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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/9/3 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,264,0003,879,000قدیم

سکه طرح 
4,179,0003,888,000جدید

2,208,0002,008,000نیم سکه

1,409,0001,209,000ربع سکه

859,000809,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,813,2001,717,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18419,600396,400 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24558,100528,500 عیار

دوشنبه| 4 آذر 1398| 25 نوامبر 2019 | 27 ربیع االول 1441 | سال دوم| شماره 374|  صفحه اول

روزنامه اقتصادى استان اصفهان

در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان 
مطرح شد  

همه آن چه که باید در مورد طرح 
حذف قبض کاغذى آب بهاء 

بدانید
چندى است موضوع حذف قبوض کاغذى داغ 

شده و پیچ رادیو و تلویزیون را که باز مى کنیم با این 
تبلیغات مواجه مى شویم که« با توجه به این که قبض 

کاغذى دیگر صادر نمى شود ....» ...

تامین بخشى از این پول از محل 
منابع کسر پارکینگ هاى شهر و 
نیز زمان و شیوه بازگرداندن آن 
دغدغه برخى از اعضاى شوراى 
شهر بود که در نهایت با پیشنهاد 
ارائه گزارش برداشت این منابع 
از سوى معاونت مالى شهردارى 
ظرف دو ماه آینده و پیگیرى حمایت دولت براى 
جبران خسارات وارده، مورد موافقت شوراى 

شهرى ها قرار گرفت.

 فرصت تسویه حساب هاى سیاسى 
نیست

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در نطق 
پیش از دســتور این جلســه، از حضور مردم 
در راهپیمایى روز پنجشــنبه و محکومیت 
هنجارشکن ها قدردانى کرد و گفت: امیدوارم 
عده اى با شعارهاى نسنجیده، به جاى وحدت 
اختالف ایجاد نکنند و حضور منسجم مردم 
را فرصتى براى تســویه حساب هاى سیاسى 

نکنند.
علیرضا نصر به معضل اشتغال اشاره کرد و افزود: 
بخشى از طغیان هایى که در جامعه شاهدیم به 
معضل بیکارى برمى گردد که امیدواریم به طور 

جدى تر به آن پرداخته شود.
وى همچنین به سهمیه به بندى بنزین اشاره 
کرد و خواستار توجه بیشتر دولت به حمل و نقل 
عمومى شد. نصر تاکید کرد: با تقویت ناوگان 
حمل و نقل عمومى زمینه استفاده بیشتر مردم 
از وســایل نقلیه عمومى فراهم شده، کاهش 
ترافیک، آلودگى هوا و صرفه جویى در اقتصاد 

خانوار را شاهد خواهیم بود.
وى با بیان اینکه این روزها رانندگان استیجارى 
دغدغه هایــى دارند و به شــهردارى مراجعه 
مى کنند، اظهارامیدوارى کرد که شهردارى 

راهکارى در این زمینه پیش بینى کند.

 غافلگیرى شهردارى از حوادث اخیر
در ادامه این جلسه، شهردار اصفهان گزارشى از 
خسارت هاى وارد شده به تاسیسات شهرى و 
ناوگان حمل و نقل عمومى اصفهان در جریان 
اتفاقات هفته گذشته ارائه کرد و گفت: تقریبا 
113 سال است کشور ما مجلس دارد، بیش 

از 11 هزار قانون وضع و 18 هزار عنوان جرم 
تعریف شده و سالى تقریبا 18 میلیون پرونده 

داریم.
قدرت اهللا نــوروزى افــزود: عناوین مجرمانه 
متعدد، قوانین متراکم و پرونده هاى بسیار براى 
کسانى مشغله ایجاد مى کند که باید به انتظام 

بخشى جامعه کمک کنند.  
وى با بیان اینکه حــوادث اخیر مثل حوادث 
غیرمترقبه سیل و زلزله شهردارى را غافلگیر 
کرد، گفت: نفى و کتمان، بحران را تشدید مى 
کند و اینجاست که نباید محافظه کارى کنیم، 
چون جرأت تصمیم گیرى گرفته مى شود و 
نمى توانیم خالقانه کار کنیم، دراین صورت 
طبیعى است میدان را از دست ما مى گیرند و 

اعتراض به اغتشاش تبدیل مى شود.

 تکرار این مسائل براى شهر خطرآفرین 
است

 شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه تکرار این 
مسائل براى شــهر خطرآفرین است و هزینه 
هاى ســنگینى دارد، اظهارکرد: اتفاقاتى که 
رخ داد 300 میلیارد تومان به شــهر خسارت 
وارد کرد که معادل 8 درصد بودجه شهر است.

به گفته وى کمیته ارزیابى خسارت و تحلیل 
این وقایع در شهردارى تشکیل شده و تالش 
مى شود خسارات وارده به تاسیسات شهرى 
هرچه زودتر بازسازى، تعمیر و جایگزینى شود.
رضا امینى عضو شوراى شهر هم با بیان اینکه 
بانک ها یکى از مراکزى هستند که درجریان 
این اتفاقات خسارت ســنگین دیدند و مردم 

براى دریافت خدمات مشــکل پیدا کرده اند، 
از شهردارى خواست شرایط را براى بازسازى 

بانک ها هرچه سریعتر فراهم کند.
مهدى مزروعى عضو دیگر شــوراى شهر هم 
گفت: براساس شــنیده ها به دلیل خسارات 
وارده به شــهر، در پرداخت حقوق شهردارى 
اخاللى به وجود آمده که امنیت روانى کارکنان 

شهردارى را بهم زده است.  
شهردار اصفهان اما در پاسخ به این عضو شوراى 
شهر گفت: در هر شرایطى سیاست ما پرداخت 
حقوق کارکنان به ویژه کارگران اســت. این 
شایعه که جبران خسارات وارده در اولویت قرار 
گرفته و حقوق ها پرداخت نمى شود درحال 
گسترش بود اما تالش مى کنیم حقوق ها به 

روز پرداخت شود و جاى نگرانى وجود ندارد.  

 جبران خسارات شهر براساس اولویت
معاون مالى شــهردارى اصفهان هم با اشاره 
به اینکه جبران خسارات شــهرى با اولویت 
ترافیکى، تعمیر چراغ هاى راهنمایى و رانندگى 
و معابر تخریب شده است، گفت: این خسارات 
23 میلیارد تومان برآورد شده که جبران آن ها 

شروع شده است.  
کوروش خسروى عضو شوراى شهر اصفهان در 
نطق خود با اشاره به راه اندازى قرض الحسنه 
کارآفرینى اصفهان در ایــن هفته، گفت: این 
صندوق با همکارى دانشــگاه علوم پزشکى و 
تعدادى از خیرین کار خود را شروع مى کند و 
براى اختصاص امتیاز به کارآفرین، مردم هم به 

طرح هاى کارآفرینى راى مى دهند.

در صد و سومین جلسه شوراى شهر اصفهان چه گذشت؟

غافلگیرى شهردارى اصفهان از حوادث اخیر

جبران خسارات 
شهرى با اولویت 
ترافیکى، تعمیر 

چراغ هاى راهنمایى 
و رانندگى و معابر 
تخریب شده است

یکصد و سومین جلسه علنى شوراى شهر اصفهان این هفته حول محور اتفاقات هفته گذشته و خسارات وارده به شهر اصفهان، به ویژه نحوه 
جبران خسارات و تعمیر و بازسازى تاسیسات شهرى گذشت.

شهردار اصفهان با حضور در این جلسه، به بیان گزارش خســارات وارده پرداخت و الیحه دو فوریتى نیز براى برداشت پول از برخى منابع 
شهردارى به منظور جبران خسارت وارده به شهر ارائه کرد که این الیحه با رأى اعضاى شوراى شهر تصویب شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقدامات ویژه  براى مقابله با افزایش آلودگى هوا در اصفهان آغاز شد؛ 

نفسم گرفت از این شهر...
     اداره کل هواشناسى استان اصفهان با صدور اطالعیه اى از استقرار هواى سرد و افزایش آالینده ها در کالن شهر اصفهان و شهرهاى صنعتى استان در روزهاى آینده خبر داد
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قیمت بنزین 
مصلحتى تعیین شد 
یا با فرمول هاى کمى؟

انــرژى در همه جــاى دنیا 
عالوه بــر اینکه یــک کاالى 
استراتژیک محسوب مى شود 
و حساسیت هاى خاصى دارد 
بر اقتصاد خانوار نیز به صورت 
مســتتقیم اثرگذار اســت، 
بنابراین کشورها براى تعیین 
قیمت آن باید بــا دقت نظر 

باالیى عمل کنند.
از آنجا که ما یکى از بزرگترین 
دارندگان منابع انرژى در دنیا 
هســتیم، این موضوع باعث 
قدرت و مزیت رقابتى ما شده 
ولى بــراى اســتفاده صحیح 
از این قــدرت بایــد راهبرد 
مشخصى داشــته باشیم. به 
طــور مثال در چیــن نیروى 
انســانى یک مزیت نســبى 
محسوب مى شــود یعنى اگر 
کســى بخواهد کاالیى تولید 
کند که نیروى انسانى باالیى 
را مى طلبــد، کشــور چین 
را انتخاب مى کنــد در ایران 
هم پاییــن بودن ســوخت 
مزیتى اســت کــه مى تواند 
سرمایه گذاران را جذب کند....

رئیس سازمان صمت استان اصفهان:

هیچ افزایش قیمتى
 در بازار نداریم

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با تاکید براینکه هیچ افزایش قیمتى در 
بازار نداریم، گفت: افزایش بى رویه خرید از سوى 
مردم موجب افزایش تقاضا و نابسامانى در بازار 

خواهد شد.
ایرج موفق در خصــوص وضعیت بــازار بعد از 
افزایش نــرخ بنزین، اظهار کرد: بعــد از اجراى 
ساماندهى قیمت بنزین، روزانه با دستور استاندار 
اصفهان جلسات تنظیم بازار برگزار شد و به مردم 
اطالع رســانى کردیم که ذخیره ســازى کاال در 

استان اصفهان به میزان کافى انجام شده است.
وى از مردم خواست با آرامش و به صورت عادى 
خرید کنند، تاکید کرد: افزایش بى رویه خرید از 

سوى مردم موجب افزایش تقاضا و...

رضا پدیدار| اقتصاد آنالین
یادداشت

ISFAHANISFAHANISFAHANISFAHANISFAHANISFAHAN
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2 ادامه در صفحه 

در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان 

همه آن چه که باید در مورد طرح همه آن چه که باید در مورد طرح همه آن چه که باید در مورد طرح همه آن چه که باید در مورد طرح همه آن چه که باید در مورد طرح همه آن چه که باید در مورد طرح همه آن چه که باید در مورد طرح همه آن چه که باید در مورد طرح 
حذف قبض کاغذى آب بهاء حذف قبض کاغذى آب بهاء حذف قبض کاغذى آب بهاء حذف قبض کاغذى آب بهاء حذف قبض کاغذى آب بهاء 

چندى است موضوع حذف قبوض کاغذى داغ چندى است موضوع حذف قبوض کاغذى داغ چندى است موضوع حذف قبوض کاغذى داغ 
شده و پیچ رادیو و تلویزیون را که باز مى کنیم با این شده و پیچ رادیو و تلویزیون را که باز مى کنیم با این شده و پیچ رادیو و تلویزیون را که باز مى کنیم با این شده و پیچ رادیو و تلویزیون را که باز مى کنیم با این 

تبلیغات مواجه مى شویم که« با توجه به این که قبض تبلیغات مواجه مى شویم که« با توجه به این که قبض تبلیغات مواجه مى شویم که« با توجه به این که قبض تبلیغات مواجه مى شویم که« با توجه به این که قبض تبلیغات مواجه مى شویم که« با توجه به این که قبض 
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آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى شماره 98/37/ز

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق مزایده به صورت نقد به فروش 
رساند. از متقاضیان دعوت مى شود براى دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانى 

http://setadiran.ir تا روز شنبه مورخ 98/09/09 مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها روز شنبه مورخ 1398/09/09
گشایش پیشنهادها ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1398/09/10

نشانى: اصفهان - خیابان سعادت آباد 
تلفن: 031-36681068

مساحت شماره پالكموضوع مزایدهشماره مزایده
(متر مربع)

قیمت پایه 
کارشناسى 

(ریال)

قیمت کل 
کارشناسى 

(ریال)

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در 

مزایده (ریال)

98/37/ز

واگذارى 21 
قطعه زمین 
با کاربرى 

مسکونى واقع 
در محله زندوان 
شهرستان نایین 
(با پالك ثبتى 
447 فرعى از 
 20187/78

اصلى)

1294,61,150,000338,790,00016,940,000

2331,21,150,000380,880,00019,100,000

3309,451,150,000355,867,00017,780,000

4309,451,150,000355,867,00017,780,000

5309,451,150,000355,867,00017,780,000

6309,451,150,000355,867,00017,780,000

7335,61,150,000385,940,00019,300,000

8178,11,000,000178,100,0008,905,000

9200,61,000,000200,600,00010,100,000

10199,91,000,000199,900,0009,995,000

11199,41,000,000199,400,0009,970,000

12198,91,000,000198,900,0009,945,000

13198,31,000,000198,300,0009,920,000

141981,050,000207,900,00010,400,000

151981,050,000207,900,00010,400,000

161981,050,000207,900,00010,400,000

171981,050,000207,900,00010,400,000

182141,050,000224,700,00011,240,000

19280,85950,000226,807,00011,350,000

20209,3950,000198,835,0009,950,000

21193,4950,000183,730,0009,187,000

5,369,950,000268,497,500جمع کل

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان شناسه: 664859

آگهـى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 980/1016 
(شماره 2098001188000053 در سامانه ستاد) و فراخوان ارزیابى کیفى 

شماره 980/6005 _(شماره 2098001188000054 در سامانه ستاد) 
نوبت اول شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان 

مبلغ تضمین شرکت در موضوعشماره
شرایط و الزامات ورودمناقصه (ریال)

980/1016
تامین کســرى تجهیزات و عملیات تکمیلى 
احداث خط 63 کیلو ولت دو مداره اشترجان 

1- اشترجان 2
350,000,000

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى 
حداقل رتبه 5 نیرو صادره از ســازمان 

برنامه و بودجه کشور

980/6005
توان انجام خدمات حفاظتى و مراقبتى (نگهبانى) 
از ایستگاه ها و اماکن تحت پوشش شرکت برق 

منطقه اى اصفهان
-------

دارا بودن مجوز فعالیت در امور خدمات 
حفاظتى و مراقبتى تحت نظارت پلیس 

پیشگیرى ناجا مرکز انتظام)

 IR330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه و فراخوان  ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى مناقصه و ارزیابى کیفى 
از دریافت و تحویل اسناد تا  مبادله قرارداد و تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با 

شماره 031-36270820) 
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/08/29 لغایت ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 

 1398/09/10
جلسه توجیهى و بازدید براى مناقصه شماره 980/1016: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) 
در جلسه توجیهى و بازدید که در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 ساعت 10:00 صبح در منطقه صنعتى اشترجان 
تشکیل مى گردد، الزامى بوده و عدم حضور به منزله انصراف از مناقصه خواهد بود (شماره همراه آقاى قربانى جهت 

انجام هماهنگى براى شرکت در جلسه توجیهى: 09131048647) 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستى 
حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 98/09/25 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه  
فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/09/26 - سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شرایط شرایط: 

1- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه و فراخوان ارزیابى مندرج است.

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان شناسه: 665689

ضمنًا مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید. 
www.tavanir.org.ir   http://iets.mporg.ir  
www.setadiran.ir   www.erec.co.ir             
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ادامه از صفحه یک:
... بر این اساس کسانى که قصد تولید 
کاالیى را دارند کــه قیمت انرژى 
بر بهاى تمام شــده و حاشیه سود 
محصولشان تاثیرگذار است ایران 
را انتخاب مى کنند، به این ترتیب 
قیمت حامل هاى انرژى در کشور ما 
نباید شتاب داشته و در یک نمودار 

مشخص حرکت کند.
بنابراین بهاى انرژى در اقتصاد ما باید 
با یک جهت دهى خاصى تعیین شود 
به طوریکه هم براى اقتصاد ملى رشد 
و توسعه به همراه داشته باشد و هم 
سبد معیشتى خانوار و قیمت تمام 
شده کاالهایى که در روند تولیدشان 
از انرژى استفاده مى کنند، را تحت 
تاثیر قرار ندهد. از ایــن رو باید در 
تعیین قیمت حامل هــاى انرژى 
بین تورم داخلــى، جهانى و حتى 

منطقه اى تناسب قائل شویم.
لذا مــا در پــى مطالعاتــى که به 
همراه پارلمان بخــش خصوصى 
و تشــکل هاى ذیربط انجام دادیم، 
به این نتیجه رسیدیم که اوال باید 
سهم مشتقات انرژى مانند بنزین 
و گازوییل و غیره در سبد مصرفى 
خانوار و تولید هر محصولى که انرژى 
در آن دخیل است، مشخص شده 
و سپس با استناد به این محاسبات 
و نیز میــزان هزینه ها و درآمدهاى 
جارى خانوار، درصد افزایش طبیعى 
قیمت انرژى تعیین شود. همچنین 
در این مطالعات میزان شیب قیمتى 
و نحوه توزیع انرژى نیز مشخص شده 
بود اما آن چیزى که در شوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى تصمیم گیرى و 
در کشور اجرا شــد، مغایر با فرمول 

مذکور بود.
عالوه بــر مغایرت قیمــت فعلى با 
فرمول هاى کمى، نحوه توزیع انرژى 
نیز جاى بحث داشت زیرا اساسا باید 
به هر بخش متناســب با استاندارد 
جهانى سهمیه سوخت تعلق گیرد؛ 
به طور مثــال میانگیــن مصرف 
سوخت خودرو هاى استاندارد در هر 
100کیلیومتر حدود 5,5 تا 7لیتر 
است درحالیکه خودروهاى ما بیش 
از 10لیتر مصــرف دارند که این در 
نظرنگرفتن شــرایط داخلى با نرم 
جهانى باعث اعتراض مردم شــده 
است. همچنین آمار ما درخصوص 
میزان مصــرف واقعــى و قاچاق 
سوخت نیز نادرست است؛ چراکه 
با توجه به افزایش قیمت حالل در 
پى جهش نــرخ ارز، روزانه حدود 
3میلیون لیتر بنزین به عنوان حالل 
در کشور استفاده مى شود و در نهایت 
این بخش در میزان مصرف خودرو 
مجاسبه نشده و آن را قاچاق تلقى 

مى کنند.
پس به نتیجه مى رسیم، از آنجا که 
بهاى بنزین طى چهار سال گذشته 
ثابت مانده بود بایــد قیمت آن بر 
اساس یکســرى ضوابط مشخص 

تغییر مى کرد:
راه حل اول براى تعیین بهاى دقیق 
بنزین افزایش آن متناسب با تورم 
ساالنه کشــور بود.راهکار دوم این 
بود که مابه التفــاوت تورم داخلى و 
جهانى را به دســت آورده و سپس 
نصــف آن را براســاس قیمت پایه 
حامل هاى انرژى کــم کنیم. این 
یعنى تفاضل تورم جهانى 4 درصدى 
و تورم داخلى 37درصدى را محاسبه 
کرده و سپس براى جلوگیرى از بروز 
تورم، 50درصد این مابه التفاوت را 
به عنوان نرخ افزایش پایه حامل هاى 
انرژى کم مى کنیم که در نهایت عدد 
حاصل شده برابر است با 16درصد؛ 
یعنى بهاى بنزین بایــد 16 تا 20 
درصد، معادل حــدودا 400تومان 

افزایش مى یافت.
به این ترتیب، طبــق موارد مطرح 
شده مشخص شد که قیمت جدید 
بنزین نه بر اساس فرمول هاى کمى 
بلکه به صــورت مصلحتى تعیین 

شده است.

