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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ان
یز

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/10/9 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,579,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,579,0004,539,000جدید

2,359,0002,349,000نیم سکه

1,460,0001,440,000ربع سکه

910,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,032,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18468,500464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24624,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

دریافت رمز پویا
 تخلف اپراتور یا بانک عامل؟

اگرچه بانک مرکزی اعالم کــرده دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک، 
هزینه ای به دوش مشــتریان نمی گذارد اما اپراتورها هزینه پیامک را از 

حساب مشتری کم می کنند.
 فرآیند عملیاتی شدن رمزهای دوم پویا قرار بود از اول دی ماه سال جاری، 
از سوی تمامی بانک های دولتی و خصوصی کشور عملیاتی شود. در این 
فرآیند، بانک مرکزی دو راهکار را برای دریافت رمز دوم پویا از ســوی 

مشــتریان نظام بانکی اعالم کرده بود که یکی از آنها دریافت رمز یکبار 
مصرف از طریق پیامک و دیگری نصب اپلیکیشن از سوی مشتریان...

جریان کم شدن 2 تا 4 لیتر بنزین از کارت های سوخت چیست؟

قطره قطره کم گردد!
       به دلیل اینکه میزان دقیق سوخت گیری ثبت نشده امکان پیگیری سهمیه از دست رفته بعید به نظر می رسد
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 سر انجام ماینرها
 به کجا رسید؟

در حالی که بسیاری از کشورهای 
پیشــرفته دنیا چون فرانســه ، 
آلمان اتریــش اســپانیا و.... در 
تولیــد ارز مجــازی هیچگونه 
محدودیتی ندارند کشــورهایی 
چون مراکش،بولیوی و اندونزی 
با سماجت تمام در مقابل ماینرها 
ایســتاده اند . البته در برخی از 
کشــورها هنوز با این تکنولوژی 
اقتصادی آشنا نشــده اند و هیچ 
قانونی برای آن وضع نکرده اند. 
کشــورهایی هم چون  سودان 
اتیوپی، چــاد جز این دســته 
هستند. اما در کشور ما همه چیز 
متفاوت است یعنی اول تکنولوژی 
جدید وارد می شــود و کسی به 
آن اهمیت نمی دهــد تا فراگیر 
شود بعد از آن غیر قانونی اعالم 
می شــود تا تکلیفش مشخص 
شــود ، در این مدت کارآفرینان 
این حوزه به عنــوان قاچاقچی 
شناخته می شوند و به شدت با آنها 
برخورد می شود اما قانون گذاران 
بعد از مدتی متوجه می شوند که 
تکنولوژی مذکــور فوایدی هم 
دارد و اندکی بگیــر و ببند را کم 
می کنند تا باالخره بعد از گذشت 

هفت خوان...

اعالم آخرین وضعیت 
سدهای  استان اصفهان

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات 
آبی شرکت آب منطقه اصفهان، آخرین وضعیت 
سدهای اســتان اصفهان را تا پایان پاییز اعالم 

کرد.
احســان امینی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
آخرین وضعیت سدهای استان اصفهان از ابتدای 
ســال آبی جاری تا پایان آذر مــاه، اظهار کرد: 
ذخیره سد زاینده رود در این مدت ۳۱۰ میلیون 
مترمکعب بوده که نسبت به متوسط درازمدت 

۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی با اشــاره به ذخیره مخــزن ۱۶.۲ میلیون 
مترمکعبی سد گلپایگان، افزود: حجم این سد 
۳۶ میلیون مترمکعب است و در ذخیره کنونی 
آن نسبت به متوســط بلند مدت ۱۳۱ درصد 

افزایش داشته است. ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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ادامه از صفحه یک:
... افراد می توانند با قوانین وضع 
شده در آن حوزه فعالیت کنند. 
البته بعد از مدتی آن چنان این 
 حرفه برای مســئولین جذاب 
می شــود که به فعاالنش مدال 
هم می دهند اما شاید کمی دیر 
باشــد زیرا در آن نقطه جهان 
به فناوری جدیدی دست پیدا 
کرده و صنعت مذکور اشــباع 
شده است. حاال دوباره روز از نو 
و روزی از نو، بایــد مردانی پیدا 
شوند تا هفت خوان رستم را رد 
نموده و فناوری جدید را به کشور 
وارد کنند. تداوم این چرخه در 
کشــور و عقب بودن از چرخه 
اقتصادی دنیا باعث می شود به 
مرور ایران در تمام عرصه های 
اقتصادی سال ها از جهان عقب 

باشد.
تولید ارز دیجیتال در کشــور 
نیز در حــال طی نمودن همین 
چرخه اســت.  حدودا از 5 سال 
پیش بود که پــای ماینر ها به 
ایران باز شد و تولید ارز رمز دار 
در کشور شــروع شد اما وسعت 
کار به قــدری نبود کــه بتواند 
مخالفانی برای خود بتراشــد تا 
تابستان سال گذشته که قطعی 
برق در چنــد نوبت بهانه خوبی 
شــد برای مخالفت با تولید رمز 

ارز.
در آن زمان بیشتر مزارع رمز ارز 
توقیف شد و فعالیت در ان عرصه 
غیر قانونی اعالم شد . اما تعداد 
زیادی از کارشــناان اقتصادی 
در بیانیه هــای متفاوتی دولت 
را نســبت به مزایای این مزارع 
آگاه کردند  و باالخره مسئولین 
اعالم کردند بــه زودی قوانین 
جدیدی در این عرصه نوشته و 
به عموم مردم ابالغ خواهد شد. 
البته بعد از آن تعدادی از مزارع 
توانستند مجوز رسمی دریافت 
کنند اما  قوانیــن مذکور هنوز 
به درستی اعالم نشده است. به 
دلیل نوپا بودن این فضا و عدم 
وجود زیرساخت های اساسی، 
بدیهی ست که رویکرد دولت ها 
در این خصوص شفاف و قاطعانه 
نباشــد اما می توان با بررســی 
یک سری از معیارها فهمید که 
یک دولت چه دیدی نسبت به 

ارزهای دیجیتال دارد.
بــه غیــر از اشــتغال زایــی و 
از  کشــور  بــرای  ارزآوری 
مهم ترین مزیت هــای ارزهای 
دیجیتال  امنیت  آن نسبت به 
بقیه سرمایه ها اســت. ارزهای 
دیجیتال از جملــه بیت کوین 
و اتریوم یک ابــزار برای ارتقای 
امنیت در سیســتم های مالی 
هستند. حتی برخی کارشناسان 
می گوینــد بهتر اســت پول به 
شــکل ارز دیجیتال نگهداری 
شــود؛ زیرا در این شکل امکان 
ســرقت آن در اثر هک سیستم 
و شبکه بانکی به شدت کاهش 
می یابد. اگرچه ارزهای دیجیتال 
به طــور کامــل از حمــالت 
ســایبری در امان نیستند، اما 
میزان محبوبیــت آنها در حال 
افزایش اســت و تعجبی ندارد 
که برخی از بزرگ ترین بانک ها 
مشغول بررســی عمق دنیای 
ارزهــای دیجیتال هســتند و 
برخی نهادهای مالی در آستانه 
راه انــدازی ارز دیجیتال خاص 

خود هستند.
 ضمن اینکــه ارزهای دیجیتال 
در  ایجــاد فضــای جدید برای 
فعالیت های اقتصادی  نقش به 
سزایی خواهند داشت. پس بهتر 
است تا قبل از رسیدن تابستان 
تکلیف این ســرمایه گذاری و 
قوانین مربوط به آن مشــخص 

شود.

اقتصاد استان
02
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تولیدروزانه۷۵تنشیردرخمینیشهر
مسئول امور دام جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر، گفت: سه ایستگاه ها جمع آوری شیر در 

خمینی شهر وجود دارد که روزانه حدود ۷5 تن شیر به این ایستگاه ها تحویل داده می شود.
عبدالطیف امیری اظهار کرد: سه ایستگاه جمع آوری شیر در شهرستان خمینی شهر وجود دارد و 
شیری که جمع آوری می شود یا به کارخانه شیر یا به ماست بندی های سطح شهر فرستاده می شود.

وی افزود: کمیت و کیفیت شیری که به ماست بندی ها فرستاده می شود زیر نظر اداره بهداشت است.
امیری در مورد آمار دام و طیور شهرستان، گفت: در خمینی شهر ۳۰ هزار رأس گاو و گوساله، ۱۰۰ هزار 

رأس گوسفند و بز، ۳۸ هزار کلنی پرورش زنبور عسل، 5 واحد پرورش ماهی سردابی، ۶ مرکز پرورش ماهی 
زینتی، ۲۸ مرکز مرغداری گوشتی و تخم گذار و ۷ هزار رأس اسب وجود دارد. وی در مورد اقداماتی که در حوزه 

اصالح نژاد و تغذیه در جهاد کشاورزی انجام شده، تصریح کرد: برگزاری کالس های آموزشی در زمینه تغذیه به صورت مستمر از جمله 
کارهای انجام شده در این زمینه است همچنین تعاونی گاوداران خمینی شهر به صورت مرتب جیره نویسی و تغذیه دام را باالنس 
می کند. مسئول امور دام جهاد کشاورزی خمینی شهر با بیان اینکه تعاونی گاوداران شهرستان از رتبه  خوبی در کشور برخوردار است، 

افزود: حدود ۷۰ درصد گاوداران خمینی شهر غذای دامشان را از این تعاونی تأمین می کنند.

گذر»آقانوراهللنجفی«پیادهراهمیشود
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان از پیشنهاد طرحی برای تبدیل 

شدن گذر »آقا نوراهلل نجفی« در نزدیکی میدان امام )ره( اصفهان به پیاده راه خبر داد.
شیرین طغیانی ظهر امروز در جریان بازدید از مجتمع مطبوعاتی اصفهان در دفتر خبرگزاری تسنیم در 
استان اصفهان حضور پیدا کرد. وی در این دیدار، درباره آخرین وضعیت احداث گذر آقا نوراهلل نجفی در 

نزدیکی میدان امام )ره( اصفهان که با واکنش دوست داران میراث فرهنگی روبه رو شده و فعاًل متوقف شده 
است، اظهار داشت: چندی پیش بازدیدی از این گذر انجام شد که البته به من اطالع داده نشده بود و در آن حضور 

نداشتم، اما بر اساس آخرین تصمیمی که در وزارتخانه گرفته شده قرار است طراحی شهری برای آن تهیه شود و این 
گذر تبدیل به پیاده راه شود. وی افزود: به هر حال اتفاقاتی در این گذر افتاده و بازگشت به عقب امکان پذیر نیست. ایجاد این 

گذر مصوبه کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی را داشته و بر اساس مصوبات دوره قبلی مدیریت شهری اصفهان اجرا شده است.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: هنوز متوجه نشده ام که چرا تمام پرسش ها درباره گذر 
آقا نوراهلل نجفی از کسانی انجام می شود که حتی مخالف ایجاد آن بودند. البته امروز حرف ما این است که مردم آن محله به دلیل تخریب هایی 

که صورت گرفته است دچار معضل شده اند و باید برای آنها فکری شود. 

فرزانهمستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

    

ســرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به 
اینکه اعمال »طــرح زوج و فرد از در منازل« 
در روزهای بحرانی آلودگی هوا اعمال می شود 
و به اطالع عموم هم رسانده خواهد شد اظهار داشت: چند سالی 
می شود که طرح زوج و فرد در هســته مرکزی شهر و رینگ اول 
برای ممانعت از تشدید آالینده های هوا اعمال می شود؛ اما اعمال 
»طرح زوج و فرد از در منازل« در شورای ترافیک استان اصفهان 
به تصویب رسید و در شــرایط اضطرار آلودگی هوا در کالن شهر 

اصفهان اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه »طرح زوج و فرد از در منازل« مربوط به شرایط 
عادی و تمام ایام سال نیست و در شرایط اضطرار آلودگی هوا، که 
ممکن اســت به یک ماه در سال محدود شــود، اجرا خواهد شد 
افزود: تا چند روز آینده شهرداری اصفهان موظف شده است تا در 
ورودی های شهر و مکان های جانمایی شده دوربین هایی را نصب 
کند و در شرایط اضطرار آلودگی هوا »طرح زوج و فرد از در منازل« با 
جدیت دنبال شود تا با محدود کردن تردد خودروها در شهر سالمتی 

شهروندان در هوای آلوده کمتر به خطر بیفتد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اعالم اینکه طرح زوج و فرد در 

هسته مرکزی شهر و رینگ اول در حال اجراست و با بی اطالعی، 
شهروندان با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد تصریح کرد: 
توجه به طرح زوج و فرد و در نهایت در شرایط اضطرار آلودگی هوا با 
اعالم »طرح زوج و فرد از در منازل« می توان از تشدید آلودگی هوا 

ممانعت به عمل آورد.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون در روزهایی که با بحران آلودگی هوا 
مواجه بودیم شهروندان همکاری کردند و کمتر از خودروهای تک 
سرنشین استفاده کردند و همین موجب شد که تاکنون هیچ گونه 

اعمال قانون در این طرح نداشته باشیم.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان به مهر خبر داد:
اعمالطرحزوجوفردازدرمنازلدرشرایطاضطرارآلودگیهوا

رئیس پلیس راهور اصفهان گفت: طرح زوج و فرد از در منازل در شرایط اضطرار آلودگی هوا اعمال می شود و تاکنون با همکاری شهروندان 
هیچگونه جریمه ای با این عنوان انجام نشده است. مهر

خـــبــــر

خـــبــــر

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد:

تولد ۱00 دختر به ازای ۱0۴ پسر

»امید به زندگی در استان اصفهان بر اساس سرشماری   
ســال ۹۵ برای مردان ۷۴ و برای زنان ۷۷ درصد و تراکم 

جمعیت استان بر مبنای همان سر شماری ۴۸ درصد است که رتبه 2۱ 
کشور را دارد«.

این مطلب را حسین غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد و 
با اشاره به اینکه سوم دی ماه ۱۲9۷ شروع فعالیت ثبت احوال در ایران است و امروز 
ثبت احوال وارد یکصد و دومین سال تولدش می شود ادامه داد: جمعیت تخمینی 
اســتان اصفهان 5 میلیون و ۲۶۲ هزار و ۶99 نفر و جمعیت باالی ۶5 سال ۴۲۱ 
هزار و ۲5۴ هزار نفر، معادل هشت درصد کل جمعیت استان برآورد می شود. وی 
خاطرنشان کرد: خانوارهای یک نفر ۱۰ درصد ۲ نفر ۲۲ درصد سه نفره ۳۰ درصد، 
چهار نفره ۲۷ درصد، پنج نفره و بیشتر ۱۱ درصد و کل خانوارهای استان یک میلیون 

و ۶۷۰ هزار و ۶ می باشند.

    تولد یک هزار و ۱۵۵ دوقلو
غفرانی نسبت جنسی والدت در استان طی 9 ماه ابتدایی امسال را ۱۰۴ اعالم کرد و 
گفت: این به معناست که به ازای هر ۱۰۴ پسر ۱۰۰ دختر در استان اصفهان متولد می شوند. 

