتصادی و ّ
حدود  ۳هزار و  ۲۰۰میلیارد دالر در سال سهم خسارات ناشی از بیماریها و حوادث
شغلی است که در این خصوص شغلهای مختلف نرخ متفاوتی دارند.
وی بیان کرد :متأســفانه در بخش معادن به دلیل ماهیت عملیاتی شاهد هشت
برابری سهم متوسط حوادث و بیماریهای شغلی در کارگاههای معدنی هستیم و
این موضوع لزوم توجه بیشتر به این حوزه را پررنگ میکند.
مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار کرد :به
استناد ماده  ۸۵قانون کار شورایی به نام «شورای عالی حفاظت و فنی» را داریم که
با ساختار معاونان دستگاههای زیربط در حوزه صنعت و معدن و با حضور اساتید
ذیصالح در بحث ایمنی معادن و ایمنی صنایع و نمایندگان تشــکالت کارگری و
کارفرمایی در بعد تنظیم مقررات مرتبط با حوزه ایمنی کشــور اقدام به تصویب
مقررات و آییننامههای موضوعی میکند که بیش از  ۶۰آییننامه تصویب شــده
است.
مظفری عنوان کرد ۴۵۶ :ماده تصریحی در زمینه معادن سطحی و زیرزمینی به

صورت مشخص مقررات حوزه ایمنی کار را تصریح کرده و تعدادی آییننامه به عنوان
محور موضوعی آموزش کارگران ،کارفرمایی و کارآموزان را در بر دارد که  ۸۴درصد
آییننامهها بعد از انقالب اسالمی تنظیم شده است.
مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :ساالنه ۴۵۰
هزار مورد بازرسی توسط بازرسان کار صورت میگیرد که نقایص را بررسی میکنند،
سال گذشته بخش ساختمان بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار را داشت و صنعت
 ۲۱درصد و معادن که سال گذشته بیش از  ۵۰درصد کاهش داشتیم حدود  ۵درصد
نرخ حوادث را به خود اختصاص داده است.
مظفری نگاهی به وضعیت ایمنی در جهان نیز داشت و گفت :در اتحادیه اروپا نرخ
حوادث منجر به فــوت در جمعیت  ۱۰۰هزار نفر در  ۲۸کشــور این اتحادیه ۱٫۸
اســت که باالترین رومانی و کمترین آن هلند است همچنین نرخ متوسط قارهای
در اروپا ۳٫۰۲درصد ،آمریکا  ۵٫۱۲درصد ،اقیانوسیه  ۵٫۵۱درصد ،آسیا ۱۲٫۹۹
درصد ،آفریقا  ۱۷٫۳۹درصد و متوسط جهانی  ۱۱٫۲۹درصد است که در کارگاههای
مشمول کار در کشورمان سال گذشته به  ۵٫۵کاهش پیدا کرده است.
وی گفت :استفاده از تکنولوژی روز برای ارتقای ایمنی در محیط کار به عنوان یکی از
محورهای مورد توجه سازمان بینالمللی ،بهرهبرداران معادن و تمام متولیان حوزه
ایمنی و سالمت کار است که باید بتوان از دانش متخصصان استفاده کرد.
ت آپ ها معرفی کرد
مظفری کالههای ایمنی هوشمند را نمونهای از کارهای استار 
که توانستند حسگرهایی به کاله تجهیز کنند که عالوه بر اینکه موقعیت مکانی را
اعالم میکنند دمای بدن فرد ،میزان اکسیژن خون ،ضربان قلب و سطح هوشیاری
افراد را هم کنترل کنند که در شرایط اضطراری به عنوان راهنما در معادن سطحی
و زیرزمینی به عملیات امداد و نجات کمک کنند.
مدیرکل بازرســی و نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه عینکهای
حفاظت هوشمند ،گوشیهای حفاظتی هوشمند ،لباسهای کار هوشمند و… را
ت آپ ها دانست و افزود :در حال حاضر بیش از  ۱۰۰هزار استارت
خروجی کار استار 
آپ در حوزه ایمنی معادن در دنیا فعالیت میکنند.
در این رویداد سه روزه تیمهای  ،USDمس گیم و تری دی بان به ترتیب عناوین
اول تا سوم را کسب کردند.