اقتصاد استان
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کاشان رتبه نخست تولید انرژى خورشیدى در اصفهان را دارد
رئیس اداره برق کاشان گفت: شهرستان کاشان رتبه نخســت تولید انرژى خورشیدى در سطح ستان 

اصفهان را دارد.
علیرضا عرب بیگى با بیان اینکه در کشور سالیانه حدود  17هزار اصله درخت براى صدور قبوض کاغذى برق 
بریده مى شود، اظهار داشت: با توجه به سیاست هاى وزارت نیرو براى حفاظت از محیط زیست و جلوگیرى 

از قطع درختان قبوض کاغذى برق حذف مى شود.
وى با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اداره برق کاشان براى جایگزینى پرداخت الکترونیک به جاى قبوض 

کاغذى ابراز داشت: مجموعه دوره و کارگاه هاى آموزشى منظم براى شهروندان کاشانى براى آموزش پرداخت 
غیرحضورى صورتحساب برق برگزار مى شود.

رئیس اداره برق کاشان با بیان اینکه خانواده ها مهمترین نهاد براى آموزش این اداره هست، تصریح کرد: بیش از 5500 نفر از خانواده هاى کاشانى 
در حسینیه ها و مجالس مذهبى آموزش الزم را براى این منظور فرا گرفتند.

وى همچنین از آموزش اولیا و مربیان در مدارس کاشان خبر داد و افزود: امیدواریم با همکارى و همیارى همشهریان کاشانى بتوانیم با حذف 
قبوض کاغذى قدمى هر چند کوچک براى حفظ محیط زیست شهر و کشور خود برداریم.

مسکن ملى با توجه به نیاز شهرها ساخته شود
استاندار اصفهان گفت: ساخت مسکن هاى ملى در طرح اقدام ملى تأمین مسکن باید با توجه به نیاز شهرها 

و آمار متقاضیان آن شهر باشد.
عباس رضایى در نشست شوراى مسکن استان اصفهان اظهار کرد: اجراى طرح ملى مسکن، اقدام مؤثر و 
مثبتى از سوى دولت است و مسئوالن باید در زمینه تسهیل این امر و شفاف سازى براى مردم بیشتر تالش 

کنند.  وى با تأکید بر لزوم آگاه سازى، اطالع رســانى و برطرف کردن ابهام ها براى مردم، گفت: بازه قیمت 
تمام شده هر مترمربع از این مسکن ها در شهرهاى مختلف به طور قطع متفاوت خواهد بود که باید به مردم و 

متقاضیان اعالم شود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومى و امور بین الملل استاندارى اصفهان، استاندار اصفهان از برخى شهرهاى این استان مانند 

قمصر، دهاقان و چادگان با عنوان باغ شهر نام برد و تأکید کرد: نباید این نقاط را در جریان اجراى طرح ملى مسکن به ویران شهر تبدیل 
کرد.  وى توجه به ایمن سازى مسکن هاى ملى و نیز ساخت آن ها بر اساس طرح تفصیلى شهرها را خواستار شد و افزود: باید مرکزهاى آموزشى، 
خدماتى و درمانى مورد نیاز در کنار ساخت این واحدهاى مسکونى در نظر گرفته شده و آب، گاز، برق و راه مناسب برایشان پیش بینى و سپس 

قرارداد با مردم بسته شود. 

رضا پدیدار| اقتصاد آنالین
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رئیس سازمان صمت استان اصفهان:
هیچ افزایش قیمتى در بازار نداریم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان با تاکید براینکه هیچ 
افزایش قیمتى در بــازار نداریم، گفت: 
افزایش بى رویه خرید از سوى مردم موجب افزایش تقاضا و 

نابسامانى در بازار خواهد شد.

ایرج موفق در خصوص وضعیت بازار بعد از افزایش نرخ بنزین، اظهار 
کرد: بعد از اجراى ساماندهى قیمت بنزین، روزانه با دستور استاندار 
اصفهان جلسات تنظیم بازار برگزار شد و به مردم اطالع رسانى کردیم 
که ذخیره سازى کاال در استان اصفهان به میزان کافى انجام شده است.
وى از مردم خواست با آرامش و به صورت عادى خرید کنند، تاکید کرد: 
افزایش بى رویه خرید از سوى مردم موجب افزایش تقاضا و نابسامانى 

در بازار خواهد شد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با اشاره به 
طرح هاى ویژه و اکیپ هاى خاص نظارت بر بازار از ســوى بازرســى 
اصناف، ســازمان صمت و تعزیرات حکومتى در بخش هاى مختلف 
استان، گفت: عالوه بر این سامانه 124 فعال است و با افزایش ساعات 
کار تنظیم بازار اســتان از 7 صبح تا 10 شــب، این بخش گزارشات 
کم فروشــى، گران فروشــى و ... را دریافت مى کند، همچنین مردم 
مى توانند با مراجعه حضورى، شــکایت خود را به صــورت کتبى به 

سازمان صمت ارائه دهند.
وى با بیان اینکه در بحث ساماندهى بازار برخى به دنبال سوءاستفاده 
هستند، اظهار کرد: روز پنجشــنبه نیز در جلسه اى با دادستان مرکز 
استان، بر نظارت بیشتر بازار و مقابله با گران فروشى تاکید شد، بنابراین 
با بازرسى هاى خود به دنبال این هســتیم که افزایش قیمتى نداشته 

باشیم.
موفق ادامه داد: با توجه به مواردى که در جلســه تنظیم بازار کشور 
و استان مطرح شــد ممکن اســت برخى از کاالها و خدمات متاثر از 
ساماندهى قیمت بنزین قرار گیرند؛ به عنوان مثال سرویس مدارس، 
تاکســى هاى تلفنى و پیک هاى موتورى که در این طرح دیده نشده 

بودند، اکنون سهمیه بنزین آنها لحاظ شده است.
وى گفت: در پــى افزایش قیمت بنزین، در کمیته هاى کارشناســى 
زیرمجموعه تنظیم بازار و کمیسیون نظارت بر مجامع صنفى استان 
در حال کارشناسى هستیم تا هر کاال و خدماتى که متاثر از ساماندهى 
قیمت بنزین است درخواســت هاى خود را ارائه دهد تا بعد از ارزیابى 
در این کمیته ها، یا نسبت به اصالح قیمت آنها اقدام یا درخواست آنها 

رد خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در پاسخ به 

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

کاهش فعالیت هاى بدنى 
و ورزش در مدارس در 

محیط هاى باز بویژه 
در ساعات اولیه روز 

آخر هفته بصورت ویژه 
اجرایى شود

اقدامات ویژه  براى مقابله با افزایش آلودگى هوا در اصفهان آغاز شد؛ 

نفسم گرفت از این شهر...

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: تمهیدات و 
اقدامات ویژه اى براى کاهش انتشار آالینده ها در هفته جارى 

درمرکز و شهرهاى صنعتى این استان آغاز شده است.
منصور شیشه فروش افزود: شب گذشته جلسه کمیته اضطرار 
آلودگى هواى استان برگزار شد و در این نشست با توجه به پیش 
بینى هواشناســى تصمیماتى براى کاهش انتشار آالینده ها 

گرفته شد.

ایرنا
گـــزارش
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   اداره کل هواشناسى استان اصفهان با صدور اطالعیه اى از استقرار هواى سرد و افزایش آالینده ها در کالن شهر اصفهان و شهرهاى صنعتى استان در روزهاى آینده خبر دا

وى اظهار داشــت: در 
این جلســه مقرر شد 
کــه کوره هــاى پخت 
آجر بــه منظور کاهش 
انتشار آالینده ها تا آخر 
هفته تعطیل شــود و 
صنایع آالینده فعالیت 
خود را کاهش دهند و  شــهروندان 
هم باید نســبت به اســتفاده بیشتر 
از خودروهــاى همگانى و اســتفاده 
کمتر از خودروهاى شــخصى اقدام

 کنند.
 وى ادامه داد: تامین مستمر گاز براى 
نیروگاه ها در این جلسه مورد تاکید 
قرار گرفت و همچنین توزیع سوخت 
یورو 4 و پــاك در جایگاه ها همواره 

مورد توجه قرار گیرد.
شیشــه فروش تصریح کرد: کاهش 
فعالیت هاى بدنى و ورزش در مدارس 
در محیط هاى باز بویژه در ســاعات 
اولیــه روز آخر هفته بصــورت ویژه 

اجرایى شود.
وى اضافــه کــرد: مراکز بهداشــت 
استان هم باید بسته سالمت را براى 
گروه هاى حساس پیش بینى کند تا 
این افراد کمتر در معرض آلودگى هوا 

قرار بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان تاکید کرد: گروه هاى حساس 
، سالمندان و بیماران قلبى و عروقى 
باید خودمراقبتــى و تدابیر الزم در 
نظر بگیرند و در ایــن روزها فعالیت 
کمترى در فضاهاى باز داشته باشند.

اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
با صــدور اطالعیــه اى از اســتقرار 
هواى ســرد و افزایــش آالینده ها 
در کالن شــهر اصفهان و شهرهاى 
صنعتى اســتان در روزهــاى آینده 

خبر داد.
در این اطالعیه تاکید شــده است: با 
توجه به استقرار هواى سرد، از امروز 
شــنبه تا اواخر هفته جارى، شرایط 
بــراى افزایش غلظــت آالینده هاى 
جوى، کاهش دیــد و کیفیت هوا در 
کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتى 
استان مهیاست و  شــدت آلودگى 

هواى بــراى روزهاى سه شــنبه و 
چهارشــنبه هفته جارى پیش بینى 

پیش بینى شده است.

    احتمال تعطیلى مدارس اصفهان 
با تشدید غلظت آالینده ها در هفته 

جارى
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان با تاکید بــر ابالغ آیین نامه 
اضطرار آلودگى هــواى اصفهان به 
ســازمانها گفت: احتمــال تعطیلى 
مدارس با تشدید غلظت آالینده هاى 

جوى در طول هفته وجود دارد.
وى با تاکید بر انجام آیین نامه اضطرار 
آلودگى هوا توسط سازمان هاى ذى 
ربط گفت: بر اســاس شرایط غلظت 
آالینده هــا و اعالم مرکز بهداشــت 
براى تعطیلى مدارس تصمیم گیرى 

خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش بینى اداره 
کل هواشناسى اســتان اصفهان نیز 
گفت: بررسى نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر اســتقرار جو به نسبت پایدار 

تا سه روز آینده بر روى استان است.
حجت اهللا علــى عســگریان افزود: 
وضعیت جوى امروز در بیشتر مناطق 
استان بصورت قسمتى تا نیمه  ابرى 
گاهى وزش باد پیش بینى مى شــود 
و دلیل پایدارى نســبى جو و سکون 
هوا شرایط براى انباشت آالینده هاى 
جوى و ناسالم شــدن هوا براى گروه 

هاى حساس مهیاست.
وضعیت کیفیت هواى کالن شــهر 
اصفهان یکشــنبه، ســوم آذر براى 
سومین روز پیاپى در ماه جارى براى 
گروه هاى حساس در وضعیت ناسالم 

قرار گرفت.

سرپرست سازمان -حسین ایزدى شناسه: 670628

نوبت اول آگهى
سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى 

به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید. 

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/09/23 به سازمان مراجعه نمایند. 
آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب، جنب ساختمان سابق موسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد                        تلفن: 52631711-031 و 031-52636118

مبلغ پایه هر ماه (ریال)مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)شماره صورتجلسه شوراى شهرنوع آگهىموضوعردیف

اجاره غرفه اغذیه فروشى واقع در محله 1
22 بهمن (فاز یک) شهر فوالدشهر

مزایده 
نوبت اول

بند 7 شماره 152
 98/02/313.900.0006.500.000

آگهی حصر وراثت
آقاي رســول ناظمــی هرنــدي فرزند غالمرضــا داراي 
شناســنامه شــماره 61 به شرح دادخواســت به کالسه 
289/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیــح داده که شــادروان زهرا ناظمی 
هرندي بشناسنامه 1272516873 در تاریخ 1392/5/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- همســر دایمی ندارد و 
فرزند هم ندارد 2- داراي یک پــدر و یک مادر به نامهاي: 
پدر: رســول ناظمی هرندي فرزند غالمرضا متولد 1347 
داراي کدملــی 5659695477، مــادر: طاهره ناظمی 
هرندي فرزند حســینعلی متولــد 1355 داراي کدملی 
5659173659، اینــک بــا انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت 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 دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. رئیس شوراي حل اختالف بخش 

جلگه  شناسه: 663845

آگهی حصر وراثت
آقاي غالمرضــا هوشــمند ایمانلو فرزند اســمی داراي 
شناسنامه شــماره 170 به شــرح دادخواست به کالسه 
176/98 ش ح 1 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یاســر 
هوشمند ایمانلو بشناســنامه 2360139481 در تاریخ 
1398/5/28 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا 
هوشمند ایمانلو فرزند اسمی ش ش 170 پدر متوفی 2- 
آفتاب هوشمند ایمانلو فرزند صفر ش ش 76 مادر متوفی 
3- مهرانگیز ایمانی نژاد فرزند غالمحسین ش ش 1054 
همسر متوفی 4- هاکان هوشمند ایمانلو فرزند یاسر ش 
ش 2380840695 فرزند متوفی 5- ویهان هوشــمند 
ایمانلو فرزند یاسر ش ش 2361299178 فرزند متوفی و 
الغیر. 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
قاضی شوراي حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم 

شناسه: 668143

آگهی اخطار اجرایی
شــماره: 170/91-1398/8/25 به موجب راي شــماره 
1221 تاریخ 91/12/26 حوزه 36 شــوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
ورثه شــادروان فریدون مشــیرفاطمی 1- کریستال 2- 
شهرزاد 3- سوســن همگی نام خانوادگی مشیرفاطمی 
فرزند 1- ژوزف 2 و 3 فریدون به نشــانی مجهول المکان  
محکومند به انتقال رسمی 24 جریب از زمین زراعتی واقع 
در قریه کاظم آباد دشتی به شماره ثبت 2188/1 باقیمانده 
واقع شده در شــمال دشــتی در کنار مادي گار بخش 6 
اصفهان در حق خواهانها: ورثه مرحوم محمدعلی رضازاده 
دشتی: 1- امیر 2- یوســف 3- هادي 4- زهرا 5- اعظم 
6- حمیدرضا 7- علیرضا،  نام خانوادگی 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 
7 همگی رضازاده دشتی 4- باقري دشتی نام پدر: 1 و 2 و 3 
و 5 و 6 و 7 همگی محمدعلی 4- محمود به نشانی همگی 
اصفهان کراج دشتی کوچه ایثار پالك 431 و پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت جمهوري اسالمی ایران.  
ماده34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً 
اعالم نماید. شــعبه 36 مجتمع شــماره سه شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان شناسه: 670907

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره: 981704032007271-1398/8/20 نظر به 
اینکه سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه پالك ثبتی 
شماره 6668 فرعی از یک اصلی واقع در بخش یک ثبتی 
سمیرم که در دفتر امالك 49 صفحه 218 ذیل ثبت 9589 

بنام سیدحسین قائم مقامی سمیرمی فرزند سید میرزا آقا 
ثبت و سند صادر گردیده است و بموجب سند 3383 مورخ 
1394/1/31 دفتر 267 فالورجان در رهن بانک کشاورزي 
شعبه شهرضا است که نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 981704032007271 مورخه 1398/8/20 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود به 
گواهی دفترخانه شش سمیرم رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین 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 
اســت 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 امالك شهرستان سمیرم شناسه: 

660253

آگهی مزایده
شــماره مزایــده: 139804302126000039 پرونده 
اجرایی کالسه 9700536، سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان پالك ثبتی ده هزار و ســیصد و بیســت و 
پنج فرعی از چهل و نه اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی 
کاشــان خیابان رســالت کوچه 16 متري بهار ذیل ثبت 
شماره 86177 صفحه 491 دفتر 500 به نام آقاي مهدي 
قربانی ثبت گردیده با حدود و مشخصات شماال پی است 
به طول 8/80 متر به کوچه به عرض شش متر شرقا پی به 
پی بطول 19 متر به شماره 10326 فرعی جنوبا پی است 
به طول 8/80 متر به شــماره 608 فرعــی غربا پی به پی 
بطول 19 متر به شماره 10324 که طبق نظر کارشناس 
رسمی ششــدانگ پالك فوق در حال حاضر به مساحت 
167/20 مترمربع می باشــد که پــال ك موصوف داراي 

حدودا 170 مترمربع اعیانــی در دو طبقه همکف و یک 
اطاق درقسمت -0/60 پارکینگ با قدمت حدود 10 سال 
داراي عرصه اي به مساحت 167/20 مترمربع داراي شناژ 
کف و ساختمانی با مصالح بنائی با سقف آهن و آجر حدودا 
20 مترمربع حیاط و داراي امتیازات آب و گاز و امتیاز برق 
می باشد نماي بیرونی به صورت سنگ و آجر نماي قرمز 
رنگ و نماي داخل حیاط بصورت آجر نماي قرمز رنگ بوده 
و درب هاي خارجی به صــورت آهنی و درب هاي داخلی 
به صورت چوبی و آهنی می باشد و طبقه همکف در حال 
حاضر در حال سکونت و طبقه -0/60 به صورت اطاق بوده 
و سیستم سرمایشی و گرمایشــی آن به صورت بخاري و 
کولر آبی می باشد و داخل ساختمان به صورت گچ کاري و 
کاشی کاري و کابینت آشپزخانه به صورت mdf می باشد 
که ششدانگ پالك فوق به مبلغ سه میلیارد و چهارصد و 
شصت و یک میلیون و دویســت هزار ریال و مورد مزایده 
به میزان ســه دانگ به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و سی 
میلیون و ششصد هزار ریال ارزیابی و قطعی گردیده ملکی 
نامبرده باال در قبال قســمتی از بدهی وي به استناد سند 
ازدواج 6198-1381/10/25 دفترخانه ازدواج 5 کاشان 
له ملیحه شجري بازداشت گردیده از ساعت 9 الی 12 روز 
یک شنبه مورخ 1398/9/24 در واحد اجراي ثبت کاشان 
واقع در بلوار باهنر نبش میدان جهاد به مزایده گذارده می 
شــود و در صورت تعطیلی به روز بعد موکول خواهد شد. 
مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و هفتصد و سی میلیون و 
ششصد هزار ریال شروع و به هر کس که خریدارباشد به 
باالترین قیمت پیشنهادي نقدا فروخته می شود. پرداخت 
بدهیهاي مربوط به گاز و برق و اب اعم از حق انشــعاب و 
حق اشتراك و مصرف در صورتیکه مزایده داراي آنها باشد 
و نیز بدهیهاي مالیاتی و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلی در همان ســاعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهی در یک نوبت در 