وی درباره چند قلو زایی در سال 9۷ در این منطقه گفت: یک هزار و ۱55 دوقلو، 55 سه قلو، 
پنج چهارقلو و یک مورد پنج قلو و بیشتر در این خطه متولد شده اند. مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان درباره آمار ذکر شده طی امسال خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده ۷۲۳ دوقلو، ۳5 
سه قلو، یک چهارقلو به دنیا آمدند. به گفته مدیرکل ثبت احوال، امیر علی، علی، امیرحسین، 
حسین و ماهان بیشترین فراوانی نام پسران و فاطمه، زهرا، حلما، زینب و آوا بیشترین فراوانی 
نام دختران طی امسال بوده به این معنا که خانواده هایی که به تازگی دارای فرزند می شوند 

اسامی مذکور را بیشتر برای فرزندان خود انتخاب کرده اند.

    ۱۱ درصد طالق ها در سال اول زندگی رخ می دهد
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشــاره به آمار ازدواج در سال 9۷ و 9 ماه های ابتدایی 
امسال گفت: ۲۷ هزار و ۳9۳ معادل 5.5 مورد در هر هزار نفر در سال گذشته و ۱9 هزار و ۲۲۷ 
با 5.5 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان اصفهان گزارش شده است. 
غفرانی میانگین سن ازدواج بار اول در 9 ماهه ابتدایی امسال را ۲۸.۳۱ سال برای زوج و ۲۴.۲۴ 
سال برای زوجه اعالم کرد و ادامه داد: میانگین سن طالق بار اول نیز برای زوج ۳۸.۰۴ سال 
برای زوج و ۳۳.۳۷ سال برای زوجه بوده است. غفرانی درباره آمار طالق اظهارداشت: ۱۱ درصد 

طالق ها در سال اول زندگی رخ می دهد.
یلداتوکلی

خـــبــــر

 البته شرکت پخش 
فراورده های نفتی پیش 

از این طی چند نوبت 
برای جلوگیری از این 
مشکل اطالعیه های 
متعددی صادر کرده 

است

اما بعــد از اجرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین، 
گزارش های متعددی 
از سوی مردم مبنی بر 
کم شدن بنزین سهمیه 
ای کارت ســوخت آنها 

اعالم شد.
یکی از شــهروندان اصفهانی گفت: 
متاســفانه این موضوع در چند پمپ 
بنزین برایم اتفــاق افتاده و بین دو تا 
سه لیتر از سهمیه بنزین کارتم کسر 
می شود بدون اینکه سوخت گیری 

کرده باشم.
شــهروند دیگری گفــت: تصور می 
کردم جایگاه دار تخلف می کند و این 
موضوع را به مسئول جایگاه گزارش 
دادم، که عنوان شد به دلیل اشتباه در 
روش سوختگیری از سهمیه بنزین 

کارت سوخت کم شده است.
به گفته دیگر شــهروند اصفهانی، از 
زمان سهمیه بندی سوخت حدود ۴ 
لیتر از کارت سوختم کم شده و ظاهرا 
برخی از همین سوخت گران سهمیه 
بندی شده هم به صورت هدفمند با 
بهانه های واهی در حال امرار معاش 
هستند و مشــخص نیست مسئول 
رسیدگی به بنزین های کسر شده چه 

کسی است!

از ســوی دیگر یکی از جایگاه داران 
بنزین در اصفهان در این باره به ایسنا، 
گفت: حتی قطره ای از بنزین سهمیه 
ای مردم به حساب جایگاه ها نمی رود 

و به دولت برمی گردد.
 با توجــه بــه اظهــارات متصدیان 
جایگاه های سوخت، در صورت عدم 
انجام پروســه کامل خــروج کارت 
ســوخت، مقداری از کارت کسر می 
شود، اما با توجه به انجام صحیح این 
عملیــات، برخی مــردم معتقدند از 

کارت سوخت آنها کسر می شود.
البته رئیــس انجمن جایــگاه داران 
اســتان اصفهان در این باره، گفت: 
شرکت نفت برای کارت های سوخت 
سامانه ای طراحی کرده که تا زمانی 
که پیام »کارت خــود را بردارید« بر 
روی صفحه مانیتور نازل نیامده، اگر 
افراد کارت خــود را خارج کنند بین 
یک تا چهار لیتر بنزین از سهمیه آنها 

کسر می شود.
پیمــان کامران در پاســخ بــه این 
ســوال که این میزان بنزیــن آیا به 
ذخیره جایگاه ها مــی رود یا خیر؟ 

افزود: این بنزین به ذخیره و حساب 
شــرکت پاالیش نفــت بازمی گردد 
 و بــه نوعی ســهمیه مــردم از بین 

می رود.
وی توضیح داد: افراد بعد از ســوخت 
گیری ابتدا باید نازل را سر جای خود 
قرار دهند که چند ثانیه بعد، پیامی 
مبنی بر برداشتن کارت سوخت روی 
صفحه نمایش جایگاه، ظاهر می شود 
و مردم پــس از آن باید کارت خود را 

بردارند.
رئیس انجمن جایگاه داران اســتان 
اصفهان در خصوص اینکه آیا امکان 
پیگیری این میزان سهمیه از دست 
رفته از سوی مردم وجود دارد یا خیر؟ 
اظهار کرد: به دلیل اینکه میزان دقیق 
ســوخت گیری ثبت نشــده امکان 
پیگیری ســهمیه از دست رفته بعید 

به نظر می رسد.
وی تاکید کرد: البته شــرکت پخش 
فراورده های نفتــی پیش از این طی 
چند نوبــت برای جلوگیــری از این 
مشکل اطالعیه های متعددی صادر 

کرده است.

کامران با تاکید بر اینکه در کم شدن 
ســهمیه بنزین کارت سوخت مردم، 
جایگاه ها هیچ نقشــی ندارند، اظهار 
کرد: سیستم جایگاه ها به طور کامل 
مورد نظارت است و در سامانه شرکت 
پاالیش پخش فــراورده های نفتی 
میزان بنزین هــر جایگاهی ثبت می 

شود.
 وی اظهــار کــرد: در مخــازن 
جایگاه ها، دستگاهی وجود دارد که 
بعد از تحویل سوخت، ورود فراورده 
به مخزن را تایید و از طریق ســامانه 
به شرکت نفت اطالع می دهد و اگر 
در جایگاهی حتی ۱۰۰ لیتر از میزان 
بنزین تحویلــی آن اضافه آید، صبح 

مورد بازرسی قرار می گیرد.
رئیس انجمن جایگاه داران اســتان 
اصفهان تاکید کــرد: در جایگاه ها نه 
امکان اختالط فراورده ها و نه امکان 
کم فروشی و زیاد فروشی وجود دارد، 
چرا که میزان بنزین در سامانه شرکت 
پخش فراورده های نفتی مورد نظارت 

و بررسی دقیق قرار می گیرد.

جریان کم شدن 2 تا 4 لیتر بنزین از کارت های سوخت چیست؟

قطرهقطرهکمگردد!

از زمان اجرای طرح ســهمیه بندی بنزین در آبان ماه، 
سوخت گیری با کارت سوخت اجباری شد، اما برخی مردم 
می گویند در هر بار سوخت گیری، بین دو تا چهار لیتر از 

سهمیه بنزین آنها کم شده است.
شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بر اساس 
مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از 
بامداد 2۴ آبان ماه قیمت بنزین را تا سه برابر افزایش داد. 
براســاس این تصمیم، قیمت بنزین آزاد از ۱000 به ۳000 
تومان در هر لیتر رسید و مقرر شده ماهیانه ۶0 لیتر بنزین 
سهمیه ای با قیمت ۱۵00 تومان برای هر خودرو های عادی 

در نظر گرفته شود.

    به دلیل اینکه میزان دقیق سوخت گیری ثبت نشده امکان پیگیری سهمیه از دست رفته بعید به نظر می رسد

ایسنا
گـــزارش
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مشکالتوپیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

 شما  نیز می توانید مشکالت خود را
 با ما  ومسئولین درمیان بگذارید

   ۱۸5- رودخانــه زاینده رود به لطف تصمیم هــای مدیریتی وبه رغم 
بارش هایی که در استان خوزستان اتفاق افتاده خشک شده است، آیا بعد از 
حدود ۲۰ سال تجربه خشکسالی مدیران ما نمی توانند طرحی پیاده کنند 

که بتواند سیالب ها را کنترل وزاینده رود را احیا کند.
  ۱۸۶-  بخشــی از خیابان میــر) نظر( در حال پروژه ســازی فاضالب 
می باشــد وبخشــی دیگر را مدارس غیر انتفاعی اشــغال کرده اند که 
موقع تعطیلی مدارس ترافیک شــدید در این محدوده ایجاد می شــود، 

خواهش مندیم پلیس راهور این موضوع رو رسیدگی کند.
  ۱۸۷- شهردار منطقه ۱۳ در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم هیچ 
اقدام موثری انجام نداده است و روز به روز این مشاغل برای اهالی منطقه 

مزاحمت بیشتری ایجاد می کند، لطفا به این موضوع رسیدگی کنید.
  ۱۸۸-آیا قرار نبود برای رفع آلودگی اصفهان کوره های آجر پزی تعطیل 

بشه، مگه آلودگی کم شده که دوباره شاهد فعالیت این کوره ها هستیم.
  ۱۸9- بعضی از ایستگاه های دریافت پسماند به گونه ای با مردم بر خورد 
می کنند که در شــان شهروندان نیســت، چرا کار مندی که در ایستگاه 

پسماند حضور دارد به خود اجازه می دهد به شهروندان توهین کند.
  ۱9۰- لطفا توزیع روزنامه » اخبار اصفهان« را زیادتر ومحل های توزیع 

در شهر اصفهان وشهر های اطراف را اعالم کنید .

صدای شما

3000483020

322۷4۵00

مهر
خـــبــــر

 اعالم آخرین وضعیت سدهای
 استان اصفهان

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات 
آبی شــرکت آب منطقه اصفهــان، آخرین 
وضعیت سدهای اســتان اصفهان را تا پایان 

پاییز اعالم کرد.
احسان امینی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت سدهای استان 
اصفهان از ابتدای سال آبی جاری تا پایان آذر ماه، اظهار کرد: ذخیره سد زاینده 
رود در این مدت ۳۱۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به متوسط درازمدت 

5۰ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به ذخیره مخزن ۱۶.۲ میلیون مترمکعبی سد گلپایگان، افزود: 
حجم این سد ۳۶ میلیون مترمکعب اســت و در ذخیره کنونی آن نسبت به 

متوسط بلند مدت ۱۳۱ درصد افزایش داشته است.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه اصفهان با 
بیان اینکه حجم مخزن سد قره قاچ سمیرم ۲۱ میلیون مترمکعب است، اظهار 
کرد: در حال حاضر ذخیره سد قره قاچ ۱۶.5 میلیون مترمکعب است که نسبت 
به سال گذشته ۲۴۴ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۴5 درصد افزایش 
یافته است. وی در خصوص وضعیت سد حنا سمیرم تا پایان پاییز، گفت: حجم 
اصلی این سد 5۱ میلیون مترمکعب اســت که اکنون ذخیره مخزن آن 5.۷ 
میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد افزایش و نسبت به 

متوسط بلندمدت ۴۴ درصد کاهش داشته است.
امینی با بیان اینکه ظرفیت سد خمیران تیران و کرون ۷ میلیون مترمکعب 
است، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره مخزن این سد ۱.5 میلیون مترمکعب 
است که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد و نسبت به متوسط درازمدت ۷۶ 
درصد افزایش داشته است. وی با اشــاره به وضعیت سد باغکل با حجم 5.۸ 
میلیون مترمکعب، گفت: در حال حاضر ذخیره مخزن این سد، ۲.۸ میلیون 
مترمکعب است که ذخیره آن نسبت به سال گذشته ۲55 درصد و نسبت به 

متوسط درازمدت ۱9۶ درصد افزایش داشته است.

گـــزارش



اقتصاد خانواده
سه شنبه 10 دی 1398  | شمـاره 405

ISFAHAN
N E W S 03

۱. هزینه تاالر عروسی
هزینه تاالر عروســی به عوامل زیادی 
مانند موقعیت مکانی تاالر و بزرگی و 
گنجایش آن بستگی دارد. مسلما هزینه 
تاالر در شهرهای بزرگی مانند تهران، 
اصفهان، مشــهد، تبریز و شیراز باالتر 
خواهد بود، اما مطمئنا روش هایی برای 
به حداقل رساندن این هزینه وجود دارد. 

در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم.
انتخاب تاریخ مناسب

اگر اعیاد و جشــن های ملی و مذهبی 
را برای شــروع زندگی مشترک خود 
انتخاب کنید، مسلما باید هزینه خیلی 
بیشتری بپردازید. باالبودن تقاضا برای 
برگزاری مراســم در چنین روزهایی 
دست تاالرهای عروسی را برای باالبردن 
قیمت ها باز می گذارد. همچنین تقاضا 
برای برگزاری مراســم عروســی در 
فصل هایی مانند بهار، پاییز و تابستان 
نیز بیشتر است. پس اگر روزی معمولی 
را برای این شب به یادماندنی انتخاب 
کنید یا در فصل زمســتان عروســی 
بگیرید، مطمئنا هزینه  تاالر عروســی 
ارزان تر خواهد بود و حتی شاید بتوانید 

تخفیف های خوبی هم بگیرید.
مراسم عروســی را شب جمعه 

برگزار نکنید
عصر پنجشنبه و روز جمعه هم مانند 
اعیاد رســمی، روزهای پرطرف داری 
برای برگزاری مراسم عروسی هستند؛ 
به همیــن دلیــل، امــکان کم کردن 
قیمت ها و تخفیف گرفتن کمتر است. 
پس بهتر است عروسی را وسط هفته 

جشن بگیرید.
عقد و عروسی را یکجا برگزار کنید

برگزاری هم زمان مراسم عقد و عروسی 
هزینه های شما را به میزان قابل توجهی 

کاهش می دهد.
تاالری غیرمعروف را  انتخاب کنید

رستوران ها، باغ ها و هتل های بزرگ و 
مشهوری مانند هتل اسپیناس تهران 
معموال مکان هــای پرطرفداری برای 
برگزاری مراســم عروســی هستند؛ 
به همین دلیــل، قیمت  آنها ســر به 
فلک  می کشد. اگر رســتوران، تاالر، 
باغ یا هتلی را انتخاب کنید که خیلی 
پرطرف دار و مشهور نباشد، می توانید 
به میزان قابل توجهی هزینه  جشــن 
عروسی را پایین بیاورید. برای نمونه، 
در انتخاب باغ تــاالر، هرقدر باغی که 
انتخاب می کنید از مرکز شــهر دورتر 

