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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 2000 تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به تنظیم پیشنهاداتی، ویژه دولت سیزدهم کرده است؛  

بسته پیشنهادی به دولت جدید برای رونق گردشگری
      برای هر کدام از حوزه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سرفصل هایی تعیین و ذیل آن ها چالش ها و راهکار برون رفت از هر چالش در نظر گرفته شده است
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بیابان اصفهان 
منتظر نتیجه 

قول ها!
17 ژوئن روز جهانی بیابان زدایی 
است که متاســفانه در کشور ما 
برای ایــن روز به خصوص، هیچ 
برنامه مشــخصی وجود ندارد 
زیرا برخی مســئوالنمان بر این 
باورند که ایران از قدیم االیام یک 
بیابان بــوده و نمی توان برای آن 
کاری کرد! در حالــی که تاریخ 
حرف دیگری مــی زند . در حال 
حاضر که مسئوالن با این بهانه 
می خواهند اشــتباهات خود را 
جبران کنند کشورهای منطقه 
که بیابانی بیش نبوده اند در حال 
درختکاری هستند و به مردمشان 
قول داده اند تا چند ســال آینده 
جنگل های دست ساز زیادی را 

ایجاد کنند.
وقتی اکوسیســتمهای نواحی 
خشک که بیش از یک سوم کره 
زمین را در بر می گیرند، شدیداً در 
معرض استفاده بیش از حد و عدم 
بهره برداری صحیح از زمین قرار 
دارند. فقر، جنگل زدایی و تخریب 
جنگل ها، چرای بیش از حد دام ها 
و روش های نامناسب و نادرست 

آبیاری همگی می تواند...

سبد معیشت حداقلی  ۹میلیون و ۱۲۰هزار 
تومان است؛

زندگی، زیر خط فقر
هزینه های زندگی روزبه روز و ماه به ماه افزایش 
می یابد و صاحبان درآمدهــای ثابت، کارگران 
و بازنشستگان راه به جایی ندارند! در حالی که 
حداقل دستمزد امسال کارگران و بازنشستگان 
کارگری با احتساب تمام مزایای مزدی حدود 
۴ میلیون تومان اســت، هزینه های زندگی سر 
به فلک کشیده و شــاید بتوانیم ادعا کنیم این 
۴ میلیون تومان هزینه اجاره خانه و حمل و نقل 

ماهانه خانوار هم نمی شود.
در این میان، سبد معیشت حداقلی خانوارهای 
کارگری )موضوع بند دوم ماده ۴1 قانون کار(، 
زمستان سال گذشــته و پیش از آغاز جدی 
مذاکرات مزدی 1۴۰۰ توســط سه گروه از 

شرکای اجتماعی محاسبه و ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

 قابلیت های سالمت دیجیتال در گردشگری پزشکی
صنعت گردشگری پزشکی در حال ورود به عصری جدید است که در آن مصرف  
کنندگان خواهان داشتن نقش بیشتر به واسطه  ابزارهای دیجیتال هستند. این 

ابزارها در مراقبت  های بهداشتی، چند هدف عمده را دنبال می  کنند مثل 
افزایش ارتباط و مشارکت میان کادر درمان و بیمار، تضمین دسترسی 
آسان به اطالعات شفاف، تصمیم  گیری آگاهانه و دریافت درمان ایمن. 

عالوه  بر این، ابزارهای دیجیتال از فرآیند توان بخشی هنگام بازگشت بیمار به 
منزل و تمام شدن مداخالت پزشکی، پشتیبانی می  کنند....

هاشم امینی در جلسه تنش 
آبی که با حضور مدیران آبفای 
مناطق خودگردان استان، برگزار 
شد گفت: استفاده از پمپ غیرمجاز قبح دارد و حق مردم 
با این کار دزدیده می شــود. وی افزود: باید از ظرفیت 
ائمه جمعه و جماعــات، نخبگان و افــراد تاثیر گذار 
 استفاده کرد تا قبح استفاده از پمپ غیرمجاز برای مردم

 تبیین شود. وی با اشاره به خدمات آبفای استان اصفهان 
گفت: باید نهایت تالش مان را انجام دهیم تا ماه های 
سخت پیش رو را با کمترین تنش پشت سر بگذاریم و 

از مردم هم تقاضا داریم با صبوری و مدیریت مصرف، ما 
را همراهی کنند. امینی افزود: رویکرد ما این است که 

عالوه بر رفع مشکالت کالن فشار آب در سطح استان، 
مشکالت موردی نیز در سریع ترین زمان ممکن حل 
شود. وی گفت: مردم بدانند که بی آبی یک کوچه نیز 
برای ما بسیار مهم است و به صورت شبانه روزی تمام 

تالشمان را در جهت رفع مشکل انجام می دهیم.
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت 
تعمیرات و نگه داری شبکه ها گفت: در سال های اخیر 
تعمیر و نگهداری شبکه ها موجب کاهش چشمگیر 
حوادث در برخی مناطق شده و به مدیریت توزیع آب 

نیز کمک کرده است.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛
نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه در شرایط تنش آبی، جنایت در حق مردم است

مدیر عامل آبفای اصفهان تصریح کرد: نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه و اختالل در فشار آب، جنایت در 
حق مردم است. اخبار اصفهان

گــــــزارش
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بازار طال و سکه 1400/3/25 ساعت 15:35

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,801,00010,885,000قدیم

سکه طرح 
10,582,00010,731,000جدید

5,900,0006,000,000نیم سکه

3,775,0003,875,000ربع سکه

2,312,0002,367,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,648,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,073,1001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,647,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,430,7001,373,900 عیار

آگهی فراخوان مزایده عمومی
شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

شماره مزایده :   003- 1400 / ش ن س
شرح مزایده : فروش حدود 895.11 کیلوگرم ادتیو ضایعاتی

جهت سایر اطالعات و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1400/03/23  لغایت  روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02  
به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد. 

نوبت دوم

نوبت دومآگهی مزایـده )مرحله اول( 

حسین پرآبی قمصری - شهردار قمصر

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/26
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شهرداری قمصر با استناد به بند 8-1 ، یکصد و ششمین مصوبه شورای اسالمی شهر قمصر مورخ 1400/04/13 در نظر دارد بخشی از فضای بوستان 
گالب را با شرایط مشروحه ذیل جهت راه اندازی شهربازی از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره به متقاضیان واجد شرایط الزم و دارای 

صالحیت واگذار نماید. 
مساحت مورد مزایده حدود 2600 متر مربع متعلق به شهرداری واقع در بوستان گالب به قیمت پایه هر ماه 25.000.000 ریال و جمع مبلغ سالیانه 300.000.000 ریال 

سایر شرایط: 
1- پیشنهاد دهندگان بایستی رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 

2- پیشنهاد دهندگان بایستی معادل 5% قیمت پایه به مبلغ 15.000.000 ریال را به عنوان سپرده به حساب 3100005117003 شهرداری قمصر نزد بانک ملی 
ایران شعبه قمصر واریز و یا ضمانت نامه بانکی به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 

3- پیشنهاد دهندگان می توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم از تاریخ انتشار آگهی )نوبت دوم( لغایت 1400/04/06 در اوقات اداری به 
شهرداری قمصر مراجعه نموده و اسناد مزایده از قبیل شرایط عمومی، نمونه قرارداد، شرح خدمات، مشخصات فنی، پیوست ها و سایر مدارک را دریافت نمایند. 
4- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را با  ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پاکت الک و مهر شده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

مورخه 1400/04/07 به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
5-- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخه 1400/4/8 در محل ساختمان اداري شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده 

در کمیسیون آزاد می باشد.
9- کمیسیون می تواند درصورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه آن را اعالم نماید.

10- سپرده نفرات اول و دوم  و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد  با برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز از انعقاد 
قرارداد خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و از نفر بعدی دعوت بعمل خواهد آمد بدیهي است چنانچه نفرات دوم و سوم نیزظرف مدت مقرر پس 

از ابالغ شهرداری  حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
11- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

12- پیشنهاد دهندگان می بایستی رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت )الف( ، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پاکت )ب( ، وپیشنهاد خود را 
در پاکت )ج( قراردهند.

13-تمدید اجاره موارد یاد شده به برنده مزایده جهت سال های بعد مشروط به رضایت شهرداری از عملکرد وی بوده که اجاره بها آن سالیانه طبق نرخ تورم و 
قیمت کارشناسی پس از تصویب شورای اسالمی شهر با رعایت سایر مقررات تعیین خواهد شد.

آگهی انتخابات نمایندگان  کارفرمایان
 شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون در هیئت های حل اختالف قانونکار

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد  114
99
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پیرو آگهی مورخ 1400/02/28 مندرج در هفته نامه دیباگران نجف آباد بدینوسیله از کلیه مدیران محترم کارگری منطقه مستقر در شهرستان نجف آباد ، تیران و کرون که 
تمایل دارند به شرکت در انتخابات مدیران به منظور نمایندگان کارفرمایان در هیئت های حل اختالف شهرستان نجف آباد و تیران و کرون )موضوع ماده 16 قانونکار( را دارند 
دعوت به عمل می آید مراتب درخواست خود )یا معرفی یکی از مدیران خود( را همراه آخرین تغییرات ثبتی و مدارک موید شرایط مندرج در تبصره های ماده 11 و ماده 12 
آیین نامه مصوب 87/9/2 مقام محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل حداقل پنج روز اداری قبل از انتخابات )حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه 

1400/4/8( کتبا به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد تسلیم و سپس جهت رای گیری در زمان و مکان زیر حضور به هم رسانند. 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: 1- معرفی نامه کتبی )حاوی شماره و تاریخ ثبت شرکت، مشخصات و سمت  دقیق و تلفن همراه عضو هیئت مدیره معرفی شده( 2- تصویر 

اساسنامه یا آخرین تغییرات ثبتی )روزنامه رسمی( ، 3- تصویر کارت ملی مدیر معرفی شده )حتما شماره تلفن همراه فرد معرفی شده در نامه قید گردد( 
زمان انتخابات:  روز سه شنبه 1400/04/15 ساعت 9:00 الی 12:00 صبح 

نشانی )مکان( سامانه انتخابات: لینک سامانه انتخابات قبل از شروع انتخابات به شماره تلفن همراه نماینده واجد شرایط ارسال خواهد شد. 
* تبصره 1 ماده 11: منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه های مشمول قانونکار که دارای شخصیت حقوقی 

هستند می باشد. 
* تبصره 2 ماده 11: هر یک از کارگاه های مذکور در منطقه صرفا می توانند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نمایند. 

* تبصره 3 ماده 11: موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی چنانچه خود راسا و بدون د خالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانونکار استفاده 
می نمایند. الزم است باالترین دستگاه یا مدیر عامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره را به منظور شرکت در مجمع کتبا معرفی نمایند. 

* ماده 12 : هر یک از مدیران واحدهای منطقه که مایل به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان را داشته باشند، باید حداقل پنج روز اداری قبل 
از انتخابات مراتب درخواست خود را همراه با مستندات و مدارک موید شرایط مندرج در تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده 11 آیین نامه حداکثر تا تاریخ 1400/4/8 کتبا به اداره تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید. 
اسامی نامزدها واجد شرایط: )به ترتیب حروف الفبا( 

آقایان: 1- داود اشراقی، 2- محمد حسین امانی بنی ، 3- محمد امینی، 4- محمد ایزدی، 5- مهدی توکلی، 6-  لطفعلی حاجی صادقیان نجف آبادی، 7- امین شرفی 
توجه:  رای دهندگان می تواند به حداکثر 3 نفر از افراد فوق رای دهند. 

* هر مدیر فقط می تواند نماینده یک واحد حقوقی باشد. 
* به مدارک ارسالی ناقص و یا خارج از فرجه تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه های مشــمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی و مستقر در 
شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون هستند، می باشد. 

آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

مدیریت
مرتبط

انجام  عملیات اجرایی بسته بندی محصوالت 48524502مناقصه1
قراردادهای خرید1400/04/05ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

شناسایی تولید کنندگان بوته سرامیکی -شناسایی2
خرید مواد مصرفی1400/04/15آزمایشگاهی سولفور زدایی شده

شناسایی سازندگان ظروف پالتینی -شناسایی3
خرید مواد مصرفی1400/04/07آزمایشگاهی )بوته و بشقابک پالتینی(

شناسایی تولیدکنندگان فیلم محافظ )روکش -شناسایی4
خرید مواد مصرفی1400/04/15پشت چسبدار(

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی    www.msc.ir  لینک مناقصات 
و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از 

طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه 

مراجعه بفرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه کد آگهی: 1400-16 
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ادامه از صفحه یک
...  به کاهش میزان حاصلخیزی 
زمیــن بیانجامــد و زمیــن را 
به بیابانــی بدون ثمــر تبدیل 
می کند. متاســفانه تالش هایی 
که در راســتای بیابان زدایی در 
گذشته صورت پذیرفته همگی 
به شکســت انجامیده و معضل 
فروسائی زمین در سراسر کشور 

رو به وخامت گذارده است. 
سال هاســت که موضــوع آب 
و کم آبی به مســاله ای عمومی 
تبدیل شده است.  هر چند گاهی 
دچار توهم پــر آبــی و عبور از 
خشکسالی می شویم اما واقعیت 
آن است که  در ســرزمینی که 
چشــمه ها و قنات هــا مقدس 
بودند و مقدس ترین الهه گان آن 
نگهبانان آب به شمار می آمدند 
در برهــه ای از زمــان این متاع 
ارزشمند به بدترین وضع ممکن 
نادیده گرفته شــد و تمام منابع 
آن دستخوش تغییرات غیر قابل 

جبران شد.
تا چند دهه قبــل، آب به عنوان 
کاالی اقتصادی شناخته نمی شد 
و به نقش ابزارهای اقتصادی در 
مدیریت عرضه و تقاضای آب نیز 

کمتر توجه می شد.
اما از دهــه ۱۹۹۰ میالدی آب 
به عنــوان کاالیــی اقتصادی و 
اجتماعی نام گذاری شــد که از 
مهم ترین دالیل این امر می توان 
به افزایش تقاضــا و کاهش در 
عرضه این منبع حیاتی اشــاره 

کرد. 
امــروزه، مدیریــت موثــر و 
واقع بینانــه منابــع آبــی در 
حوضه هــای آبریــز به دلیــل 
ضرورت رسیدگی به موضوعات 
چالش برانگیــزی کــه بیــن 
بخش های عرضه و تقاضا وجود 
دارد، یک وظیفه اساســی برای 
مدیران و برنامه ریزان است. طی 
دهه های اخیر افزایش فاصله بین 
تقاضا و منابــع آب تجدیدپذیر 
باعث شــده تا بیش از پیش این 
مهم مــورد توجه کشــور قرار 
گیرد. با توجه به روند فعلی رشد 
نیازهای آبی و کاهش قابل توجه 
منابع آبــی تجدیدپذیر در دهه 
اخیــر، بســیاری از محققان بر 
تشدید مسائل و بحران های آبی 
در دهه های آینده تاکید کرده اند. 
با این حــال بحــران آب ایران 
درحال ورود به الگوی جدیدی 
اســت که تاثیرات آن بر زندگی 
روزمره میلیون ها انســان قابل 

مشاهده است.
این امر بــه راحتی در اســتانی 
مانند اصفهان کــه دیگر زاینده 
رودی ندارد قابل مشاهده است. 
استانی که ســالها به کشاورزی 
معروف بــوده و از محصوالتش 
برای تمام اســتان های کشــور 
صادر می شــده اســت حاال به 
دلیل بــی تدبیری هــای برخی 
مســئوالن به بیابانــی لم یزرع 
تبدیل شده اســت. کشاورزان 
اصفهانــی بارها بــا روش های 
مختلف سعی بر این داشته اند که 
صدای اعتراض خود را به گوش 
مسئوالن برسانند اما متاسفانه 
 انــگار گــوش شــنوایی وجود

 ندارد.
حاال ماه هاســت این کشاورزان 
به نشانه اعتراض چادرهایی در 
اطراف شــهر بر پا کرده اند که 
این چادر هــا در حــال حاضر 
محل رفت و آمد نمایندگانی از 
نامزدهای ریاســت جمهوری و 

شورای شهر شده است.
 امیدواریم هر کدام از این عزیزان 
به منســب مورد نظر می رسند 
یادشان نرود در این چادر ها چه 
قول هایی به کشــاورزان و بقیه 

مردم استان اصفهان داده اند.
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مردم نگران کمبود و افزایش قیمت کاال نباشند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با وجود فراوانی کاال هایی مانند شکر، گوشت، 

برنج و ... تنظیم بازار به خوبی انجام گرفته است.
ایرج موفق رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان  با اشاره به ایام انتخابات گفت: با برنامه ریزی های 

انجام شده مایحتاج مردم به میزان کافی در بازار عرضه شده است.
او درباره میزان توزیع این کاال ها بیان کرد: میزان ۸هزار تن برنج، ۲۸۰ تن گوشت گوساله منجمد، ۵۰ تن مرغ 

منجمد و ۷هزار و صد تن شکر در سطح استان توزیع شد.
او با اشاره به نوسان های قیمت شکر افزود: درحال حاضر قیمت شــکر را کنترل کرده ایم که مردم می توانند در 

فروشگاه های زنجیره ای آن را با قیمت هر کیلو، ۸هزار و هفتصد تومان و در خرده فروشی ها با قیمت ۱۲هزار و پانصد تومان 
خریداری کنند. موفق بیان کرد: با توجه به مصوبه اخیر تنظیم بازار کشور، مسئولیت ساماندهی و تأمین مرغ و تخم مرغ به وزارت جهاد کشاورزی 
و توزیع آن ها به حوزه بازرگانی واگذار شد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا این تنظیم بازار فقط مربوط 
به ایام انتخابات است یا خیر؟ گفت: جای هیچ گونه نگرانی نیست و حتی بعد از انتخابات هم کنترل قیمت ها و عرضه کاال به بازار، به همین گونه 

ادامه خواهد داشت.

ذخایر سدهای استان اصفهان ۵۰ درصد کاهش یافت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: انتظار است وزارت نیرو برای رفع مشکالت آب اصفهان در 
اجرای طرح آبرسانی اصفهان دوم تسریع کند، اصفهان با توجه به مشترکانی که دارد بیش از ۴.۳ مترمکعب 
در ثانیه با کمبود آب روبه رو است. منصور شیشه فروش با اشاره به وجود ۳ هزار و ۵۰۰ استخر ذخیره آب 
کشاورزی در استان اظهار داشت: ذخایر سدهای استان اصفهان دچار کاهش ۵۰ درصدی شده اند و رودخانه 

زاینده رود در بخش هایی جاری نیست.  وی با اشــاره به اینکه ۳۱۰ روستا در استان اصفهان آبرسانی سیار 
می شوند، بیان کرد: طرح آبرسانی اصفهان بزرگ ۵6 شهر و ۸۰ روستا را در بر می گیرد و به دلیل شدت گرما و 

افزایش مصارف آب، ظرفیت تأمین آب کم شده است و در این مدت شهرهای استان در معرض افت فشار آب و قطع آب 
قرار گرفتند. شیشه فروش با اشاره به اینکه چاه های اطراف زاینده  رود خشک شده و اثرات خشکی زاینده رود افزایش کانون های 

گرد و غبار، فرونشست زمین در استان است، گفت: بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی اطراف زاینده رود کشت نشده است و این زمین ها 
تبدیل به کانون های گرد و غبار شده است. وی با اشاره به اینکه آبرسانی سیار افزایش پیدا کرده است و با افزایش گرما در بخش های مختلف اعمال 
محدودیت شده است، ادامه داد: شرکت آبفا اصفهان برای مدیریت بهینه مصرف آب تله متری، نظارت بر مخازن آب، زون بندی و هوشمندسازی 

شبکه و اصالح ۳۰۰ کیومتر شبکه آبرسانی در روستاها را انجام داده است اما باز هم مشکالتی در تأمین آب شرب به وجود آمده است.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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غفلت از میراث منقول 
از جمله میراث هایی 

که در قالب اشیاء 
ویژه ای هستند، نبود 

امکانات زیر ساختی در 
تبدیل میراث به جاذبه 

گردشگری از دیگر 
مواردی است که در 

بسته توسعه گردشگری 
اتاق بازرگانی به آن 

توجه شده

برخی گمان می کنند که 
کرونا تنهــا عاملی بوده که 
بر صنعت گردشگری تاثیر 
منفی گذاشــته است، اما 
اگر زمینه و بستر هدفمند 
و دقیقی برای این صنعت در 
کشور ما در نظر گرفته شده 
بود کرونا و اعمال محدودیت ها نمی توانست 

آسیب جدی به این حوزه وارد کند.

   تهیه بسته پیشــنهادی توسعه 
گردشگری به دولت در حد کالن

سحر امینی دبیر کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان گفت: کمیســیون گردشگری و 
برند اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به تهیه و 
تنظیم بسته پیشنهادی توسعه گردشگری 
ویژه دولت جدید کرده است. او ادامه داد: در  
بسته پیشنهادی با در نظر گرفتن چالش ها 
در سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و 
صنایع دستی راهکار و سیاست گذاری های 
کالن ارائه شــده اســت. دبیر کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: 
مقیاس ما برای تهیه این بسته پیشنهادی 
کشــوری اســت تا دولت جدید بتواند با 
اســتفاده از این راهکار ها تصمیم گیری و 
سیاســت گذاری های صحیحی در حوزه 
گردشگری داشته باشد و با تغییر نگاه به این 
صنعت جایگزین مناسبی برای درآمد های 

کشور داشته باشیم.

   شناســایی  چالش هــای حوزه 
گردشگری 

امینی با اشــاره به رصد چند ســاله اتاق 
بازرگانی در سه حوزه گردشگری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی خاطرنشان کرد: 
برای هر کدام از حوزه های گردشــگری، 
میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی 
سرفصل هایی تعیین و ذیل آن ها چالش ها 
و راهکار برون رفت از هــر چالش در نظر 

گرفته شده است.
او افزود: در حوزه گردشگری سرفصل های 
سیاست گذاری، تصمیم گیری، مدیریت و 
آموزش و پژوهش در نظر گرفته شده است، 
در حوزه میراث فرهنگی نیز برای حمایت 
از میراث ملموس و ناملموس سیاســت 

گذاری ها و پیشنهاداتی را ارائه کردیم.
دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
اصفهان افزود: در حوزه صنایع دستی در 

بحث بازاریابی، رفع موانع تولید مواداولیه، 
ورود مواد اولیه مورد نیاز هنرمندان صنایع 
دستی به کشــور، ایجاد اتحادیه واحد و 
مشخص، توجه ویژه به قوانینی که در بیمه، 
مالیات، گمرک و پســت وجــود دارد و تا 
کنون باعث شده اند هنرمندان و فعاالن این 
حوزه متضرر شوند راهکار هایی کاربردی 

ارائه شد.
امینی خاطر نشــان کــرد: این بســته 
پیشــنهادی توسعه گردشــگری شامل 
چالش هــا و مشــکالت و ســپس ارائه 
راهکار های رفع آنهاست تا بتوانیم به یک 

درآمد پایدار در حوزه گردشگری برسیم.
او افزود: باید گفت ایــن چالش ها در حد 
بسیار کالن است، چون مقیاس ما ملی بوده 
است و تاثیرگذاری آن بر روی حلقه های 
گردشگری خواهد بود، همچنین درخواست 
داریم تا با بهره گرفتن از این بســته دولت 
جدید آسیب هایی را که صنعت گردشگری 
ایران پس از کرونا متحمل شد و به کما رفت 
جبران کند. دبیر کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: در حوزه 
گردشگری رقبای ما در سایر کشور ها حتی 
با وجود کرونا همچنان به کار خود ادامه داده 
و گاه حتی رشد چشمگیری نیز داشتند، اما 
در این دوره صنعت گردشگری در کشور ما 
آسیب های جدی و بسیاری را متحمل شد 
به همین دلیل گردشگری در کشور ما نیاز 
به احیا و یک ستاد یا گروه ملی منسجم دارد 
تا با عملکرد همگام و هدفمند این صنعت را 

به روز های اوج برسانند.

   در تصمیم گیری های کالن کشور 
گردشگری در اولویت نیست

سحر موحدی رئیس کمیسیون محصوالت 
خالق اتاق بازرگانی اصفهان در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت: وقتی سخن از مشکالت به 
میان می آیر به موانع جزئی اشاره می کنیم، 
اما زمانی که مشکالت را با هم ترکیب کنیم 
می توانیم به مسئله اصلی برسیم به همین 
دلیل با در نظر گرفتن مشــکالت حوزه 
گردشگری و میراث فرهنگی توانسته ایم 

مسائل مهم را شناسایی و احصا کنیم.
او ادامه داد: می توان گفت مســئله اصلی 

گردشــگری در کشــور ما نبود اولویت 
گردشگری در کالن کشور است و همین 
مســئله باعث شــده تــا از ظرفیت های 
این صنعت غافل شــویم و فعاالن حوزه 
گردشــگری با مســائل فراوانی دست به 

گریبان باشند.

   دســته بندی مشــکالت حوزه 
گردشگری

رئیس کمیسیون محصوالت خالق اتاق 
بازرگانی اصفهان بیان کرد: در چهار دسته 
مدیریت، برنامه ریزی، سیاســت گذاری، 
آموزش و پژوهش مســائل گردشگری را 
طبقه بندی کرده ایــم. موحدی افزود: در 
حوزه مدیریت صنعت بــا ضعف هایی در 
دیپلماسی فرهنگی، بازاریابی بین المل، 
حوزه زیر ســاخت ها و مدیریــت منایع 
انســانی مواجه اســت که برای حل این 
موضوع راهکار هایی را در بســته توسعه 
گردشگری در نظر گرفته ایم. او خاطر نشان 
کرد: در برنامه ریزی نبود برنامه هایی که 
متناسب با بازار های آینده است، حمایت 
مالی و نبود اکوسیستم نوآوری به منظور 
توسعه گردشگری ســبب بروز مشکالت 
فراوانی در این صنعت شــده است. رئیس 
کمیسیون محصوالت خالق اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: در حوزه سیاســت گذاری 
نخست خالء سیاست مناسب و هدفمند 
و ســپس خالء الگوی سیاســت گذاری 
نظام مند و خالء در قوانیــن و مقررات که 
هماهنگ کننده حرکت های گردشگری 
باشــد باعث ضرر و زیان فعاالن این حوزه 
شده است که نیازمند یک نگاه ویژه برای 
رفع آن ها هســتیم. موحدی در خصوص 
چالش های حوزه آمــوزش و پژوهش در 
صنعت گردشــگری بیان کرد: ضعف در 
آموزش های تخصصــی و مهارتی نیروی 
انسانی و آموزش های عمومی برای فرهنگ 
سازی ســفر از جمله مواردی است که در 
بسته توسعه گردشگری به آن توجه ویژه 

شده است.