روزنامه کثیراالنتشــار مورخ 1398/9/4 درج و منتشــر
 می گردد. سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالك کاشان 

شناسه: 670052

آگهی صورت طبقه بندي بستانکاران
صورت طبقه بندي بســتانکاران شرکت ورشکسته 
سبزاندیش صفه تهیه و تنظیم گردیده و در دفتر اداره 
تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به نشانی اصفهان، 
چهارباغ باال، ابتداي 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 باشــند ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
انتشار این آگهی 1398/9/4 اعتراض خود را به دفتر 
شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان (شعبه صادر 
کننده حکم ورشکستگی) تقدیم نمایند. بدیهی است 
پس از انقضــا مدت مذکور صــورت تنظیمی قطعی 
خواهد بود. مستشار قضایی و رئیس اداره تصفیه امور 

ورشکستگی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره صــادره: 1398/40/587421 تاریخ ثبت 
صــادره: 1398/7/13 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه به شماره پالك 159 فرعی از 
83 اصلی واقع در قزاآن بخش یک حوزه ثبتی قمصر 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم سوسن 
قزاآنی و اسداله قزاآنی و غیره در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در 
روز شنبه مورخ 98/10/7 ســاعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدي تــا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشــار: 98/9/4 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك قمصر شناسه: 651061
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 »اســخت اورزبــی« در 
آستانه فرا رسیدن بیست و 
هشتمین سالگرد استقالل 
قزاقســتان و برگزار جشن 
ملــی این کشــور در ایران 
به تاریــخ ششــم آذرماه، 
این خبــر را اعــالم کرد و 
درباره تســهیالت ویزای این کشــور در 
جمع خبرنــگاران توضیح داد: براســاس 
مفاد یادداشــت تفاهمی که آماده شــده 
است؛ بازرگانان ایرانی با نامه اتاق اصناف 
و بازرگانــی می توانند ویــزای ۹۰ روزه 
قزاقستان را دریافت کنند. همچنین ویزای 
گردشــگری قزاقســتان برای گروه هایی 
حداقل سه نفر صادر می شود. دعوتنامه نیز 
از بین مدارک مربوط به ویزای توریستی 
قزاقستان برای ایرانی ها حذف شده است.

به گفته این دیپلمات، نرخ ویزای قزاقستان 
برای همه کشــورها ثابت و به قیمت ۶۰ 
دالر بوده است که در تفاهم جدید با ایران،   

مبلغ آن تغییر نخواهد کرد.
اورزبی این اقدام دولت قزاقســتان را در 
راســتای گســترده تر شــدن تعامالت 
گردشگری بین دو کشور دانست و افزود: 
قزاقســتان برنامه ویژه ای بــرای جذب 

گردشگران بیشتر دارد. البته درحال حاضر 
بیشترین گردشگران کشــور ما چینی ها 
هستند. به هر حال جذب گردشگران این 
کشور برای همه مهم اســت چون طبق 
آمارهــا، چینی ها در ســفر خیلی خوب 

هزینه می کنند.
وی ادامه داد: تعداد گردشگران قزاقستان 
کم اســت، چون تا پیش از ایــن هرگز به 
گردشــگری اهمیت نمی دادیــم، برای 
کشــور ما صنایع دیگر مهم تر بود اما حاال 
فهمیده ایم از گردشگری راحت تر می توان 
درآمد کســب کــرد. بــرای همین زون 
)منطقه( توریستی را در قزاقستان تعریف 
کرده ایم و سعی داریم با آسان کردن ویزا، 

گردشگران بیشتری را جذب کنیم.
او حتی از تهیه طرح مشترک گردشگری با 
کشور ازبکستان خبر داد و افزود:  ازبکستان 
مناطق تاریخی بیشــتری وجود دارد، از 
ســویی دو کشــور در بخش حمل و نقل 
اتصال خوبی دارند، در نتیجه می توان طرح 
مشــترکی را تعریف کرد که گردشگران 
تاریخی نخست به ازبکســتان بروند و در 
ادامه برای ماجراجویی در طبیعت، اسکی 
و یا بــرای تجربه محیط هــای مدرن به 
قزاقستان سفر کنند. حتی درباره ویزای 
واحد بین دو کشــور نیز فکرهایی شــده 

است.
ســفیر قزاقســتان که حدود یک سال از 
ماموریت اش در تهــران می گذرد، درباره 
تعامالت گردشگری این کشــور با ایران، 
گفت: ما روابط گردشــگری بــا همدیگر 
نداریم، هرچنــد از وجود آن اســتقبال 
می کنیم. فکر می کنم گردشــگران قزاق 

برای سفر به ایران مخصوصا مشهد مشتاق 
باشــند. می دانم که در زمینه گردشگری 
ســالمت هم هیچ ارتباطی نداریم و تا به 
حال حتی یک نفر از قزاقســتان به انگیزه 

درمان به ایران سفر نکرده است.
بیک مرات خیدروفـ   کنسول قزاقستان 
در تهرانـ  اضافه کرد که ســاالنه حدود 
چهار تا پنج هزار نفر از ایران برای ســفر 
به قزاقستان درخواست ویزا می کنند که 
دســت کم نیمی از این تقاضاها با انگیزه 

سفر توریستی است.
پروازهای مستقیم ایرانـ  قزاقستان 

بیشتر می شود
او همچنیــن گفت: ایران و قزاقســتان تا 
کنون تفاهم نامه گردشــگری نداشته اند 
اما قصــد داریم در ســال ۲۰۲۰ با هدف 
گسترش رفت و آمدهای گردشگری ویزای 
قزاقستان را برای گردشگران ایرانی آسان 
کنیم. ویزای این کشور از طریق سه دفتر 
کنسلوگری قزاقستان در شهرهای تهران، 

گرگان و مشهد، صادر می شود.
اورزبی، سفیر قزاقستان در ایران همچنین 
از تالش هایی برای افزایش تعداد پروازهای 
مستقیم بین دو کشــور خبر داد و افزود: 
درحال حاضر یک پــرواز در هفته بین دو 
کشور برقرار است. قبال تعداد این پروازها 
بیشتر بود که پس از تحریم آمریکا، کاهش 
یافت. هواپیمایی ماهان که دوشــنبه هر 
هفته به مقصد قزاقســتان پــرواز دارد، 
تصمیم گرفته این پرواز را بــه دو روز در 
هفته برساند. استان گلستان در ایران نیز 
تمایل دارد پرواز مســتقیمی با قزاقستان 
داشته باشد اما شــرکت هواپیمایی که از 

سوی ایران معرفی شده در فهرست تحریم 
آمریکا است و دولت »آستانه« نمی تواند 
این شــرایط را نادیــده بگیــرد. از ایران 
خواسته ایم شرکت هواپیمایی دیگری را 
معرفی کند. مذاکراتی هــم با هواپیمایی 
کیش شده که اگر موافقت شود کیش هم 
به عنوان مبدا سفر به مسیر هوایی گرگانـ  

آکتائو اضافه می شود.
او اشــاره کرد کــه پروازهای مســتقیم 
هواپیمایی قزاقستان )ایرآستانا( به خاطر 
نبود ارتباط بین المللی بانکی متوقف شده 
است، البته این شرکت به طور کامل ایران 
را از فهرســت مقاصد خود حذف نکرده 
اما پروازهای آن به دلیــل محدودیت در 

مبادالت مالی متوقف شده است.

اورزبی درباره نتیجه تمایالت این کشــور 
برای سرمایه گذاری در بندر چابهار، گفت: 
این برنامه در دستور کار دولت قزاقستان 
است. حتی رییس جمهور ایران پیشنهاد 
کرد ما در بندر رجایی بندرعباس و امیرآباد 
خزر ترمینال گندم برای خودمان بسازیم و 
از راه آهن ایران استفاده کنیم تا به آب های 
آزاد دسترســی داشته باشــیم اما برای 
اجرای این طرح با تحریــم آمریکا مواجه 
شدهایم. شرکت های قزاقستان به شرایط 
مطمئن تری نیاز دارند تا نگران مبادالت 
مالی نباشند. اگرچه انجام این کار از طریق 
ایران آسان و ارزان تر اســت ولی با توجه 
به تحریــم، فعال ما از طریــق چین اقدام 

می کنیم.

سفیر قزاقستان سپس به جشن روز ملی 
این کشور که قرار اســت ششم آذرماه در 
تهران همزمان با این کشور برگزار شود و 
همچنین گزارش عملکرد دولت قزاقستان 
در این ســال ها که از سوی رییس جمهور 
جدید آن ارائه خواهد شــد، اشاره کرد و 
افزود: مهمترین محور سیاست های آینده 
رییس جمهور جدید قزاقستان، ارتقاء سطح 
زندگی مردم، تقویت حقوق بشر، مشارکت 
جامعه مدنی در امور اجتماعی و اقتصادی، 
گســترش آزادی بیان، رشــد اقتصادی، 
کشاورزی و تقویت تفاهم عمومی و کاهش 
اختالفات قومی و مذهبی در قزاقســتان 
است که در حال ۱۳۰ قوم، قبیله و نژاد را 

در خود گرد آورده است.

ویزایقزاقستانبرایایرانیهاآسانمیشود

او همچنین گفت: ایران 
و قزاقستان تا کنون 

تفاهم نامه گردشگری 
نداشته اند اما قصد داریم در 
سال ۲0۲0 با هدف گسترش 
رفت و آمدهای گردشگری 

ویزای قزاقستان را برای 
گردشگران ایرانی آسان 
کنیم. ویزای این کشور از 

طریق سه دفتر کنسلوگری 
قزاقستان در شهرهای 
تهران، گرگان و مشهد، 

صادر می شود.

سفیر قزاقستان در ایران از آسان شــدن ویزای این کشور برای تجار و 
گردشگران ایرانی خبر داد و گفت: انتظار می رود قرارداد تسهیالت ویزای 
قزاقستان در بهار سال ۲0۲0 با ایران امضا شود که در پی آن بازرگانان ایرانی 
ویزای ۹0 روزه دریافت می کنند و برای گردشگران ویزای »گروهی« بدون 

دعوتنامه صادر می شود.

فارس

گزارش
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همکاریایتالیاوژاپندرطرحمقاومسازیموزهملی
 رئیس کل موزه ملی ایران از همکاری مسئوالن حوزه میراث فرهنگی ایتالیا و ژاپن برای مقاوم سازی 

بخش موزه ایران باستان این مجموعه خبر داد.
جبرائیل نُوَکنده روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی و هنری ایرنا، گفت: موزه باستان ایران و 
ایتالیا از دیرباز بایکدیگر همکاری گسترده ای داشتند و از دهه ۸۰ نیز ایتالیا طرح محتوایی برای مقاوم 

سازی موزه ایران باستان انجام داده و این طرح در دو جلد نیز منتشر شده است.
وی گفت: ژاپن و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که قرار است در باسازی موزه ایران باستان با ایران 

همکاری داشته باشند.
نُوَکنده با اشاره به سابقه ۶۰ ساله همکاری نزدیک ایران و ایتالیا در حوزه میراث، گفت: ۶ دهه همکاری، 
بخش مهمی از تاریخ چندین هزارساله باستان شناسی جهان را رقم می زند که نگاه و تالش خود را 
معطوف به یافتن ناشناخته هایی از گذر تمدن در سرزمینی کرده که بهشت باستان شناسان لقب 

گرفته است.

وی با بیان این که فرهنگ و تمدن غنی ایران، مرزها را در نوردیده و بسیاری از باستان شناسان ایرانی 
و غیرایرانی را مجذوب خود کرده است تا الیه های تمدنی این میراث فرهنگی جهانی را کشف و برای 
دیگران بازگو کنند، گفت: ایران و ایتالیا در این دوران همکاری خوبی بایکدیگر داشتند. و این شکل 
از رابطه پایدارترین شکل دوستی است که دولت ها و سیاستمداران به دیده احترام به آن می نگرند، 
چشم انداز خوشایندی در روابط همه جانبه دو کشور وجود دارد که می تواند الگویی خدشه ناپذیر 

برای سایر جوامع باشد.
رئیس کل موزه ملی ایران اضافه کرد: موزه ملی ایران در حوزه میراث فرهنگی با کشورهای متعددی 
همکاری دوجانبه دارد و از آن جمله می توان به برگزاری نمایشگاه های موزه ای با کشورهای متعدد 

نام برد.
سردر اصلی طرح موزه ملی ایران اثر معمار و باستان شناس فرانسوی آندره گدار، برگرفته 
از فضای معماری دوره اشکانیان و ساســانیان و به صورت طاق یا ایوانی بلند همانند ایوان 
کسری در تیسفون و کاخ الحضر در شمال عراق ساخته شده است. ساخت این ایوان را به دو 
بنای معروف ایرانی به نام های عباسعلی معمار و  استاد مرادعلی تبریزی نسبت می دهند.

این ایوان هایی در تاریخ کشور در واقع به مانند فیلتری 
بین فضای بیرونی و درونی، معماری دســت ساز و 
محیط زیســت و تلفیق طبیعت با خدا هستند. در 
آن زمان زمینی به مســاحت ۵۵۰۰ متر مربع برای 
ساخت موزه اختصاص داده شــد. خود بنای موزه 

۱۱۰۰۰ متر مربع است و ۲۷۴۴ متر هم زیر بنای آن 
است. این بنا در سه طبقه ساخته شده که از سه قسمت 

فضای ورودی، قسمت نمایش دادن اشیاء و بخش اداری 
تشکیل شده است. ســالن اصلی و همکف موزه ایران باستان 

حدود ۲۰۰۰ متر مربع مســاحت دارد و در دو طرف دیوار های آن پنجره هایی 
هاللی شکل، برای تامین نور طبیعی داخل موزه تعبیه شــده است. افزایش کاوش های 

باستان شناسی در کشور و کشف اشیای تاریخی بی شمار از دوران های مختلف 
از جمله دوره اسالمی، باعث ساخت انبار ها و مخازنی در زیر زمین مجموعه شد.

اقتصاد خانواده
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زیباترینگلهایپاییزی
کهمیتوانیددرگلدانیا
حیاطخانهتانبکارید

۱. آنمون ژاپنی
بر مبنای نظر کارشناســان، این گیاه 
به شکلی تهاجمی رشــد می کند و در 
فضایی محدود که خــاک اندک اجازه 
پیشروی به گیاه را نمی دهد آنمون ژاپنی 

مناسب است.
دامنه دمایی مناسب: منفی ۳۴ تا منفی 

۱۲ درجه سانتی گراد
۲. کوکب کوهی

این گیاه در برابر بی آبی مقاوم و شبیه گل 
آفتاب گردان است.دامنه دمایی مناسب: 

منفی ۳۴ تا منفی ۱ درجه سانتی گراد
۳. بنفشه زمستانی

همان طور که از نامــش برمی آید، این 
گل در سرما هم ماندگار است. اما باید 
در انتخاب زمان کاشت آن دقت کنید. 
بنفشه باید پیش از اینکه دمای هوا به ۵ 
درجه سانتی گراد و پایین تر برسد، مدتی 

در خاک بماند.
دامنه دمایی مناسب: منفی ۱۰ درجه 

سانتی گراد و باالتر
۴. فوشیا

این گل مقاوم و زیبای صورتی جلوه ای 
رنگارنگ به باغچه تان می دهد. فوشیا 
را هم می توانید در خاک یا در ســبد یا 

گلدان آویز تزئینی بکارید.
دامنه دمایی مناسب: منفی ۲۳ تا منفی 

۱ درجه سانتی گراد

گل و گیاه

سبک زندگی
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هــاوارد دُورکین، متخصص 
 Debt.com امور مالی و رئیس

می گوید:
»به ضدرکود کردِن زندگی تان 
ماننــد ضدگردبــاد کردِن 
خانه تان نگاه کنید. اگر گردباد 
چند روز با شما فاصله داشته 
باشد و از شما بپرسم حفاظ های مخصوص 
گردباد کجا هســتند، بدترین جواب این 
خواهد بود: “فکر کنم چندتا در گاراژ داشته 
باشم، اما شاید الزم باشد چندتای دیگر هم 
بخرم”. دیگر خیلی دیر است و هر پنجرٔه 
بدون حفاظ یعنی خرابی و فاجعه. رکود 
هم به همین شکل است. تنها فرقش این 
است که خرابی آن ماه  ها طول می کشد و 

سال ها باقی می ماند.«
برای جمع آوری ایــن راهنمای گام به گام 
درباره حفــظ ثبات مالی در شــرایط بد 
اقتصادی نظرات کارشناســان اقتصادی 

مختلف را بررسی کرده ایم.
۱. وحشت نکنید

رکود )متأســفانه( طبیعی است. حفظ 
آرامش ذهن اولین قدم بــرای ضدرکود 
کردن منابــع مالی تــان اســت. وقتی 
وحشــت زده می شــوید مغز نمی تواند 
تصمیمات هوشمندانه و بلندمدت اتخاذ 
کند. این آرامش ذهنی عالوه بر اینکه به 
خود مراقبتی کمک می کند، باعث می شود 
درک کنید که رکــود غیرقابل اجتناب و 

گذراست.
دورکین می گوید:

»اقتصاد فصل دارد و رکود زمســتان آن 
است. بعد از هر تابستان آفتابی، برگ های 
درختــان می ریزنــد و روزهــا کوتاه تر و 

تاریک تر می شوند.«
ارنی لوری، متخصص امور مالی شخصی و 
نویسنده»جواِن ورشکسته سرمایه گذاری 
را امتحان می کند«، به این نکته اشــاره 

می کند که »بازار بورس دوره ای اســت و 
رکود در همه جای آن وجــود دارد«. این 
دیدگاه شاید خیلی خوشحال کننده نباشد 
اما حداقل با دانســتن اینکه دنیا به آخر 
نرسیده است به خودمان دلداری می دهیم.
۲. پس انــداِز اضطراری تــان را 

سازمان دهی کنید
الکساندر لوری، مدیرگروه ارشد در رشته 
تحلیل امور مالی در کالج گوردن، می گوید:

»مطالعات نشان داده اند که بسیاری از مردم 
نمی توانند از عهده حداقل پس انداز ماهیانه 
برآیند. اگر حاال نتوانید ایــن پس انداز را 
تأمین کنید، در شرایط بد اقتصادی چه کار 
خواهید کرد؟ شاید مجبور شوید زیر بار 
بدهی بروید یا خانه  تان را از دست بدهید. 
پس حتما ماهیانه پولی برای مواقع ضروری 

کنار بگذارید.«
بیشــتِر متخصصان امور مالــی توصیه 
می کنند که به اندازه مخارج ۳ تا ۶ ماه برای 
روزِ مبادا کنار بگذارید. به نظر الکســاندر 
لوری شاید این هدف برای جوانان خنده دار 
باشــد، اما آنها باید ســعی کنند حداقل 
به اندازه مخارج ۱ ماه پس انداز داشته باشند. 
او می گوید: »اشکالی ندارد که با کم شروع 
کنید، اما باید هر ماه مبلغی از حقوق تان را 

کنار بگذارید.«
3. بدهی تان را کاهش دهید

الکســاندر لــوری می گویــد: »بعد از 
کنار گذاشــتن پس انــداِز اضطــراری، 
مهم تریــن کاری که بایــد انجام دهید 
رهاشدن از شــِرّ بدهی ها است«. ارنی 
لوری هم با او هم عقیده است و می افزاید: 
»کاهش بدهی ها، واقعا به کاهش فشار 
در شــرایط ســخت اقتصــادی کمک 

می کنند«.
۴. دو بودجه داشــته باشید: یکی 
برای امروز و دیگری برای روزهای 

سخت
اگر هنــوز بودجه ای ننوشــته اید، حاال 
وقتش رسیده که دست به کار شوید. این 
می تواند فوق العاده کسل کننده باشد، اما 
خدمات رایگانی هستند که در این کار به 

شما کمک می کنند.
دورکین می گوید: »برنامه های مطمئِن 
آنالینی هســتند که نیمی از این کار را 
برای شــما انجام می دهند. فقط کافی 

اســت چند عدد تایپ کنید. به همین 
راحتی می توانید برنامــه ریزی بودجه 

برای خودتان داشته باشید«.
عالوه بــر بودجه ای که بــرای امروزتان 
می نویســید )یعنــی شــرایط عادی 
اقتصــادی(، باید بودجــه ای هم برای 

شرایط سخت و رکود داشته باشید.
ارنی لوری معتقد است »بودجه روزهای 
سخت، زمانی اجرایی می شود که درآمد 
به شــدت کاهش پیدا کند. این بودجه 
بر تنظیم مخارج حیاتــی تمرکز دارد و 
هدفش این اســت که پول کافی برای 
پوشــش دهی آن ضروریــات را تأمین 

کند.«
وقتی بودجــه روزهای ســخت تان را 
تنظیم می کنید، باید بدترین شــرایط 
را در نظر بگیرید و مخــارج ضروری را 
بنویســید. مخارجی مانند اجاره خانه، 
خرید روزانه و هزینه حمل و نقل در این 
لیست قرار می گیرند. مخارجی که نباید 
در این لیست باشند شامل هزینه باشگاه 
و رستوران هســتند. بهتر است امیدوار 
باشیم که هیچ وقت به اجرای این بودجه 
نیاز پیــدا نکنیم، اما داشــتن آن حتما 

مفید است.
۵. ســرمایه گذارِی متنوع داشته 

باشید
دانیل کانکل رابرتس، نویسنده امور  مالی 
شخصی و یکی از مؤسسان بومر بنفیتس 

)Boomer Benefits(، می گوید:
»حداقل باید ۴۰ درصــد معادل نقدی 
سرمایه خود را در بازارهای پولی مانند 
بورس و اوراق قرضــه کوتاه یا بلند مدت 
سرمایه گذاری کنید. چند درصد دیگر 
هم باید به صورِت ســهام باشد تا بتوانید 
از آن کســب درآمد کنیــد. اگر جوان 
هســتید و هنوز وقت دارید، می توانید 
به میانگین سازی هزینه به ریال در زمان 
رکورد نیز فکر کنید. ممکن اســت در 
زمان کاهش قیمت  ها سهام بخرید، اما 
هنگام باالرفتــِن قیمت ها نیز می توانید 
ســهام خریداری کنید. این کار سرمایه 
کلی تان را افزایش می دهد. باید بر اهداف 
بلند مدت خود تمرکز کنید نه بر شرایط 

اقتصادی موجود.«
۶. برنامۀ بازنشســتگی تان را در 

جریان نگه دارید
ارنی لــوری می گویــد: »در زمان رکود 
نیز به پس انداز برای بازنشستگی ادامه 
دهیــد. به خاطِر وحشــت از رکــود، از 
سرمایه گذاری در بیمه های بازنشستگی 

پشیمان نشوید«.
ارنی لوری توصیه می کند اگر در آستانۀ 
بازنشستگی هستید، حتما با برنامه ریِز 
امور مالی مشــورت کنید. »اجازه دهید 
فردی متخصص حداقل در ۱ جلسه به 
استراتژی بازنشستگی تان نگاه بیندازد 
تا مطمئن شوید همه چیز روبه راه است«.

درضمن، می توانید سهام یا اوراق قرضه 
هم بخریــد. امــا توصیه لــوگان الک، 
حســابدار و مؤسس ســایت امور مالی 
شــخصی Money Done Right، ایــن 
است که اگر در همین یکی دو ساِل آینده 
بازنشسته می شــوید، بهتر است بیشتر 
پول  تان را در سهام نگذارید. بهتر است 
ِ دست باشــد تا بتوانید بهتر  پول تان دم 
برای بازنشســتگی برنامه ریزی کنید. 
او می گوید: »شــاید صحیح تر این باشد 
کــه پس انــداِز بازنشســتگی تان را در 
روش های با ثبات تری مانند اوراق قرضه 

سرمایه گذاری کنید«.
۷. از اپلیکیشــن های پس انــداز 

استفاده کنید
اگر هنوز از اپلیکیشــن هــای مدیریت 
هزینه و افزونه هــای مرورگر برای این 

کار اســتفاده نمی کنید، حاال وقت آن 
است که آنها را دانلود کنید. آنها به شما 
کمک می کنند تا از خرج روزانه  تا برنامه 

پس اندازتان را تنظیم کنید.
۸. با شغِل دوم درآمدتان را افزایش 

دهید
لوری می گوید: »چند منبع درآمد داشته 
باشید. به عنوانِ مثال، می توانید به صورِت 
نیمه وقت مسافر جابه جا کنید، پرستار ِ 
کودک شــوید، به صورِت آنالین جنس 

بفروشید یا حتی در مغازه کار کنید«.
داشتِن شغل دوم به شــما در انجام گام 
دوم )پس انداز بیشتر( نیز کمک می کند.

دیوید کاهیل، متخصــص امور مالی در 
FinanceSuperhero می گوید:

»داشتن شغل دوِم ثابت و کنارگذاشتِن 
درآمد دوم تان به شما کمک می کند تا 
پس انداز اضطراری تان را سریع تر افزایش 
دهید. درضمن، اگر هنگام شــرایط بد 
اقتصادی شــغل تان را از دست بدهید، 
می توانیــد روی این پس انــداِز اضافی 

حساب کنید.«
۹. روی مهارت هــا و تخصص تان 

سرمایه گذاری کنید
خیلی از افراد در شرایط رکود اقتصادی 
شغل شان را از دست می دهند. همیشه 
رزومه خود را به روز نگه دارید. حســاب 
لینکدین خود را به روز کنید. همیشــه 
برای نشان دادن قابلیت ها و مهارت های 

خود به کارفرمایان آماده باشید.
دیوید باک، متخصص امور مالی شخصی، 

می گوید:
»شــاید نیاز باشــد تمام مهارت های 
شــغلی فعلی تان را تقویت کنید و حتی 
درصورِت امــکان، مهارت های جدیدی 
در بخش های دیگر شغل تان بیاموزید. 
احتمال دارد، در شــرایط بد اقتصادی، 
شــرکت ها تعدیل نیرو کنند. باید ثابت 
کنید که عــالوه بر حرفــۀ فعلی تان در 

بخش های دیگر نیز ارزشمند هستید.«
۱0. اگر بدهکاری زیادی دارید، کمک 

بخواهید
لســلی اچ.  تایــن، وکیل امــور مالی و 
نویســنده »زندگی و بدهی: رویکردی 
تازه در رسیدن به سعادت مالی«، معتقد 
است:»باالخره سالمت روانی و مالی تان 
هم به اندازه ســالمتی جسمی تان مهم 
هســتند. اگر بیمار شــوید به پزشک 
مراجعه می کنید. پس اگر مشکل مالی 
داشته باشــید هم باید با متخصص امور 
مالی مشــورت کنید. از کمک خواستن 
خجالت نکشید. داشــتِن متخصص در 
کنارتان باعث می شــود فشار کمتری 

احساس کنید.«
نیازی نیســت هزینه زیادی بپردازید. 
خیلی از مؤسساِت مشاوره مالی هستند 
که به صورِت رایگان یا با هزینه کم به شما 

مشاوره می دهند.

۱۰نکتهبرایاینکهدرشرایطرکوداقتصادیثباتمالیداشتهباشیم

بیشتِر متخصصان 
امور مالی توصیه 

می کنند که به اندازه 
مخارج 3 تا ۶ ماه 

برای روِز مبادا کنار 
بگذارید. به نظر 
الکساندر لوری 

شاید این هدف برای 
جوانان خنده دار 

باشد، اما آنها باید 
سعی کنند حداقل 

به اندازه مخارج ۱ 
ماه پس انداز داشته 
باشند. او می گوید: 

»اشکالی ندارد که با 
کم شروع کنید، اما 
باید هر ماه مبلغی 

از حقوق تان را کنار 
بگذارید.«

بحران  و رکود اقتصادی ممکن است در برهه های مختلف تاریخی برای 
هر کشوری پیش بیاید. متأسفانه، وقتی رکود اقتصادی اتفاق می افتد، 
کار زیادی از دست کسی برنمی آید. تنها کاری که می توانیم انجام 
دهیم این است که خودمان برای مقابله با آن دست به کار شویم. یعنی تا 
آنجا که می توانیم منابع مالی مان را دربرابِر رکود اقتصادی مقاوم کنیم. 
همراه ما باشید. در این مقاله ۱0 گام مؤثر را برای پشِت سرگذاشتِن 

موفق این دوره معرفی می کنیم.

چطور
گزارش
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صدورویزای
الکترونیکیایران
متوقفنشدهاست

با وجود قطعی اینترنت در یک هفته 
گذشته، صدور ویزای الکترونیکی 
ایران متوقف نشده و همچنان در 
جریان بوده اســت. اینترنت از روز 
پنج شنبه )۳۰ آبان ماه( به تدریج 
درحال اتصال است. قطعی آن در 
یک هفته گذشته به گفته رییس 
جامعه تورگردانان ایران سبب قطع 
ارتباط با آژانس ها و توریست های 
خارجی شــد، آن هم درســت در 
فصل سفر گردشگران خارجی به 
ایران. با این حال مجتبی کریمیـ  
رییس اداره گذرنامه و روادید وزارت 
امور خارجهـ  بــه این خبرگزاری 
اعالم کرد که »در این مدت، صدور 
روادید الکترونیکی در جریان بوده و 
متوقف نشده است.«ثبت و صدور 
روادید ایران بــرای اتباع خارجی 
 e_visa.mfa.ir از طریق ســامانه
امکان پذیر است. این سامانه تقریبا 
از دو ســال پیش راه اندازی شده و 
از آن پس اتباع خارجی می توانند 
بدون مراجعه به ســفارتخانه ها، 
کنســولگری های ایران و یا حتی 
آژانس های توریستی برای دریافت 

روادید ایران، مستقیم اقدام کنند.
هزینه و اعتبار روادید الکترونیکی 
مشابه روادید معمول ایران است که 

به شکل سنتی صادر می شد. 

گردشگری
خبر

ISFAHAN
N E W S
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Iran expresses keen 
interest in improving trade 
ties with Pakistan
An eight-member trade 
delegation of Iran has 
expressed keen interest in 
improving trade ties with 
the Pakistani business 
community.
The Iranian delegation led 
by Managing Director of 
Milad-e-Noor company, Ali 
Mohtassham Amiri, held 
meetings with President 
Karachi Chambers of 

Commerce and Industry 
Agha Shahab Ahmed Khan 
in Karachi.
The head of Iranian 
delegation said they want 
to improve trade ties with 
Pakistan as potential exists 
for making Pakistan and 
Iran a powerful business 
partners.
Commercial Attache' of 
the Iranian Consulate in 
Karachi Mahmoud Hajy 
Yousefi Pour also spokes on 
the occasion.

Tehran to 
host 2nd 
Technology 
Investment 
Meeting in 
Dec.
The second 
T e c h n o l o g y 
I n v e s t m e n t 
Meeting (TIM) 
will be organized 
on 3-4 Dec. 2019 
at Tehran’s Pardis 
T e c h n o l o g y 
Park, with 
re p re s e n t a t ive s 
from the D-8 
Member States in 
attendance.
Milad Sadrkhanlou, 
the director of 
the Technology 
Investment Meeting 
(TIM) made the 
announcement on 
Saturday, adding 
that the meeting 
aims at using 
the investment 
potentials of 
developing Islamic 
countries to create 
a network of their 
venture capital 
funds so that they 
could share their 
investment capitals 
and opportunities 
with one another.   
The meeting also 
aims at ‘addressing 
i n t e r n a t i o n a l 
i n v e s t m e n t 
o p p o r t u n i t i e s ’, 
‘creating a network 
for domestic and 
foreign investors’, 
and ‘providing the 
required capital for 
knowledge-based 
and technological 
c o m p a n i e s , ' 
according to him.
The first TIM was 
held in December 
2017 at Pardis 
Technology Park 
as the secretariat 
of Technology 
Investment Meeting 
of Network (TTEN).
The Technology 
Investment Meeting 
of Network (TTEN) 
is an international 
event for investment 
o p p o r t u n i t i e s 
among D-8 Member 
States, including 
Bangladesh, Egypt, 
Nigeria,  Indonesia, 
Iran, Malaysia, 
Pakistan, and 
Turkey.
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Iran expresses keen interest in 
improving trade ties with Pakistan

Speaking to 
reporters in Gorgan, 
the provincial 
capital, on Sunday, 
Hadi Hashemian 
said the members 
of the money 
laundering ring, 

which had a turnover of some 
300 trillion rials over the past 
six years, have been identified 
and arrested.
The gang included 
3 ringleaders and 6 
accomplices, all of whom 
were arrested, he said, adding 
that 300 other members of 
the network have been 
doing fraudulent activities 
in the provinces of Golestan, 
Tehran, and Semnan.
More than 100 light and 
heavy vehicles of this money 
laundering network and 20 
kilograms of gold bars have 

been discovered and seized 
from the ring so far, the official 
stated.
He went on to say that 
investigation into the case 
will continue as efforts are 
underway to identify the 
defendants’ properties.
Back in January, the 
Intelligence Ministry forces 
in the province of Qazvin 
arrested 12 members of 
a network on charges of 
disrupting the country’s 
currency market, smuggling 

currency through illegal 
trades, tax evasion and money 
laundering.
The network had been 
doing fraudulent activities 
in the provinces of Qazvin, 
Tehran and Mazandaran. Its 
ringleader was also detained 
before fleeing the country.
In another operation, the 
Intelligence Ministry forces 
captured 13 individuals in the 
province of East Azarbaijan 
for disrupting the country’s 
currency market. A number 

of them were arrested before 
crossing the border with fake 
ID cards.
The network received 
subsidized foreign currency 
with business certificates of 
sham companies.
Also in December 2018, the 
Intelligence Ministry arrested 
members of another major 
network that had swindled 
the country’s banks out 
of millions of euros by 
infiltrating into the banking 
system.

PEDEC to drill new oil wells 
in Azadegan Oilfield
The operator of Azadegan Oilfield Development Project 
said plans are underway to drill a number of new wells 
in the joint field located in oil-rich Khuzestan province.
According to the Petroleum Engineering and 
Development Company (PEDEC), Esmaeil 
Gholampour said the field is currently producing 
75,000 barrels per day of crude oil, adding that five 
new development wells and an appraisal well are to 
be spudded in the field with the aim of maintaining 
production level.
He said enhanced production and maintaining output 
in North Azadegan is high on the agenda, and the 
workover of operational wells is also planned for.
Gholampour further added that Gas Lift technique is 
currently being used for enhancing the productivity 
of the field.
Discovered in 1978, Azadegan Oilfield is the third-
largest hydrocarbon reserve in the world after Ghawar 
Oilfield in Saudi Arabia and Burgan Oilfield in Kuwait. 
The field is composed of four layers, namely Sarvak, 
Kazhdomi, Godvan and Fahilan. 
Azadegan is estimated to hold 35 billion barrels of oil 
in place, of which 90% are in the Sarvak layer. The field, 
which is divided into the north and south sections, was 
first developed in 2003 with the help of Japan's Inpex 
Corporation. The firm terminated its contract with the 
National Iranian Oil Company due to the international 
sanctions imposed on Iran.

President to inaugurate major 
railroad in NW Iran
President Hassan Rouhani will inaugurate the Mianeh-
Bostanabad railroad, part of a bigger Mianeh-Tabriz 
rail project connecting East Azarbaijan province to 
the national rail network, on Monday (November 25).
Kheirollah Khademi, a deputy minister of roads and 
urban development made the announcement on 
Saturday, saying the 132-kilometer route will make the 
Tehran-Tabriz journey approximately 114 kilometers 
shorter, reducing the travel time by five and a half hours.
In recent years, the Iranian administration has ramped 
up efforts to boost the country’s railroad industry.
The project is aimed at reducing the costs and the 
time of railroad and maritime deliveries between the 
countries located along the route.
According to reports, the transportation of 2 million 
passengers and 7 million tons of cargo has been 
targeted via the Mianeh-Bostanabad railroad over the 
next two decades.
The Mianeh-Bostanabad railroad is also envisaged 
to create 200 direct jobs, and 16 million liters of fuel 
will be saved annually through cargo and passenger 
transportation via this railroad.

Nobakht:
Basic goods imports still on 
official exchange rate for next 
year
Head of Plan and Budget Organization of Iran said 
Sunday that the country’s budget for the next fiscal year 
still defines the official exchange rate of 4200 tomans to 
$1 for the import of basic and staple goods.
Mohammad Bagher Nobakht said the draft of the 
country’s budget for the next fiscal year was submitted 
to the government on Sunday.He dismissed rumors 
that the government was going to increase the 
exchange rate of 42000 rials to $1 by unifying the 
official and the free market rates in the next year’s 
budget, adding “Mr. President has ordered that all basic 
and staple goods for the next year be imported with the 
official exchange rate of 42000 rials.”
He then stressed that the country is in good conditions 
regarding its foreign exchange reserves.