باشد، هزینه تان کمتر خواهد شد.
گزینه های اضافی را تا حد امکان 

حذف کنید
خیلی از تاالرها ممکن اســت در کنار 
شــام و پذیرایی گزینه هــای اضافی 
دیگری نیز داشته باشــند، مثال دادن 
هدایای کوچک بــه مهمانان ازطرف 
عروس و داماد، نورپردازی، گل آرایی، 
بادکنک آرایی و مواردی از این دست. 
ممکن اســت بعضی از تاالرها در ازای 
این گزینه ها پولــی دریافت نکنند و 
به اصطــالح آنها را به عنــوان هدیه به 
عروس و داماد بدهنــد؛ اما در خیلی 
از مــوارد، این گزینه ها ممکن اســت 
هزینه هایی داشــته باشــند. با حذف 
چنین هزینه هایی می توانید تا حدودی 

در هزینه تاالر صرفه جویی کنید.
هزینه تاالر پذیرایی در تهران

هزینه یک تاالر با ظرفیت ۵۰۰ مهمان 
و منویی با ۴ نوع غذا به طور متوســط 
)برای هر نفر( حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار 
تومان اســت. می توانید تاالرهایی را 

انتخاب کنید که ورودی جداگانه ای 
ندارند. اما اگر بخواهید مراسم عروسی 
خود را یــک جــای الکچری تر مثل 
عمارت ها و باغ های مجلل خارج از شهر 
برگزار کنید، بایــد انتظار ورودی های 
۲۰ تا ۶۰ میلیون تومانــی و پذیرایی 
۵۰۰ هزار تومانی بــرای هر مهمان را 

داشته باشید!
۲. هزینه کترینگ

گاهی اوقات ممکن است بخواهید شام 
و منوی پذیرایی از مهمانان عروسی را 
از جایی خارج از تــاالر تهیه کنید. در 
این صورت الزم اســت از هزینه شام 
و پذیرایی کترینگ ها و شــرکت های 

خدمات مجالس باخبر باشید.
هزینه شام عروسی در ایران

هزینــه شــام و پذیرایی بســتگی به 
شهر، کیفیت، منوی انتخابی و تعداد 
مهمانــان دارد. در تهران این هزینه ها 
از حدود ۸۰ هزار تومان آغاز می شود 
و تا حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر 
مهمان باال می رود. شــاید بهترین کار 
بــرای کاهش هزینه هــای کترینگ، 
کم کردن تعداد مهمانان تان باشد. شما 
با داشــتن مهمانان کم هم می توانید 
شبی به یادماندنی داشته باشید؛ پس 
دوســتان و اقوام نزدیک را در اولویت 
قرار دهید و تا آنجا که می توانید، اسامی 

آشنایان و اقوام دورتر را خط بزنید.
خیلی از تاالرها برای مهمانان کمتر از 
۲۰۰ نفر تخفیف قائل می شوند. به یاد 
داشته باشید که همیشه کیفیت بهتر از 
کمیت است. پس با سفارش دادن تعداد 
کمتری غذا و دســر باکیفیت و ساده، 
در هزینه شام عروســی صرفه جویی 
کنید. بــرای نمونه، به جــای ۱۰ نوع 
شام می توانید ۳ تا ۴ نوع غذا )یا حتی 
یک نوع غذا(  سفارش دهید و به جای 
دســرهای گران قیمت مثــل باقلوا و 
سان شاین، از دســرها و شیرینی های 
ســاده تر و به جــای نوشــیدنی های 
گران قیمت و فانتزی از چای و شربت 

ساده استفاده کنید.
3. هزینه لباس عروس

قیمت لباس عروس به عوامل زیادی 
بســتگی دارد: عواملی مانند مزون یا 
برندی که لباس را از آن تهیه می کنید 
و جنس و نوع کاری که روی لباس شده 
است. هرقدر لباس تان ساده تر باشد، 
ارزان تر خواهد بــود. مطمئنا محله ای 
که لبــاس را از آن می  خرید نیز مهم 
است؛ مثال در تهران، هزینه خرید لباس 
عروس از مزون ها و فروشگاه های مرکز 
شهر با خرید لباس از مزون های شمال 

شهر بسیار متفاوت است.
به مغازه های لباس شب سر بزنید

مجبور نیســتید لباس عروس تان را از 
مزون مخصوص لباس عروس بخرید. 
گاهی در فروشگاه هایی که لباس های 
مجلــل یا لباس شــب می فروشــند 
می توانید لباس ســفید زیبایی پیدا 
کنید. این لباس فقط به این دلیل که 
برچســب لباس عروس ندارد، خیلی 

ارزان تر خواهد بود.
اجاره لباس عروس

کرایه لباس عروس هم گزینه دیگری 
اســت که می توانید انتخــاب کنید. 
می توانید لباس را از گالری های لباس 
عروس )یا گاهی از دوســتان یا اقوام  
خودتان( کرایه کنید و به  این شــکل، 
پول کمتری بپردازید. گزینه کم  خرج 
دیگر این است که لباس عرو س تان را 
به خیاط سفارش دهید و سپس به جای 
خرید، آن را یک شب از او کرایه کنید. 
با این روش، هــم لباس عروس تان نو 
خواهد بود، هم مناسب اندام خودتان 
دوخته می شــود و هم نیازی نیست 

هزینه گران خرید را بپردازید.
حدود قیمت لباس عروس

اگر بخواهید هزینــه خرید یک لباس 
عروس ســاده، شــیک و مناســب را 
تخمین بزنید،  باید از حدود ۱ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان شــروع کنید و تا 
قیمت های نجومی برخی از گالری های 
معروف شمال شــهر پیش بروید! اما 

به طور متوسط می توانید مبلغی بین ۱ 
میلیون و پانصد هزار تومان تا ۵ میلیون 
تومان برای تهیه لباس عروس در نظر 

بگیرید.
۴. هزینه سفره عقد

برای سفارش ســفره عقد می توانید 
از گزینه هایی که تــاالر  ارائه می دهد 
اســتفاده کنیــد یــا از اشــخاص یا 
شرکت های طراحی چیدمان سفره عقد 
کمک بگیرید. در حالت دوم، هزینه تان 
باالتر خواهد رفت. هزینه ســفره عقد 
ساده و معمولی در تهران از ۲ میلیون 
تومان آغاز می شود و با بزرگ تر شدن و 
مجلل ترشدن آن به ۱۵ میلیون تومان 

و حتی باالتر هم می رسد.
خودتان سفره عقدتان را طراحی 

کنید
این راه بسیار مناســبی برای کاهش 
هزینه جشــن عروسی اســت. شما 
می توانید از دوستان و اقوام باسلیقه تان 
کمک بگیرید و با کمی جست وجو در 
اینترنت، طراحی و چیدمان زیبایی با 
هزینه ای بسیار کم برای سفره عقد پیدا 
کنید. همچنین خیلی از موارد ضرورِی 
سفره عقد مثل آینه و شمعدان و ظروف 

مجلل را نیز می توانید کرایه کنید.
۵. هزینه آرایشگاه عروس

با اینکه اتحادیه صنف آرایشگران زنان 
قیمت مشخصی برای آرایش عروس 
تعیین کرده اســت، اما هزینه آرایش 
عروس هیچ قیمت ثابتــی ندارد و هر 
آرایشگاهی باتوجه به شهرتش قیمتی 
را تعیین می کنــد. در ادامه می توانبد 
نرخ مصوب و متوسطی که سالن های 
زیبایی برای خدمــات آرایش عروس 
دریافت می کنند را بخوانید. همچنین 
با عواملی که در تعیین نرخ آرایشــگاه 

عروس اثر گذارند آشنا می شوید.
پکیج های اضافی را حذف کنید

هزینه آرایشگاه به پکیج هایی بستگی 
دارد کــه انتخاب می کنیــد. خدمات 
ناخن، اکستنشن مو و کاشت مژه، رنگ 
مو، مش، فر یا کراتینه مو، اســتفاده از 
آکسســوار برای تزیین مو و مواردی 
از این دســت می تواند هزینه آرایش 
شما را از ۲ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان 
ببرد. با حذف این موارد از پکیج آرایشی 
خود می توانید هزینه را کاهش دهید. 
قیمتی که می توانید به طور متوســط 
برای آرایش عــروس در نظر بگیرید، 

چیزی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان است.
یک راه دیگر برای کم کــردن هزینه 
آرایشــگاه این اســت که چیــزی از 
عروس بودن نگویید و فقط آرایشــی 
ســاده برای مهمانی از آنها بخواهید. 
در این صورت می توانیــد از آرایش و 
خدمات دلخواه تان برخوردار شــوید، 
بدون اینکــه نیاز باشــد هزینه های 
اضافی ای را پرداخــت کنید که فقط 
به خاطر عروس بودن برای شما اعمال 
می شود. اگر نیاز به پکیج های اضافی 
برای آرایش مو و ناخن خــود دارید، 
می توانید از چند روز قبل از مراســم 
به عنوان فــرد معمولی و نــه عروس، 
به آرایشــگاه بروید و با قیمتی بسیار 

پایین تر تمامی آنها را انجام دهید.
۶. هزینه عکاسی و فیلم برداری

هزینه عکاسی و فیلم برداری عروسی به 
این موارد بستگی دارد: تعداد دوربین ها 
و فیلم برداران، نوع دوربین فیلم برداری، 
تعداد عکس های روی شاسی و آلبوم 
دیجیتال، عکاســی و فیلم برداری در 
باغ و آتلیه، تدوین و مونتاژ اختصاصی، 
تعداد کلیپ های عروســی، عکاسی از 
مراسم عقد، عکاســی از تمامی زمان 
عروســی، کارگردانی و سناریونویسی 
برای کلیپ ها و پخش کلیپ در انتهای 
مراسم. هزینه  این پکیج ها از ۴ میلیون 
تومان شروع می شود و با افزوده شدن به 
گزینه ها به طور متوسط تا ۱۲ میلیون 
تومان و بیشــتر افزایش پیدا می کند. 
بــرای صرفه جویــی در هزینه هــای 
فیلم برداری و عکاســی می توانید این 
راهکارهــا را انجام دهیــد: خیلی از 
گزینه های اضافی مثل نمایش کلیپ 
در آخر عروسی را حذف کنید؛ تعداد 
عکس های کمتری ســفارش دهید؛ 
از میان گزینه هــای باغ و آتلیه یکی را 
انتخاب کنید؛ تعــداد کلیپ ها را کم 
کنید یا حتی حذف شان کنید؛ زمان 
حضور فیلم بردار در طول مراســم را 
کاهش دهید و فیلم برداری از ساعات 

آخر مراسم را لغو کنید.
قیمت های گفته شــده برای عکاسی 
و فیلم برداری فقط بــرای پکیج های 
ساده ای است که در آتلیه یا استودیوی 
عکاسی انجام می شوند اما اگر بخواهید 
محل فیلم برداری یا عکاسی شما جایی 
خارج از عکاســی یا تاالر باشد، هزینه 
عکاســی و فیلم برداری عروسی شما 

بسیار متفاوت خواهد بود.
برای مثال هزینه عکاسی و فیلم برداری 
عروسی در اســتانبول، اگر در یک تور 
عمومی عکاسی ثبت نام کرده باشید،  به 
جز هزینه های اقامت و خوردو خوراک 
تیم عکاسی، شامل مبلغ ۵ تا ۶ میلیون 

تومان حق الزحمه در هر روز است.
تورهای داخلی حاشیه شهر یا تورهای 
شــهرهای اطــراف برای عکاســی و 
فیلم بــرداری عــروس و دامــاد هم 
هزینه های خاص خــود را دارد. مثال 
هزینه عکاسی و فیلم برداری عروسی 
برای جایی اطراف تهران،  در یک روز 
حدود ۲ میلیون و پانصد هزار تومان تا 
۳ میلیون تومان است. همین هزینه ها 
برای تورهای شــهرهای اطراف،  مثال 
برای تور عکاســی یک روزه در شمال 
کشور، چیزی بین ۳ تا ۴ میلیون تومان 

خواهد بود.
۷. هزینه موسیقی

موسیقی یکی از مهم ترین بخش های 
یک جشن عروسی به یادماندنی است. 
بدون داشــتن گروه موسیقی خوب، 
جشن و پای کوبی شما نیمه کاره خواهد 
ماند. پس بهتر است در انتخاب گروه 
موســیقی دقت کنید. توصیه ما این 
است که برای انتخاب گروه موسیقی 
یا دی.جی به شهرت آنها توجه نکنید 
و حتما نمونه هایی از فیلم  های مراسم 
قبلــی آنهــا را ببینید. هزینــه گروه 

موسیقی عروسی به شهرت گروه، تعداد 
افراد گروه، تعداد سازهای موسیقی و 
امکانات آنها در تولید صدا و نورپردازی 
بستگی دارد. اگر می خواهید در هزینه 
موسیقی صرفه جویی کنید، بهتر است 
گروه هایی با تعداد کمتــر را انتخاب 
کنید؛ اما مراقب باشید که صرفه جویی 
در این بخش به بی رونق شدن مراسم 

عروسی تان منجر نشود.
۸. هزینه ماشین عروس

خیلــی از افراد دوســت دارنــد برای 
ماشین عروس شــان از خودروهــای 
کالســیک یا لوکس به همراه راننده 
اســتفاده کنند. این کار هــم هزینۀ 
جداگانه ای دارد. بــرای صرفه جویی 
در این هزینه ها بهتر است از خودروی 
شخصی خودتان استفاده کنید یا اگر 
می توانید، خودروی اقوام یا آشــنایان 
را قرض بگیرید. هزینه تزیین ماشین 
عروس به منطقه ای که گل فروشــی 
در آن واقع شــده، شهرت گل فروشی 
و نوع گل هایی کــه انتخاب می کنید 
بســتگی دارد. بــرای کاهــش این 
هزینه ها بهتر است تزیین ساده ای را 
در گل فروشــی های محلی و ناشناس 

انتخاب کنید.
هزینه گل ارایی ماشــین عــروس از 
حدود ۵۰۰ هزار تومان شروع می شود 
و مانند تمام هزینه هــای دیگری که 
تا االن گفتیم،  ســر به فلک می کشد. 
اما شاید نیاز داشته باشید که ماشین 
عروس کرایه کنید که در این صورت 
باید انتظار پرداخت مبلغی از حداقل 
۳۰۰ هزار تومان برای یک شب را داشته 
باشید تا قیمت های بسیار باالیی مثل ۴ 
یا ۵ میلیون تومان یا حتی گاهی بیشتر!