   زیرساخت ها و عملکرد دو موضوع 
شاخص در حوزه میراث فرهنگی

او با اشاره به تقســیم بندی حوزه میراث 
فرهنگی بــه دو دســته زیر ســاخت و 
عملکرد برای مشــخص کردن مسائل و 
ارائه راهکار ها عنوان کرد: زیرســاخت ها 
در حوزه گردشگری شامل بنا های تاریخی 
که در حال تخریب هســتند و متاسفانه 
تعدادشان نیز زیاد است و طرح های تکمیل 
نشده می شود که در این بسته پیشنهادی 
تالش شده تا با ارائه راهکار های کاربردی 
این مشــکالت در حوزه میراث فرهنگی 

رفع شود.
رئیس کمیسیون محصوالت خالق اتاق 
بازرگانی اصفهان گفــت: غفلت از میراث 
منقول از جملــه میراث هایی که در قالب 
اشــیاء ویژه ای هســتند، نبــود امکانات 
زیر ســاختی در تبدیل میراث به جاذبه 
گردشــگری از دیگر مواردی است که در 
بسته توسعه گردشگری اتاق بازرگانی به 

آن توجه شده.
موحدی ادامه داد: افراد ممکن است تصور 
کنند هــر بنایی که ســابقه تاریخی دارد 
جاذبه گردشگری نیز محسوب می شود، 
اما الزاما این تصور صحیح نیست و بایستی 
برنامه هایی دیده شود تا یک بنای تاریخی 
به جاذبه تبدیل شود حال این برنامه ها در 

این بسته در نظر گرفته شده اند.
او اظهار کــرد: در حــوزه عملکرد میراث 
فرهنگی مســائلی مانند نبــود نیرو های 
متخصص مرمت و حفاظت، مشــکل در 
هزینه و درآمد بنا های تاریخی، کم بودن 
بودجه هــای حمایتی و معرفــی میراث 
فرهنگی در سطح ملی و بین الملل در نظر 

گرفته شده است.
رئیس کمیسیون محصوالت خالق اتاق 
بازرگانی اصفهان با اشاره به اهمیت آموزش 
و فرهنگ سازی عمومی برای حفظ میراث 
فرهنگی گفت: بهره مندی از دیپلماسی 
بین المللــی به منظور حفــظ و ثبت آثار 
تاریخی بســیار حائز اهمیت است، چون 
بســیاری از کشــور ها برای این موضوع 
برنامه هایی دارند و حتــی از بودجه های 
بین المللی اســتفاده می کنند تا این آثار 
حفظ شود، اما در کشور ما به این موضوع 

مهم توجه نشده است.

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به تنظیم پیشنهاداتی، ویژه دولت سیزدهم کرده است؛  

بسته پیشنهادی به دولت جدید برای رونق گردشگری

اتاق بازرگانی اصفهان در بســته ای پیشــنهادی مشکالت و 
چالش های صنعت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی 
و راهکار ها را برای دولت جدید برشمرده است. صنعت گردشگری 
از ســودآورترین صنعت ها در جهان است، اما در حالی که سایر 
کشور ها با برنامه ریزی و ایجاد بستر های مناسب توانسته اند از این 
حوزه به درآمد های قابل توجه و پایدار برسند در کشور ما با وجود 

زمینه های الزم، این صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

      برای هر کدام از حوزه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سرفصل هایی تعیین و ذیل آن ها چالش ها و راهکار برون رفت از هر چالش در نظر گرفته شده است

باشگاه خبرنگاران 
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 قطع برق هفتگی در شرکت گاز 
استان اصفهان 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: با توجه به 
اعالم وزارت نیرو مبنی بر کمبود برق درسطح کشور و 
سهم استان اصفهان در تامین این کسری، قطع برق 
در تمامی ادارات و صنایع در صــورت عدم رعایت ضوابط مصرف بهینه اجتناب 

ناپذیر است. 
مهندس علوی با اعالم این مطلب افزود: با توجه به دستور العمل های ابالغی به 
این شرکت در جهت کاهش مصرف برق، در روزهای شنبه، یکشنبه و چهارشنبه 
هر هفته به مدت ۳ساعت و در ساعات پیک مصرف) ۱۱ تا۱۴ ( ملزم به قطع برق 
و استفاده از دیزل ژنراتور هستیم و در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته نیز با 
مصرف بهینه توسط همکاران حداقل برق مصرفی را در ساختمان اداره مرکزی 

خواهیم داشت.
مهندس علوی، با بیان اینکه در شــرایط فعلی قطع برق بــرای تمامی ادارات و 
سازمان ها الزامی بوده و برنامه قطع برق و استفاده از دیزل ژنراتور از سوی شرکت 
توزیع برق تدوین و ابالغ شده است، اضافه کرد: طبق مجوز صادر شده از سوی 

استانداری، تخطی از برنامه ابالغی منجر به قطع انشعاب برق خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت:اساسا موضوع قطع برق جزو برنامه ها 
و موضوعات بهینه سازی مصرف برق نیست. مشکل فعلی ناشی از بحران کمبود 
برق در کشور است که به عنوان یک وضعیت اضطراری قلمداد می گردد و موضوع 
مصرف بهینه از طریق اجرای طرح های مهندسی، جایگزینی تجهیزات موجود با 
نمونه های کم مصرف، اتخاذ تدابیری برای حذف مصارف غیرضروری، استفاده 
از انرژی های تجدیــد پذیر و... پیگیری می گردد. وی، بیان داشــت:عدم قطع 
برق بخش خانگی با توجه به بســتری بودن برخی از بیماران کرونایی در منازل 
و همچنین عدم قطع برق بیمارســتان ها و مراکز امدادی نظیر اورژانس و آتش 
نشانی منوط به تامین کسری برق از سوی ادارات دولتی و صنایع گردیده، لذا قطع 
نشدن برق بخش خانگی طی ۱۰ روز اخیر مرهون صبر و تحمل کارکنان شرکت 
ها و ادارات سطح استان می باشد. اما از آنجایی که رفاه کارکنان نیز از مسائل مهم 
است، بخش های مرتبط ماموریت دارند تا مشکالت رفاهی کارکنان بویژه موضوع 
سیستم های سرمایشی را با رعایت دستورالعمل ها وقوانین ابالغ شده حل نمایند.

 توسعه زیرساخت های مخابراتی
 در شهرستان اردستان

به همت مخابــرات منطقه اصفهان، زیرســاختهای 
مخابراتی در بخش ثابت و سیار در سطح شهرستان 
اردســتان توســعه یافت.  به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه اصفهان، در راســتای تحقق عدالت ارتباطی و ایجاد ارتباطی 
فراگیر، زیر ساخت های فنی واگذاری اینترنت خانگی ADSL  در روستای شهید 
رجائی از توابع شهرستان اردستان اجرایی شد و با این اقدام زمینه اعطای اینترنت 
ثابت به متقاضیان در این روستا فراهم شد. گفتنی است ارتقای تکنولوژی سایت 
تورزن به نسل سوم تلفن همراه نیز از دیگر اقداماتی است که در زمینه خدمت 
رسانی به مردم عزیز این شهرستان صورت گرفته و باعث بهبود پوشش اپراتور 
همراه اول در روستاهای تورزن، دچان و سیانک گردیده است. ارتباط میان توسعه 
ICT و توسعه اقتصادی کشورها یک رابطه دو سویه است و توسعه ICT از طرق 
مختلفی می تواند بر عملکرد کلی اقتصاد اثرگذار باشد. اول اینکه، پیشرفت در این 
بخش می تواند موجب افزایش تولید و بهبود بهره وری در خود بخش مربوطه شود 
که مستقیما عملکرد اقتصادی جامعه را بهبود می بخشد. دوم و از همه مهمتر 
اینکه، کاربرد آن در بخش های دیگر و بهبود عملکرد بخش های استفاده کنننده به 
طور غیرمستقیم عملکرد اقتصادی جامعه را بهبود می بخشد. همچنین از سوی 
دیگر افزایش درآمد سرانه به عنوان شاخصی از رفاه جامعه موجب افزایش تقاضای 
خدمات ICT و در نتیجه توســعه بخش می شود. درعصر کنونی بهره مندی از 
زیرساخت های فناوری اطالعات به دلیل آثار مثبت مستقیم و غیرمستقیم این 
حوزه بر جنبه های مختلف اقتصاد، یکی از نمونه های توسعه اقتصادی و پیشرفت 
جوامع است و از اینرو توسعه فناوری بعنوان عناصر کلیدی فضای مجازی اغلب 

به عنوان یک هدف کالن سیاستگذاری در کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

انــــرژی

ارتباطـــات

کاخ چهلستون در عهد قدیم
برگرفته از کتاب »میراث اصفهان-قاجار تا پهلوی به روایت تصویر«

اصفهان
قدیم

انـــرژی

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

اصفهان در روز انتخابات خاموش نمی   شود
ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان گفت: با 
اقدامات انجام نشــده در مدیریت بار و همکاری 
مــردم و صنایــع با شــرکت های توزیــع برق، 
 استان اصفهان در روز انتخابات ریاســت جمهوری خاموشی نخواهد

 داشت.

محمدرضا نوحی  در خصوص وضعیت تامین برق اصفهــان طی روز جمعه )۲۸ 
خرداد( در انتخابات ریاســت جمهوری با توجه به فعالیت ۳۴6۷ شعب اخذ رای 
در استان، اظهار کرد: از مردم اســتان اصفهان بابت صرفه جویی در مصرف برق و 
همچنین به موقع مصرف کردن وسایل پرمصرف و همکاری با شرکت های توزیع 

برق تشکر می کنم.
وی به همــکاری صنعت در خصــوص جابجایــی شــیفت های کاری در پیک 
مصرف اشــاره کرد و گفــت: باید توجه داشــت که همــواره بــا افزایش دمای 
هوا روبرو هســتیم، اما با توجــه به مدار آمدن نیــروگاه اتمی بوشــهر، در حال 
حاضر هزار مگاوات برق به شــبکه سراســری تحویل می شــود، از ســوی دیگر 
 با اتمــام تعمیرات اساســی برخــی نیروگاه ها، آنهــا نیز به کمک شــبکه برق 

آمده اند.
ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان با اشــاره به جلســه اخیر برق استان و 
با حضور اســتاندار و دادســتان اصفهان و تاکید بر کاهش مصــرف برق ادارات، 
توضیح داد: خوشــبختانه امروز با کاهــش ۵۰ درصدی مصرف بــرق در ادارات 
 مواجه هســتیم، همچنین مولد برق برخی از صنایع در پیــک مصرف وارد مدار 

می شوند.
وی گفت: از ســوی دیگر برای مدیریت بار اقدام به جابجایی شیفت های یک روز 
کاری در صنایع کرده ایم که با توجه به ابالغ هیات وزیران این تغییر شیفت کاری 

انجام می شود.
نوحی تصریح کــرد: با اقدامات انجام شــده در مدیریت بار، اســتان اصفهان روز 

انتخابات ریاست جمهوری خاموشی نخواهد داشت.
وی با اشــاره به احتمال برخی حوادث برق در روز انتخابات، گفت: در بســیاری 
از موارد اضطــراری همچــون انتخابــات و ... گروه های ویژه ای بــه صورت ۲۴ 
ســاعته در خطوط انتقــال و برخی پســت های برق مســتقر می کنیــم تا در 
 صورت وقوع هر حادثه، بالفاصلــه در کوتاه ترین زمان ممکــن موضوع برطرف

 شود.

ایسنا
خـــبــــر

اخبار اصفهان
خـــبــــر

اخبار اصفهان
خـــبــــر



نتایجمطالعهبالینی"واکسنفخرا"منتشرمیشود
مدیر پروژه واکســن ایرانی فخرا با بیان این که نتایج مطالعات این واکسن منتشر می شود، گفت: امیدوار هستیم که از اواسط تابستان 
با بهره برداری از کل زیرساخت ها، حدود یک تا ۱.۵ میلیون دوز واکسن کرونا را در ماه تولید کنیم. احمد کریمی با بیان این که در فاز 
اول کارآزمایی بالینی واکسن کرونای "فخرا" با موفقیت به ۱3۵ نفر داوطلب تزریق شد، اظهار کرد: در این فاز بی خطری واکسن فخرا 
محرز شد و فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا روی ۵00 نفر داوطلب در تهران از ۱9 خردادماه آغاز شده است.وی در پاسخ به این 
سوال که "آیا نتایج مطالعات کارآزمایی بالینی واکسن فخرا منتشر می شود؟ " تصریح کرد: بله؛ نتایج آماده شده و در ماه آینده منتشر 
می شود. در فاز اول، به دنبال این بودیم که بدانیم در پی تزریق واکسن کرونا، سیستم ایمنی داوطلبان تحریک می شود یا خیر که ایجاد 
"آنتی بادی های نوترالیزان" در خون داوطلبان ثابت کرده است که این واکسن قابلیت خنثی سازی ویروس را دارد البته باید برای اثبات 
ایمنی زایی واکسن، فاز سه نیز انجام شود تا بتوانیم با قطعیت درباره ایمنی زایی واکسن صحبت کنیم و باید در جامعه آماری باال درصد 
اثربخشی واکسن را بررسی کنیم که این امر مستلزم اجرای فاز سوم است و پس از اجرای فاز دوم، با مجوز وزارت بهداشت وارد فاز سوم 
خواهیم شد .مدیر پروژه واکسن ایرانی فخرا درباره زیرســاخت تولید انبوه واکسن نیز گفت: ما امیدوار هستیم که از اواسط تابستان با 
بهره برداری از کل زیرساخت ها، حدود یک تا ۱.۵ میلیون دوز واکسن کرونا را در ماه تولید کنیم. پس از اجرای فاز سوم مطالعه بالینی، 

می توانیم درخواست مجوز مصرف اورژانسی واکسن را به سازمان غذا و دارو ارائه کنیم.