 Iranian security forces have managed to apprehend 
members of a major criminal network that has been 
earning huge profits by tax evasion and money laundering, 
the head of the Judiciary in the northern province of 
Golestan said.

Iran Busts Major Money Laundering 
Ring in Northern Province

news

investigation 
into the case will 
continue as efforts 
are underway 
to identify the 
defendants’ 
properties.
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Deputy industry min.:
Implementing PTA inked between Iran-
EAEU to be facilitated
Deputy Minister of Industry, Mine and Trade Hamid Zadboum pointed 
to the presence of Tigran Sargsyan Head of Eurasian Economic Union 
(EAEU) in Grand EAEU Conference in Iran and said, “given the interim 
free trade agreement signed between Islamic Republic of Iran and EAEU, 
presence of EAEU head in Iran is considered as an important step in 
facilitating trend of this agreement.”
Trade Promotion Organization of Iran (TPOI) will host head of EAEU and 
other ministers of this economic union, he added.
Given the interim free trade agreement inked between Iran and EAEU, 
participation of head of the Union in Iran is an important step in easing 
the process of implementation of this agreement.

The head of Trade Promotion Organization of Iran (TPOI) went on to 
say that Tigran Sargsyan Head of Eurasian Economic Union (EAEU) will 
attend “Grand EAEU Conference” in Iran at the official invitation of Islamic 
Republic of Iran and at the threshold of the first month of implementing 
free trade agreement between Iran and EAEU.
The free trade talks between Iran and EAEU should start within the next 
year, he said, adding, “for this purpose, meetings have been arranged 
between government officials of Iran and EAEU and also private sectors 
of the two sides in order to expand and develop bilateral interactions.”
It should be noted that “Grand EAEU Conference” will be held at the 
venue of Iran Zamin Hall, Khalij-e-Fars (Persian Gulf) Building, Tehran 
Permanent International Fairgrounds on Dec. 1 in the presence of Deputy 
Minister of Industry, Mine and Trade for Commercial Affairs, Deputy 
Minister of Agriculture, President of the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) and Head of Trade Promotion Organization of 
Iran as well as export and production units.

CBI’s governor stresses on moving 
towards sustaining economic 
stability
What is needed today in the country is to rely on the scientific 
logic of the economy, to prevent the turbulence caused by 
changing expectations, and to strive for continued economic 
stability, the governor Central Bank of Iran highlighted.
Abdul Nasser Hemmati wrote in a note on his Instagram 
page that one week ago, the previously anticipated currency 

market fluctuation, which he mentioned in two of his previous 
posts, raised concerns for the public.
The governor of Central Bank of Iran stated that these 
concerns stemmed from inaccurate analysis and unawareness 
of the central bank's status and its market-making power, 
rather than being rooted in real economic variables.
He said the Iranian people, who have always been the central 
bank's backbone, as well as the government in regulating the 
country's economic situation, continue to be a backbone for 
the central bank to fulfill its commitment and will continue to 
do so in the future.



US meddling among 
reasons of internet 
blackout in Iran: MP
An Iranian lawmaker backed the decision to 
shut down the internet across the country 
during the last week, saying that US interference 
was among the reasons behind this decision.“US 
interference in Iran was among reasons 
behind internet blackout across the country,” 
Gholamali Jafarzadeh, chairman of Mostaqellin 
[independent] faction of the Parliament, 
said on Sunday. He made the remarks after 
a meeting of the faction with Iranian ICT 
Minister Mohammad Javad Azari Jahromi in 
the Parliament.“Considering conditions of the 
country, there was no other solution but to shut 
down the internet,” said Jafarzadeh.He said that 
the ICT minister has briefed the faction on the 
status of the internet and on the estimation of 
damages to companies due to internet blackout 
during the past week.Elsewhere he noted that 
“the Iranian Parliament condemns US’s decision 
to impose sanctions on Iranian ICT Minister 
Azari Jahromi.”Iran’s Supreme National Security 
Council ordered internet blackout on Saturday 
to block rioters from coordinating their 
activities in large cities. The Iranian government 
raised gasoline prices on November 15 in 
order to moderate the national consumption 
rate which prompted some peaceful protests, 
but riotous elements took advantage of 
the situation and caused damage to public  
property.

Mobilization Forces 
in Muslim Nations 
Inspired by Iran: Basij 
Chief
 (volunteer) Force said people of Islamic nations 
in the region have drawn inspiration from 
Iran to form mobilization forces.Addressing 
an open session of the Parliament on Sunday, 
Brigadier General Gholamreza Soleimani 
highlighted the significant role of Basij in 
shaping the Islamic Revolution’s defense 
strategy during the Iraqi imposed war on Iran 
in the 1980s.Today’s version of presence of the 
Iranian voluntary forces in the battlefield has 
contributed to the formation of mobilization 
forces in other Muslim countries, such as Iraq, 
Syria, Lebanon, Palestine and Yemen, the 
commander added.Soleimani also praised 
the Basij forces for presenting a unique model 
of strategic and widespread performance 
in the field and for serving the national 
interests.Basij is a paramilitary voluntary 
force established in 1979 on late founder of 
the Islamic Republic Imam Khomeini's order.
The force consists of often young Iranians, 
who have volunteered, with a strong sense of 
fidelity to both the Islamic system and religious  
beliefs.

Trump seeks foreign policy conflict to 
make a mark in US

He said in 
an exclusive 
i n t e r v i e w 
with ILNA 
news agency 
that Trump 
seeks the 
f o r e i g n 

policy conflict to 
make a mark in the 
USA."At present 
I see no bridges 
and above all it is 
hardly visible who 
can moderate and 
mediate the conflict. 
Another problem 
is that common 
economic interests 
that Iran and the US 
could pursue stand 
behind ideological 
i n te re s t s ."A s ke d 
about does 
America's policy of 
Maximum Pressure 
can change the 
policies of the 
Iranian government, 

he said "Repression 
leads to resistance 
and the attempt to 
restore freedom of 
action. This is an old 
social-psychological 
wisdom. We must 
hope that in the 
back room of public 
politics there are 
still strategies for 
peaceful conflict 
resolution.
"It would have 
been advisable 
now to establish 
cooperation beyond 
politics in order to 

build new bridges."
He referred to 
the current US-
European relations 
and added that 
Trump is now also 
threatening Europe 
and is sealing off 
the US with his 
America First 
policy.Answering 
to question about 
meeting between 
the Presidents of 
Iran and the United 
States can change 
the situation in the 
region or not, the 

US professor said 
"It is necessary 
and therefore it 
should be possible. 
Whether such 
meetings are 
reliable is difficult 
to say. Meetings 
with other countries 
have not always been 
sustainable.""Both 
partners must also 
be aware of what 
they actually want. 
Under the surface, 
other conflicts often 
bubble up," Andreas 
Zick confirmed.The 

political science 
professor also 
referred to protest 
in Lebanon and 
Iraq and adding, 
"Lebanon also has 
an internal problem. 
The social situation 
of the citizens is 
a disaster. This 
makes governments 
vulnerable to foment 
foreign policy 
conflict, but now the 
dissatisfaction in 
Lebanon is growing. 
That will occupy the 
country."

A political science professor at Bielefeld 
University, Andreas Zick believes that one of 
the biggest problems is that the relationship 
between Donald Trump's administration 
and Iran is influenced by the internal social 
conflict and the election campaigns in the 
USA.
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Iran Navy to Build New Heavy 
Destroyer
Iran’s Navy commander unveiled plans for the production 
of a new heavy destroyer weighing more than 5,000 tons.
In an interview with Tasnim, Navy Commander Rear 
Admiral Hossein Khanzadi said construction of the heavy 
destroyer has been put on the agenda under a project 
dubbed “Negin” (gemstone).
The weight of the destroyer is expected to be between 5,000 
and 7,000 tons, he said, adding that the warship will be used 
in long-running naval missions without any limitation.
The heaviest destroyers currently in service in the Iranian 

Navy’s fleet are of the ‘Mowj-class’ which weigh around 
1,300 tons.
In December 2018, the homegrown Sahand destroyer and 
Qadeer submarine joined the Navy’s fleet.
Sahand weighs 1,300 tons, is 96 meters in length, and can 
cruise at a speed of 25 knots. The destroyer is also equipped 
with various surface, subsurface and aerial weapons, and 
carries out radar jamming and deception operations.
Sahand is a stealth destroyer furnished with anti-
submarine systems, surface-to-surface and surface-to-air 
missiles, point-defense weapon system, and anti-aircraft 
guns.
In a meeting with Navy commanders last year, Leader of the 

Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei praised 
as “great and fabulous” the 
advances that Iranian 
military forces, the 
Navy in particular, have 
made since the victory 
of the Islamic Revolution 
in 1979, saying the Navy’s 
success in bringing into service 
homegrown vessels such as the 
Sahand destroyer or Fateh and Qadeer 
submarines heralds more progress day after day.

"It is necessary 
and therefore 
it should be 
possible. 
Whether such 
meetings 
are reliable 
is difficult to 
say. Meetings 
with other 
countries have 
not always been 
sustainable."
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Tehraners to hold pro-
establishment rally Monday 
afternoon
People of the capital city of Tehran will take to the streets 
on Monday afternoon to voice their support to the 
establishment and condemn the unrests which erupted 
last week under the disguise of protests to gasoline 
rationing and price hike.
People will convene at the symbolic Enghelab square, 
central Tehran, to once again show their unity against the 
enemies and renew their alliance with the ideals of the 
Islamic Revolution’s establishment.
Chief Commander of Islamic Revolutionary Guards Corps 
(IRGC) Major General Hossein Salami is scheduled to 

address the rally.
People from different walks of life have taken part in the 
nationwide demonstrations in the past days, chanting 
slogans against the rioters who misused the recent 
peaceful rallies to protest at the government decision to 
ration gasoline.
Iran began rationing gasoline and substantially increased 
the price of fuel on November 15, saying the revenue 
would be used to assist those financially struggling 
families. The decision sparked rallies in a number of 
Iranian cities, some of which were marred by violence and 
damage to public property; riotous elements, abusing the 
situation, quickly entered the scene, destroying public 
property, setting ablaze banks and gas stations among 
other facilities, and opening fire on people and security 
forces.

There have been 
reports of fatalities among both security forces and 

civilians in different locations, with an official tally not 
available yet.

News

12 Iranians 
on 2019 
Highly Cited 
Researchers 
List
12 Iranian 
researchers have 
been recognized 
in the 2019 Highly 
Cited Researchers 
List compiled by 
Clarivate Analytics.
The Web of Science 
Group, a Clarivate 
Analytics company 
released its annual 
list of Highly Cited 
Researchers on 
November 19, 
which identifies 
the world’s 
most influential 
researchers who 
have been most 
cited by peers over 
the past decade.
The highly 
anticipated list 
identifies scientists 
and social scientists 
who produced 
multiple papers 
ranking in the top 
1% by citations 
for their field and 
year of publication, 
d e m o n s t r a t i n g 
s i g n i f i c a n t 
research influence 
among their peers, 
according to its 
website.
According to the 
report, “in 2019, 
fewer than 6,300, or 
0.1%, of the world's 
r e s e a r c h e r s , 
across 21 research 
fields, have earned 
this exclusive 
distinction.”
12 researchers 
from Iran or with 
affiliation to Iran 
have made it into 
the 2019 Highly 
Cited Researchers 
List. Their fields 
of work include 
interdisciplinary 
(4 researchers), 
agriculture (3), 
mathematics (3) 
and engineering 
(2).
Muslim countries 
make up 3 percent 
of the list. Saudi 
Arabia with 102 
researchers tops 
the list among 
Muslim countries, 
followed by 
Malaysia (21), 
Turkey (18) and 
Iran (12).
Researchers in the 
US (2737) continue 
to dominate the 
list, followed by 
Mainland China 
(636) and the 
United Kingdom 
(516).

Iran
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Governor says ISIL, PJAK, MKO 
terrorists identified during unrest 
in W Iran
The governor of Kermanshah province Hooshang Bazvand 
said that members of terrorist groups such as ISIL, MKO and 
PJAK have been identified during the unrest in Kermanshah 
province.“During the past week, few individuals who were 
backed by enemies and led by anti-revolutionary groups 
attacked people and economic centers of Kermanshah 
province but were faced with the firm reaction of dear people 

of the province,” he said.
“Rioters and hooligans set ablaze many businesses in 
Kermanshah city; these individuals are linked to PJAK, ISIL, 
MKO and anti-Revolutionary groups and all of them have been 
identified by the security forces and will be brought to justice,” 
highlighted the governor.“Foreigners’ support for hooligans 
was evident in recent unrest and they clearly announced 
that they had planned for the incident,” he added.The Iranian 
government raised gasoline prices on November 15 in order 
to moderate the national consumption rate which prompted 
some peaceful protests, but riotous elements took advantage 
of the situation and caused damage to public property.

IRGC, Basij Forces Implementing over 3,500 
Development Projects in Western Iran
 A senior commander of the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) in the western province of Kurdistan said the IRGC and the 
Basij (Mobilization) forces are implementing more than 3,500 
development projects in deprived areas of the province.
November, 24, 2019 - 14:22 Society/Culture Comments 
IRGC, Basij Forces Implementing over 3,500 Development Projects 

in Western Iran
Speaking to the Islamic Republic of Iran Broadcasting on Saturday 
night, General Seyed Sadeq Hosseini offered his congratulations over 
the Basij Week and said, “Basij is a popular, powerful, intelligent, and 
punctual force and much of the country's security is provided by this 
hard working group.”  
“Basij has taken a lot of measures in the field of construction in the 
(Kurdistan) province and implements projects as quickly as possible 
at the lowest cost and with the best quality,” he added.



98% of medical needs met domestically: VP Sattari
Iran’s Vice President for Science and Technology Sorena Sattari praises 
knowledge-based companies' role in assisting the country to meet 
medical needs inside the country.Speaking on a visit to the northern 
Mazandaran province on Saturday, VP Sattari criticized oil economies for 
their incapabilities, saying that nowadays, the price of a barrel of oil is lower 
than a bottle of perfume."Development with an oil economy is impossible, and 
we must all realize that dependency on oil revenues will get nowhere," Sattari 
said.He urged for a technolgy-based economy, saying that "today, no country is going t o 
oil-rich countries for technology."The vice president pointed out that drug production is one of the 
most important areas that knowledge-based companies are involved in Iran, adding tha 98% of the 
country's human medicines are produced domestically.

Several members of 
anti-Iran groups as 
well as Daesh members 
were captured during 
the recent unrest in 
Iran.
Kermanshah Province 
Governor General 
Hushang Bazvand 
says members of the 
Daesh terrorist group 
as well as other anti-
revolutionary groups 
were arrested following 
the recent unrest in the 
country that followed 
a sudden sharp rise in 
petrol prices.
Many shops and stores 
were looted and burnt 
across Iran during wave 
of unrest in the country 
that started last week 
after the government 
rose petrol prices.
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He restated his support for a 2017 
treaty to ban nuclear weapons agreed 
by nearly two-thirds of UN members, 
but opposed by big nuclear powers 
who say it could undermine nuclear 
deterrence, which they credit with 
averting conventional war.
“The possession of nuclear and other 
weapons of mass destruction is not the 
answer (to longings for peace),” Francis 
said, after having closed his eyes in 
prayer and lighting a candle in memory 
of the victims, Reuters reported.
“Our world is marked by a perverse 
dichotomy that tries to defend and 
ensure stability and peace through a 
false sense of security sustained by a 
mentality of fear and mistrust,” he said 
in a somber voice, amid driving rain and 
strong wind.
“Peace and international stability are 
incompatible with attempts to build 
upon the fear of mutual destruction or 
the threat of total annihilation.”
Francis, who was speaking at Nagasaki’s 
Atomic Bomb Hypocenter Park, ground 
zero of the bomb the United States 
dropped on Aug. 9, 1945, instantly 
killing 27,000 people, also decried 
what he called a dismantling of non-
proliferation pacts.
Nagasaki was the second city hit by an 
atomic bomb during World War Two. 
Later on Sunday, the pope was due to 
visit Hiroshima, site of the first blast, 
which instantly killed about 78,000 
people.
About 400,000 more eventually died of 
radiation illness and injuries caused by 
the bombs dropped by the United States 

in an effort to end the war.
“Here, in this city, which witnessed 
the catastrophic humanitarian and 
environmental consequences of a 
nuclear attack, our attempts to speak 
out against the arms race will never be 
enough,” Francis said in his emotional 
appeal.
Resources spent on the “arms race” 
should be used for development and 
protection of the environment, instead.
“In a world where millions of children 
and families live in inhumane 
conditions, the money squandered 
and the fortunes made through the 
manufacture, upgrading, maintenance 
and sale of ever more destructive 
weapons, are an affront crying out to 
heaven,” he said.
Last August, the United States pulled out 
of one landmark strategic arms accord, 
the Intermediate-Range Nuclear Forces 
Treaty (INF), citing violations by Russia 
that Moscow denies.
Nuclear experts said it also appeared 
doubtful that agreement on a full-
fledged replacement for the New START 
nuclear arms control treaty between 
Russia and the United States will be in 
place before it expires in February 2021.
The bombing is seared in the collective 
memory of the people of the green 
and hilly harbour city of Nagasaki 
and has been passed on through the 
generations.
“We can’t have any more atomic 
bombings. It’d be great if that message 
would get across to the world. I’d like 
it if nuclear weapons were eliminated 
and there wasn’t any more war,” said 
Chizuko Hisamatsu, 66, a housewife. “I 
think I may cry.”
The pope delivered his appeal 
standing near a large print of a famous 
photograph taken by an American 
soldier shortly after the blast, showing 
a Japanese boy taking his dead younger 
brother to be cremated.