۹. هزینه دسته گل عروس
در  عــروس  دســته گل  تزییــن 
گل فروشــی های مشــهور می تواند 
گران قیمت باشــد. برای کاهش این 
هزینه می توانید طرح دســته  گل تان 
را از اینترنت انتخاب کنید و ســپس 
آن را به گل فروشی محل تان سفارش 
دهید. حتی می توانید گل هایی که می 
خواهید را انتخاب کنید و خودتان یک 
دسته گل زیبا با سلیقه خودتان درست 

کنید و هزینه هایتان را کاهش دهید.
هزینه سفارش یک دســته گل ساده 
که مثال فقط چند شــاخه لیلیوم یا رز 
داشــته باشــد حدود ۷۰ هزار تومان 
برایتان هزینه خواهد داشت. اما قیمت 
دســته گل عروس معموال چیزی بین 
۱۵۰ هزار تومان تــا ۱ میلیون تومان 
است. البته اگر در پرس وجوهایتان با 
قیمت های نجومی روبه رو شــدید هم 

نباید تعجب کنید.
۱0. هزینه کارت دعوت عروسی

کارت دعوت عروسی از هزار تا ۲ هزار 
تومان برای هر کارت شروع می شود و 
تا ۱۰۰ هزار تومان و حتی بیشــتر هم 
می رسد. اما اگر یک نرخ متوسط برای 
کارت عروســی در نظر بگیرید، باید 
انتظار مبلغی بین ۵ تا ۲۰ هزار تومان 
را داشته باشــید. این روزها باتوجه به 
زیادشدن چاپخانه ها و رقابت در بازار 

احتمــاال می توانید با صــرف زمان و 
جست وجوی بیشــتر، کارت  عروسی 
خود را با قیمت مناســب تری انتخاب 
کنید. البته گزینه هایــی دیگری هم 
وجود دارند که در ادامه به آنها اشــاره 

خواهیم کرد.
دیجیتالی شوید

شــاید هنوز این روش در ایران خیلی 
باب نشده باشد و هنوز مردم کارت های 
عروســی کاغذی را ترجیح بدهند؛ اما 
باتوجه به گرانی کاغذ و با درنظرگرفتن 
اینکه امروزه همه چیز دیجیتالی شده 
است، شاید بتوانید کارت عروسی تان 
را نیز به  شــکل دیجیتــال طراحی و 
ارسال کنید. برای این کار، می توانید 
با کمک اینترنت و کمی دانش گرافیک 
کامپیوتــری، کارت عروســی تان را 
خودتان طراحی کنید و ســپس آن را 
ازطریق رســانه های اجتماعی برای 
مهمانان تان بفرستید. اگر در کارهای 
گرافیکــی چندان سررشــته ندارید، 
می توانید بــا پرداخــت هزینه ای که 
مطمئنا از هزینــه چاپ کاغذی کمتر 
خواهد بود، از گرافیستی بخواهید که 
طرح دلخواه تــان را برای تان طراحی 

کند.
کارت تان را خودتان چاپ کنید

می توانید کارت ها را به روشی که در باال 
گفتیم طراحی کنید و سپس با مراجعه 
به نزدیک ترین دفتر چاپ، آنها را چاپ 
کنید؛ در ضمن، با این روش، طراحی 
کارت و متن هم با سلیقه خودتان انجام 
می شود و مجبور به انتخاب طرح های 

محدود فروشگاه ها نیستید.
۱۱. هزینه کیک عروسی

شــاید کیــک عروســی یکــی از 
کم  خرج ترین گزینه های تان باشــد و 
نیازی نباشد خیلی از سروته آن بزنید. 
با این حال، اگر واقعا می خواهید مجلس 
عروســی کم  خرجی داشــته باشید، 
می توانید کیکی با تعداد طبقات کمتر 
ســفارش دهید یا بدون ذکر نامی از 
عروسی، کیکی با طراحی خودتان به 

قنادی سفارش دهید.
هزینه خرید کیک عروسی از هر کیلو 
۵۰ هزار تومان شروع می شود و به هر 
کیلو ۲۰۰ هزار تومان )یا حتی گاهی 
بیشتر( هم می رسد. اما شما با پرداخت 
مبلغی بین ۵۰ تــا ۸۰ هزار تومان هم 
می توانید یک کیک خوشــمزه،  زیبا و 

باکیفیت داشته باشید.
جمع بندی

با  اینکــه هزینه مراســم عروســی 
در ایران می تواند سرســام آور باشــد، 
اما با کمی درایــت می توانید مقادیر 
قابل توجهی در آن صرفه جویی کنید 
و شــبی به یادماندنــی بــرای خود و 
عزیزان تان رقم بزنید. بهتر اســت از 
چشم و هم چشمی های فضای واقعی و 
مجازی بپرهیزید و به جیب خودتان و 
همسرتان فکر کنید. با برگزاری مراسم 
عروســی کم  خرج می توانید مقداری 
پول برای ماه عسل، خرید یا اجارۀ خانه 
و یا حتی کمک به خیریــه پس انداز 

کنید.

لیست هزینه جشن عروسی در ایران و نکاتی برای مدیریت هزینه ها
مطمئنا این روزها یکی از مشــکالت خیلی از زوج های جوان، 
برگزاری جشن عروسی مناســب و کم خرج است. هزینه جشن 
عروسی در ایران می تواند خیلی از دامادها را به وحشت بیندازد، 
اما شما با کمی تدبیر می توانید به راحتی در هزینه ها صرفه جویی 
کنید و این شب را به شبی به یادماندنی برای خود و عزیزان تان 
تبدیل کنید. در ادامه، چک لیست هزینه های عروسی سال ۹۸ را 
ارائه خواهیم کرد و روش هایی هم برای کم کردن مخارج پیشنهاد 

خواهیم داد.

قیمت گوشت قرمز در یکسال ۲۰ هزارتومان کاهش یافت
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به کاهش ۲۰ هزارتومانی قیمت گوشــت قرمز در یکسال اخیر،گفت: در صورت آزاد شدن 
صادرات، دامداران تمایلی به عرضه دام در داخل کشور نخواهند داشت.علی اصغر ملکی با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال 
آزاد شدن صادرات دام زنده، گفت: اگر صادرات آزاد شــود دامداران تمایلی به عرضه دام خود در داخل کشور نخواهند داشت و بیشتر 
مایل هستند که دام های خود را خارج از مرزها و به دالر بفروشند بنابراین در داخل کشور مانند سال گذشته دچار چالش و گرفتاری 
خواهیم شد.وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه سیاســت دولت نیز افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله گوشت قرمز نیست بنابراین 
صادرات نمی تواند مشکل انباشت دام را حل کند.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شرایط بازار گوشت قرمز را مطلوب توصیف کرد و 
افزود: قیمت دام سنگین نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ هزارتومان و دام سبک حدود ۱۵ هزارتومان کاهش یافته است. ملکی با بیان 
اینکه سال گذشته در چنین زمانی با کمبود شدید عرضه دام در کشور مواجه بودیم، گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون 
دنبه خرید مغازه دار بین ۷۹ تا ۸۲ هزارتومان اســت و مغازه داران این کاال را با ۱۰ درصد سود عرضه می کنند. رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی با بیان اینکه در حال حاضر بازار گوشــت رونق چندانی ندارد، افزود: پیش بینی ما این است که روند فعلی ادامه پیدا کند و 
حتی ممکن است با کاهش نرخ نیز مواجه باشیم اما اگر دولت با صادرات موافقت کند شرایط طور دیگری پیش خواهد رفت و در ماه های 

آینده دچار کمبود می شویم.

گوجه فرنگی به ۹۰۰۰ تومان رسید
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از قیمت ۹۰۰۰ تومانی هر کیلو گوجه فرنگی در خرده فروشی ها خبر داد.

اسداهلل کارگر با بیان اینکه  براساس کشــف قیمت در میدان مرکزی تره بار تا ۱۱ دی ماه، گوجه فرنگی بوته ای ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان و 
انباری ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است. اضافه کرد: همچنین گوجه فرنگی درجه ۱ در خرده فروشی ها کیلویی ۹ هزار تومان، درجه ۲ کیلویی 

۷ هزار تومان، درجه ۳ کیلویی ۵۵۰۰ تومان به فروش می رسد.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در ادامه و در پاســخ به اینکه علت افزایش قیمت پیاز قرمز در هفته های اخیر چیست؟ گفت: 
افزایش یا کاهش قیمت هر محصولی به میران عرضه و تقاضا بستگی دارد؛ یعنی هرچه عرضه کم و تقاضا زیاد باشد، قیمت آن محصول به 
تبع افزایش می یابد. در حال حاضر قیمت پیاز قرمز درجه یک در خرده فروشی ها، کیلویی ۷۸۰۰ تومان، درجه ۲ کیلویی ۶۶۰۰ تومان 

و درجه ۳ نیز کیلویی۴۶۰۰ تومان است.
وی همچنین در بخش دیگری از صبحت هایش به افزایش قیمت موز در هفته های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در کشور کمبود موز نداریم 

و موزها در انبار دپو شده اند، اما وقتی کمتر به بازار عرضه می شوند طبیعتا قیمت آن هم افزایش می یابد.
به گفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، در حال حاضر موز با افزایش قیمتی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰تومانی مواجه است و قیمت این 

بازار کارمحصول از ۱۱ هزار تومان به ۱۳ هزارتومان رسیده است.

تیم بزرگ و پویای هولدینگ 
پارس پندار نهاد ، جهت تکمیل 
کادر خود در اصفهان از افراد 

فعال و پر انرژی واجد شرایط زیر 
دعوت به همکاری می نماید:

کارشناس دیجیتال مارکتینگ
سابقه کار در شرکت معتبر

تسلط کامل و تجربه کافی در 
مفاهیم بازاریابی و تبلیغات

)whatsapp( 0۹3۸۱۹3۷۷۶۶
03۱۹۵0۲۲۴۴۴ 

تعدادی نیروی اداری خانم
به صورت پاره وقت

آشنا به کامپیوتر وعالقه مند به 
محتواگذاری

جهت آموزش در حین کار و 
استخدام در یک شرکت معتبر

3۴۵۴3۷۱۱ 

یک مهدکودک واقع در اصفهان جهت 
تکمیل کادر خود به یک نفر نیروی 

خدمه خانم نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط می توانند با 
شماره های درج شده تماس حاصل 

فرمایند.
محدوده: چهارباغ باال

 تلفن: 3۶۶3۱۷0۵, 3۶۶۱0۶۶۷

به نیروی فلزکار جهت 
تابلوسازی برق صنعتی 

درشهرک صنعتی جِی اصفهان 
نیازمندیم.

ساعت تماس: ۱0 الی ۱3- ۱۵ 
الی ۱۸

محدوده: شهرک صنعتی جی
 تلفن: 0۹۱33۱۶۸3۴۸, 

3۵۷۲۲۲۷۵

شرکت کاشی و سرامیک روکا سرام
جهت تکمیل کادر خود دراستان 
اصفهان از افراد واجد شرایط ذیل 
با حقوق ومزایای عالی دعوت به 

همکاری می نماید
کارشناس فروش

خانم وآقا
دارای روابط عمومی باال
حداقل تحصیالت دیپلم

آدرس: اصفهان شهرک صنعتی 
صفه-انتهای شهرک
 تلفن: 03۱3۱3۱۱۵۵۷

 یک موسسه معتبر آموزشی واقع در 
اصفهان جهت تکمیل کادر خود به 
افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
کارشناس  فروش تلفنی )در زمینه 

آموزشی(
دارای نفوذ موثر کالم و توانایی فروش 

باال )به صورت تلفنی(
حداکثر سن 30 سال تمام

ساعت کاری پاره وقت و ثابت در محل
بدون نیاز به سابقه کار )حتی برای 

دانشجویان(
جهت در نظر گرفتن زمان مصاحبه 
حضوری، اطالعات خود )نام و نام 

خانوادگی، محدوده، رشته تحصیلی ( 
را به شماره درج شده )خانم دادخواه( 

پیامک نمایید.
0۹033۱۷۹۶۷۶

شرکت اصفهان شکالت جهت 
تکمیل کادر خود در استان اصفهان 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
اپراتور خط تولید

جنسیت: آقا
آشنا با امور فنی

 مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم
حداکثر سن : ۴0 سال

حقوق و مزایای اداره کار سنوات 
03۱3۶۶۵۱۵03

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

 با سفارش دادن 
تعداد کمتری غذا 
و دسر باکیفیت و 

ساده، در هزینه شام 
عروسی صرفه جویی 

کنید. برای نمونه، 
به جای ۱0 نوع شام 

می توانید 3 تا ۴ نوع 
غذا )یا حتی یک نوع 
غذا(  سفارش دهید 
و به جای دسرهای 

گران قیمت مثل 
باقلوا و سان شاین، از 

دسرها و شیرینی های 
ساده تر و به جای 

نوشیدنی های 
گران قیمت و فانتزی 
از چای و شربت ساده 

استفاده کنید.
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The last offshore platform 
belonging to Phase 14 of the South 
Pars Gas Field has been loaded at 
the yard of Iran Marine Industrial 
Company (SADRA).Reza Gharibi, 
caretaker of platforms C and D 
of Phase 14 of the joint gas field 
said the operation to load the 
structure was carried out at 
SADRA yard, Shana reported on 
Sunday.He said Platform 14D 
was the fourth and last platform 
of the project and was built for 
the production of 14.2 mcm/d 
of gas (equal to 500 mcf/d).By 
the installation of the 2,400-ton 
platform, the offshore section 

of the field will be complete and 
production of 56 mcm/d of rich 
gas would be achieved in the 
project.Gharibi further said that 
an HL-5,000 crane would be used 
for the installation of the platform.
The third platform of Phase 14 
came on stream last week, and 
the phase will go on full swing 
with the installation of the last 
platform in the coming days.
South Pars field is the world's 
largest gas field, shared between 
Iran and Qatar, covering an area 
of 3,700 square kilometers of 
Iran's territorial waters in the 
Persian Gulf.