نبایدعوارضخطرناککرونارابهعوارضنزدنواکسنترجیحداد
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: هر واکسنی دارای عوارضی است، اما نباید عوارض خطرناک بیماری کرونا را به عوارض نزدن 

واکسن ترجیح داد.
عاطفه عابدینی اظهار کرد: بر اساس مطالعات مختلف در دنیا همه باید بر اساس اولویت های اعالم شده اقدام به تزریق واکسن کنند، زیرا تنها  

واکسیناسیون می تواند تمام افراد جامعه را در برابر ویروس کرونا ایمن کند.
او ادامه داد: واکسن هایی که برای مقابله با بیماری کرونا در زنجیره رسمی به مردم تزریق می شود، تقلبی نیست.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا بیان کرد: هر واکســنی با توجه به پلتفرم های آن واکسن، دارای عوارضی است، اما نباید عوارض خطرناک 
بیماری کرونا را به عوارض نزدن واکسن ترجیح داد.

درباره واکسیناســیون کودکان در زمان همه گیری کرونا تاکید کرد:  تاخیر در تزریق واکسن ها به کودکان در این دوران، عواقب خطرناکی 
برای آن ها دارد و ممکن است منجر به بروز بیماری های دیگری شود.

عابدینی افزود: برخی از بیماری ها مانند سل عالئم شان شبیه به بیماری کروناست و اگر مردم به این موضوع توجه نکنند باعث بروز و شیوع 
بیماری های دیگری مثل سرخک در کشور خواهند شد.

سالمت
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لزومتزریقُدزدوم
واکسنکرونابهکادر
درمانوپزشکان

تازهکار
مدیرکل روابط عمومی ســازمان 
نظام پزشکی کشــور بر اهمیت 
تزریق واکســن کرونا به پزشکان 
تازه کار که به تازگی نظام پزشکی 
خود را دریافــت کرده اند تأکید 
کرد.حســین کرمانپور، مدیرکل 
روابط عمومــی ســازمان نظام 
پزشــکی کشــور در گفت وگو با 
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان 
گــروه علمی پزشــکی باشــگاه 
خبرنگاران جــوان، درباره تزریق 
ُدز اول و دوم واکسن کادر درمان  
اظهار کرد: وضعیت فعلی ما زیاد 
خوب نیســت، زیرا با یک موجی 
از امید وارد میدان شــده ایم، اما 
به بن بســت خوردیم.او افزود: با 
رایزنی ها برای  افــراد باالی ۵0 
ســال ُدز اول را تزریــق کردیم 
اما ما خانه بهداشــت نداریم که 
بتوانیم هر زمانی که شد، واکسن 
را تزریق کنیم. بــه همین دلیل 
مجبور هستیم یک بازه زمانی را 
برای انجام ایــن کار تعیین کنیم 
و کادر درمان هم موظف هستند 
در  وقت مشخص شده اقدام کنند.

کرمانپور ادامه داد: زمان دریافت 
واکسن در نوبت دهی های تعیین 
شــده، برخی  افراد مبتال به کرونا 
شدند یا بیماری خاصی داشتند 
که نمی توانســتند واکسن بزنند، 
به همین دلیل در گروه اول برای 
زدن واکســن قرار نگرفتند. این  
افراد حــدود ۵ الی ۶ هــزار نفر 
هســتند که هنوز واکسن ُدز اول 
را دریافت نکردند چه برســد به 
مرحله دوم تزریق.مدیرکل روابط 
عمومی ســازمان نظام پزشکی 
کشور تصریح کرد: در این باره نامه 
ای به وزارت بهداشت نوشتیم که 
کادر درمان به شــدت در معرض 
خطر هستند اما پاسخ آنها طوالنی 
شده اســت.او گفت: یک عده از 
این افراد پزشــکان جوان یا تازه 
کار هســتند که بــه تازگی نظام 
پزشکی خود را دریافت کردند و 
عمال نمی توانند واکســن بزنند. 
اغلب این افراد که واکسن نزده اند 
در بخش اوژانس بیمارســتان ها 

مشغول به کار هستند.

بیخطربودنواکسن
کووایرانبرکتتایید

شدهاست
 مدیرکل روابــط عمومی وزارت 
بهداشت و سخنگوی سازمان غذا 
و دارو  گفــت: در مطالعات انجام 
گرفته روی واکســن »کوو ایران 
برکت«، بی خطر بودن این واکسن 
تایید شده است.کیانوش جهانپور 
با اشاره به اخذ مجوز واکسن تمام 
ایرانی برکت جهت تزریق اظهار 
کرد: واکسن تمام ایرانی کوو ایران 
برکت بر پایه ویــروس غیرفعال 
اســت.او ادامــه داد: مطالعــات 
حیوانی و انســانی واکسن برکت 
از زمستان سال گذشته در کشور 
آغاز شده است و نتایج فاز های اول 
و دوم این مطالعه مطلوب گزارش 
شــده اســت.جهانپور بیان کرد: 
فاز ســوم مطالعه انسانی واکسن 
برکت بر روی بیــش از ۲0 هزار 
نفر انجام شده و مردم ایران در فاز 
سوم مطالعه انسانی این واکسن را 

دریافت کرده اند.
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو 
تاکید کــرد: در مطالعــات انجام 
گرفته روی این واکسن، بی خطر 
بودن واکســن برکت تایید شده 

است.

سالمت
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عضو تیم تحقیقاتی واکسن »کوو ایران برکت« گفت: پایش هایی 
در مورد موثر بودن این واکسن در مقابله با گونه های جدید ویروس 
کرونا از جمله گونه های آفریقایی و هندی در حال انجام است که 

نتایج آن به زودی منتشر می شود.

 بهداشت نیوز
گزارش
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دکتر اصغر عبدلی دانشیار 
گــروه ویروس شناســی 
انســتیتو پاســتور ایران 
در برنامــه زنــده صفحه 
اینستاگرام خود با موضوع 
»واکسن کوو ایران برکت 
از ابتدا تاکنــون« در این 
خصوص توضیح داد: این واکســن اگر 
به هر دلیلی، جوابگوی گونه های جدید 
نباشــد به دلیل این که روند تولید در 
اختیار خودمان اســت بــه راحتی می 
توان واکســنی تولید کرد که پوشش 
گونه های جدید یا در گردش کشور را 

داشته باشد.
ســالمت مردم اولویت اصلی محققان 

است
وی اظهار داشــت: اولویــت کار همه 
محققان سالمت مردم است، ما فرزند 
این ملت هســتیم و نهایت سعی خود 
را می کنیم تا به دور از سیاست زدگی، 
عین واقعیت را به هموطنان ارایه کنیم.

عضو تیم تحقیقاتی واکسن کوو ایران 
برکت خاطرنشــان کرد: ما مدیون این 
آب و خاک هســتیم و دل در گرو این 
ســرزمین داریم و نهایت سعی خود را 
خواهیم کرد تا با تمام تمام توان و وجود 

در خدمت مردم این مرز و بوم باشیم.
سازمان غذا و دارو با سخت ترین 
روش های دنیا، واکسن های داخلی 

را ارزیابی می کند
عبدلی ادامه داد: سازمان غذا و دارو تا 
این لحظه با سخت گیرانه ترین روش 
هایی که در دنیا وجود دارد، واکســن 
های داخلی از جمله کوو ایران برکت را 

ارزیابی می کند.
وی اظهار امیدواری کرد که در مرحله 
تولید انبوه هم این نظارت ها با همین 
شــدت ادامه یابد تا کیفیت واکســن 

همچنان مطلوب باقی بماند.
ایــن محقق نظــارت را از مهــم ترین 
موضوعات در این زمینــه اعالم کرد و 
گفت: من به عنوان فناور واکســن کوو 
ایران برکت از سیات گذاران کشور می 
خواهم که سخت گیرانه ترین مقررات 

را برای واکســن های ایرانــی در نظر 
بگیرند تا ما شرمنده ملت ایران نشویم.

عبدلی ادامه داد: نگاه ما علمی اســت 
و جان هموطنــان از همه موارد واجب 
تر و عزیزتر اســت و در صورت کوچک 
ترین بی کیفیتی در مورد واکســن ها 
به خصوص واکســن کوو ایران برکت، 
اولین نفری خواهم بــود که جلوی آن 

می ایستم و از آن انتقاد می کنم.
وی با بیان این که ما فرزند این کشــور 
هســتیم، تصریح کرد: این واکسن در 
ابتدا بــه عزیزان خــودم و بعد به ملت 
شریف ایران تزریق می شود و اگر قرار 
باشــد ما کارها را به صورت غیر علمی 
به پیش ببریم، مســلما در جایی به بن 

بست می خوریم.
برخی می گویند تیم تولیدکننده 
واکســن ایران برکت نمی خواهد 

واردات واکسن کرونا انجام شود
فناور واکسن کوو ایران برکت همچنین 
اظهار داشت: برخی می گویند که تیم 
تولید کننده واکســن کوو ایران برکت 
نمی خواهد واردات واکسن کرونا انجام 

شود که این باور غلط است.
عبدلی یادآور شــد: ما از وزیر بهداشت 
تقاضا کردیم که هرچــه قدر می تواند 
در کنــار تولیــدات داخلــی، واردات 
واکسن هم انجام شود به این دلیل که 
جان مردم از همه موارد مهم تر اســت 
و  همچنین با واردات واکســن، مردم 

امکان انتخاب خواهند داشت،
وی تصریح کرد: نباید این طور باشــد 

که واکســن خاصی در کشــور باشد و 
مردم به اجبار آن را انتخاب و استفاده 
کنند. ما موقعی می توانیم روی واکسن 
داخلی ادعای علمی داشــته باشم که 
این موضوع در رقابت با واکسن خارجی 

باشد.
عبدلی تاکید کرد که واردات واکســن 
باید صورت بگیرد و در کنار آن واکسن 
های ایرانی از جمله کوو ایران برکت اگر 
دارای کیفیت مناسبی باشد، در اختیار 
هموطنان قرار گیرد تا مردم به اختیار 
خودشان واکسن را انتخاب و استفاده 

کنند.
 ســعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی اعالم کرد که مجوز 
مصرف اضطراری نخســتین واکســن 

ایرانی با نام کوو ایران برکت صادر شد.
ردیابی واکسن های ایرانی امکان پذیر 

باشد
عضو تیم تحقیقاتی واکسن کوو ایران 
برکت افزود: در جلسه حضوری از وزیر 
بهداشت تقاضا کردم که ردیابی واکسن 
های ایرانی کرونــا از جمله "کوو ایران 
برکت"، "رازی کوو پارس"، "پاســتور 
کووک" و "ســیناژن" از طریق سایتی 

امکان پذیر باشد.
عبدلــی اظهار امیــدواری کــرد که 
بــا همــکاری تمــام مجموعــه های 
تولیدکنندگان داخلــی موفق به مهار 

این پاندمی در کشور شویم.
وی افــزود: نتایــج فازهای یــک و دو 
واکســن کووایران برکت را به صورت 

کامل به ســازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشــت تحویل دادیم و بررســی و 
داوزی هم از لحاظ بــی خطری و موثر 
بودن روی آنها انجام شده است و پس 
از آن مجوز اضطراری برای واکسن کوو 
ایران برکت صادر شــد.عبدلی اظهار 
داشت: سیاســت گذاران به این نتیجه 
رسیدند که اگر واکسنی فاز اول و دوم 
کارآزمایی بالینی را از نظر بی خطری و 
اثربخشی با موفقیت گذرانده باشد، فاز 
ســوم را هم آغاز کرده باشد، می تواند 
از اقدام به استفاده اضظراری کند.وی 
افزود: ۲0 هزار داوطلــب وارد مطالعه 
مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن 
کوو ایران برکت شــدند کــه تا کنون 
۱۸ هزار داوطلب دوز اول واکســن را 
دریافت کردند و 3 هــزار داوطلب هم 
هر ۲ دوز را دریافت کردند.عبدلی ادامه 
داد: سیاست گذار براساس شرایط کشور 
به این نتیجه رسیده است که هر برنامه 
ای که در ایران فاز اول و دوم کارآزمایی 
بالینی را با موفقیت پشــت سر بگذارد 
و وارد مرحله ســوم تست انسانی شود، 
این امکان را دارد که از مجوز اضطراری 
اســتفاده کند.وی با بیان این که مجوز 
اضطراری موجب می شــود که مردم 
داوطلبانه واکسن های ایرانی را دریافت 
کنند، گفت: حتما به افرادی که تمایل 
دریافت اســتفاده از واکسن کوو ایران 
برکت را دارند، اعالم می شــود که این 
واکسنی که انتخاب کرده اید فاز سوم 
تست انسانی آن به اتمام نرسیده است.

آیاواکسن»کووایرانبرکت«درمقابلگونههایجدیدویروسموثراست؟
دریافتدودزواکسنشما

راازبستریدربیمارستاننجاتمیدهد
تجزیه و تحلیل بهداشت عمومی انگلیس نشان می دهد، واکسن آسترازنکا 9۲ 

درصد در جلوگیری از بستری شدن در بیمارستان موثر است.
به گزارش بهداشــت نیوز،  تجزیه و تحلیل بهداشــت عمومی انگلیس نشان 
می دهد واکســن  آســترازنکا 9۲ درصد در جلوگیری از بســتری شدن در 

بیمارستان موثر است.
تحقیقات بیشتری برای تعیین سطح حفاظت در برابر مرگ و میر در جریان 
است که به گفته بهداشت عمومی انگلیس این تحقیقات پیرامون واکسن های 

دو دزی انجام می شود.
این تجزیه و تحلیل شامل تحت نظر قرار دادن بیش از ۱۲ هزار است که نشان 
داد، یک دز واکسن در محافظت افراد از ابتال به ویروس اثربخشی دارد و دز دوم 

مانع بستری شدن آنها در بیمارستان می شود.
اکنون بیش از 30 میلیون نفر در انگلیس هر دو دز واکسن کووید ۱9 را دریافت 
کرده اند؛ مری رامسی، رئیس ایمن سازی در بهداشت عمومی انگلیس گفت: 
»این یافته های بسیار مهم تأیید می کند که واکسن ها محافظت قابل توجهی در 
برابر  گونه هندی ویروس کرونا و بستری شدن در بیمارستان دارند. واکسن ها 
مهمترین ابزاری هستند که ما در برابر  کووید ۱9 داریم و هزاران نفر در گذشته 

به خاطر آنها نجات یافته است«.
وی ادامــه داد:دریافت هر دو دز به محض اینکه به افراد ارائه می شــود، برای 
داشتن حداکثر محافظت در برابر انواع مختلف موجود و در حال ظهور ویروس، 

کاماًل حیاتی است.
دبیر بهداشت و مراقبت های اجتماعی نیز گفت: این شواهد از اثربخشی دو دز 
در برابر انواع مختلف نشان می دهد که تزریق دز دوم واکسن بسیار مهم است؛ 

این دز به نجات جان انسان ها کمک و ما را در مسیر بهبودی تقویت می کند.