Brutal attacks on election candidates in recent 
weeks have thrust the lowest tier of government 
in the Chinese-ruled city into the world spotlight 
as the government struggles to quieten angry 
demands for universal suffrage.
Government data showed 1,524,675 people had 
cast their vote by 1.30 p.m., with nine hours still 
left until polling stations closed, surpassing the 
1,467,229 people who voted in the last district 
elections four years ago.
First results should start trickling in before 
midnight.
There was some concern that polling could be 
halted if violence erupts amid a rare lull in violent 
pro-democracy protests that have rocked the 
city for months.
There was only a small police presence on 
Sunday, in contrast to reports that riot police 
planned to guard all polling stations and almost 
the entire force of 31,000 would be on duty.
Beijing-backed Lam cast her ballot in front 
of television cameras and pledged that her 
government, widely seen as out of touch with 
the population, would listen "more intensively" 
to the views of district councils.
She also expressed hope that the relative calm 
of the past few days would hold. The anti-China 
protests have at times forced the closure of 
government, businesses and schools in the city's 
worst political crisis in decades, as police used 
tear gas, rubber bullets and water cannon in 
response to petrol bombs and bows and arrows.
"I hope this kind of stability and calm is not only 
for today's election, but to show that everyone 
does not want Hong Kong to fall into a chaotic 
situation again, hoping to get out of this dilemma, 
and let us have a fresh start," Lam said, Reuters 
reported.
A record 1,104 candidates are vying for 452 seats 
and a record 4.1 million people have enrolled to 
vote for district councilors who control some 
spending and decide issues such as recycling and 

public health.
If the pro-democracy campaigners gain control, 
they could secure six seats on Hong Kong's 
Legislative Council, or parliament, and 117 seats 
on the 1,200-member panel that selects its chief 
executive.
Restaurant manager Jeremy Chan saw the 
elections in the Asian financial hub as offering 
Beijing supporters a chance to share their 
opinions without fear.
They believe they are fighting for democracy, 
fighting for Hong Kong, but the rioters only listen 
to what they want to hear," said the 55-year-old, 
citing vandalism of businesses seen as pro-
Beijing. "Freedom of speech is lost."
The protests started over a now-withdrawn 
extradition bill that would have allowed people 
to be sent to mainland China for trial but rapidly 
evolved into calls for full democracy.
The unrest now poses the biggest popular 
challenge to Chinese President Xi Jinping since 
he came to power in 2012.
Sunday was the seventh day of a stand-off at 
Polytechnic University, its campus surrounded 
by police as some protesters still hid out on the 
sprawling grounds roamed by first aid workers.
Demonstrators are angry at what they see as 
Chinese meddling in the freedoms promised 
to the former British colony when it returned 
to Chinese rule in 1997. They say they are also 
responding to perceived police brutality.
China denies interfering and says it is committed 
to the "one country, two systems" formula for the 
autonomy of Hong Kong. Police say they have 
shown restraint in the face of potentially deadly 
attacks."I'm so proud to see so many people out 
here," said bank dealing manager Wong, 32, as 
he waited to vote in Yuen Long, near the Chinese 
border. "I hate the government so much. July 21 
is four months ago, but there is so much anger 
here."
He was referring to an attack that day by 
suspected triad gangsters on anti-government 
protesters and commuters at a nearby railway 
station.
Young pro-democracy activists are now battling 
in some seats that were once uncontested and 
dominated by pro-Beijing candidates.

Pope Urges Abolition of Nuclear Weapons at 
Nagasaki Ground Zero

Record Number Vote in Hong Kong in Test 
of Support for China-Backed Leader

Pope Francis, speaking in one of only two cities hit by US atomic 
bombs in history, appealed on Sunday for the abolition of nuclear 
weapons, saying their mere possession was perverse and 
indefensible.

A record number of Hong Kong people turned out to vote on Sunday 
in district elections viewed as a barometer of support for city leader 
Carrie Lam, who has been besieged by nearly six months of often 
violent anti-government protests.

The unrest 
now poses the 
biggest popular 
challenge 
to Chinese 
President Xi 
Jinping since he 
came to power 
in 2012.

“In a world 
where millions 
of children and 
families live 
in inhumane 
conditions, 
the money 
squandered and 
the fortunes 
made through 
the manufacture, 
upgrading, 
maintenance 
and sale of ever 
more destructive 
weapons, are an 
affront crying 
out to heaven,



سهمیه بنزین اول هر ماه شارژ مى شود
به گفته سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، مقرر شده تا از این پس، سهمیه بنزین اول هر ماه در 

کارت سوخت شخصى افراد شارژ شود و در ماه هاى آینده نیز مانند آذرماه، در اول ماه کارت ها شارژ خواهد شد.
فاطمه کاهى  با بیان این که مردم نگران ذخیره شارژ هر ماه خود نباشند، اظهار کرد: براى خودروهاى شخصى 
سوارى، سهمیه بنزین به شرط عبور نکردن از 360 لیتر در کارت ذخیره مى شود و قابل انتقال به ماه هاى بعد 

است.
وى با تاکید بر این که سهمیه 60 لیترى ماهانه بنزین افراد درصورت عدم استفاده به صورت خودکار به ماه بعد منتقل 

مى شود، اظهار کرد: البته باید توجه داشت که پس از شــش ماه، مازاد 360 لیتر از کارت سوخت شخصى افراد حذف 
مى شود؛ بدین معنا که پس از این زمان، هرچه بیش از 360 لیتر در کارت سوخت افراد وجود داشته باشد، حذف خواهد شد. به 

عبارت دیگر اگر فردى در طول این شش ماه مثال 30 لیتر از سهمیه خود استفاده کند، در ماه هفتم، سهمیه 60 لیتر به او تعلق نخواهد 
گرفت، بلکه این عدد به 30 لیتر مى رسد.

او افزود: ممکن است فردى تا پایان ماه هفتم از سهمیه سوخت موجود در کارت سوخت شخصى خود استفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت 
وى همان 360 لیتر باقى مى ماند و موجودى کارت او افزایش پیدا نمى کند.

مشکلى براى فروش اینترنتى بلیت هواپیما نداریم
سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى اعالم کرد: معموال در فصل پاییز، تقاضا براى سفرهاى هوایى کاهش 
مى یابد و در همین راستا نیز قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا مى کند اما هم اکنون مشکلى براى فروش 

اینترنتى بلیت هواپیما نداریم.
 در پى قطع شدن اینترنت ناشى از ناآرامى هاى اخیر در هفته گذشته آسیب هایى به بخش هاى مختلف 

مرتبط با اینترنت وارد شد اما رضا جعفر زاده -سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى- در پاسخ به این سوال 
که چه آسیبى به صنعت هوایى کشور به ویژه خرید و فروش اینترنتى بلیت هواپیما وارد شد؟ اینگونه توضیح داد: 

هم اکنون هیچ مشکلى براى فروش اینترنتى بلیت هواپیما نیست و محاسبه دقیق میزان آسیب وارد شده به بخش 
هوایى نیاز به آنالیز دقیق تر دارد.

وى افزود: معموال از اوایل مهر ماه که مدارس باز مى شود سفرهاى هوایى نیز خود به خود کاهش مى یابد و مى توان گفت که هم اکنون در زمان 
پر تقاضا قرار نداریم. به همین دلیل قیمت بلیت هواپیما در سفرهاى مختلف بسیار پایین بوده و در گاهى اوقات کمتر از کف نرخ تعیین شده به 
فروش مى رسد. برخى از شرکت ها و سایت هاى فروش اینترنتى بلیت هواپیما چگونگى خرید بلیت و برنامه هاى خود را به صورت پیامکى به مردم 

اطالع رسانى کرده بودند.

اخبار اصفهان
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

بسیارى از شهروندان 
ما دوست دارند که 
حتماً قبض کاغذى 
را مشاهده کنند تا 

مطمئن شوند که این 
قبض از سوى شرکت 
آب و فاضالب صادر 
شده است. این گونه 

مشترکین چگونه 
مى توانند به قبض 
کاغذى دست پیدا

 کنند
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چه کسانى کمک  
حمایتى گرفتند؟

واریــز کمک هــاى حمایتى دولت 
در سه مرحله انجام شــد و با وجود 
اینکه باید60 میلیــون نفر دریافت 
مى کردند، اکنون برخى افرادى که 
مشمول گروه هاى هدف بودند نیز 
مى گویند دریافتى نداشــته اند. در 
این بیــن هســتند خانوارهایى که 
وضعیت مالى مطلوبــى ندارند و با 
وجود دریافــت یارانه نقدى، کمک 

حمایتى نگرفته اند.
 با شروع سهمیه بندى بنزین، دولت 
طرح حمایت معیشتى از 19 میلیون 
خانوار را در دســتور کار قرار داد که 
بر اســاس آن منابع نقدى متناسب 
با تعداد اعضاى خانواده به حســاب 
سرپرستان خانوار واریز شود که این 
کمک ماهانه و از محل درآمد ناشى از 

افزایش قیمت بنزین است.
در ماه جــارى که اولیــن دور واریز  
کمک هاى حمایت در ســه مرحله  
انجام شــد و هر بار 20 میلیون نفر 
مشمول شدند، افراد با سطح درآمد 
مختلف منتظر دریافــت آن بودند 
که در نهایت با واریز مرحله سوم در 
شب گذشته، مشخص شد در بین 
خانوارهایى که دریافتى نداشته اند، 
افرادى قرار دارند که سطح درآمدى 
آنها حتى در حــد معیارهاى حذف 

یارانه نقدى نیست.
این در حالى است که از شهریورماه 
غربالگرى یارانه بگیران از سوى دولت 
به مرحله اجرا در آمد که در آن افراد 
داراى ملک مسکونى، خودروهاى با 
قیمت باال و گردش مالى میلیاردى در 
سال یا معامالت باالى سهام مشمول 
حذف یارانه شدند و آنچه دولت اعالم 
کرد نشان از این داشت که سه دهک 

باالى درآمدى را حذف مى کند.
در شــرایطى این 60 میلیون نفر از 
بین 78 میلیون نفر یارانه بگیر انتخاب 
شده اند که اکنون گزارش تعدادى از 
خانوارها به خبرگزارى ایسنا نشان 
مى دهد آنها همچنــان یارانه نقدى 
دریافت مى کنند ولى کمک حمایتى 
را نگرفته اند و این درحالى است که 
در مواردى نه ملــک و نه خودرویى 
به نام خود دارند و گردش مالى آنها 
نیز باال نیست که مشمول دریافت 

نشده باشند.
از ســوى دیگر اعالم دولت مبنى بر 
اینکه کمک حمایتــى را به همان 
حســاب یارانه نقدى واریز مى کند 
این را نشان مى دهد که 60 میلیون 
دریافت کننده جزو افرادى هستند 
که یارانه آنها قطع نشــده و احتماال 
پرداختــى براى آنهــا ادامه خواهد 
داشت، اما نکته قابل تامل این است 
که این شناسایى چگونه انجام شده 
که افرادى که جزو ســه دهک باال 
نیستند نیز شــامل طرح حمایتى 
نشــده اند؛ آن هم زمانى که اصالح 
قیمت ســوخت در کنــار اهمیت 
موضوع صرفه جویــى و ممانعت از 
قاچاق، موضوع ایجاد تعادل در توزیع 

یارانه را دنبال کرده است.

    عدم واریز کمک حمایتى براى 
زن سرپرست خانوار و کارمند

طبق اعالم دولت دریافت کنندگان 
کمک حمایتى از مددجویان کمیته 
امداد، بهزیســتى، زنان سرپرست 
خانوار، بازنشســتگان، مســتمرى 
بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، 
کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد 
جامعه هدف کمک حمایتى دولت 
تشکیل مى شوند. این در حالى است 
که گزارش هاى دریافتى ایســنا از 
این حکایت دارد که زن سرپرســت 
خانوارى که معلم نیز است، با وجود 
اینکه جزو مشــموالن جمعیت 60 
میلیونى قرار دارد، دریافتى نداشته  یا 
اعالم برخى بازنشستگان و کارمندان 
دولت و معلمان نیز نشــان از عدم 

پرداخت دارد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

    چه شد که شرکت 
آب و فاضالب استان 
به فکر  اصفهان هم 
حذف قبوض کاغذى 

آب بها افتاد؟
بر اســاس طــرح ملى 
قبض سبز که خردادماه 
امســال توســط وزیر محتــرم نیرو 
رونمایى شــد مقرر گردید تا فرایند 
حذف قبوض کاغذى در سراسر کشور 
به صورت رسمى آغاز شود. بر همین 
اساس شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با هدف کمک به حفظ محیط 
زیست و جلوگیرى از قطع درختان 
براى تولید کاغذ، ایجاد بسترهاى الزم 
براى یک شــهر هوشمند، دسترسى 
راحت به خدمــات از طریق برقرارى 
ارتباط بین مشترکین و سامانه هاى 
الکترونیکى، کاهش مراجعه ماموران 
شــرکت و حذف خطاهاى انسانى، 
افزایــش ســرعت و دقــت در ارائه 
خدمات و صرفه جویى در زمان طرح 
حذف قبوض کاغــذى آب بها را آغاز 

کرد.
بر اساس این طرح از این پس به جاى 
قبوض کاغــذى، اطالعات مربوط به 
مصرف و صورت حساب آب مصرفى 
مشــترکین به صورت الکترونیکى و 
یا از طریق پیامــک در اختیار آن ها 

قرار مى گیرد.

    شما در صحبت هایتان گفتید 
که بــا اجراى این طــرح از این 
پس اطالعات صورت حســاب 
مشــترکین به صورت پیامکى 
براى آن ها ارســال مى شود. آیا 
موفق شده اید شماره تلفن هاى 
همراه همه مشترکینتان را جمع 

آورى کنید؟
بله، شــماره تلفن همراه نزدیک به 
90 درصد از مشترکین را جمع آورى 
کرده ایــم. در همین جــا از تمامى 
مشــترکین عزیز که به شرکت آب 
و فاضــالب اعتماد کردند و شــماره 
تماس خود را به ما اعالم کردند تشکر 
مى کنم و از همه کســانى که هنوز 
شــماره خود را نداده اند درخواست 
مى کنم تا به یکى از روش هاى اعالم 

شده شماره خود را ثبت کنند.

    مى توانم بپرسم چگونه این کار 
را انجام دادید؟

ما در ابتــدا از طریق چــاپ عبارت 
(خداحافظــى با قبــض کاغذى آب 
بهاء) با رنگ قرمز و به صورت مشخص 
بر روى قبوض آب بهاء به شهروندان 
اعالم کردیــم که بــه زودى صدور 
قبض کاغذى متوقف مى شــود و از 
آن ها خواســتیم که روش هاى ثبت 
یا اصالح شماره تلفن همراه خود در 
بانک اطالعاتى شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان را که پشت قبوض 
چاپ شده اســت مطالعه و بر اساس 
آن اقــدام کنند. همچنیــن با نصب 
بنر در سطح شهرها و انجام تبلیغات 
رادیو و تلویزیونى از صدا و سیما سعى 
کردیم تا به شهروندان اطالع رسانى 

کنیم.

    اگر امکان دارد روش هاى ثبت 

و یا اصالح شــماره تلفن همراه 
مشــترکین در بانک اطالعاتى 
شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان را براى مخاطبان ما هم 

توضیح دهید.
ما چهار روش را براى این کار در نظر 
گرفتیــم. در روش اول که به صورت 
حضورى است، شهروندان مى توانند 
شــماره تلفنى را که مایلند صورت 
حســاب آب بهاء به این شماره براى 
آن ها ارسال شــود به ماموران قرائت 
کنتور شــرکت آبفــا که بــا لباس 
فــرم، اتیکــت و کارت شناســایى 
به محــل مراجعه مى کننــد اعالم

 نمایند.
اما ســه روش دیگرى کــه در نظر 
گرفتیــم به صــورت غیرحضورى و 
بسیار ساده است. یک روش این است 
که مشــترکین گرامــى مى توانند با 
شــماره چهار رقمــى 1522 تماس 
گرفته و پس از وصل شدن به سامانه 
هوشــمند 1522 و انتخــاب کلید 
شــماره 9 نســبت به ثبت یا اصالح 
شــماره تلفن همــراه خــود اقدام 

کنند.
روش دیگر این اســت که مى توانند 
با همــان شــماره و گوشــى تلفن 
همراهى که مى خواهنــد اطالعات 
قبض براى آن ها ارسال شود، شناسه 
قبض آب بهاى خود را به سرشــماره 
300000122 پیامک کنند. و روش 
آخر این است که مى توانند به پایگاه 
اینترنتــى شــرکت آب و فاضالب 
www. استان اصفهان به نشــانى

abfaesfahan.ir مراجعه کرده 
و گزینه درخواست ثبت شماره تلفن 
همراه را در همان صفحه اصلى پرتال 
انتخاب کرده و نسبت به ثبت شناسه 
قبض و شماره تلفن همراه خود اقدام 

کنند.
    اگر کسى شماره تلفن همراه 
خودش را قبًال ثبت کرده و االن به 
هر دلیلى شماره وى عوض شده 

است چه کارى باید انجام دهد؟
تفاوتى نمى کند مشــترك مى تواند 
به یکى از روش هایى که عرض کردم 
نسبت به اصالح و ثبت شماره تلفن 
همراه جدید خود اقدام کند. توصیه 
خاص من استفاده از روش هاى غیر 
حضــورى تماس با ســامانه 1522، 
ارســال شناســه قبض به سرشماره 
300000122 و مراجعــه به پرتال 

شرکت است.

    و اما اگر در آینده نشانى منزل 
مشترکى عوض شود، وى براى 
دریافت اطالعات قبض آب بهاى 
منزل جدید خودش باید چه کار 

کند؟
باز هم فرقى نمى کند. مشــترك ما 
مى تواند به یکى از روش هاى یاد شده 
شماره تلفن همراه خود را براى مکان 
و منزل جدید در بانک اطالعاتى آبفا 
ثبت کنــد. نکته مهم این اســت که 
شــهروندان محترم بایــد هنگام جا 
به جا شــدن از مکانى به مکان دیگر 
ترتیبى را اتخاذ کننــد که اطالعات 
قبض آن مکان به شماره همراه ساکن 
جدید ارسال شــود و این کار بسیار 
ساده اى است که به روش هاى گفته 
شــده مى توان آن را انجام داد. البته 
در این میان نقش دفاتر مشــاورین 
امالك بسیار مهم اســت چون این 
عزیزان هنگام نوشتن قولنامه و نقل و 
انتقال بهتر است راهنمایى هاى الزم 
را در خصوص تسویه حساب توسط 
ســاکن قدیمى و ثبت شماره همراه 
ساکن جدید از طریق سامانه 1522 

به شهروندان ارائه کنند.

    یکى از سواالتى که شهروندان 
دارند این اســت کــه صورت 
حساب آب مصرفى مجتمع هاى 

مسکونى چند واحدى براى کدام 
یک از ساکنان آن مجتمع ارسال 

مى شود؟
در این گونــه مجتمع هــا فقط باید 
شــماره تلفن همراه مدیر ساختمان 
یا نماینــده اى که قرار اســت قبض 
آب بهــاء را پرداخت کنــد در بانک 
اطالعاتى آبفــا ثبت شــود و نیازى 
بــه ارســال شــماره همراه ســایر 
ســاکنان مجتمع هاى چند واحدى

 نیست.

    اگر شخصى بخواهد براى چند 
انشــعاب آب یک شماره تماس 
ثبت کند و قبوض آن را از طریق 
یک شماره دریافت کند امکان 

پذیر است؟
بله. مشــترکینى که مسئولیت بیش 
از یک انشــعاب را دارند مثًال عالوه 
بر منزل خودشان، منزل پدر یا اقوام 
دیگر، مغازه و کارگاه هم دارند باید با 
سامانه 1522 تماس گرفته تا عبارت 
مورد نظرشان در داخل پرانتزى بعد 
از نام مالک درج شود. به این صورت 
شناســایى پیامک هاى هر انشعاب 

برایشان راحت تر خواهد بود.