Iranian 
President 
Visits 
Petrochemical 
Industry 
Exhibitiona

Iranian President 
Hassan Rouhani 
on Monday paid a 
visit to an exhibition 
on the country’s 
latest products and 
achievements in the 
petrochemical industry.
Rouhani’s visit came 
on the occasion of the 
National Petrochemical 
Industry Day, which 
was marked on Sunday.
Iranian Oil Minister 
Bijan Namdar 
Zanganeh accompanied 
the president during 
the visit. Rouhani 
planned to deliver 
a speech to the 
petrochemical industry 
officials after the visit.
Back in May, Managing 
Director of Iran’s 
National Petrochemical 
Company (NPC) 
Behzad Mohammadi 
unveiled plans for a big 
rise in the production 
of petrochemicals, 
saying the annual 
income from domestic 
petrochemical output 
is expected to hit $25 
billion within the next 
two years.
In August 2018, NPC 
officials said Iran’s 
petrochemical industry 
was “unsanctionable” 
and that the exports 
would continue on 
schedule despite the US 
sanctions.Washington 
imposed new sanctions 
on Tehran after 
withdrawing from the 
2015 Iran nuclear deal 
in May 2018.
In September, 
Zanganeh said the 
country was on the 
verge of the second leap 
in the petrochemical 
industry that would 
increase the annual 
output to above 
100 million tons, 
adding that a third 
leap was expected 
to further raise the 
production capacity 
of the country’s 
petrochemical industry 
to more than 150 
million tons.
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Last South Pars Phase 14 platform loaded

Iran is one of the 
major tourism 
destinations in 
the world and 
the tourists 
coming to Iran 
can also become 

a major source for 
informing the people of 
their countries about 
the advances the health 
facilities of Iran have 
made.
Medical tourism made an 
economic contribution 
of around $1.2 billion to 
the country in the past 
Iranian year (March 
2017-March 2018).
According to Iran's 
Health Ministry, Iran 
attracted around 
300,000 medical tourists 
in 2017 and the number 
nearly doubled over the 
following year.
Iran has set its goals to 
exceed its yearly medical 
tourists to around two 
million in the Iranian 
year of 1404.He said that 
the ministry believes that 
Iran has the potential to 
become a top medical 
tourism destination in 
the region. It is among 
the top three leading 
destinations of such 
tourists in West Asia.
Mohammad Esmaeil 
Khayyami told IRNA that 
Mashhad has special 
status in health tourism 
due to Imam Reza (AS) 
Shrine and that there are 
well-equipped medical 
centers and medical 
staff and competitive 
medical costs that can 
be a pioneer in health 
tourism in the country.
He added that last year 
more than 22,000 health 
tourists received medical 
services in hospitals and 
surgical centers under 

the auspices of Mashhad 
University of Medical 
Sciences.
He added that the 
number of health 
tourists who received 
services in the field of 
outpatient, outpatient 
and paraclinical services 
in Mashhad last year is 
over 100,000.
Khayyami added that 
during this time, health 
tourists from 56 different 
nationalities were 
accepted in Mashhad, 
most of them from Iraq, 
Afghanistan, Bahrain, 
Turkmenistan, Pakistan 
and Kuwait, respectively.
*** Iran's 
Infrastructures to 
promote Health 
Tourism
About 98 hospitals and 
14 travel companies have 
so far been issued health 
tourism permits across 
the country.
Furthermore, Iran’s 
Tourism Development 
Association has been 
formed by the council to 
help attract investment 
and garner the support 
of government entities.
The association is 
also responsible for 
promoting authorized 
centers and introducing 
them to both Iranians 
and foreigners. It is 

expected to introduce 
health tourism service 
providers through a 
comprehensive online 
portal.
Iran’s ultimate goal is to 
earn around $25 billion a 
year through tourism by 
2025, around $2.5 billion 
of which will come from 
medical tourism.
According to a report 
in 2016 by Big Market 
Research, the global 
medical tourism market 
is expected to reach 
$143 billion by 2022. 
It was reported in May 
that the number of 
tourists traveling to Iran 
for advanced medical 
services has grown by 
40% in the past five 
years.Iran has a highly 
educated workforce 
and is a regional 
leader in scientific and 
health development. 
It is one of the top five 
countries in the world in 
biotechnology.
According to statistics, 
most of the health 
tourists are from 
Persian Gulf countries, 
Afghanistan, Pakistan, 
Turkmenistan and 
Central Asian states. 
Most travel for organ 
transplants (especially 
the liver) and for 
various eye surgeries, 

orthopedic surgery, 
knee arthroplasty, dental 
services and cosmetic 
treatments.
The hospitals of 
Razavi (in Mashhad, 
northeastern province 
of Khorasan Razavi), 
Namazi (in Shiraz, 
southeastern province 
of Fars), and two health 
centers in Tehran and 
border hospitals are 
Iran's top health tourism 
destinations.
*** IVF Treatment
Also some people travel 
for assisted pregnancy, 
such as in-vitro 
fertilization, surrogacy 
or freezing embryos for 
retro-production.
The highly specialized 
Academic Jihad 
Infertility Center in Qom 
has been the destination 
of many medical tourists.
“Over 400 foreign 
infertile couples have 
been admitted to the 
infertility center in this 
southwestern province 
to receive medical 
treatment,” says the 
center's chief.
“The couples mostly 
came from Iraq, Pakistan, 
Turkey, Azerbaijan, 
Sweden and several 
African countries,” 
Mohammad Ebrahim 
Faqihzadeh said.

Date production 
volume at 20% growth 
this year
The Head of National Association of Iranian 
Dates (NAID) Mohsen Rashid Farrokhi 
said that volume of date production has 
registered a 20 percent hike since the 
beginning of the current year (started 
March 21) as compared to the last year’s 
corresponding period.
He pointed to the increase in rainfalls 
and suitable weather conditions as the 
main reasons behind the growth in date 
production in the country.
Reduced production of date caused by 
droughts and sudden change of exchange 
rate have been cited as the main reasons 
behind the considerable price hike of date 
last year (ended March 20, 2019), he added.
Banning the export of date and interfering 
in pricing date by the government in the 
past year hampered the export of this 
product, he stated.
He went on to add that Iranian date is 
presently exported to India, Southeast 
Asian countries, Commonwealth 
Independent States (CIS) member states, 
Eurasian countries, Russia and Europe.
Date is mainly produced in six provinces 
of the country including Kerman, Sistan 
and Baluchestan, Khuzestan, Hormozgan, 
Bushehr and Far, Farrokhi added.
Egypt, Iran, Saudi Arabia, United Arab 
Emirates, Pakistan, Algeria, Iraq, Sudan, 
Oman and Libya are major date producers 
in the world, he added.

Bright future awaiting 
Zanjan-Turkey 
economic cooperation: 
Experts
 A number of Turkish and Zanjani activists 
in the fields of industry, trade and 
handicrafts stressed the need for further 
improving interaction, describing it as a 
base for a bright future for the economic 
and commercial exchanges between the 
two sides.
A group of Turkish entrepreneurs and 
economic activists from several Turkish 
provinces held talks with representatives 
of the state and private sectors to 
identify capacities and areas of mutual 
collaboration.
Addressing the meeting, director of the 
Entrepreneurs Association of Turkey said 
that promoting communications with 
neighboring and Muslim states is a priority 
of his country.
Despite sanctions against Iran, Turkey is 
seeking to boost ties with Iran, as it is after 
ways to enhance collaboration, Nihat Tanri 
Kolo said.
As for the establishment of special 
industrial towns for Turkish investors in 
Zanjan, he added that talks to that effect 
have been held between the two sides.
Head of Zanjan Forensic Department, 
as well as Head of World Association 
of Peace and Friendship Physicians in 
the province Hossein Babaei, hailed the 
existing opportunities for collaboration 
between the two countries, saying that 
Zanjan boasts of suitable capacity in the 
field of health tourism.

Mashhad University of Medical Sciences Health 
Tourism Director said on Monday that Mashhad 
has the highest health tourists after Tehran.

Mashhad, 2nd destination for health 
tourists in Iran
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The hospitals 
of Razavi (in 
Mashhad, 
northeastern 
province of 
Khorasan 
Razavi), Namazi 
(in Shiraz, 
southeastern 
province of 
Fars), and two 
health centers 
in Tehran and 
border hospitals 
are Iran's top 
health tourism 
destinations.

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

economy
News

ISFAHAN
N E W S

Currency

USD 42000

46934

54911
43071

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,511.7 $



Iran slams ‘US clear act of 
terrorism’ against Iraq
Iran has vehemently condemned the Sunday attack of 
the US forces against Iraqi Popular Mobilization Units, 
describing the act as a clear act of terrorism.
“The US’ deplorable military aggression against the 
Iraqi soil and forces is a clear sign of terrorism,” Iranian 
Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi said on 
Monday.
Mousavi urged the United States to respect the 
independence, sovereignty and territorial integrity of 
Iraq and stop its interferences in the country.
Noting that Washington’s claims on the fight against 
terrorism are nothing but a big lie, Mousavi said, “Such 
assaults, once again, disproved the US’ claim on fighting 
the ISIL terrorist group in Iraq.”
“The US has in fact targeted the positions of the forces 
that have been fighting terrorists and have inflicted 
severe damages upon them through the past years,” 
he added.The spokesman reiterated that such a move 
shows the US’ undeniable support to terrorism, calling 
on the American regime to take responsibility for its 
illegal measures.
He expressed the Islamic Republic’s support to 
Iraq’s independence and territorial integrity and 
commiserated with the families of the victims of the 
heinous attack.
The US forces launched deadly airstrikes against 
Kata'ib Hezbollah bases, which is part of Iraq's Popular 
Mobilization Units (PMU), on Sunday night, claiming 
that the attacks have been in response to alleged attacks 
targeting US and coalition forces. 

 Kuwait Says Respects Iran’s 
Territorial Integrity
 Kuwaiti Deputy Foreign Minister Khaled al-Jarallah 
said that his country respects territorial integrity 
of the Islamic Republic and that its foreign policy is 
based on “non-interference in internal affairs and good 
neighborliness”.
Kuwait’s foreign policy was “based on respecting the 
sovereignty and non-interference in internal affairs and 
good neighborliness,” al-Jarallah told Iran’s Ambassador 
to Kuwait City Mohammad Irani on Sunday, KUNA 
reported.The Kuwaiti official reassured the Iranian 
diplomat that his country respects the territorial 
integrity of the Islamic Republic.
The meeting came after Iran’s Foreign Ministry on 
Saturday summoned Kuwait’s charge d’affaires to 
Tehran to protest a recent meeting between Kuwaiti 
officials and a representative of an anti-Iran terrorist 
group.Jarallah said the anti-Iran meeting had taken 
place without permission from relevant Kuwaiti 
authorities.Kuwaiti officials, the report added, have 
“begun taking necessary legal measures” over the 
“disappointing” affair, which was undertaken in a 
“private” capacity.According to reports, the speaker of 
the Kuwaiti National Assembly, Marzouq al-Ghanim, 
recently met with a member of the al-Ahwaziya terrorist 
group on the sidelines of a parliamentary conference 
calling for the breakaway of the southwestern Iranian 
city of Ahvaz from the country.

Maximum pressures can’t force Iran to 
surrender: President Rouhani

Speaking on 
Monday at 
the ceremony 
marking National 
Petrochemical 
Industry Day, 
P r e s i d e n t 

Hassan Rouhani said, “I 
explicitly say that the time 
of sanctions and pressure 
against the Iranian 
nation will come to an 
end one day, because the 
enemies and ill-wishers 
have understood that 
they cannot force us to 
surrender with maximum 
pressures,” he said.
The President continued 
saying that the enemies’ 
goal by putting pressure 
on the Iranian nation 
was to take us to the 
negotiation table, 
accepting whatever 
they say, adding, "This 
approach is impossible 
towards Iran”.
“Under the conditions 
of war, all countries 
have their own specific 
conditions,” he continued, 
adding, "Some complain 
that the government has 
not been able to fulfil the 
promises that it made in 
the first term, but we had 
made those promises in 

the conditions of peace, 
but we entered a war that 
we had not started”.
“The enemies began the 
war against the Iranian 
nation with the aim of 
breaking the great Iranian 
nation,” said Rouhani.
He added, "Since the year 
1397, the enemies have 
waged a fully-fledged 
economic war against 
Iran, in which they have 
so far been unsuccessful”.
Stating that the enemies’ 
goals by waging the 
economic war has not 
been achieved, and 
will not be achieved 
in the future, he said 
that the people do not 
have any problem for 
their everyday life and 
essentials.
He also mentioned the 

promising employment 
figures in this year’s 
spring and summer, saying 
that boost in employment 
means that production is 
on the right track.
“Being able to somehow 
harness the severe 
inflation that had begun 
since the end of last year 
means that the enemies 
have been unsuccessful 
in advancing their goals,” 
said the President.
Dr. Rouhani said that 
almost all political leaders 
in the world we meet 
with say that the United 
States made a mistake 
and that they have been 
unsuccessful towards 
Iran, adding, "Even the 
closest US friends have 
said it. They say that in 
their private meetings, 

the Americans say that 
their calculations about 
Iran were wrong”.
The President of the 
Islamic Republic of Iran 
also said, "Our people 
understand well who has 
put pressure on them. It 
we began the war, it would 
be correct to be under 
question about why we 
did it, but we have lived up 
to our commitments”.
“The people have chosen 
the right path and 
distinguished friends 
from enemies well, thus 
making the enemies’ 
entire propaganda 
machine useless,” he said.
The President also said, 
"The enemies thought that 
they could decrease our 
foreign exchange income 
by reducing our oil sales”.

Iran’s President stressed that the time 
of sanctions and pressure against the 
Iranian nation will come to an end one 
day.
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 Senior Iranian cleric hails 
Sheikh Zakzaky’s bravery 
against Nigerian govt.
 Senior Iranian Cleric, Ayatollah Javadi Amoli, praised the 
braveries of the jailed leader of Nigeria’s Islamic Movement, 
Sheikh Ibrahim Zakzaky, calling on the diplomatic officials 
to make every effort and provide the grounds for releasing 
the cleric.
“The endurance and endeavors of Sheikh Zakzaky are 
a blessing from God; But, we, for our part, have a bigger 
obligation toward him, and I hope our authorities, with God 

Almighty’s assistance, can fulfill their responsibilities in this 
regard [to help release the cleric],” Ayatollah Javadi Amoli 
said in a meeting with the daughters of the jailed cleric in 
Qom.
During the meeting, one of the daughters of Sheikh Zakzaky 
said his father had been under the supervision of security 
forces during the past four years.
“Presently, my father is under high pressure and the Nigerian 
government does not let him use medical services," she said, 
noting that the Nigerian Government is putting pressure on 
Sheikh Ibrahim Zakzaky with support from the US and Saudi 
Arabia.
She reminded that Sheikh Zakzaky had traveled to India for 

treatment but due to cooperation 
between the Nigerian and Indian 
governments, he was returned to 
Nigeria and imprisoned.
Sheikh Zakzaky, who is in his 
mid-sixties, lost the sight of his 
left eye in a 2015 raid by security 
forces, that left more than 300 of his 
followers and three of his sons dead. His 
wife also sustained serious injuries during 
the raid.
He has been kept in custody along with his wife and a large 
number of his followers ever since.

"Even the closest 
US friends have 
said it. They 
say that in their 
private meetings, 
the Americans 
say that their 
calculations 
about Iran were 
wrong”.
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Russia believes West is 
artificially stirring up tensions 
in Persian Gulf: Lavrov
Russian Foreign Ministry Sergei Lavrov has stated that the 
West is artificially fuelling tensions in the Persian Gulf.
In May, the US sent its aircraft carrier strike group to the Middle 
East citing an unspecified Iranian “threat” to US interests in 
the region. Since then, the Persian Gulf has seen a string of 
dangerous incidents, including tanker sabotage attacks, ship 
seizures, and drone shoot downs.
Russian Foreign Ministry Sergei Lavrov has stated that 
Moscow is concerned over the increasing tensions in the 
Persian Gulf, which he said is artificially fuelled by the West, 
according to Sputnik.
The statement comes after Lavrov stated in September that 
Russia calls for a solution to tensions in the Persian Gulf 
through dialogue and without unfounded accusations.