مالشچشم،عاملاصلیایجادقوزقرنیهاست
یک فوق تخصص قرنیه گفت: قوزقرنیه اختاللی در ساختار قرنیه است که 

می تواند در اثر ژنتیک و یا مالش های طوالنی بروز کند.
 جوان مهدی خداپرست، فوق تخصص قرنیه چشم با بیان اینکه بیماری 
قوز قرنیه یکی از چالش های چشم پزشکی دنیا محسوب می شود، اظهار 
کرد: سالهاست که پزشکان ســعی کردند با استفاده از عینک این مشکل 
را حل کنند اما این روش جواب قطعی نداد، چون این بیماری پیش رونده 
است.خداپرســت با اشــاره به راه های درمان قوز قرنیه گفت: استفاده از 
عینک در مرحله اول و پس از آن لنز تماســی، رینگ، لنز داخل چشمی 
و در نهایت پیوند قرنیه از راه های مختلف درمان این بیماری اســت.این 
فوق تخصص قرنیه به افرادی که قوز قرنیه دارند، گفت: خوشبختانه این 
بیماری خطرناک نیست و هیچگاه باعث کوری نمی شود. این بیماری که 
آستیگمات نامنظم ناشی از نازکی قرنیه است، درمان دارد.خداپرست با 
بیان اینکه پیوند قرنیه در اکثر استان های کشــور انجام می شود، گفت: 
افرادی که به بیماری قوز قرنیه به صورت پیشرونده مبتال هستند در لیست 
پیوند قرنیه قرار می گیرند.او با تاکید بر اینکه عمل با لیزر، روند پیشروی 
بیماری قوز قرنیه را کند می کند، افزود: راه های درمانی بسیاری همچون 
قرار دادن رینگ داخل قرنیه نیز وجود دارد که می تواند به عنوان روش های 

درمانی مدنظر قرار بگیرد.
این فوق تخصص قرنیه چشــم یادآوری کرد: افــرادی که ورم ملتحمه و 
خارش  چشــم دارند و مدام مجبور به مالیدن چشــم خود می شوند، در 

معرض قوز قرنیه قرار دارند.
او گفت: قوزقرنیه اختاللی در ساختار قرنیه است که می تواند در اثر ژنتیک 

و یا مالش های طوالنی بروز کند.

گزارش

 این واکسن در ابتدا 
به عزیزان خودم و بعد 

به ملت شریف ایران 
تزریق می شود و اگر 

قرار باشد ما کارها را به 
صورت غیر علمی به 

پیش ببریم، مسلما در 
جایی به بن بست می 

خوریم.

سبک زندگی

اگر در برخی نواحی چندین و چند بار 
دچار آکنه ی التهابی شــوید، احتمال 
دارد مبتال به جای جوش گود افتاده یا تو رفته شــوید. با 
وجودی که جای جوش ها ناخوشایندند، بسیار رایج هستند 

و شامل انواع زیر می باشند.
اسکار شبیه نیزه یخ خرد کن

این جای جوش هــا دقیقا همانطــور به نظر می رســند که دیده 
می شوند، مانند حفره های عمیق و باریک که به نظر می رسد پوست 
شما توسط یک یخ شکن سوراخ شده است، اسکارهای شبیه نیزه 
یخ خرد کن حفره های عمیقی هستند که معموال کمتر از ۲ میلی 

متر می باشند.
اسکار فرورفته به شکل Boxcar )شبیه نوعی واگن باری(

اســکارهای Boxcar اسکارهای گوشــه دار با لبه های عمودی تیز 
هســتند و شــبیه به جای جوش های باقی مانــده از آبله مرغان 
می باشــند. آنها ممکن اســت کم عمق یا عمیق باشند و اغلب در 

گونه ها و شقیقه ها یافت می شوند.
اسکار فرو رفته به شکل Rolling ) شبیه نوعی غلطک نورد(

اسکارهای Rolling ناشی از آســیب زیرسطح پوست هستند. این 
نوع اسکار در پوست ظاهری موجی ایجاد می کند. آنها کم عمق و 

پهن هستند.
جای جوش هایپرتراپیک یا برجسته

اسکارهای هایپرتراپیک برجســته و قلمبه هستند. آنها در کمر و 
قفسه سینه ظاهر می شوند، اما می توانند روی گردن و صورت نیز 
ظاهر شوند و و از زخم ابتدایی بیشــتر نمی شود و با گذشت زمان 

سایز آنها کاهش پیدا می کند.
اسکارهای هایپرپیگمنتیشن

هایپرپیگمنتیشن اشــاره به لکه های قرمز یا تیره دارد که پس از 

بهبودی جوش بــه جا می مانند. این لکه ها، لکه های خورشــیدی 
نیز نامیده می شوند، اسکار نیستند اما اغلب با اسکار اشتباه گرفته 
می شوند، زیرا ممکن است برای ماه ها یا حتی سال ها قبل از اینکه 

محو شوند، باقی بمانند.
درمان جای جوش با لیزر

لیزر از بین بردن جای جوش یک انتخاب ساده و موثر برای حذف 
غیر جراحی جای جوش اســت. این روش غیر تهاجمی اســت که 
می تواند نتایجی موثر بدون جراحی و ناراحتی که با عمل جراحی 
همراه است، داشته باشد. این روش از تکنولوژی لیزر فرکشنال برای 
کاهش ظاهر اسکارها بدون تخریب پوســت های تحت تاثیر قرار 
نگرفته اطراف اســتفاده می کند. تنها با چند جلسه لیزر درمانی، 
جای جوش ها کمتر قابل مشاهده هســتند و پوست را جذاب تر و 

صاف تر می کنند.
درمان لیزر برای جای جوش در انواع و شــکل های مختلفی وجود 
دارد. در اینجا چند گزینه وجــود دارد که می توانیــد از بین آنها 

انتخاب کنید.
درمان لیزر فرکشنال

این روش غیر تهاجمی می تواند الیه های عمیق تر پوســت را مورد 
هدف قرار دهد. این لیزر ۲ نوع دارد که در زیر آورده شده است:

درمان با لیزر دی اکسید کربن
این روش که با عنوان لیزر جوانسازی CO2 نیز شناخته شده است، 
برای درمان مشکالت پوستی مانند اسکار، زگیل یا چین و چروک 

مورد استفاده قرار گرفته است.
این روش شامل بی حســی موضعی و داروهای آرام بخش قبل از 
بی حس شدن ناحیه آسیب دیده است. سپس لیزر جوانسازی انجام 
خواهد شــد و پس از آن مرهم زخم در ناحیه تحت درمان اعمال 
می شود. هنگامی که این روش را انتخاب می کنید، مراقبت مناسب 

از زخم برای جلوگیری از 
تشکیل دله مهم است.
درمان با لیزر اربیوم

هنگامــی که هــدف از 
بین بردن اســکارهای 
ســطحی می باشد این 
نــوع لیــزر موثرترین 

است.
در مقایســه با درمان 
بــا لیــزر CO2 برای 

اسکار، این روش به شــما امکان می دهد سریع تر بهبود 
یابید، معموال در عرض یک هفته.

مزایا
اگر قصد استفاده از درمان لیزری برای حذف آکنه را دارید، باید از 
مزایای آن آگاه باشــید. یکی از دالیل اصلی برای انتخاب درمان با 
لیزر، راحتی است. از آنجا که این روش سریع و نسبتا راحت است، 
بسیار مناسب تر از بســیاری از گزینه های جایگزین است. بهترین 
مزیتی که می توانید از درمان با لیزر به دست آورید افزایش اعتماد 
به نفس است. هنگامی که ظاهر اسکارهای شما بهبود یابد، شما در 
مورد ظاهرتان احساس بهتری خواهید داشت و دچار افزایش قابل 

توجهی در اعتماد به نفس خود خواهید شد.
همچنین دقیق تر و موثرتر از سایر گزینه های جراحی اسکار است.

عوارض جانبی
اگرچه، عوارض جانبی ممکن است اجتناب ناپذیر باشند. در اینجا 

مواردی است که باید هنگام انجام این روش به آنها توجه کنید:
قرمزی و تورم موقت

کبودی

ل  حتمــا ا
اینکه پوست ممکن است روشن یا تیره شود.

خارش
قرمزی

هایپرپیگمنتیشن یا هایپوپیگمنتیشن در نواحی درمان شده با لیزر
پیشگیری

اگر می خواهید جای جوش ها را به حداقل برسانید، به ویژه هنگامی 
که از جوش کیســت دار رنج می برید، در اینجا مواردی هست که 

می توانید انجام دهید.
در اســرع وقت آکنه را درمان کنید. اگر سریع درمان شود و کوتاه 

مدت باشد بدتر نمی شود.
از هر چیز که می تواند پوست شــما را تحریک و یا ملتهب کند دور 

بمانید.
جوش را فشار ندهید، نکنید و تحریک نکنید یا نترکانید.

در مورد کیســت یا جوش عمیق، بالفاصله با پزشک خود مشورت 
کنید.

com.www.dermeffacefx7 : منبع

انواع جای جوش و راه های پیشگیری از آنها

پریسا جمدی
مترجم
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Iran traded 9.1 million 
tons of non-oil goods 
worth $5.02 billion 
with its 15 neighboring 
countries during the 
first two months of the 
current fiscal year (March 
21-May 21).Latest data 
released by the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration show 
Iran’s non-oil exports to 
these countries amounted 
to 6.59 million tons worth 
$2.18 billion during the 

two months under review. 
This is while imports stood 
at 2.56 million tons worth 
$2.83 billion, thanks to the 
resumption of business 
activities in some of the 
regional countries.
Iraq, Turkey, Afghanistan, 
Pakistan, Russia, 
Oman, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Kuwait, 
Qatar, Kazakhstan, 
Armenia, the UAE, Bahrain 
and Saudi Arabia are Iran’s 
15 neighboring countries.

Oil industry 
accounts 
for 80% of 
Iran’s newly 
indigenized 
products
Iranian Vice-President 
for Science and 
Technology Sorena 
Sattari has said that 
80 percent of the 
products that are being 
produced for the first 
time in the country 
are related to the oil 
industry.
Speaking at the 
opening ceremony 
of the Oil Industry 
Innovation and 
Technology Park 
on Monday, Sattari 
stressed the significant 
role of knowledge-
based companies and 
startups in indigenizing 
the knowledge for 
the production of 
new equipment and 
products, saying: 
“The government will 
support research on 
new equipment and the 
private sector invests 
on the mass production 
of the final products.”
“The Petroleum 
Industry Research 
Institute can be a great 
platform [for working 
on the indigenization 
of equipment and 
products], but one 
cannot expect a 
researcher at this 
institute to produce a 
final product,” he said.
"The condition must 
be prepared for 
startups to thrive," 
the official said, 
adding: "Technology 
companies provide this 
opportunity."
According to Sattari, 
most of the investment 
needed for the 
expansion of work 
on new technologies 
must be provided by 
the private sector and 
not the government.
“The private sector 
needs to invest 10 times 
more on such projects 
compared to the budget 
that the government 
has spent on this park,” 
he stressed.The Oil 
Industry Technology 
and Innovation 
Park, established 
on a 32-hectare land 
near Tehran, is a 
governmental and non-
profit organization 
that aims to develop 
oil industry-related 
technologies in 
collaboration with 
universities, research 
and development 
institutes, and private 
companies.
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Technopromexport 
pledged to invest 
up to €1.2 billion in 
the project of Sirik 
power plant.
The construction 
of the mentioned 
thermal power 

plant started in February 
2017; however, it came 
to a halt due to some 
administrative and funding 
problems from the Russian 
side.
After years of postponing, 
eventually, the Russian 
side came to the conclusion 
that the contractor [for the 
project] should be replaced. 
On this basis, a new 
contractor was selected, 
which was also approved 
by Iran.
Once fully operational, the 
Sirik project would add 
some 12 terawatt-hours 
(TWh) of power to Iran’s 
current generation capacity.
In last September, Iranian 
Energy Minister Reza 
Ardakanian had announced 
that Russia has changed 
the contractor that was 
supposed to work on the 
Sirik power plant and the 
new contractor was going to 
start working on the project 
in the coming weeks.
The construction operation 
of the power plant then was 
started on June 10 with the 
order of President Hasan 
Rouhani and in a ceremony 
attended by the energy 
minister.
The project is to be 
completed in 55 months 
using a Russian government 
loan and by Russian and 
Iranian contractors and 
then will be handed over to 
the Iranian employer.
As stated by the managing 
director of Iran’s Thermal 