    آیا شما به درست بودن شماره 
تلفن هاى ثبت شــده اطمینان 
دارید؟ بــه عبــارت بهتر آیا 
ممکن است صورت حساب یک 
مشترك براى مشترك دیگرى 

ارسال شود.
بله ما بــراى پیشــگیرى از به وجود 
آمدن چنین مشکالتى قبل از ارسال 
صورت حساب مشــترکین، اقدام به 
راستى آزمایى شماره تلفن هاى همراه 
ثبت شــده در بانــک اطالعاتى آبفا 

کردیم.
و با توجه به آمارى که از سامانه 1522 
دریافت کردیم تقریبــاً بیش از 96 
درصد شــماره تلفن هاى همراه ثبت 
شــده در بانک اطالعاتى آبفا صحیح 

بود.
بســیارى از شــهروندان ما دوست 
دارنــد که حتمــاً قبــض کاغذى را 
مشــاهده کنند تا مطمئن شــوند 
که این قبض از ســوى شــرکت آب 

و فاضالب صادر شــده اســت. این 
گونه مشــترکین چگونه مى توانند 
بــه قبــض کاغــذى دســت پیدا

 کنند.
براى این گونه مشترکین هم ما پیش 
بینى هاى الزم را انجام داده ایم. تمام 
مشــترکین ما مى توانند با مراجعه 
به پایگاه اینترنتى شرکت و انتخاب 
گزینه میز خدمت و مشاهده سوابق 
صورت حساب مشترك، قبض خود را 
به صورت الکترونیکى مشاهده کرده 
و در صورت نیــاز آن را چاپ کنند. 
عالوه بر این در صدد هســتیم تا در 
انتهاى صورت حساب پیامکى، لینک 
یا پیوندى را قرار دهیم که مشترك 
بتواند با اتصال به اینترنت و لمس آن 
پیوند، قبض خود را به صورت کامل 

رویت کند.
مشترکین گرامى همچنین مى توانند 
کارافزار (اپلیکیشــن) همراه آبفاى 
اصفهان را بر روى گوشى تلفن همراه 
خود نصب کرده و بــا انتخاب گزینه 
مشــاهده قبض، اطالعــات آخرین 
صورت حســاب آب خود را مشاهده 
و در صورت نیاز ذخیره کنند. روش 
دیگر این اســت که کد دســتورى 
#151522*6655* را شماره گیرى 
کرده و بــا انتخاب گزینه شــماره 4 
اطالعات قبض خود را مشاهده کنند.

یک نکته دیگــر را هم در عرض کنم 
که در حال حاضر با شــماره گیرى 
1522 و انتخاب کلید شماره 1 میزان 
بدهى مشــترك به صــورت گویا به 
وى اعالم مى شــود اما با برنامه هایى 
که در دســت اجرا داریــم به زودى 
شــهروندان مى تواننــد جزییــات 
قبــض خود را هــم از طریــق تلفن

 بشنوند.

    ادارات و دستگاه هاى ادارى 
و اجرایــى آیا قبــوض خود را 
پرداخت مى کنند؟ و اگر پرداخت 

مى کنند به چه صورتى است؟
ببینید ما براى همه مشــترکینى که 
شــماره ردیف و شناسه قبض داشته 
باشــند قبض صادر مى کنیم و هیچ 
تفاوتى بین مشترکین نیست. ادارات 
و دستگاه هاى اجرایى نیز مانند سایر 

مشترکین هم قبض دریافت مى کنند 
و هم مبلــغ آن را پرداخت مى کنند 
منتهى ما براى رفاه حال دستگاه هایى 
که داراى چند انشعاب هستند، یک 
صفحــه قبوض تجمیعــى در پایگاه 
اینترنتى آبفا طراحــى کرده ایم و با 
انجــام مکاتباتى، شناســه قبض هر 
انشعاب و ادارات زیرمجموعه شان را 
به آن ها اعالم و امکان دسترســى به 
این صفحــه را در اختیار نماینده آن 
دســتگاه مى گذاریم. در این صفحه 
عالوه بر مباحث آموزشــى مدیریت 
مصرف، مصارف هر انشعاب و قبوض 
آن ها تــا 10 دوره قابل مشــاهده و 
پرداخت اســت. نماینده آن سازمان 
پس از مراجعه به این صفحه مى تواند 
در صورت معرفى یکى از شناسه ها به 
عنوان مادر، همــه قبوض آب بهاء را 
به صورت یک جا پرداخت و تســویه

 کند.

    مشــترکین پس از مشاهده 
اطالعات صورت حساب خود از 
طریق پیامک، چگونه مى توانند 

قبض خود را پرداخت کنند؟
روش هاى پرداخت ما تغییرى نکرده 
اســت و مشــترکین ما مى توانند از 
روش هاى غیر حضــورى یا تماس با 
سامانه 1522 و انتخاب کلید شماره 
1 اقدام به پرداخت قبض خود کنند. 
ضمن این که پرداخت قبوض از طریق 
مراجعه به پایگاه اینترنتى شرکت هم 
فراهم است. عالوه بر این براى سهولت 
در پرداخت قبوض، پیش بینى پیوند 
(لینک) پرداخــت در پیامک صورت 
حساب مشــترك شده اســت که با 
لمس آن به یکى از درگاه هاى بانکى 
متصل شده و قبض خود را پرداخت 

کند.

    براى شــهروندانى که شاید 
سهواً فراموش مى کنند قبض خود 
را پرداخت کنند چه تمهیداتى 
اتخاذ کرده اید تا در آینده دچار 

مشکل نشوند؟
براى این دسته از مشترکین محترم 
هم تدابیــرى اندیشــیده ایم به این 
صورت کــه ابتدا براى مشــترکین 
پیامــک صورت حســاب ارســال 

مى شود.
 ســپس در صورت پرداخت نشدن 
مبلغ قبض آب بهاء بــه فاصله چهار 
و هفــت روز پس ارســال از صورت 
حســاب، دو پیامک یــادآورى براى 
مشترکینى که هنوز صورت حساب 
خــود را پرداخت نکرده اند ارســال 

مى شود.
و ســرانجام 10 روز پس از ارســال 
صورت حســاب اگر مشترکى باز هم 
پرداخت قبض خود را فراموش کرده 
باشد یک پیامک هشــدار براى وى 
ارسال مى شــود که از وى مى خواهد 
تا ظرف مدت 24 ســاعت نسبت به 

پرداخت قبــض آب بهاى خود اقدام 
کند.

در نهایت نیز اگر مشترکى در مهلت 
مقرر همچنان قبض خود را پرداخت 
نکرده باشد یک پیامک اخطار براى 

وى ارسال مى شود.

    بعد از این که مشترکى قبض 
آب بهاى خــود را پرداخت کرد 
چگونه مى توانــد اطمینان یابد 
که این پرداخت ثبت شده است؟

در حال حاضر اگر مشترکى قبض آب 
بهاى خود را از طریق سامانه 1522 
و انتخاب کلید شــماره 1 پرداخت 
کند بالفاصله براى وى پیامک رسید 
مبلغ و تشکر از پرداخت غیرحضورى 
ارسال مى شود. براى سایر درگاه هاى 
غیر حضــورى نیز در حــال مذاکره 
با بانک ها هســتیم تا پیامک رسید 
مبلغ و تشکر براى مشترکین ارسال

 شود.

    برنامه زمان بندى شــرکت 
آب و فاضالب براى اجراى طرح 
حذف قبض کاغذى آب بهاء در 

شهرهاى استان چگونه است؟
این طرح را به صورت آزمایشــى در 
شهرضا اجرا کردیم که نتایج خوب و 
قابل قبولى داشت. همزمان در برخى 
مناطق شهر اصفهان نیز شروع کردیم 
و هر روز بر وســعت اجراى این طرح 

افزوده مى شود.
در ایــن جــا باید بــه اطــالع همه 
مشــترکین شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان در 93 شــهر تحت 
پوشش برسانم که در این روزها اگر 
قبضــى دریافت مى کننــد به منزله 
آخرین قبض کاغذى آب بهاء اســت 
تا اگر هنوز مشترکى شــماره تلفن 
همراه خود را در بانک اطالعاتى آبفا 
ثبت نکرده است نسبت به انجام این 
کار اقدام کند. اجــراى طرح حذف 
کاغــذى آب بهاء به صــورت جدى 
آغاز شده و تا پایان آذرماه براى همه 
مشترکین صورت حســاب پیامکى 

ارسال مى شود.

     آیا بــراى اجراى موفق تر این 
طرح، از اهرم هاى تشویقى براى 
مشترکین هم استفاده مى کنید؟

از همین جا اعــالم مى کنم که ما در 
نظر داریم به یکهزار نفر از مشترکینى 
که پیامک قبــض را دریافت و مبلغ 
قبض را به صــورت غیر حضورى در 
مهلت مقــرر پرداخــت کنند جایزه 
نقدى به ارزش پنــج میلیون ریال به 
قد قرعه اهدا کنیــم. بنابر این هر بار 
مشارکت مشترکین محترم، احتمال 
برنده شدن آن ها را افزایش مى دهد. 
البته این طرح تا پایان دى ماه ســال 
جارى ادامه خواهد داشــت و اسامى 
برندگان در دهه مبــارك فجر اعالم 

خواهد شد.

در گفت و گو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان مطرح شد  

همه آن چه که باید در مورد طرح حذف قبض کاغذى آب بهاء بدانید
چندى است موضوع حذف قبوض کاغذى داغ شده و 
پیچ رادیو و تلویزیون را که باز مى کنیم با این تبلیغات 
مواجه مى شــویم که« با توجه به این که قبض کاغذى 
دیگر صادر نمى شــود ....» در این میان آبفاى استان 
اصفهان به عنوان نخســتین شرکت آب و فاضالب که 
اجراى این طرح را در کشور آغاز کرده است سعى دارد 
تا این طرح را با بیش ترین بهــره ورى به اجرا درآورد. 
همین موضوع بهانه اى شــد تا با رضــا رضایى معاون 
خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب در 
مورد چگونگى اجراى این طرح، مشــکالت پیش رو و 

راهکارهاى آن به گفت و گو بنشینیم.

در حال حاضر اگر 
مشترکى قبض آب بهاى 

خود را از طریق سامانه 
1522 و انتخاب کلید 

شماره 1 پرداخت کند 
بالفاصله براى وى پیامک 

رسید مبلغ و تشکر از 
پرداخت غیرحضورى 

ارسال مى شود

،،



استارت آپ

افزایش ریسک سرمایه گذارى در استارت آپ ها؛

 نتیجه 163 ساعت قطع اینترنت

گزارش زنده  «NetBlocks» از وضعیت اینترنت در ایران 
نشان مى دهد که بعد از گذشت 163 ساعت از قطعى اینترنت 
بین الملل (از شنبه گذشته، 25 آبان)، باالخره کاربران ایرانى در حال آنالین شدن 
هستند و تا لحظه انتشار این گزارش، حدود 70 درصد شبکه به اینترنت بین الملل 

متصل شده  است.

چنین اتفاق بزرگى که مشــخصاً مى توان از آن به عنوان بزرگ ترین تجربه قطعى اینترنت 
بین الملل در ایران یاد کرد، مشخصاً ابعاد بسیار زیادى دارد و از همه مهم تر، چالش هاى زیادى 
را براى کاربران اینترنت و شهروندان عادى به وجود آورد، اما مسئله اى که کمتر به آن توجه 
مى شود، زیان بزرگى است که کسب وکارهاى کوچک و متوسط متحمل آن شدند و در ادامه 

هم خواهند شد.
زیان کوتاه مدت کسب وکارهاى کوچک و متوسط، بیشتر از هر چیز حاصل عدم دسترسى 
کاربران به موتور جستجوى گوگل است، چراکه بیشتر استارت آپ هاى کوچک مشتریان خود 
را از گوگل جذب مى کنند. اما این همه  ماجرا نیست. کاهش بازدید، کاهش درآمد و البته 
کاهش اعتماد عمومى مردم به استارت آپ ها و خدماتى که نمى توانستند آن ها را به سادگى 
پیدا کنند، باعث اتفاقات نه چندان روشنى در آینده خواهد شد. بارزترین نشانه هم، عدم تمایل 
سرمایه گذار براى حضور در حوزه تجارت الکترونیکى به دلیل ریسک هاى «ناشناخته » این 

حوزه خواهد بود.

  افزایش شدید ریسک هاى سرمایه گذارى در استارت آپ ها

«حامد ولى پور»، مدیرعامل بیمیتو در گفتگو با دیجیاتو اشاره مى کند 
که بازدید و فروش این اســتارت آپ به شدت کاهش داشت. با این حال 
او در پاســخ به این مســئله که قطعى یک هفته اى اینترنت چه بر سر 

سرمایه گذارى در استارت آپ ها مى آورد، مى گوید:
«این اتفاق ریســک هاى ماکروى ســرمایه گذارى در حــوزه تجارت 
الکترونیکى را به شدت افزایش مى دهد. سرمایه گذارها تا قبل از این به 
ریسک هاى دولتى ضریب کمى را در محاسبات خودشان مى دادند. اما 
جدیداً که با سرمایه گذارها صحبت مى کنیم، خیلى از این مسئله نگران 

هستند.»
ولى پور از سوى دیگر به سرمایه گذارى خارجى نیز اشاره مى کند و مى گوید 
که آن  هم در کوتاه مدت به صفر خواهد رسید: «در واقع این اتفاق، سیگنالى 
را ارسال مى کند که ثباتى در حوزه تجارت الکترونیکى ایران وجود ندارد و 
حتى پول هایى که در حوزه کسب وکارهاى سنتى وجود داشت و مى شد 
تصور کرد که روزى به سمت کسب وکارهاى آنالین بیایند، به شدت تحت 
تاثیر قرار گرفته اند و در طوالنى مدت، این مســئله تاثیر خودش را در بازار استارت آپ هاى 

ایران نشان مى دهد.»
این در حالیست که پس از تحریم هاى جدید، تالش ها براى جذب سرمایه  بخش سنتى به حوزه 
نوآورى و کسب وکارهاى اینترنتى آغاز شده بود اما حاال چنین اتفاقى احتماالً باعث مى شود 
تا سرمایه گذاران سنتى هم با پذیرش ریسک هاى موجود، حضور بسیار آرام تر و کم ترى در 

این حوزه داشته باشند.
از سوى دیگر مدیرعامل بیمیتو اشاره مى کند که حاال استارت آپ ها براى بازگرداندن کاربران 
خود باید متحمل هزینه هایى شوند که قرار نیست هیچ ارزش افزوده اى براى آن ها ایجاد کند: 
«در واقع این هزینه ها انجام مى شود تا استارت آپ به نقطه صفر خود برگردد. نکته مهم تر 
اینجاست که بازگشت به حالت عادى هم هزینه هاى باالیى دارد. حتى ارسال یک پیامک 
ســاده به کاربران، مى تواند هزینه اى چند ده میلیون تومانى را به همراه داشــته باشد. این 
ساده ترین کارى است که یک استارت آپ مى تواند انجام دهد و مشخص هم نیست چقدر 

بازخورد مثبت بگیرد.»
به عقیده او، از یک سو استارت آپ ها باید کمپین هایى را طراحى کنند تا به کاربران خود نشان 
دهند کسب وکارى پایدار هستند، که البته اصالً هزینه کمى هم ندارد و از سوى دیگر، دولت 
باید به میدان بیاید و شروع به ساختن اعتماد کند، که البته کار ساده اى را هم پیش روى خود 

ندارد.
اما مشکل اصلى بیمیتو و تمام کسب وکارهاى آنالین، از دست دادن موتور جستجوى گوگل 
و کاربرانى بود که به همین شکل به ســایت ها مى آمدند و براى استارت آپ ها ایجاد درآمد 
مى کردند: «منبع اصلى کاربران براى کسب وکارهاى نوین، موتورهاى جستجو هستند و ما 

هم این منبع را از دست دادیم. از طرفى جایگزین هاى موتورهاى جستجو در داخل ایران هم 
اصالً سرویس مناسبى و باکیفیتى را ارائه نمى دادند. این مسئله اى نیست که بتوان در کوتاه 

مدت آن را حل کرد.»

  خیلى ها به جایگاه قبلى شان برنمى گردند
«محمدرضا خانى»، مدیرعامل استارت آپ جاب اینجا هم در گفتگو با دیجیاتو تاکید مى کند 
که استارت آپ هاى کوچک بزرگ ترین ضربه را در قطع یک هفته اى اینترنت بین الملل و عدم 

دسترسى کاربران به گوگل متحمل شدند و احتمال نابودى بعضى از آن ها وجود دارد.
خانى مى گوید استارت آپ هاى کاریابى در ســال گذشته تجربه فیلترینگ یک هفته اى را 
داشته اند و جاب اینجا هم با پشت سرگذاشتن این تجربه، توانسته دوباره به حالت عادى برگردد، 
اما نمى توان این سناریو را براى همه استارت آپ ها، مخصوصاً استارت آپ هاى کوچک تر درست 
تصور کرد: «ما به روزهاى قبلى برمى گردیم اما واقعیت این است که چنین شرایطى، باعث 
مى شود تا بعضى استارت آپ هاى کوچک نتوانند این صدمه را تحمل کنند. ما احتماالً بعد از 

این اتفاق هم زنده مى مانیم، ولى همه چیز عوض مى شود.»
مدیرعامل جاب اینجا در پاسخ به این سوال که قطعى اینترنت در هفته اخیر چه تاثیرى بر 
بازدید و درآمد این استارت آپ  داشت، مى گوید: «بعد از این اتفاق بازدید ما به یک بیستم حالت 
عادى رسید. همین مسئله باعث شد تا وب سایت مختل شود و فعالیت هاى بسیار کمترى هم 
در آن انجام شود. بعد از یک روز از شروع این اتفاق، سرورها را به داخل ایران منتقل کردیم. 
درآمد هم به شدت کاهش پیدا کرد و به نسبت بسیار پایینى رسید، اما از نظر ما درآمد کًال 
متوقف شــد. این اتفاق آخر ماه افتاد و ما هدف گذارى هایى داشتیم، اما آنقدر درآمد ریزش 
کرد که مى شود هفته آخر ماه را به حساب نیاورد. در مجموع، تا امروز متحمل زیان سنگینى 

شده ایم.»
اما زیان مالى همه آن چیزى نیست که براى یک کسب وکار آنالین در شرایط کنونى اتفاق 
مى افتد. خانى مى گوید در چنین حالتى، اولین نشانه ها از نا امیدى را نه در مشتریان، بلکه در 

خود تیم مى توان مشاهده کرد:
«اولین اتفاق، مشاهده بازتاب هایى در تیم است؛ جایى که مى بینیم همه خسته و نا امید هستند 
و نمى دانند شرایط چگونه پیش خواهد رفت و چه برنامه ها یا هدف هایى مى توان براى آینده 
داشت. امروز حتى توسعه دهنده  ما نمى تواند کارش را انجام دهد. تاثیر بعدى در مشتریان و 
نارضایتى هاى آن هاست. واقعیت این است که در این شرایط، استارت آپ نمى تواند سرویس 
مناسبى به مشتریانش بدهد. مشترى هم مى داند دلیل این موضوع، خود استارت آپ نیست 
و یک مشکل همگانى وجود دارد اما نارضایتى در او باقى مى ماند. این موجى است که همه را 
تحت تاثیر قرار مى دهد و نا امیدى بزرگى ایجاد مى کند. اتفاقى که افتاد بى شباهت به زلزله بم 
نیست؛ بله، به جاى ساختمان هایى که خراب شد ساختمان هاى دیگرى ایجاد مى شود ولى 

دیگر این شهر، آن شهر نیست.»