“Our contribution is the revised Russian concept of collective 
security in the region presented this summer”, Lavrov said in 
an address to the UN General Assembly.
In late July, the Russia Foreign Ministry unveiled, amid 
heightened US-Iran tensions, an updated version of an 
initiative called Collective Security Concept for the Persian 
Gulf Region, which proposed the “renouncement of permanent 
deployment of troops of extra-regional states” in the region.
The concept further promotes multilateralism as the core of 
a new security system in the region, with Moscow suggesting 
that a security organization be created that would include 
Russia, the United States, China, India, the European Union, 
and other interested parties.
Lavrov, for his part, noted that Moscow hopes that the 
countries of the Middle East will take a closer look at Russia's 
plan to ensure security in the Persian Gulf region in the wake of 
a drone attack on critical Saudi oil infrastructure late last week.
On 14 September, a drone attack on Saudi Aramco's oil 
processing facilities forced the Saudi national oil and gas giant 

t o 
shut them down, halving 

the country's oil production. Although responsibility for the 
attack was claimed by Houthi rebels, the US and Saudi Arabia 
pointed the finger at Iran, which refuted all the accusations.
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Iran, allies 
can keep 
region secure, 
foreign forces 
not needed: 
Commander

Iran and its allies can 
maintain regional 
security without any 
need to foreign forces, 
says a top Iranian 
military commander 
following naval 
maneuvers jointly 
carried out by the 
Islamic Republic, 
Russia and China in the 
Sea of Oman and the 
Indian Ocean.
The drills kicked 
off on Friday and 
covered 17,000 square 
kilometers consisting 
of various tactical 
exercises, such as target 
practice and rescuing 
ships from assaults and 
fires.
Brigadier General 
Ebrahim Dehqani, 
who is in charge of 
the Naval Operations 
Department at the 
General Staff of the 
Iranian Armed Forces, 
made the remarks 
while speaking to 
reporters on the 
sidelines of the drills 
on Sunday, Fars news 
agency reported.
“Our friends will be 
assured [through 
these drills] that the 
maritime security 
can be established by 
the Islamic Republic 
of Iran and its allies 
and there is no need 
to the presence 
of foreign forces, 
especially Americans, 
in the region,” the 
commander said.
“The presence of 
Americans only 
creates insecurity in 
the region.”
American forces, the 
commander added, 
have left the Persian 
Gulf and the Sea of 
Oman for the northern 
part of the Indian 
ocean, “which proves 
that they are well aware 
of their incapability in 
ensuring their own 
security.”
The Iranian 
commander said the 
message of the drills 
to enemies is that 
their slightest mistake 
will face a crushing 
response from the 
Armed Forces of Iran, 
adding, “Joint drills 
will be certainly held 
in coming years and we 
will even hold similar 
drills with other 
countries in the region.”

Iran
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Trump's hardline 
strategy against Iran 
is a Failure; U.S 
Professor
“U.S pressure has strengthened the hard 
liners in Iran and hurt the moderates,” 
A Political Science professor at Rice 
University Richard Stoll told .The U.S 
professor refers to relations between 
Iran and U.S and said that Trump 
believes that a hardline strategy will 
produce results. From his perspective 

this will happen; it just hasn’t happened 
yet.  So, he will stick with this strategy.
“But so far this has happened behind the 
scenes and has not produced a visible 
change in Iranian foreign and defense 
policy.”
Asked about Iran's economic problems, 
he added that I think the only way to 
reduce problems is to take actions that 
reduce the sanctions that Western 
countries have put on Iran.  But this 
would involve changing policies that I 
believe are important to Iran so I don’t 
think it is likely to happen unless the 
hardliners have their influence reduced.

“The membership of FATF consists of 
most of the important countries in the 
world.  It would help Iran if it changed 
its behavior so FATF no longer felt it was 
financing terrorism.”
the U.S professor said “Both Iran and 
those states that oppose it have to 
believe that all parties are sincerely 
trying to find solutions to the problems.  
But I don’t believe that this is the case 
now.”
Richard Stoll confirmed that prisoner 
swap would have a positive effect but 
there needs to be progress on other 
issues to make real progress.



Iranian researcher among world top one 
percent scientists
Based on the Islamic World Science Citation Database (ISC), Iranian 
researcher Abbas Rabiei has been listed as the top one percent world 
scientists.ISC announces the latest ranking of top universities among the 
most effective universities every year, head of Zanjan University for public 
relations Sepehri said.Scientists' works are the criterion for choosing top 
researchers, he added.Islamic World Science Citation Database is a citation 
index established by the Iranian Ministry of Science, Research and Technology 
after it was approved by the Organisation of the Islamic Cooperation. It only indexes journals from the 
Muslim World.

The United Nations 
Children's Fund called 
on countries in conflict 
to take immediate action 
to protect children from 
grave human rights 
violations and threats to 
life.
UNICEF said in a report 
just released that more 
than 170,000 cases of 
armed attacks on schools 
and hospitals, abductions 
and sexual violence 
involving children have 
been verified since 2010, 
NHK reported.
The report said attacks on 
children have not let up 
throughout 2019. It says in 
January at least 32 children 
died in the northern and 
eastern parts of war-
torn Syria from violence, 
displacement and harsh 
winter conditions.
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Speaking on Monday during a meeting of 
Iranian President Hassan Rouhani with 
petrochemical industrialists on the occasion 
of the Petrochemical Industry Day, Zanganeh 
said, "The petrochemical industry has been 
well on its way to materializing these policies. 
Launching every petrochemical plant helps 
the progress of downstream industries while 
generating thousands of jobs and becoming a 
source of hope and development.”
He further said Iran’s petrochemical 
production capacity is expected to reach 100 
mt/y by 2021 from currently around 54 mt/y, 
adding that the country will reap a total of $25 
billion in petrochemical revenues by the year, 
almost twice as much as current figures.

Zanganeh said the Rouhani administration 
has set the grounds for the realization of the 
second and third petrochemical leaps of the 
industry in Iran.
According to him, the second leap in the 
petrochemical industry will end by 2021 
and preparations for the third leap were 
made by the administration so that Iran’s 
petrochemical exports would reach $37b by 
the end of the administration.
“The third leap is to plant the seeds of 
production for the future, not only the future 
of the petrochemical industry but also the 
future of Iran's non-oil economy and further 
prevention of crude oil sales,” he said.
Referring to favorable feedstock supply for 
petrochemical plants in recent years, the 
Iranian Oil Minister said, "Thanks to the 
development of South Pars gas field and other 
projects, as well as supply of more feedstock 
from petrochemical complexes, production 
has increased in the industry and is acceptable 
despite the sanctions.”
He also underlined the fact that there is will be 
no gas supply cuts in the petrochemical sector 
in the winter.

"Next year, 480,000 billion rials (about 
$11 billion) will be obtained from oil 
revenues, while the figure in current 
Iranian year [started March 21, 2019] was 
1,530,000 billion rial (about $36 billion)," 
said Nobakht.
"All oil sale revenues as well as $4.4 billion 
to be received from gas sale will be used for 
implementation of development projects. 
In addition, 300,000 billion rials (about 
$7.1 billion) are to be allocated for these 

projects," the head of PBO said.
"Thus, the budget plan submitted on 
Dec. 24 to the parliament will be mainly 
focused on development. It also aims 
to improve people's purchase power," 
Nobakht added.
"Moreover, the government employees 
will have 15-percent pay raise, in their 
salaries while the predicted pension for 
retired employees will be 60,000 billion 
rials (about $1.4 billion) will be allocated 
for payment of pensions. In total, 310,000 
billion rials (about $7.3 billion) will be 
paid as livelihood support plans alongside 
430,000 billion rials (around $10 billion) 
to paid as cash subsidies," he said.
"It is also expected to create one million 
new job places next year," Nobakht said.

Petchem progress in line with Establishment 
policies: Zanganeh

Iran's budget less dependent on oil sale 
revenues

Iran’s Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh says the 
development of petrochemical plants is going on in line 
with the policies of the Islamic establishment of Iran to 
create jobs and prevent the sale of crude oil and gas.

The budget for the next Iranian year (starts March 2020 ,21) 
will be less dependent on oil sales revenues, said Head of 
Plan and Budget Organization (PBO) Mohammad Bagher 
Nobakht.

"All oil sale 
revenues as well 
as 4.4$ billion 
to be received 
from gas sale 
will be used for 
implementation 
of development 
projects.

“The third leap is 
to plant the seeds 
of production 
for the future, 
not only the 
future of the 
petrochemical 
industry but 
also the future 
of Iran's non-
oil economy 
and further 
prevention of 
crude oil sales,”

Iran strongly rejects any 
role in attacks against US 
forces
 Iranian Government Spokesman Ali Rabiei 
condemned the US aggression against Iraqi forces 
on Sunday while rejecting Washington’s claims 
on Iran.
“To justify this aggression and massacre, and 
in continuation of its repeated lies, the US 
administration has introduced Iraqi popular 
mobilization units as being backed by Iran and 
also being behind attacks against US bases in Iraq; 
we strongly reject any role in attacks against US 
forces,” Rabiei told Fars News Agency on Monday.
The remarks came as US forces launched 
airstrikes against some bases of Iraqi Mobilization 
Units on Sunday, claiming the act was in response 
to alleged attacks against US forces in Iraq. In 
a statement, Pentagon described the Sunday 
attack as a ‘defensive’ measure, claiming that the 
targeted units are sources of destabilization and 
supported by Iran. According to PMU, the attacks 
have left at least 25 individuals martyred and 
another 51 injured.
“This claim, which the US has made without 
providing any solid evidence, cannot justify 

bombings and killing of people,” the spokesman 
said.
He went on to say it is 'ridiculous' that “the US is 
still occupying parts of Iraq, bombing its people 
without the Iraqi government's permission, and 
shamelessly claiming to respect the sovereignty 
of the country.”
Rabiei noted that the aggression once again has 
proved the US destructive role for regional peace 
and security.
“The incident shows that as long as America 
continues its uninvited presence in Iraq and Syria, 
peace will be out of reach for all.
“We warn that such brazen actions, which violate 
the most basic international rules, will have 
no other effect but to add to the sense of hatred 
against the occupation and the escalation of 
insecurity,” he concluded.

Iranians hold nationwide 
rallies to commemorate 
Dey 9 epic
Millions of Iranians have taken to the streets to 
mark the anniversary of 2009 historic rallies, 
during which people renewed their allegiance 
to the Islamic establishment and put an end to 
foreign-orchestrated riots.
On Monday, people from all walks of life took part 
in nationwide demonstrations to mark the “Dey 9 
epic” which refers to the mass rallies held on the 
ninth day of the Persian calendar month of Dey.
On this day in 2009, millions of Iranians rallied 
in the capital Tehran and other cities to end what 
the Iranian authorities described as "sedition" 
which had been going on for months following 
presidential elections earlier that year.
People were especially incensed by the incidents 

that occurred days earlier in Tehran, where a 
group of rioters engaged in blaspheming Ashura, 
the martyrdom anniversary of Imam Hussein, 
the third Shia Imam.
The unrest in 2009 was orchestrated by two 
of the candidates who had lost the election, 
claiming that the results had been rigged. 
Both remain under house arrest on charges of 
provoking the public and harming the national 
security.



ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از نیمه بهمن ماه
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعالم اینکه پیش بینی می شود ۴۰ درصد ثبت نامی های طرح 
اقدام ملی مسکن به دلیل قرمز بودن فرم »ج« از متقاضیان واقعی جدا شده و جزو حذف شدگان باشند، از آغاز 

ثبت نام مرحله دوم در نیمه دوم بهمن خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص آغاز ثبت نام مرحله دوم ثبت 

نام طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور، اظهار کرد: پایش ثبت نام مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن بیش از 
۴۵ روز زمان می برد و بر این اساس، ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از نیمه دوم بهمن ماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: از نیمه بهمن ماه ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مســکن در استان های کشور آغاز می شود. بنابراین 
کسانی که نتوانستند در مرحله نخست در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند، آماده درج اطالعات خود در سامانه از نیمه دوم 

این ماه باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعالم کرد: پیش بینی می شود که بیش از ۴۰ درصد از ثبت نام کنندگان در مرحله نخست به دلیل قرمز 
بودن فرم »ج« حذف شوند. در عین حال با ظرفیت های جدید ایجاد شده در مرحله دوم ثبت نام، می توان واجدان شرایط بیشتری را برای مسکن 

ثبت نام کرد.

۴۱۹ هزار خانوار به فهرست دریافت کنندگان یارانه معیشتی اضافه شد
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: دومین مرحله ازکمک های معیشتی، امشب )۱۰دی ماه( 

به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
مقرر است پس از اصالح قیمت و سهمیه بندی بنزین،  منابع حاصل از اجرای این طرح در قالب کمک معیشتی  

به صورت منظم و ماهیانه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
کمک های معیشتی به تناسب بعد افراد خانوار پرداخت  خواهد شد؛ به گونه ای که برای خانوارهای تک نفره 

۵۵ هزارتومان، دونفره ۱۰۳هزار تومان، سه نفره ۱۳۸هزارتومان، چهار نفره۱۷۲هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 
۲۰۵هزار تومان واریز انجام می شود. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص اینکه آیا در سرپرستان خانوار 

دریافت کننده دومین مرحله حمایت معیشتی نسبت به مرحله قبل تغییری حاصل شده است یا خیر گفت: در این مرحله 
۴۱۹ هزار و ۳۰۴ خانوار دیگر که درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تایید شده اند حمایت معیشتی مرحله 
اول و دوم را همزمان فردا شب دریافت خواهند کرد. به گفته قمصریان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان در حال ارزیابی سایر درخواست 
ها بوده و امکان تایید تعداد بیشتری از این خانوارها در ماه های آتی وجود دارد.وی تاکید کرد: در هر مرحله که خانوارها از سوی وزارت تعاون کار و 

رفاه اجتماعی مورد تایید قرار بگیرند حمایت معیشتی از مرحله نخست برای آنها محاسبه و واریز خواهد شد.

ایسنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

 ایجاد شفافیت در 
وزارت عریض و طویل 
کار موجب می شود تا 
روابط کار و بسیاری از 

امور مربوط به کارگر 
و کارفرما از نظم و 
ساماندهی باالیی 

برخوردار شود

اقتصاد ایران
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دریافت رمز پویا 
 تخلف اپراتور 
یا بانک عامل؟

اگرچه بانک مرکــزی اعالم کرده 
دریافت رمــز دوم پویــا از طریق 
پیامک، هزینه ای به دوش مشتریان 
نمی گذارد اما اپراتورها هزینه پیامک 

را از حساب مشتری کم می کنند.
 فرآیند عملیاتی شــدن رمزهای 
دوم پویا قرار بود از اول دی ماه سال 
جاری، از ســوی تمامی بانک های 
دولتی و خصوصی کشور عملیاتی 
شود. در این فرآیند، بانک مرکزی 
دو راهکار را برای دریافت رمز دوم 
پویا از سوی مشتریان نظام بانکی 
اعالم کرده بــود که یکــی از آنها 
دریافت رمز یکبار مصرف از طریق 
پیامک و دیگری نصب اپلیکیشن 
از سوی مشتریان نظام بانکی است. 
در این میان، البته با توجه به اینکه 
بسیاری از افرادی که مشتریان نظام 
بانکی بوده و البته آشنایی یا تمایل 
باالیی به اســتفاده از اپلیکیشن ها 
بــرای دریافت رمز پویا نداشــته و 
یا راهکارهای مؤثر اســتفاده از آن 
را نمی دانند، به ســمت استفاده از 
روش اول یعنی همان پیامک پیش 

رفته اند.
بانک ها البته تمایل دارند مشتریان 
از اپلیکیشن استفاده کنند و تمام 
تالش خــود را به کار بســته اند تا 
بتوانند با معرفی نرم افزارهای خود، 
مردم را به دریافــت رمزهای پویا از 
طریق اپلیکیشن ترغیب نمایند. اما 
بررسی میدانی خبرنگار مهر نشان 
می دهد مــردم در خــالف جهت 
بانک ها، بیشتر راغب به استفاده از 
رمزهای پویای یکبارمصرف از طریق 

پیامک هستند.
یکــی از نگرانی ها در اســتفاده از 
پیامک، هزینه ای بود که مشتریان 
نظام بانکــی باید بــرای دریافت 
رمزهای پویا می پرداختند؛ چراکه به 
هر حال، هر بار تراکنش بانکی بدون 
کارت، نیاز به دریافــت رمز یکبار 
مصرف دارد و اگر مشتری بخواهد 
رمز خود را از طریق پیامک دریافت 
کند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ 
تا جایی که این نگرانی حتی ممکن 
بود که روند اجرای کار را کند نماید؛ 
به همین دلیل بانک مرکزی اعالم 
کرد که ارسال و دریافت پیامک برای 
رمزهای پویا، هیــچ هزینه ای برای 

مشتریان نخواهد داشت.