Power Plants Holding 
Company (TPPH), Iran and 
Russia, as two neighboring 
countries, along with the 
expansion of strategic 
relations, are always trying 
to remove obstacles to 
improving economic and 
trade cooperation, one of 
which is the development of 
bilateral cooperation in the 
field of energy, especially 
the construction of a joint 
power plant.
In a situation where the 
electricity industry is 
facing a serious shortage of 
financial resources for the 
development of electricity 
generation projects due to 
the inadequate increase in 
electricity sales tariffs and 
oppressive sanctions, the 
use of different methods 
of providing resources 
to advance the projects 
envisaged in this sector is 
of particular importance, 
Mohsen Tarztalab noted.
Implementing the plan 
to build Sirik power plant 
using foreign financial 
resources has been the 
most economical way of 
financing this plan due to 
the prevailing economic 
conditions in the country, 
lack of available resources 
for government to spend 
on construction projects 
and lack of direct access to 
foreign exchange resources, 
the official further 

explained.
Based on the Sixth Five-
Year National Development 
Plan (2016-2021), every 
year 25,000 MW should 
be added to the country’s 
power generation capacity, 
of which 3,700 MW should 
be generated by the thermal 
power plants, he said, 
adding, “In this regard, one 
of the ways provided in the 
development plan law to 
generate such capacity is 
to use and attract domestic 
and foreign financial 
resources.”
To build nearly 4,000 MW of 
new power plant capacity 
each year, €3.5 billion in 
resources are needed in the 
power generation sector 
alone. This is important 
while all the revenue 
sources of the thermal 
power generation company 
are less than one-sixth of the 
required resources in the 
budget each year.
For this purpose, after 
four years of negotiations 
and consultations, it was 
decided to provide about 
85 percent of the 1.4 
billion-euros needed for 
the construction of the Sirik 
power plant, ie 1.2 billion 
euros will be financed by 
the Russian side and the 
rest from the government's 
internal resources, 
Tarztalab stated.
Explaining the benefits 

of using foreign financial 
resources, he said: "Using 
foreign financial resources 
has several benefits, 
including the entry of 
new financial resources, 
maintaining the sovereign 
role of the government, not 
considering investment 
risk, full knowledge of 
how to implement the 
project, complete and 
centralized technical and 
financial control, adherence 
to the technical and 
implementation system of 
the country, timely payment 
of project costs, completion 
of the project with minimal 
deviation from the schedule 
compared to similar 
projects, compliance with 
international standards 
from the conclusion 
of the contract to the 
implementation, in addition 
to job creation.
Benefiting from the foreign 
funds through various 
methods can contribute to 
the economic development 
of the country, the official 
underlined, and said, 
“For example, in the field 
of "capital", the foreign 
financier brings financial 
resources to the host 
country, and given that a 
large part of these resources 
is spent domestically, it 
increases productivity, 
employment and income in 
the society.”

Iran’s flights at airports 
‘doubled’ in current year: 
CEO
Chief Executive of Iran Airports and Air Navigation 
Company (IAC) said that total flights of airports 
running under IAC in first two months of current 
year (March-May) registered a 100% hike.
Siavash Amir-Makri broke the news on Tuesday 
and reiterated that flights of the country recorded 
a 100 percent growth in the first two months of 
the current year as compared to the months of the 
previous year.
He put the total number of flights launched in the 
first two months of the current year at 48,735.
In this period, about 3,637,000 passengers were 
transported at airports of the country, showing a 
considerable 75 percent hike as compared to the 
last year in terms of dispatching and admitting 
passengers.
Elsewhere in his remarks, Amir-Makri pointed 
to the transport of passengers in foreign and 
international flights and stated, “Statistics on flight 
and transportation of passengers in foreign and 
international flights show 100 percent hike in the 
first two months of the current year.”

Iran, Vietnam to open new 
chapter in tech coop.
Iran, and Vietnam are to hold a technology and 
trading meeting next month to improve their 
technological cooperation.
Iranian and Vietnamese knowledge-based 
companies active in the fields of medical 
equipment, energy, IT, and artificial intelligence 
(AI) are to take part in the event.
The meeting would be held online from June 26 to 
July 21 by International Affairs and Technological 
Exchange Center affiliated to Iran’s Vice-
Presidency for Science and Technology. Those 
interested in participating in the meeting can 
register until June 21.
Vietnam exceeded China in economic growth in 
2020 and can be a good destination and market for 
Iranian knowledge-based companies to offer their 
products and interact with Vietnamese companies 
and economic activists.
The country has set records in annual economic 
growth in the recent decade, so the latest statistics 
show it has exported 60 billion dollars of goods and 
services to the United States.
Vietnam is the next destination for Iranian 
knowledge-based companies working on medical 
equipment, energy, IT, and artificial intelligence 
(AI) to find a way of cooperating with Vietnamese 
counterparts in the upcoming virtual meeting.
Vietnam’s market is thirsty for new technologies 
and products, but they cannot afford their needs 
from European and American markets because of 
high costs.
Among energetic Asian economies, Vietnam 
enjoys a growing economy with high potential. 
Companies and investors from all over the world 
are increasingly seeking to enter this country.
Long-time growth, high population, political 
stability, and young human forces are the most 
important factor to convince Iranian companies 
to interact with Vietnam.
Recognizing this, Iran’s Vice-Presidency for 
Science and Technology has partnered with 
Behbood Tajhiz Behin Andish Co (BTBACO) to 
provide knowledge-based companies in Iran with 
an export market to extend their sales overseas.
Interaction with Vietnam would connect Iran 
to ASEAN free trade region, expanding the 
playground for Iranian companies to be active in 
the vast region of Southeast Asia.

Sirik power plant highlighting Iran-Russia 
energy cooperation
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To build nearly 
4,000 MW of 
new power plant 
capacity each 
year, 3.5€ billion 
in resources 
are needed 
in the power 
generation sector 
alone. This is 
important while 
all the revenue 
sources of the 
thermal power 
generation 
company are less 
than one-sixth 
of the required 
resources in the 
budget each year.

Iran's Non-Oil Trade With Neighbors 
Hit $5 Billion in Two Months

In August 2016, Iran had signed a 
memorandum of understanding (MOU) with 
Russia for implementing a -1,400megawatt 
power plant project in Iran’s southern 
Hormozgan Province.



The new U.S. 
president has 
urged his fellow 
NATO leaders to 
stand up to China's 
authoritarianism 
and growing 

military might, a change of 
focus for an alliance created 
to defend Europe from the 
Soviet Union during the Cold 
War.
The language in 
the summit's final 
communique, which will 
set the path for alliance 
policy, came a day after the 
Group of Seven (G7) rich 
nations issued a statement 
on human rights in China 
and Taiwan that Beijing said 
slandered its reputation.
"China's stated ambitions 
and assertive behaviour 
present systemic challenges 
to the rules-based 
international order and to 
areas relevant to alliance 
security," NATO leaders said 
in the communique.
Biden also told European 
allies that the alliance's 
mutual defence pact was 
a "sacred obligation" 
for the United States - a 
marked shift in tone from 

his predecessor, Trump, 
who had threatened to 
withdraw from the alliance 
and accused Europeans of 
contributing too little to 
their own defence.
"I want all Europe to know 
that the United States is 
there," said Biden. "NATO is 
critically important to us."
Biden stopped at the NATO 
headquarters' memorial to 
the Sept. 11, 2001, attacks 
on the United States by al 
Qaeda militants, when NATO 
triggered its Article 5 for the 
first and only time. Under 
the article, the alliance treats 
an attack on one member 
state as being an attack on 
all.
Later at a news conference, 
Biden, who will meet 
Russian President Vladimir 
Putin on Wednesday in 
Geneva, said China and 

Russia were trying to split 
the transatlantic alliance 
and that, while he was not 
seeking conflict with Russia, 
NATO would respond 
if Moscow "continued its 
harmful activities".
He described Putin as tough 
and bright.
"Russia and China are both 
seeking to drive a wedge in 
our transatlantic solidarity," 
Biden said. He also pledged 
to support Ukraine in 
its conflict with Moscow, 
although he was non-
committal on whether Kyiv 
could one day join NATO.
"We are going to put Ukraine 
in a position that they will 
be able to maintain their 
physical security," Biden 
said, without giving more 
details.
While there are still 
differences in strategies 

on how to deal with China 
across the West, Biden said 
NATO was united under 
U.S. leadership. "America 
is back," he said, seeking to 
reassure Europeans that a 
Trump-like populist would 
not be back in the White 
House in four years.
"The leadership of the 
(U.S.) Republican Party is 
fractured and the Trump 
wing of the party is the bulk 
of the party, but it makes up 
a significant minority of the 
American people".
German Chancellor Angela 
Merkel, at her last summit 
of the alliance before she 
steps down in September, 
described Biden's arrival 
as the opening of a new 
chapter. She also said it was 
important to deal with China 
as a potential threat, while 
keeping it in perspective.

American navy aircraft 
carrier enters South China 
Sea
 A US aircraft carrier group led by the USS 
Ronald Reagan has entered the South China Sea.
According to Al-Jazeera, the USS Reagan enters 
the South China Sea, as part of a routine mission, 
the US Navy said, at a time of rising tensions 
between Washington and Beijing, which claims 
most of the disputed waterway.
The carrier is being accompanied by the guided-
missile cruiser USS Shiloh and the guided-
missile destroyer USS Halsey, the US Navy said 
on Tuesday.
China frequently objects to US military missions 
in the South China Sea, saying they do not 
help promote peace or stability, and the latest 
mission comes after China condemned the 
Group of Seven (G7) nations for a statement 
criticizing Beijing over a range of issues.
“While in the South China Sea, the strike group 
is conducting maritime security operations, 
which include flight operations with fixed and 
rotary-wing aircraft, maritime strike exercises, 
and coordinated tactical training between 
surface and air units,” the US Navy said.
China has ramped up its military presence in 
the South China Sea in recent years, including 
building artificial islands and air bases, where 
it has installed missile systems and other 
equipment.
The South China Sea has become one of many 
flashpoints in the testy relationship between 
China and the US.
NATO States Must Decide If 
They Want to Make Friends 
in Earnest: Russia
NATO member countries should make up 
their mind regarding their policies towards 
Moscow, if they really do not want to be included 
in the lists of unfriendly states, Russian Foreign 
Ministry spokeswoman Maria Zakharova said.
NATO’s summit in Brussels on Monday urged 
Russia to remove the Czech Republic and 
the United States from the list of unfriendly 
countries.
"If I got their message right, NATO has in fact 
expressed its wish to make friends, hasn’t it? The 
logic is simple: a request for being removed from 
the list of unfriendly ones implies they wish to be 
considered as friends," Zakharova wrote in her 
Telegram-channel, TASS reported.
"And they did so despite our behavior that 
they continue to regard as ‘irresponsible and 
dangerous’? Time is ripe for them to make up 
their mind: either they stop thinking up spy 
stories, which they use as a pretext to impose 
sanctions, or feel no surprise the moment they 
see themselves on the lists of unfriendly ones," 
Zakharova said.

NATO adopts tough line on China at Biden’s 
debut summit with alliance

NATO leaders warned on Monday that 
China presents “systemic challenges,” 
taking a forceful stance towards Beijing in 
a communique at Joe Biden’s first summit 
with an alliance that Donald Trump openly 
disparaged.
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Resistance not to give up military option against 
Americans
The Secretary-General of Asa'ib Ahl al-Haq Sheikh Qais Khazali emphasized that the Resistance 
groups will not give up the military option against American unless US forces withdraw from 
the region.On Monday, Sheikh Qais Khazali reiterated that the Resistance groups will not stop 
launching military option against American forces except with their withdrawal from Iraq and 
will continue their attacks against US forces, according to Alsumaria News. 
“We all have prepared ourselves for all the challenges and opportunities facing ahead and one 
should do not think that we are afraid of threats” he said, adding that the decision to escalate 
the conflict has been made in practice and Americans should be confident that "we are fully 
prepared to respond.”He then pointed to the victories gained by Iraq’s Popular Mobilization 
Unit (PMU), also known as Hashd al-Sha’abi, and said that all the conflicts that Hashd al-Sha’abi 
has entered into have resulted in nothing but victory and success.