دیجیاتو
گــــــزارش
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دانش بنیان ها براى رفع نیاز صنایع حوزه آب به میدان مى آیند
پنل تخصصى اعالم نیاز صنایع مرتبط با حوزه آب، خشکسالى، فرسایش و محیط زیست برگزار مى شود تا 
شرکت هاى دانش بنیان، استارت آپ ها و واحدهاى فناور براى رفع این نیاز با راهکارهاى فناورانه به میدان 

بیایند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانى معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، شرکت هاى دانش 

بنیان و اســتارت آپ ها اکنون در حوزه هاى مختلف محصوالت فناورانه اى تولید مى کنند، محصوالتى که 
توانمندى هاى کشور را نمایش مى دهد. در همین راستا ستاد توسعه فناورى هاى آب، خشکسالى، فرسایش 

و محیط زیست معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهورى فرصتى را فراهم کرده است تا در پنل «اعالم نیازهاى 
فناورانه» صنایع مختلف نیازهاى خود در حوزه هاى آب، خشکسالى، فرسایش و محیط زیست اعالم کنند و از سوى دیگر 

شرکت هاى دانش بنیان، استارت آپ ها و واحدهاى فناور براى رفع این نیازها راهکارهاى فناورانه خود را ارائه دهند. این پنل، شنبه 9 آذر ماه 
سال جارى در صندوق نوآورى و شکوفایى برگزار مى شود. هلدینگ کشاورزى و دامپرورى بنیاد مستضعفان، شرکت مهندسى آب و خاك قدس 
رضوى، شرکت مهندسان مشاور شهرسازى رضوى، شرکت فناورى و نوآورى رضوى، شرکت ساختمانى بتون ماشین قدس رضوى و بنیاد علوى 

در این پنل نیازهاى خود را ارائه مى کنند.

سعى کنید در
 جلسات تان همه از «چرا» 

هاى الزم اطالع داشته 
باشند. جزییات رشد، امور 
مالى، ساختار استخدامى، 

اولویت ها و برنامه هاى 
آینده را در جلسات خود 

به اشتراك بگذارید

،،

سلف مید
یــادداشـت
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با حمایت معاونت علمى و 
فناورى ریاست جمهورى؛
پویش مطالعاتى 

زیست بوم استارت آپى 
برگزار مى شود

با حمایت معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى، نخستین پویش 
مطالعاتى زیســت بوم استارت آپى 
به مناســبت هفته کتــاب برگزار 

مى شود.
پویــش مطالعاتــى زیســت بوم 
اســتارت آپى به منظور آشــنایى 
فعاالن اکوسیستم فناورى و نوآورى 
از چگونگى رشــد، توسعه و نوآورى 
کسب وکارهاى نوپا، هم زمان با هفته 
کتاب و کتاب خوانى برگزار مى شود و 
تا پایان هفته پژوهش یعنى اول دیماه 

ادامه خواهد یافت.
بنیان گــذاران و ســایر فعــاالن 
اســتارت آپى مى توانند با مشارکت 
در این پویش مطالعاتى، دیدگاه ها 
و نظرات خــود دربــاره کتاب هاى 
پویش را ارائه کنند و تجربیات خود 
را از میــزان موثر بــودن محتواى 
این کتاب ها در رشــد  کسب وکار 
خــود بــا دیگــران به اشــتراك

 بگذارند.
این پویش مطالعاتى توســط ستاد 
توسعه فناورى هاى اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندســازى معاونت علمى و 
فنــاورى ریاســت جمهــورى و با 
همکارى استارت آپ «کتاب پالس» 
به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانى 

برگزار مى شود.
«ترویج و توانمندســازى عمومى 
زیســت بوم اســتارت آپى کشــور 
یک ضرورت اســت و باید تنوع این 

زیست بوم را افزایش دهیم.»
مهدى محمدى با بیان این مطلب، 
گفت: ستاد توسعه فناورى هاى حوزه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازى 
معاونــت علمى و فناورى ریاســت 
جمهورى، نخستین پویش مطالعاتى 
زیست بوم اســتارت آپى کشور را با 
همکارى استارت آپ کتاب پالس و 
مشارکت ناشــران موفق و به نام در 
حوزه  کســب وکار و نوآورى برگزار 

مى کند.
«انقــالب پلت فــرم»، «مبانــى 
بــه  «حرکــت  بالکچیــن»، 
ســوى اقیانــوس آبــى»، «نوپاى 
کارهــاى  «ســختى  نــاب»، 
سخت»،«راه انداختن کسب وکارى 
که هیــچ راه ســاده اى نــدارد»، 
«راه انــدازى کســب وکار»،« 24 
گام براى موفقیت کســب وکارهاى 
نوپا»، «اقتصاد اشتراکى»، «اقتصاد 
چرخشى»، «اقتصاد صنعتى نسل 
چهــارم» و «اقتصــاد دیجیتال»، 
کتاب هایى هســتند که براى این 

پویش انتخاب شده اند.
همچنین با راه اندازى پنل سازمانى 
کتاب پالس از این پس هر سازمان، 
نهاد و یا شرکت به ویژه استارت آپ ها، 
شــتابدهنده ها و شــرکت هاى 
سرمایه گذارى مخاطره پذیر مى توانند 
به عنوان یک سازمان حامى کتاب از 
پلتفرم کتاب پالس براى کارکنان 
و حتى مشتریان خود بهره ببرند و 
باشگاه کتابخوانى ســازمان خود را  
با برنامه هاى متنوع براى مخاطبان 

خود راه اندازى کنند.
ســتاد توســعه فناورى هاى حوزه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازى 
معاونــت علمى و فناورى ریاســت 
جمهورى در این مســیر گام هاى 
دیگرى نیز برداشــته است و با عقد 
قراردادها و تفاهم نامه هاى همکارى، 
بــه ترویج و توســعه زیســت بوم 
اســتارت آپى در کشور کمک کرده 

است.

عصراقتصاد
گــزارش
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گزارش زنده  «NetBlocks» از وضعیت اینترنت در ایران 
163نشان مى دهد که بعد از گذشت 163نشان مى دهد که بعد از گذشت 163 ساعت از قطعى اینترنت 
25بین الملل (از شنبه گذشته، 25بین الملل (از شنبه گذشته، 25 آبان)، باالخره کاربران ایرانى در حال آنالین شدن 
 درصد شبکه به اینترنت بین الملل 

«حامد ولى پور»، مدیرعامل بیمیتو در گفتگو با دیجیاتو اشاره مى کند 
که بازدید و فروش این اســتارت آپ به شدت کاهش داشت. با این حال 
او در پاســخ به این مســئله که قطعى یک هفته اى اینترنت چه بر سر 

سرمایه گذارى در استارت آپ ها مى آورد، مى گوید:
«این اتفاق ریســک هاى ماکروى ســرمایه گذارى در حــوزه تجارت 
الکترونیکى را به شدت افزایش مى دهد. سرمایه گذارها تا قبل از این به 
ریسک هاى دولتى ضریب کمى را در محاسبات خودشان مى دادند. اما 
جدیداً که با سرمایه گذارها صحبت مى کنیم، خیلى از این مسئله نگران 
ریسک هاى دولتى ضریب کمى را در محاسبات خودشان مى دادند. اما 
جدیداً که با سرمایه گذارها صحبت مى کنیم، خیلى از این مسئله نگران 
ریسک هاى دولتى ضریب کمى را در محاسبات خودشان مى دادند. اما 

هستند.»
ولى پور از سوى دیگر به سرمایه گذارى خارجى نیز اشاره مى کند و مى گوید 
که آن  هم در کوتاه مدت به صفر خواهد رسید: «در واقع این اتفاق، سیگنالى 
را ارسال مى کند که ثباتى در حوزه تجارت الکترونیکى ایران وجود ندارد و 
حتى پول هایى که در حوزه کسب وکارهاى سنتى وجود داشت و مى شد 
تصور کرد که روزى به سمت کسب وکارهاى آنالین بیایند، به شدت تحت 
تاثیر قرار گرفته اند و در طوالنى مدت، این مســئله تاثیر خودش را در بازار استارت آپ هاى 

ایران نشان مى دهد.»
این در حالیست که پس از تحریم هاى جدید، تالش ها براى جذب سرمایه  بخش سنتى به حوزه 
نوآورى و کسب وکارهاى اینترنتى آغاز شده بود اما حاال چنین اتفاقى احتماالً باعث مى شود 

افزایش ریسک سرمایه گذارى در استارت آپ ها؛افزایش ریسک سرمایه گذارى در استارت آپ ها؛افزایش ریسک سرمایه گذارى در استارت آپ ها؛

گزارش زنده  « گزارش زنده  «NetBlocks» از وضعیت اینترنت در ایران گــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارشگــــــزارش

«حامد ولى پور»، مدیرعامل بیمیتو در گفتگو با دیجیاتو اشاره مى کند 
که بازدید و فروش این اســتارت آپ به شدت کاهش داشت. با این حال 
او در پاســخ به این مســئله که قطعى یک هفته اى اینترنت چه بر سر 

سرمایه گذارى در استارت آپ ها مى آورد، مى گوید:
«این اتفاق ریســک هاى ماکروى ســرمایه گذارى در حــوزه تجارت 
الکترونیکى را به شدت افزایش مى دهد. سرمایه گذارها تا قبل از این به 
ریسک هاى دولتى ضریب کمى را در محاسبات خودشان مى دادند. اما 
جدیداً که با سرمایه گذارها صحبت مى کنیم، خیلى از این مسئله نگران 
ریسک هاى دولتى ضریب کمى را در محاسبات خودشان مى دادند. اما 
جدیداً که با سرمایه گذارها صحبت مى کنیم، خیلى از این مسئله نگران 
ریسک هاى دولتى ضریب کمى را در محاسبات خودشان مى دادند. اما 

هستند.»
ولى پور از سوى دیگر به سرمایه گذارى خارجى نیز اشاره مى کند و مى گوید 
که آن  هم در کوتاه مدت به صفر خواهد رسید: «در واقع این اتفاق، سیگنالى 
را ارسال مى کند که ثباتى در حوزه تجارت الکترونیکى ایران وجود ندارد و 
حتى پول هایى که در حوزه کسب وکارهاى سنتى وجود داشت و مى شد 
تصور کرد که روزى به سمت کسب وکارهاى آنالین بیایند، به شدت تحت 

از  یکــى  شــفافیت 
مهــم ترین ویژگــى هاى 
شــرکت هاى بزرگ است؛ 
فارغ از اندازه یا صنعتى که 

در آن قرار دارند. 
بــه اشــتراك گــذارى 
اطالعات، اعتماد به بار مى 
آورد، فرصت یادگیــرى فراهم مى کند و 
به تصمیم هاى هوشــمندانه ترى منجر 

مى شود.
اگر شــفافیت برایتــان اهمیــت دارد

 مى توانید از روز اول آن را به یکى از ارزش 
هاى اصلى خود بدل کنید. ارزش هاى شما 
نباید تنها روى دیوار قرار بگیرند؛ شما باید 
با ارزش هاى خود زندگى کنید و تصمیم 
هاى شرکت را با در نظر گرفتن آنها بگیرید.

در ادامه پنج راه پیشنهادى براى خلق 
و نهادینه سازى فرهنگ شفافیت در 

کسب و کار را از نظر خواهید گذراند.

  1- کسانى را استخدام کنید که به 
آنها اعتماد دارید.

برخى شــرکت ها گرفتار خصوصى نگه 
داشتن مســائل مى شــوند، که این مى 
تواند به بى اعتمادى میــان اعضاى تیم 
بیانجامد. در عوض، کســانى را استخدام 
کنید که به شــکل غریزى مــى توانید

 به آنها اعتماد کنید تــا بتوانید با توانمند 

کردنشان براى تفکر مورد نظر، احساس 
راحتى داشته باشید. با اینکه مساوات مى 
تواند به عنوان مزیتى مالى براى موفقیت 
محسوب شــود، مالکان کســب و کار ها 
اغلب براى ساختن چیزى از هیچ، سخت 
نیازمند مسئولیت و اختیار هستند و نباید 
در این مسیر به واسطه عدم بهره مندى از 

اطالعات مسیرشان سد شود.

 2- در جلســات بى پرده صحبت 
کنید.

ســعى کنید در جلســات تــان همه از 
«چرا» هاى الزم اطالع داشــته باشــند. 
جزییات رشــد، امــور مالى، ســاختار 
استخدامى، اولویت ها و برنامه هاى آینده 
را در جلسات خود به اشــتراك بگذارید. 
برگزارى جلســات «هرچه مى خواهى 
بپرس» یک یا دو بــار در ماه نیز مى تواند 
یارى رسان باشد. در این جلسات هر یک 
از اعضاى تیم مى تواند براى پرســیدن 
سواالت خود به شــما مراجعه کند. اگر 
براى مستند سازى و پاسخگویى در قبال 
اشتباهات خود به همان اندازه اى که براى 
جشــن گرفتن پیروزى هاى خود عجله 
مى کنید ســرعت به خــرج دهید، هم 
تیمى هایتان مــى تواننــد از تجربیات 
شــما درس بگیرنــد. بخــش بازاریابى 
مــى توانــد کمپیــن هــاى بهتــرى 
ســاماندهى کنــد، بخــش فــروش 
مى تواند مشــتریان راغب پرورش دهد، 
مهندسین مى توانند سیستم هاى مقیاس 
پذیر بیشــترى خلق کننــد، و تیم هاى 
امور مشتریان مى توانند حساسیت هاى 
مشــتریان را بهتر منعکس کنند. به این 

ترتیب همه برنده خواهند بود.

 3- با مشــتریان صداقت داشته 
باشید.

شفافیت داشتن به سمت بیرون سازمان 
شما نیز جریان خواهد داشت؛ به ویژه براى 

مشتریان. استراتژى هاى شفاف بازاریابى 
و فــروش بخش مهمى از این شــفافیت 

هستند. 
براى مثال هزینه هایتان را از مشتریان خود 
مخفى نکنید. حتى مى توانید ابزارى براى 
قیمت گذارى روى وبســایت خود ایجاد 
کنید که مشتریان با استفاده از آن بتوانند 

بفهمند خدمات شــما دقیقاً چقدر براى 
کسب و کارشان هزینه بر خواهند بود. به 
عالوه، وقتى محصول شما به درد مشترى 
به خصوصى نمــى خورد، ارایــه دهنده 
دیگرى را به او معرفى کنید. با شــفافیت 
و صداقت مطمئن باشــید در درازمدت 

مشتریان راضى ترى خواهید داشت.

  4- به دنبال بازخور باشید و آنها را 
فاش کنید.

یکى از بهتریــن راه ها بــراى بهبود این 
اســت کــه بازخورهــاى اعضــاى تیم 
خود را جویا شــوید. براى ایــن کار مثال 
مى توانید هــر چند وقت یک بــار براى 
ارزیابى مشــارکت، رهبرى، همســویى 
و پیشرفت و توســعه نظرسنجى برگزار 
کنید. بــراى تشــویق افــراد بــه ارایه 
بازخور هاى بى پرده و صادقانه، نظرسنجى 
هاى خود را بى نــام انجام دهید. اما به هر 
صورت، نتایــج آن را با همه به اشــتراك 

بگذارید.
عالوه بــر ایــن، در میــان گذاشــتن 
نظرات شــخصى اعضــا با رهبــر تیم و 
بالعکــس بــه یادگیــرى اعضا و رشــد 
آنها کمک مــى کند و باعث مى شــود 
هم تیمى هــاى بهترى بــراى یکدیگر 
باشــند. ایــن بــراى خلــق و حفــظ 
فرهنگى اصیــل در شــرکت مفید واقع 

مى شود.
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حرف هایتان مى ایستید.

گاهى اوقات شفافیت داشتن آسان نیست، 
اما کار درست همین است. مدیرعامل باید 
هر بار اشتباهات خود را بپذیرد و مسئولیت 

آنها را به گردن بگیرد.
 این بخشى از مسئولیت پذیرى ما در قبال 
یکدیگر است که به همه ما کمک مى کند 
بهتر شــویم.  هیچ کس کامل نیست. به 
همین ترتیب الزم اســت در مورد حوزه 
هایى که دوســت داریــم در آنها بهبود 
حاصل شــود صحبت کنیم؛ چه درونى و 
چه بیرونى. یکى از مهم ترین جنبه هاى
 به راه اندازى یک کســب و کار این است 
که هویت خود به عنوان یک شــرکت را 
درك کنید.  ایجاد فرهنگ شفافیت مى 
تواند براى ماموریت شــما حیاتى باشد و 
به ایجاد حس اعتماد و دوســتى کمک 
کند. خود این نیز در نهایت براى شــما،
 تیــم تــان و مشــتریانى که بــه آنها 
خدمت رســانى مى کنید مفید خواهد

 بود.

پنج پیشنهاد براى نهادینه سازى فرهنگ شفافیت در کسب و کار ؛   

اقتصاد شیشه اى

یکى از بهترین راه ها 
براى بهبود این است 

که بازخورهاى اعضاى 
تیم خود را جویا شوید. 

براى این کار مثال
 مى توانید هر چند 
وقت یک بار براى 
ارزیابى مشارکت، 

رهبرى، همسویى و 
پیشرفت و توسعه 
نظرسنجى برگزار 

کنید. براى تشویق 
افراد به ارایه 
بازخور هاى

 بى پرده و صادقانه، 
نظرسنجى هاى خود را 

بى نام انجام دهید. 

بســیارى از شــرکت ها و کارآفرینان دوست دارند 
کارمندانشــان طورى رفتار کنند که گویى آن کسب 
و کار متعلق به خودشــان است. اما چند تاى آنها براى 
توانمند ســازى کارکنان خود با این نوع تفکر، قدمى 

عملى بر مى دارند؟
اگر مى خواهید اعضاى تیم تــان مثل صاحبان واقعى 
کسب و کارتان رفتار کنند، الزم است اطالعاتى که براى 
این نوع تفکر به آن نیاز خواهند داشت را در اختیارشان 

قرار دهید. 
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