ایران اکونومیست
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

و  کارگــران  ثبت نــام 
کارفرمایان در سامانه جامع 
روابط کار بــرای دریافت 
خدمــات غیرحضوری در 
دفاتر پیشخوان دولت مدتی 
است که آغاز شده است. با 
راه اندازی این سامانه تمامی 
امور مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی 
به صورت کامال شــفاف و بدون مراجعه 
حضوری آنها انجام می پذیرد و کارگران و 
کارفرمایان با صرف هزینه به مراتب کمتر، 
از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و 
عادالنه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی 
بدون مراجعه حضوری برخوردار می شوند.

سامانه جامع روابط  کار یک طرح ملی است 
و بیش از ۴۸ زیرسامانه در آن پیش بینی 
شده که در حوزه های روابط کار و جبران 
خدمت،بازرسی کار،بیمه بیکاری، کارگران 
ساختمانی، ثبت و پیگیری قراردادهای 
کار، سازمان های کارگری و کارفرمایی و 
طبقه بندی مشاغل به جامعه کارگری و 

کارفرمایی خدمات ارائه می دهد.

پیــش از ایــن دو زیرســامانه »ثبــت 
دادخواســت مرحله بــدوی« و »مرحله 
بدوی دادرســی کار«راه اندازی در چهار 
اســتان تهران، اردبیل، اصفهان و یزد راه 
اندازی شده که کارگران و کارفرمایان در 
این استانها می توانند پس از تشکیل پرونده 
الکترونیکی دادخواست و شکایات خود را 
به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثبت 

و ارسال کنند.
اخیرا معاون روابط کار وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی از آغاز ثبت الکترونیکی 
دادخواستها در حوزه روابط کار خبر داده 
و گفته است ســامانه روابط کار عالوه بر 
ایجاد شــفافیت در اطالعات کارگران و 
کارفرمایان، امکان نظارت و پایش وضع 

حاکم بر روابط کار را فراهم می کند.
آنطور که شــاکرمی گفته از هفته آینده 
تمامی حوزه های معاونــت روابط کار به 
ویژه بخش بیمه بیکاری در ۲۳ اســتان 
کشور از طریق ســامانه جامع روابط کار 
ثبت و پذیرش دادخواســتها به صورت 
الکترونیکی انجام خواهد شد. او می گوید: 
زیرمجموعه هــای این ســامانه بســیار 
پیشرفته است که تعدادی از آنها اجرا شده 
و برخی دیگر نیز در مرحله اخذ مجوز از 

دستگاه های نظارتی مربوطه قرار دارند.
از هفته آینده تمامی حوزه های معاونت 
روابط کار به ویژه بخش بیمه بیکاری در 
۲۳ استان کشــور از طریق سامانه جامع 
روابط کار ثبت و پذیرش دادخواســتها 

بطور  الکترونیکی انجام خواهد شد.معاون 
روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
واگذاری اجرای طرح سامانه روابط کار به 
دفاتر پیشــخوان را مصوبه دولت دانسته 
و از کارگران و کارفرمایان خواســته که 
برای بهره مندی از خدمات سامانه به دفاتر 

پیشخوان مراجعه کنند.
به اعتقاد شــاکرمی راه اندازی ســامانه 
روابط کار پایانی بر قراردادهای ســفید 
امضای کارگران اســت چرا کــه با ثبت 
قراردادهای کار تکلیف قراردادهای سفید 
امضا روشن شده و کارفرمایانی که اقدام 
به بستن قرارداد ســفید امضا می کنند، 
شناسایی خواهند شد. مهمترین مزیت 
راه اندازی سامانه روابط کار این است که 
کارگران برای ثبت الکترونیکی شکایات 
)دادخواست( بدون مراجعه حضوری به 
ادارات کار یا مراجع حل اختالف،شکایات 
خود را به صــورت الکترونیکی از طریق 
سامانه جامع روابط کار به ثبت می رسانند.

به همین منظور کافی است کارگران یکبار 
به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و با ارائه 
مدارک هویتی )کارت ملی( نســبت به 
دریافت نام کاربری و رمز عبور منحصر به 
خود اقدام کنند. بسیاری از کارشناسان راه 
اندازی سامانه جامع روابط کار را گام مثبتی 
در راستای شفاف سازی مسایل مربوط به 
کارگر و کارفرما دانسته و معتقدند ایجاد 
شــفافیت در وزارت عریض و طویل کار 
موجب می شود تا روابط کار و بسیاری از 

امور مربوط به کارگــر و کارفرما از نظم و 
ساماندهی باالیی برخوردار شود.

آنها می گویند در این سامانه از انعقاد قرارداد 
تا بازنشســتگی و حتی اخراج را شــامل 
می شود و وزارت کار به صورت نرم افزاری 
به جزییات روابــط کارگری و کارفرمایی 

اشراف و نظارت کامل خواهد داشت.
فعــاالن کارگری نیــز تاکیــد دارند که 
ثبت و وارد کردن اطالعــات کارگران و 
کارفرمایان در این ســامانه به تشــکیل 
یک بانــک اطالعاتی قــوی از کارگران و 
کارفرمایان و شفاف ســازی قراردادهای 
کار و وضعیت اشــتغال و بیــکاری افراد 
کمک می کند.به زعم آنهــا وزارت کار از 
طریق این ســامانه از تعداد کارگران یک 
کارگاه یا کارخانه، وضعیت بیمه و قرارداد 
و اشــتغال یا بیکاری آنها اطالع می یابد. 

کارگران و کارفرمایانی کــه به عضویت 
ســامانه جامع روابط کار درآمده باشند، 
می توانند از طریــق کارتابل الکترونیکی 
خود دادخواست یا هر نوع درخواستی را به 
 ثبت رسانده و خدمات مورد نیاز را دریافت

 کنند.
با راه اندازی سامانه روابط کار دیگر قرارداد 
شفاهی یا قرارداد سفید امضا معنی نخواهد 
داشــت و کارفرمایان متخلفی که از این 
طریق اقدام به گرفتــن نیروی کار کنند 
شناسایی می شوند.هادی ابوی، دبیرکل 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
در این باره به ایسنا می گوید: به دنبال راه 
اندازی این سامانه دیگر قرارداد شفاهی یا 
قرارداد سفید امضا معنی نخواهد داشت و 
کارفرمایان متخلفی که از این طریق اقدام 
به گرفتن نیروی کار می کنند، شناسایی 

شده و ناچار به بســتن قرارداد قانونی با 
کارگر می شوند.

او به مزایای راه اندازی این ســامانه اشاره 
کــرده و می گویــد: ثبــت و بارگذاری 
قراردادهــای کار در این ســامانه باعث 
می شــود که کارگران از میزان ســابقه، 

سنوات و بیمه پردازی خود باخبر شوند.
این مقام مســئول کارگری حفظ امنیت 
شغلی کارگران را از دیگر مزایای سامانه 
عنوان کرده و می گوید:بــا هربار ورود به 
سیستم امکان مشاهده قراردادکار، میزان 
دستمزد و حق بیمه واریزی برای کارگران 
فراهم می شود و اگر کارگری از کارفرمای 
خود شکایت داشته باشد در کمترین زمان 
و از طریق این ســامانه می تواند نســبت 
به طرح شــکایت اقــدام و مراحل ثبت و 

رسیدگی شکایت را پیگیری کند.

آغاز ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران از هفته آینده

مهر پایان بر قراردادهای سفید و اجباری کارگران
درحالی که نبود امنیت شــغلی و گسترش قراردادهای 
موقت یکی از چالشها و دغدغه های جامعه کارگری به شمار 
می رود، فعاالن کارگری امیدوارند راه اندازی سامانه جامع 
روابط کار ضمن صیانت و حفظ حقوق کارگران، به شناسایی 
و شفافیت وضعیت قراردادهای نیروهای کار و جلوگیری از 

بستن هرگونه قرارداد سفید امضایی منجر شود.

خودرو

لوازم یدکی تقلبی، در صدر شکایت های مردمی به اتحادیه تعمیرکاران خودرو

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران گفت: اجناس و لوازم یدکی تقلبی، در 
صدر شکایات مردمی به این اتحادیه هستند، اجناسی که گاه آنقدر دقیق ساخته 

می شوند که حتی از سوی تعمیرکاران حرفه ای نیز قابل تشخیص نیستند.

»علیرضا نیک آئین« با بیان اینکه دستگاه تســت اقالم و اجناس تقلبی در تعمیرگاه ها و 
واحدهای مکانیکی وجود ندارد، افزود: هیچ کس در این زمینه پاسخگو نیست و همین مساله 
سبب تقابل و دعوای مکانیک ها و مشتریان می شود و در بیشتر موارد این مکانیک ها هستند 

که در نهایت محکوم می شوند.
این مقام صنفی یادآور شد: از زمان سهمیه بندی بنزین در بیست و چهارم آبان ماه گذشته 

تاکنون، تردد خودروها در سطح شهرها و جاده ها کمتر شده است.
به گفتــه وی، هرچند این مســاله روی کاهش مصرف لوازم یدکــی و کاهش آالیندگی 
 هوا تاثیر مثبت داشــته، اما در کســب وکار تعمیــرکاران تاثیر منفی بر جای گذاشــته

 است.
نیک آئین ادامه داد:  تالطم بازار ارز در ماه های گذشته نیز سبب تغییر قیمت مداوم قطعات 
یدکی وارداتی شــده و به همین دلیل مراجعه  خودروهای وارداتــی و حتی مونتاژی به 

تعمیرگاه ها کاهش داشته است.

    تفاوت استانداردهای سوختی و مشکل خودروهای خارجی
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران درخصوص تفاوت استاندارد سوخت در کشورمان و 
استانداردهای جهانی، بیان داشت: عمده بنزین مورد استفاده در کشور یورو ۴ است، در حالی 
که خودروهای وارداتی و برخی خودروهای مونتاژی از نسل یورو ۵ یا یورو ۶ هستند که باید 

بنزین را همراه با مکل های سوختی بسوزانند.
نیک آئین ادامه داد:  به طور مثال خودروی با استاندارد یورو ۵ باید از بنزینی استفاده کند که 
میزان غلظت گوگرد آن ۱۰ پی پی ام باشد، در حالی که استاندارد غلظت گوگرد بنزین های 

توزیعی داخلی ۵۰ پی پی ام است.
وی گفت: گازوئیل های مورد استفاده از نسل جدید کامیون ها نیز سبب کاهش عمر و خرابی 
زودرس قطعات انژکتوری آنها شده و در این زمینه نیز شاهد فازایش مراجعه صاحبان این 

خودروها هستیم.
این مقام صنفی در پایان اظهار داشت: مشکلی در تامین قطعه خودروهای پرتیراژ داخلی در 
بازار وجود ندارد، اما در زمینه قطعات خودروهای وارداتی که قیمت آنها با نوسانات ارزی باال 

و پایین می شود، کمبود وجود دارد.

ایرنا
تحلیل
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بستر	های	حقوقی	حمایت	از	استارت	آپ	ها	ایجاد	می	شود	
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بازدید از کارخانه نوآوری آزادی بدین خاطر است که بستر های حقوقی و 

قوانین حمایت از فعالیت استارت آپ ها را ایجاد کنیم.
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی به عنوان شعبه اول 
پارک فناوری پردیس در کشور گفت: از آنجایی که بنده اطالع دقیقی از استارت آپ ها ندارم باید دید که این 

استارت آپ ها چه ویژگی هایی دارند که مورد تایید رئیس جمهور هستند. امیری ادامه داد: گویا یک شتاب 
دهنده همواره از استارت آپ حمایت می کند این استارت آپ ها مبتنی بر یک ایده نوآورانه هستند به طوری که باید 

در اقتصاد کشور جایگاه خود را بیابند و پس از حمایت تجاری سازی شوند اکنون شاهد رشد باالی این استارت آپ ها 
در کشور هستیم. وی گفت: طبق اطالعاتی که به من داده شده است این کارخانه در هشت موضوع و سرفصل به ارائه خدمات 

می پردازد. ما در اینجا حضور پیدا کرده ایم تا بستر های حقوقی و قوانینی که باید از این فعالیت ها حمایت کند را ایجاد کنیم. معاون پارلمانی رئیس 
جمهور با بیان اینکه در کشور های دیگر آینده پژوهی و حکومت داری پیشاپیش بستر های حقوقی را فراهم می کنند و اگر با پدیده نوظهوری 
روبرو شوند بالفاصله جایگاه حقوقی آن را تعریف خواهند کرد، افزود: بحث حمایت های حقوقی بستر بسیار مهمی است که باید به دنبال ایجاد 
آن باشیم. بهتر است از تجربه دیگر کشور ها در این زمینه استفاده کنیم و از صفر آغاز نکنیم، زیرا کشور های دیگر در این زمینه از ما جلوتر هستند.