Russian diplomat criticizes US stance on arms race in 
space
Russian Deputy Foreign Minister said on Tuesday that the lack of desire among Washington 
and its Western allies to work on the prevention of an arms race in space causes concerns.
The lack of desire among Washington and its Western allies to work on the prevention of an 
arms race in space causes concerns, Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov said 
in an interview published Tuesday, TASS reported."We balance on the verge of an arms race 
in space. Currently, a total of 30 countries have signed bilateral agreements with Russia not 
to deploy arms in space first. It is not about country X being able to develop space weapons 
and become the first in this field one day. If Russia has signed up 30 times with someone in the 
international community not to be the first in this field, then it is true to its words," he said."And 
the lack of desire among the US and its Western allies to do anything in this field causes 
troubling thoughts. We must put a cap on this before it’s too late," Ryabkov underscored.
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an attack on one 
member state as 
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African 
Journalists 
Urge Gov’ts to 
Condemn Israel 
for Targeting 
Media
African journalists 
called on the African 
Union and governments 
to condemn Israel's 
deliberate targeting of 
journalists and news 
media and hold it legally 
accountable for crimes 
committed against 
media workers during 
its recent attacks on 
Gaza and elsewhere in 
occupied Palestine.
African governments 
were urged "to stand on 
the right side of history" 
by unequivocally 
condemning the 
human rights violations 
committed by the Israeli 
government. The search 
for permanent solutions, 
said FAJ President 
Sadiq Ibrahim Ahmed, 
required governmental 
interventions, the 
Middle East Monitor 
reported.
In a two-day African 
Journalists Leadership 
Conference which took 
place in Accra, Ghana, 
earlier this month 
and which was held 
less than a week after 
Israel ended its brutal 
bombing campaign of 
the besieged Gaza Strip 
where it destroyed a 
building that housed 
the Associated Press 
news agency and 
several other media 
outlets, the Federation 
of African Journalists 
(FAJ) condemned the 
"total impunity" that 
Israel enjoyed in its 
killing of journalists and 
destruction of media 
offices "under the bogus 
pretext of self-defense."
The destruction of the 
Al-Jalaa building was 
widely regarded as 
an attempt to silence 
journalists covering 
Israel's military attacks. 
In less than a week, 
Israel bombed the 
offices of at least 18 
media outlets.
Conference delegates 
also condemned the 
pressure that Israel 
was exerting on news 
media organizations 
"to sack and censor 
Palestinian journalists 
who are advocating 
for media freedom 
and protesting against 
the violations of the 
rights of Palestinians." 
Associated Press was 
found to have fired 
22-year old journalist, 
Emily Wilder, for her 
pro-Palestine views.
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 Israel plans to destroy more than a dozen Palestinian 
homes at an area in the occupied East Jerusalem al-Quds 
neighborhood of Silwan, as the Tel Aviv regime continues 
with its land expropriation policies irrespective of 
international outcry and UN Security Council resolutions.
Fakhri Abu Diab, member of the Defense of Silwan Land 
Committee, told Palestine’s official Wafa news agency on 
Monday that 17 houses belonging to Palestinian families in 
al-Bustan neighborhood will be demolished by the end of 
next month.
Abu Diab added that Israeli officials have issued demolition 
orders to residents of 98 buildings.
He noted that the Jerusalem municipality has notified the 
families affected to evacuate and demolish their houses 
themselves.
The municipality has warned the Palestinians that failure 
to do so would mean the families would have to cover the 

demolition costs.
Since 2005, residents of al-Bustan have received warnings 
to demolish nearly 90 homes under the pretext of building 
without a permit, in favor of a settler organization that seeks 
to turn the land into a park.
According to Palestinian NGO Grassroots al-Quds, both 
home demolitions and court-ordered forced displacements 
are tactics used to expel Palestinian residents.Last month, 
Amnesty International sharply criticized the planned 
eviction of several dozen Palestinian families from their 
homes in Silwan neighborhood as "another illustration 
of Israel’s criminal policy of forced displacement of 
Palestinians.”
Deputy Director for the Middle East and North Africa in 
the London-based organization, Saleh Higazi, said the 
Israeli regime is "fanning the flames of the latest upsurge 
in violence and perpetuating the same systematic human 

rights 
violations against 

Palestinians" by continuing to pursue the Jerusalem 
al-Quds District Court’s decision on a pending appeal against 
the ordered eviction.He argued that the measure follows 
massive outcry over planned expulsions from Sheikh Jarrah 
neighborhood in occupied East Jerusalem al-Quds, where 
protests against the decision led to Israeli violence against 
Palestinians and the 11-day war on the Gaza Strip.

News

Demolition of More Palestinian Homes in Al-Quds on Israel’s Agenda
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Iran to Emerge as Major 
COVID Vaccine Producer by 
Summer’s End: Minister
Iran’s minister of health said the country will 
become one of the world’s biggest producers 
of the coronavirus vaccine by the end of 
summer.
In comments after opening a new hospital in 
the central province of Isfahan on Tuesday, 
Saeed Namaki said Iran will be known as a 
major producer of the coronavirus vaccine in 
the world by the end of summer.
He also noted that the distribution of the 

first Iranian vaccine for the coronavirus, 
the emergency use of which has just been 
authorized, would begin across the country 
today.
The minister further deplored foreign 
vaccine sellers for the failure to honor their 
commitments, saying Iran’s efforts have 
resolved a series of problems as the import of 
the COVID vaccine to Iran has resumed.
In comments on Monday, Namaki said the 
emergency-use authorization has been 
granted for COVIran Barekat, the homegrown 
vaccine for the coronavirus named after the 
pharmaceutical group that has developed it.

The minister also noted that the emergency 
use of another vaccine developed jointly by 
Cuba and the Pasteur Institute of Iran will be 
authorized next week.
The COVIran vaccine has gone into three 
stages of clinical trials, the last of which 
involved 20,000 people in the cities of Tehran, 
Bushehr, Shiraz, Karaj, Mashhad and Isfahan.
Iran has already granted emergency use 
authorization to Russian-made Sputnik V 
vaccine, Covaxin made by India’s Bharat 
Biotech, Oxford/AstraZeneca developed 
by Russia’s R-Pharm Group, and the 
AstraZeneca-SKBio made in South Korea.



Iranian filmmaker awarded by UNESCO
Mehdi Falamarzi from Shiraz, southern Iran, received an award from UNESCO office in Iran for making the movie 
‘3cc’ in the First Regional 100-Second Water and Energy Film Festival.The First Regional 100-Second Water and 
Energy Film Festival was held online by the Ministry of Energy of Iran in cooperation with the UNESCO Tehran 
Cluster Office to commemorate World Environment Day 2021 in Tehran.Short movies from Iran, Afghanistan, 
Tajikistan, and Turkmenistan in the categories documentary, drama and animation were shown in the festival.
Falamarzi won the honorable mention and cash prize for his film ‘3cc’.The pivotal slogan of the Festival was "100 
Seconds for Water and Energy" to demonstrate the importance of energy under the global status quo and with 
respect to the environment.The five themes of the Festival were (1) the environmental value of water and energy, 
(2) the economic, social, and cultural values of water and energy, (3) climate change, water, and energy, (4) the role 
of the media in promoting optimal water and energy consumption management, and (5) access to safe drinking 
water and sustainable energy.

The leaders of NATO 
member states on 
Monday backed 
talks on reviving 
the JCPOA in a 
statement, without 
mentioning US 
illegal withdrawal 
from the nuclear 
deal or European 
countries' failure in 
their commitment 
to the international 
agreement.
The leaders of 30 
member states of 
the North Atlantic 
Treaty Organization 
(NATO) issued a 
joint statement 
on Monday and 
supported the 
Vienna talks on the 
revival of the Joint 
C o m p r e h e n s i v e 
Plan of Action 
(JCPOA).
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Arizona already saw two massive fires from 
early this month, including Telegraph and 
Mescal fires, which burned down more than 
160,000 acres (674.5 square kilometers) of 
forest and grassland.
According to InciWeb, an interstate incident 
information system, Telegraph Fire, which 
started on June 10 in Pinal County, less than 
1 mile from the 250-person community Top-
of-the-World, was estimated at 88,589 acres 
(358.5 square kilometers) with 74 percent 
containment as of Monday, Xinhua reported.
"Active fire activity burning in timber with 
grass and under-story, brush and timber 
with litter and under-story, has warranted 
numerous evacuation status alerts." InciWeb 
reviewed the fire, which was listed as one of the 
biggest wildfires in the state's history.
Meanwhile, Mescal Fire, which started on 
June 1, spread to 72,250 acres (292.4 square 
kilometers) with 88 percent containment, the 
InciWeb said Monday, adding there had been 

no increase in size for the fire for the last four 
days, however, a new fire, called Gravel Fire, 
was reported near the scene on Sunday.
Another new wildfire, dubbed Cornville 
Fire, was also reported on Sunday about 160 
kilometers north of Phoenix, capital city 
of Arizona, and scorched 1,200 acres as of 
Monday, according to the InciWeb.
One outbuilding was destroyed in the blaze 
and several other structures were threatened, 
a tweet from Arizona State Forestry said, 
adding evacuations were prompted by the 
wildfire.
"The fire continues to move to the east/
northeast with fire activity expected to 
increase as temperatures warm up. Extreme 
temperatures and dry winds, along with 
rugged terrain will challenge firefighters 
today," InciWeb said Monday.
Arizona State Forestry also said in a news 
release on Saturday that critical fire weather 
would have the potential for "rapid fuel 
ignition and fire spread with very erratic and 
extreme fire behavior."
The release said the state had already seen 
208,190 acres (842.5 square kilometers) 
burned in 848 wildfires this year, compared 
to 138,443 acres (560.3 square kilometers) 
burned in 902 wildfires over the same time 
period last year.

In a recent report, the National Commission 
for Protection of Child Rights (NCPCR) said 
that 3,621 ophans had lost both parents to 
the disease, while more than 26,000 had lost 
one parent.
“We are still in the process of compiling data, 
but looking at the initial figure, it looks grim,” 
an NCPCR official told Arab News.
“The challenge is to reach out to them and 
extend all support,” he added.
Shainza Sadat, 12, lost her mother to 
COVID-19 in the third week of April in the 
capital city, New Delhi, after her family failed 
to find hospital bed space.
“Life is difficult now in my mother’s absence,” 
Sadat told Arab News, adding: “Everything 
is established. Our main support system has 
gone.”
Her father Anwar said that since his wife’s 
death, “the family was without an anchor.”
He added: “The pandemic has jolted us. It’s 
not easy to raise a 12-year-old daughter 
single-handedly without her mother’s 
support.”The second wave of the pandemic 
across India earlier this year claimed more 
than 300,000 lives and wreaked havoc across 
towns and villages in the country of 1.3 billion 
people.After losing their father to COVID-19 
late last year, Shatrudhan Kumar, 13, and his 
seven-year-old brother, from the Jehanabad 
district in the eastern state of Bihar, also lost 
their mother to the disease in April.
“I want to study, but now it’s a challenge to live 
without any support,” Kumar told Arab News.
“We are living with our relatives, but how long 
can we depend on them?”
The Bihar government has registered 
48 cases of children losing both parents 
and 1,400 cases of single parent deaths to 
COVID-19.

“We are providing RS1,500 ($20) per month 
to each child who has lost their parents 
besides free education and free rations for the 
family,” Raj Kumar, director of Bihar’s social 
work department, told Arab News.
He added that a “widow is also getting $6 
every month and free rations for the family.”
However, Bihar-based child rights NGO 
center, DIRECT, questioned the figures 
claimed by the government, and is now 
seeking “higher compensation for the 
victims.”
“I believe the figure of the children without a 
single parent or any parents must be double 
of what the government is saying,” Suresh 
Kumar, director of the NGO, told Arab News.
“The situation is bleak in rural areas. 
There are children whose parents have 
died due to COVID-19, but they don’t have 
proof to show that they lost their parents 
to the virus,” Kumar said, adding: “As 
a result, they are not getting the benefits 
announced by the government.”On May 
29, Indian Prime Minister Narendra Modi 
announced welfare measures for children 
who had lost their parents to COVID-19. Part 
of the measures requires the government 
to take care of children’s education, with a 
$14,000 corpus created for each child, which 
they can avail after turning 23.However, 
officials and NGOs worry that children left 
without parents now face the double threat 
of neglect and vulnerability to exploitation 
and human trafficking.Sonal Kapoor of NGO 
Protsahan, based in the capital, questioned 
the government’s narrative of supporting 
“orphans of the pandemic” while “ignoring 
the larger question.”According to Kapoor, 
who works for vulnerable children facing 
rights violations, an overwhelming majority 
of orphaned children are being forced into 
child labor.“Among the children in distress 
cases that have erupted and we are working 
to support, fewer than 5 percent are children 
who have lost parents, but the remaining 95 
percent are facing severe cases of child labor, 
child hunger and even sexual exploitation 
within families,” Kapoor told Arab News.

Wildfires rip through US State of Arizona in 
summer heat

Children Orphaned by COVID19- Facing 
Uncertain Future in India

 Despite Indian government assurances to provide free 
food and education to children orphaned by the COVID19- 
pandemic across the country, a majority continue to face 
an uncertain future after losing one or both parents amid 
the second wave of the pandemic.

Multiple wildfires were burning in the US state of Arizona 
as of Monday, and the authority warned of very high 
fire danger this week due to hot temperatures and 
thunderstorms.

“Life is difficult 
now in my 
mother’s 
absence,” 
Sadat told Arab 
News, adding: 
“Everything is 
established. Our 
main support 
system has 
gone.”

“When the Islamic 
Republic of Iran 
decided to stay in 
the JCPOA in the 
face of Trump and 
the US withdrawal 
from the deal, our 
tough decision was 
made at that time, 
and now it is the 
turn of the other 
parties to make 
their own tough 
decisions”.

Chinese Scientist 
at Center of Virus 
Controvery Denies Lab 
Leak Theory
 The Chinese scientist at the center 
of theories that the coronavirus 
pandemic originated with a leak 
from her specialized lab in the city 
of Wuhan has denied her institution 
was to blame for the health disaster.
"How on earth can I offer up evidence 
for something where there is no 
evidence?" Dr. Shi Zhengli told the 
New York Times in rare comments to 
the media.
"I don't know how the world has 
come to this, constantly pouring filth 

on an innocent scientist," she told the 
US daily, AFP reported.
US President Joe Biden last month 
ordered intelligence agencies 
to investigate the origin of the 
pandemic, including the lab leak 
theory.
The leak hypothesis had been floated 
earlier during the global outbreak, 
including by Biden's predecessor 
Donald Trump, but was widely 
dismissed as a conspiracy theory.
But it has gained increasing traction 
recently, fueled by reports that 
three researchers from the Wuhan 
Institute of Virology became sick in 
2019 after visiting a bat cave in the 
southwestern Chinese province of 

Yunnan.
Shi is an expert in bat coronaviruses, 
and some scientists have said she 
could have been leading so-called 
"gain-of-function" experiments 
in which scientists increase the 
strength of a virus to better study 
its effects on hosts.According to the 
New York Times, in 2017 Shi and her 
colleagues at the Wuhan laboratory 
published a report on an experiment 
"in which they created new hybrid 
bat coronaviruses by mixing and 
matching parts of several existing 
ones — including at least one that was 
nearly transmissible to humans — in 
order to study their ability to infect 
and replicate in human cells."



ایرانی ها دیگر بزرگ ترین خریدار خارجی مسکن ترکیه نیستند
اتباع عراقی به بزرگ ترین گروه خارجی خریدار خانه در ترکیه تبدیل شدند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، کاهش محدودیت های کرونایی در ترکیه باعث شده تا تمایل اتباع خارجی 
برای خرید خانه در ترکیه افزایش داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار این کشور،  در ماه می، میزان 
خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته و به ۱۷۷۶ واحد 

رسیده است. پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت خرید خانه توسط خارجی ها بیشتر شده است.  
از کل ۵۹ هزار و ۱۶۶ خانه فروخته شده، استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ۱۱ 

هزار و ۳۵۶ مورد از کل معامالت مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای آنکارا با 
۵۶۵۳ مورد و ازمیر با ۳۲۹۸ مورد، محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه بوده اند.   