خوشبختانه در حال حاضر 
یادگیری، از تنوع باالتری 

برخوردار شده است و شما 
حتی می توانید در دوره های 

آنالین و با کمک ابزارهایی نظیر 
وبینار، در هر زمینه ای دوره های 

آموزشی آن را سپری کنید

،،
business2community:منبع

یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

همزمان با جشنواره 
استارت آپ های ورزشی 

کشور
خانه استارت آپ های 

ورزشی تشکیل 
می شود

همزمان با جشنواره استارت آپ های 
ورزشی کشور، خانه استارت آپ های 

ورزشی تشکیل می شود.
یعقوب ســالکی نیا دبیــر کمیته 
اســتارت آپ های ورزشــی کشور 
با عنوان این خبر افزود: جشــنواره 
اســتارت آپ های ورزشــی کشور 
همزمان با سومین نمایشگاه ورزش 
و تجهیزات نویــن از ۲۴ تا ۲۷ دی 
ماه سالجاری در شهر آفتاب برگزار 

می شود.
استارت آپ ها و شرکت های شتاب 
دهنده با حضور در این جشــنواره 
نسبت به ارایه دســتاورد های خود 
اقدام می کنــن. همچنین در طول 
برگزاری این جشنواره نشست های 
تخصصی بــا حضــور مدیــران و 
مســئوالن مرتبط و کارشناســان 

برگزار خواهد شد.
وی بــا ذکر اســامی حامیــان این 
جشــنواره اظهار داشــت: وزارت 
ورزش و جوانان، شــورای اسالمی 
شهر تهران، پژوهشگاه علوم ورزشی، 
فدراســیون های ورزشی بخصوص 
فدراســیون ورزش های همگانی، 
همچنیــن رســانه های مکتوب و 
دیجیتــال ارزشــمندی در کنار ما 
هســتند تا اتفاق مبارکــی را برای 

استارت آپ های ورزشی رقم بزنیم.
دبیر استارت آپ های ورزشی کشور 
در ادامــه گفت: تیرماه امســال در 
نمایشگاه استارت آپ ها شروع خوبی 
را رقم زدیم. با حمایت دوستانمان در 
وزارت ورزش و جوانان و همچنین 
فدراســیون ورزش های همگانی و 
مرکز فن بــازار اســتارت آپ های 
ورزشــی آغاز خوبی داشتند. حاال 
با تشــکیل کمیته استارت آپ های 
ورزشی کشــور در وزارت ورزش و 
جوانان و همچنین ورود دوســتان 
شورای اسالمی شهر تهران امیدوار 
هســتیم که جهش خوبــی در این 
زمینه داشته باشیم. ورزش کشور و 
صنعــت ورزش نیازمند این جهش 
و تغییر نگاه است و امیدوار هستیم 
با حمایــت از جوانان اســتارت آپی 
 شــاهد تحولی خوب در این زمینه

 باشیم.

خبر ورزشی
گــزارش
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اگرچه ممکن اســت این 
جمــالت کمی شــما را 
دلســرد کند، با این حال 
جالــب اســت بدانید که 
اقدامات ضروری برای رقم 
زدن سالی فوق العاده، ابدا 
سخت نبوده و به راحتی 
توســط هر فردی قابل اجرا اســت. در 
همین راســتا به بررســی هشت اقدام 

ضروری خواهیم پرداخت.

   1-به صورت روزانه مطالعه داشته 
باشید

تفاوتی ندارد که میزان مطالعه شما تا قبل 
از خواندن این مسئله چقدر بوده است، 
شما باید در ســال آینده آن را به عادت 
روزانه خود تبدیل کنید. بدون شــک 
کتاب، مهم ترین منبع برای یادگیری 
بیشتر بوده و این امر به معنای افزایش 
ظرفیت جهت پیشرفت است. به خاطر 
داشته باشید که شــما صرفا به مطالعه 
کتاب های تخصصی محــدود نبوده و 
 هر موضوعی که مورد عالقه شما است، 
می تواند در گزینه ها قرار گیرد، با این 
حال این نکته را نیز مورد توجه خود قرار 
دهید که عمر هر فرد به اندازه ای نخواهد 
بود کــه فرصت بــرای مطالعه تمامی 
کتاب ها فراهم باشد. به همین خاطر نیز 
باید همواره به هزینه فرصت اقدام خود 
توجه داشته باشید. در این رابطه توجه 
 به توصیه هــای برترین-های جهان، 
می تواند راهنمای عمل بســیار خوبی 

باشد.
برای مثال بیل گیتس، همواره بهترین 
کتاب های هر ســال را معرفی می کند 
که همه آنها ارزش مطالعه بسیار باالیی 
را دارنــد. در نهایت اهمیــت مطالعه 
صرفا برای کسب دانش بیشتر نبوده و 
مطالعات روان شــناس ها حاکی از آن 
اســت که این اقدام، در زمینه کاهش 
اســترس و خطر ابتال به آلزایمر بسیار 
ســودمند خواهد بود. در رابطه با نحوه 
مطالعه نیز هر فرد باید به شرایط خود 
توجه داشته باشــد. برای مثال ممکن 

است کتاب صوتی، بهترین گزینه برای 
شما باشد.

   2-از پادکست ها برای استفاده از 
زمان های مرده خود استفاده کنید

اگرچه ممکن اســت در نگاه اول، زمان 
مرده هر فرد بسیار کم به نظر برسد، با این 
حال واقعیت این است که به طور معمول 
افراد در طول روز از سه ساعت وقت مرده 
برخوردار هستند که برای گوش دادن 
به تعداد زیادی پادکســت، کامال کافی 
خواهد بود. در رابطه با پادکست ها ذکر 
این نکته ضروری است که شما بهتر است 
تا به موارد مرتبط با حــوزه کاری خود 
توجه داشته باشید، با این حال یکسری 
موضوعات نظیر علم ان ال پی وجود دارد 
که گوش دادن به پادکست های آن، برای 
هر فردی مفید خواهد بود. خوشبختانه 
برای این دسترسی به انواع پادکست ها، 
تعداد زیادی اپلیکیشن وجود دارد. برای 
مثال شما می توانید از اپلیکیشن برنامه 
TED برای دسترسی به انواع پادکست ها 
که در نسخه جدید این برنامه اضافه شده 

است، استفاده کنید.

   3-در دوره های آموزشی ثبت 
نام کنید

برای ســال جدید دوره های آموزشی 
 را مورد توجــه قــرار داده و در چنین 
کالس هایی شرکت کنید. خوشبختانه 
در حال حاضر یادگیری، از تنوع باالتری 
 برخوردار شــده اســت و شــما حتی

 می توانید در دوره های آنالین و با کمک 
ابزارهایی نظیر وبینار، در هر زمینه ای 
دوره های آموزشی آن را سپری کنید. در 
نهایت توجه داشته باشید که بهترین نوع 
دوره های آموزشی، آنهایی هستند که 
در آخر به شما مدرکی معتبر را بدهند. 
 این امر باعث خواهد شــد تا برای شما

 فرصت های شغلی جدیدی نیز شکل 
گیــرد. درواقع تنــوع دادن بــه منابع 
درآمدی، برای هر فــردی کامال الزامی 

خواهد بود.

   4-از سرگرمی ها برای افزایش 
خالقیت خود استفاده کنید

این امر یک واقعیت اســت که حتی در 
بهترین شــرایط نیز نمی توان به مانند 
یک روبات رفتار کرد. به همین خاطر هر 
فردی نیاز به استراحت خواهد داشت، با 
این حال این امر که در استراحت های 
خود نیز کاری سودمندانه را انجام دهید، 
بدون شک دارای اهمیت زیادی خواهد 
بود. برای مثال می توان در وقفه میان دو 
فعالیت، یک سرگرمی مورد عالقه خود را 

انجام داد. نتایج تحقیقات در این زمینه 
حاکی از آن اســت که سرگرمی-های 
مختلف، به افزایش خالقیت انسان کمک 
می کند. در این رابطه بازی های رایانه ای 
نیز شامل این موضوع شده و نباید آنها را 
به عنوان عاملی مضر تلقی کرد. این امر 
در نهایت باعث خواهد شد تا فشار کاری 
شما کاهشی محسوس را پیدا کرده و از 

درگیر شدن با روزمرگی فاصله بگیرید.

   5-بازخوردها را مورد توجه جدی 
خود قرار دهید

یکــی از روش های بســیار عالی برای 
پیشرفت، توجه به انتقادات و پیشنهادات 
است. این امر در حالی است که تقریبا 
تمامی افراد از این موضوع فراری بوده و 
آن را می توان یکی از دالیلی دانست که 
باعث می شود تا تعداد افراد موفق در هر 
جامعه کامال محدود باشد. درواقع شما 

نمی توانید با عادت هــای رایج افرادی 
معمولی، به ســطح بهترین ها نزدیک 
شوید. در همین راستا توصیه می شود 
تا تمامی شرایط برای ترغیب افراد برای 
نظردهی را فراهم کرده و نسبت به آنها 
واکنش و استقبال فوق العاده ای را داشته 
باشــید. نکته دیگری که در این بخش 
باید مورد توجه قرار دهید این است که 
تمامی نظرات، از درجه اهمیت یکسانی 
برخوردار نبوده، با این حال بهتر است تا 
تمامی نظرات را مورد بررسی قرار دهید.

   6-یک هدف اصلی داشته باشید
این امر یک واقعیت است که نمی توان در 
چندین حوزه مختلف، به باالترین سطح 
ممکن دست پیدا کرد. برای مثال تاکنون 
هیچ فوتبالیست مطرحی، همزمان یک 
ستاره بزرگ در رشــته ای دیگر نظیر 
تنیس نبوده است. علت این امر به این 

خاطر است که پیشرفت در یک موضوع، 
به صرف تقریبا تمام زمان و انرژی شما 
نیاز خواهد داشــت. تحت این شرایط 
امکان پرداختن به موضوعات دیگر فراهم 
نبوده و به همین خاطر الزم است تا هدف 
اصلی خود را تعیین کنید. بدون شک 
شروع ســال جدید، بهترین زمان برای 
اعمال تغییرات بوده و می توان از زمان 
تعطیالت سال نو، برای پیدا کردن هدف 
اصلی خود در زندگی اســتفاده کرد. با 
تعیین هدف اصلی خود، امکان برنامه 

ریزی درست فراهم خواهد شد.

   7-فرصت ها را غنیمت شمارید
بدون شک جهان پر از فرصت های فوق 
العاده است که متعلق به افرادی خواهند 
شد که جســارت کافی اقدام کردن را 
دارند. برای این موضــوع توجه به نیاز 
خود و یا جامعه، به خوبی می تواند ایده 
الزم برای رشد ســریع را در شما ایجاد 
کند. برای مثال ایده اوبــر، پس از نیاز 
تراویس کاالنیک در سمیناری در کشور 
فرانسه شــکل گرفت که وی موفق به 
پیدا کردن ســریع یک تاکسی نشد. به 
همین خاطر در هر حوزه ای از کســب 
و کار، شما با مشکالت مختلفی مواجه 
خواهید شد که می تواند به ایده ای برای 
فعالیت تبدیل شود. با این حال این امر 
تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که شــما 
توجه و شجاعت کافی را داشته باشید. 
درواقع تقریبا تمامی ایده های موفق، در 
ابتدا مورد تمسخر قرار گرفته و برچسب 
غیرممکن بودن بر روی آنها زده شــده 
اســت. به عنوان نکته پایانی فراموش 

نکنید که هر فرد باید از آمادگی تغییر 
سریع برخوردار باشد. درواقع جهان با 
سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است. 
تحت این شرایط تنها افرادی می توانند 
بهترین عملکرد را داشته باشند که خود 

را با این موضوع هماهنگ سازند.

   8-ارتباطات خود را گسترش 
دهید

به هر میزان که ارتباطات بیشتر و عمیق 
تری را داشته باشــید، متوجه مسائل 
بیشتری نیز خواهید شد. این امر نه تنها 
در زمینه جهان بینی شــما تاثیرگذار 
خواهد بود، بلکه زمینه پیشرفت را نیز 
مهیا خواهد کرد. برای مثال بسیاری از 
فرصت های شغلی، از دل ارتباط خوب 
افراد بیرون آمده است، با این حال نباید از 
تاثیر همنشین غافل شد. به همین خاطر 
الزم است تا به کیفیت افراد اطراف خود 
نیز توجه ویژه ای را داشته باشید. برای 
 مثال در هر حوزه ای از کسب وکار، انواع 
انجمن ها وجود دارند که حضور شما، 
می تواند منجر بــه اتفاقات بی نظیری 
شود و زمینه آشنایی شما با بهترین ها 

را فراهم آورد.
در نهایت توجه داشته باشید که تمامی 
موارد معرفی شــده، تنها اصول اولیه و 
الزامی محســوب می شود. بدون شک 
با درگیر شــدن در هر یــک، متوجه 
بسیاری از نیازهای جدید خواهید شد. 
به همین خاطر نیز توصیه می شود که 
هیچ گاه خود را محدود نکرده و همواره 
 به دنبال راه جدید برای ارتقای ســطح

 خود باشید.

چگونه 2020 را به درخشان ترین سال کسب و کار خود تبدیل کنیم

	بیست	! سال	ِ

بدون شک جهان پر از 
فرصت های

 فوق العاده است که 
متعلق به افرادی 

خواهند شد که جسارت 
کافی اقدام کردن را 

دارند

در روزهای پایانی سال، همواره افراد به فکر کارهایی خواهند 
افتاد که موفق به انجام آن نشده و همین امر به انگیزه ای 
برای تالش بیشتر تبدیل می شود. درواقع این سوال همواره 
مطرح است که آیا می توان سال آینده را به درخشان ترین 
زمان زندگی خود تبدیل کرد؟ اگرچه هیچ کاری غیرممکن 
نیست، با این حال شما باید الزامات این امر را نیز فراهم آورید. 
درواقع تنها خواستن در این زمینه کافی نبوده و بدون آگاهی 
از اقداماتی که باید انجام شود، تمامی تالش های شما ممکن 

است با نتیجه ای نامناسب همراه باشد.

021	-	88016649									88356308
031	-	32274793										32274792

قابل توجه شهروندان گرامی آیا 
می دانید با مفقود شدن مدارک 
شناسایی خود ممکن است شما 
به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت	ثبت	آگهی	مفقودی	:	
agahinaslefarda.ir

پیرو آگهی ممنوعیت شماره 93/49267/700 مورخ 93/12/9 ، براساس نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده، 
افت سطح آب زیر زمینی و کسر ی حجم مخزن در محدوده مطالعاتی علویجه - دهق همچنان ادامه دارد. بنابراین به 
منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیر زمینی در محدوده یاد شده، به موجب ماده 4 قانون توزیع عادالنه آب، 
ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هر گونه افزایش بهره برداری از منابع آب )به استثنای موارد 
مندرج در آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد 
معین و ماده 57 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 و در حد سقف تخصیص آب ابالغ شده( 
در محدوده مطالعاتی مذکور طبق نقشه های موجود در دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیر زمینی شرکت مادر 
تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه ای اصفهان از تاریخ اتمام آگهی فوق )1398/9/24( به مدت 

5 سال دیگر تا تاریخ 1403/09/24 با حدود اربعه به شرح زیر تمدید می گردد. 
شمال: از محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی علویجه - دهق، گلپایگان و میمه در امتداد مرز محدوده مطالعاتی 

به کوه خنگه سوار، نقطه ارتفاعی 2528 و از آنجا تا کوه دهق )نقطه ارتفاعی 2545( 
شرق: از خط الراس کوه دهق )نقطه ارتفاعی 2545( در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به ارتفاعات چهار کوه سپس در 

امتداد مرز مذکور به کوه های موستان و کپه پلنگ و از آنجا تا کوه چشمه سنجید. 
جنوب: از کوه چشمه سنجید در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 2755 ، کوه بلند و در ادامه در امتداد 
مرز مذکور به کوه های اوره، دقوزی، چشمه بغل، پلنگ گالون و در ادامه تا محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی 

کرون، دامنه - داران و علویجه - دهق )نقطه ارتفاعی 3279 کوه سرریز( 
غرب: از محل تالقی فوق در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به ارتفاعات تخت میرزا حسن، کالزنه، چاق گدار و مهورسوز 

و از آنجا تا محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی علویجه - دهق ، گلپایگان و میمه 
شناسه: 715023

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی 
محدوده مطالعاتی علویجه - دهق واقع در استان اصفهان
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