به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه می اتباع عراقی  با خرید ۲۳۹ واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده اند 
و ایرانی ها با خرید ۲۳۱ خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. شهروندان روسی با خرید ۱۱۹ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار 
مسکن بوده اند. محبوب ترین شهرها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی استانبول با ۸۱۸ خانه، آنتالیا با ۳۴۱ خانه و آنکارا با 

۱۰۶ خانه بوده است.  

 توضیح وزیر صنعت درباره ذخایر کاالیی کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:  با وجود همه مشکالت و محدودیت ها، شرایط تامین کاال و ذخایر کشور 

مناسب است.
علیرضا رزم حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: با وجود مشکالت و محدودیت های شدیدی که در این 
مدت بر کشور تحمیل شد، اما توانستیم با همکاری و همت بخش خصوصی و اتخاذ سیاست های مناسب در 

دولت، با واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه، شرایط قابل قبولی را در بخش تولید و صادرات ایجاد کنیم.
وی، بر تکمیل انسجام بخشی در حوزه محصوالت کشاورزی تاکید کرد و گفت: همه بخش های تامین، نظارت، توزیع 

و قیمت گذاری و حتی تجارت خارجی محصوالت کشاورزی باید به وزارت جهادکشاورزی منتقل شود و وزارت صنعت 
و سازمان حمایت از مصرف کننده در این حوزه همکاری الزم را با این وزارتخانه داشته باشند.

این عضو کابینه دولت بیان داشت: انسجام نسبی که در این حوزه با انتقال مسوولیت های بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد، موجب 
ایجاد یک آرامش نسبی در بازار شد و این موضوع مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین کمیسیون کشاورزی در مجلس است.

رزم حسینی به افزایش ۶۵ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی اشاره و خاطرنشان کرد: در کنار افزایش قیمت جهانی موادغذایی، موضوع خشکسالی 
نیز در بحث تامین و واردات کاال باید مورد توجه قرار گیرد و وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص اقدامات الزم را انجام دهد.

توسعه ایرانی
گـــزارش

ISFAHAN
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برای غذاها، 
اقالم با کیفیت باال 
انتخاب نشده اند. 
از برنج درجه دو 

و گوشت قلوه گاه 
گوساله که ارزان تر 

از سایرین است 
و همچنین ماهی 
قزل آالی تره بار، 

استفاده شده است. 
در این محاسبات، 

اقالم گران و باکیفیت 
مثل گوشت گوسفند 

یا گوساله منظور 
نشده اند

اقتصاد ایران
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جزئیات جدید 
از پرداخت یارانه 

بنزینی
با گذشــت ۱۹ مرحلــه از پرداخت 
کمک معیشــتی حاصل از افزایش 
قیمت بنزین، در حــال حاضر بیش 
از ۶۰ میلیون نفر با هزینه ســاالنه 
۳۱ هزار میلیاردی از این محل یارانه 
نقدی دریافــت می کننــد. از آبان 
۱۳۹۸، قیمت بنزین افزایش یافت و با 
حذف بخشی از یارانه آن، دولت اعالم 
کرد که مابه التفاوت ایجاد شده بین 
مردم توزیع می شود؛ از این رو پیش 
بینی شــد که حدود ۶۰ میلیون نفر 
در قالب حدود ۱۹ میلیون خانوار از 
بین جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه 
بگیران گزینش شده پرداخت کمک 

معیشتی برای آنها انجام شود.

   پرداخــت از ۱7.7 میلیون 
خانوار شروع شد

اولین پرداخت در حالی صورت گرفت 
که طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه 
در آن زمان، ۱۷.۷ میلیون خانوار این 
یارانه را دریافت کرده بودند و قرار شد 
در ادامه با ثبت درخواست متقاضیان 
و انجام بررسی ها، بر تعداد آنها تا میزان 

پیش بینی شده افزوده شود.
پرداخت کمک معیشــتی برخالف 
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان که برای 
هر نفر ثابت و مشخص است. براساس 
تعداد اعضای خانوار، مبالغی متفاوتی 
را دربرمی گیرد؛ بــه طوری که برای 
خانوار یک نفره ۵۵ هزار، دو نفره ۱۰۳ 
هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره 
۱۷۲ هزار و پنج نفــره و باالتر ۲۰۵ 

هزار تومان است.

   افزایش ۲ میلیونی خانوارها 
اما تازه ترین گزارش دریافتی ایسنا از 
سازمان هدفمندی یارانه ها، در رابطه 
با جریان کمک معیشتی حاوی آمار 
جدیدی است. براساس این گزارش، 
تا پایان پرداختی خرداد سال جاری 
که در دهم ماه انجام شده است، تعداد 
خانوار مشمول دریافت یارانه معیشتی 
۱۹ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۱۸۴ مورد 
بوده که نشان می دهد تعداد خانوارها 
در مقایسه با اولین پرداخت حدود دو 

میلیونی افزایش دارد. 

ایسنا
خـــبـــر
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در این میان، سبد معیشت 
حداقلی خانوارهای کارگری 
)موضوع بند دوم ماده ۴۱ 
قانون کار(، زمســتان سال 
گذشته و پیش از آغاز جدی 
مذاکــرات مــزدی ۱۴۰۰ 
توسط سه گروه از شرکای 
اجتماعی محاسبه و ۶ میلیون و ۸۹۵هزار 
تومان نرخ گذاری شد. همان زمان، بسیاری 
از تشکل ها و فعاالن کارگری، نسبت به این 
اعداد و ارقام اعتراض داشــتند. محاسبات 
مستقل این عده نشان می داد که در همان 
زمــان، حداقل هزینه هــای زندگی برای 
یک خانوار متوســط ۳.۳ نفره، نزدیک به 
۱۰میلیون تومان است منتها سبد معیشت 
کمیته دستمزد ذیل شــورای عالی کار، 
سبدی تقلیل یافته و بسیار حداقلی محاسبه 
شد تا از این راه، دولت و نمایندگان کارفرما 
هم پای آن را امضا بگذارند. البته فقط امضا 
بگذارند و بعد ســریعا همان امضای خود 

را نادیده بگیرند و بروند سر وقت »تورم«.

نکته اینجا بود که همان سبد تقلیل یافته 
نیز در تعیین دستمزد ۱۴۰۰، مبنا و اصل 
قرار نگرفت و باز هم حداقل دستمزد با اتکا 
به نرخ تورم رسمی با چند درصد اعوجاج 
و باال و پایین، تعیین شد اما مساله اصلی، 
گرانی شدید هزینه های زندگی در همین 
دو ماه و چند روز ســپری شــده در سال 
جدید است، اینکه سبد معاش ۶ میلیون 
و ۸۹۵هزار تومانی امروز چه نرخی دارد و در 
حالی که کارگران و بازنشستگان گرانی ها را 
هر روزه با پوست و گوشت و استخوان لمس 
می کنند، اعداد رسمی چه می گویند و چند 
میلیون تومان به هزینه های حداقلی زندگی 

کارگران و بازنشستگان افزوده شده است؟

   ۳میلیون و ۳۳7هزار تومان؛ سهم 
خوراکی های یک خانوار

»فرامرز توفیقی« رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شورهای اسالمی کار کشور که 
محاسبات سبد معاش را به صورت مستقل 
انجام می دهــد، در این رابطــه می گوید: 
معیار تعیین ســبد خوراکی ها را براساس 
واقعیات عینی زندگی مردم تغییر دادیم. 
مواد خوراکی برای اینکه در سفره ها عینیت 
پیدا کنند و واقعی شوند باید تبدیل به غذا 
شوند، غذای واقعی و به همین دلیل است 
که متوســط هزینه صبحانه، ناهار و شام 
را برای یک نفر و ســپس برای خانوار ۳.۳ 
نفره محاســبه کردیم. صبحانه و شــام را 
غذای غیرگرم و ساده حساب کردیم )یعنی 

خانواده های کارگری فقط یک وعده غذای 
گرم در روز بخورند و نه بیشتر( و برای ناهار 
نیز یک برنامه غذایی گرم و تکرارشونده در 

یک بازه ۱۵ روزه در نظر گرفتیم.
به گفتــه وی، در این محاســبات قیمت 
تعدادی از غذاهای وعده ناهار )برای پانزده 
مدل غذا( آمده است و این محاسبات به طور 
مشابه انجام شده و سپس میانگین گیری 
شده اســت. در واقع، پانزده جدول مشابه 
داریم که از طریق آنها میانگین هزینه ناهار 
یک فرد ۱۷۱هزار و ۶۶۹ ریال به دســت 

می آید.
توفیقی تاکید می کنــد: قیمت ها مطابق 
قیمت هــای اعالمــی مرکز آمــار برای 
اردیبهشت ماه و قیمت عمده فروشی برای 
خرداد ماه اســت. عالوه بر سه وعده غذای 
روزانه، میوه و سایر خوردنی ها را نیز حساب 
می کنیم. در نهایت ســبد خوراکی های 
خانوار ۳.۳ نفره به دســت می آید. نرخ این 
ســبد، ۳ میلیون و ۳۳۷هزار تومان است 
)کمی کمتر از حداقل دســتمزد و مزایای 
دریافتی حداقل بگیران(. در اردیبهشــت 
ماه، ســهم خوراکی ها برای دهک چهارم 
)دهک مبنای محاسبات کارگری( هنوز 
۳۶.۶۳ است و می توانیم از سبد خوراکی ها 
به سبد معیشت کلی برسیم. در نتیجه با 
فرمول زیر می توانیم به عدد سبد معیشت 
برســیم که برابر ۹۱میلیون و ۱۱۷هزار و 

۹۸۱ریال است.
توفیقی: رئیس جمهور آینده بیاید بگوید 

چطور می خواهد بحران معیشت کارگران را 
حل کند و برنامه اش برای رساندن دستمزد 
و دریافتی کارگران به سبد بسیار حداقلی 
معیشت چیست. وی می افزاید: برای غذاها، 
اقالم با کیفیت باال انتخاب نشده اند. از برنج 
درجه دو و گوشــت قلوه گاه گوســاله که 
ارزان تر از سایرین است و همچنین ماهی 
قزل آالی تره بار، استفاده شــده است. در 
این محاسبات، اقالم گران و باکیفیت مثل 
گوشت گوسفند یا گوساله منظور نشده اند.

   رئیس  جمهور آینده باید پاسخ دهد
با همه تقلیل گرایی ها، ســبد معیشــت 
حداقلی، حدود ۹ میلیون و ۱۲۰هزار تومان 
شده است یعنی در دو ماه و چند روز، یک 
رشد ۳۲.۱۵درصدی در هزینه های زندگی. 
اگر دستمزد کارگران در فروردین ماه، قادر 

به پوشش بخشــی از هزینه های زندگی 
بود با رشد بیش از ۳۲درصدی هزینه های 
زندگی، سطح پوشش دستمزد به همین 
میزان عقب افتاده اســت و همین االن در 
میانه خردادماه، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰هزار 
تومان هزینه های زندگی کارگران افزایش 
یافته است. در شرایطی که حداقل دستمزد 
مصوب در مســابقه با افزایــش قیمت ها، 
همیشــه بازنده اســت، گروه هایی ادعا 
می کنند همین حداقل دستمزد، بازدارنده 
و مانع اشتغال است و باید از میان برداشته 
شــود توفیقی در ادامه با اشاره به افزایش 
عجیب و غریب هزینه های زندگی خانوار 
در یک بازه دو ماه و چنــد روزه می گوید: 
رئیس جمهور آینده بیایــد بگوید چطور 
می خواهد این بحران معیشت کارگران را 
حل کند؟ چطور می خواهد این افزایش ۲ 

میلیون و ۴۰۰هزار تومانی در هزینه های 
زندگی را پوشش دهد و آیا هیچ برنامه ای 
برای رساندن دستمزد و دریافتی کارگران 

به این سبد بسیار حداقلی دارد؟

   ســهم نامشــخص مسکن در 
کالن شهرها

نکته اینجاست که در محاسبات این سبد، 
به داده ها و ارقام و شاخص های رسمی اکتفا 
شده و میزان تطابق آن با واقعیت های عینی 
زندگی چندان زیاد نیســت. برای مثال، 
هزینه های واقعی مســکن مستاجران، به 
طور دقیق در این سبد لحاظ نشده است و 
به همین دلیل است که »قطعاً« هزینه های 
واقعی زندگی از عدد ۹ میلیون و ۲۰۰هزار 
تومانی، حداقل در کالن شــهرهایی مانند 

تهران بیشتر است. 

سبد معیشت حداقلی  ۹میلیون و ۱۲۰هزار تومان است؛

زندگی، زیر خط فقر
هزینه های زندگی روزبه روز و ماه به ماه افزایش می یابد و صاحبان 
درآمدهای ثابت، کارگران و بازنشستگان راه به جایی ندارند! 
در حالی که حداقل دستمزد امسال کارگران و بازنشستگان 
کارگری با احتساب تمام مزایای مزدی حدود ۴ میلیون تومان 
است، هزینه های زندگی سر به فلک کشیده و شاید بتوانیم ادعا 
کنیم این ۴ میلیون تومان هزینه اجاره خانه و حمل و نقل ماهانه 

خانوار هم نمی شود.

خودرو

مشخصات فنی »تارا« 
و هرآنچه در مورد آن باید 

بدانید
ایران خودرو پروژه K۱۳۲ را با نام تجاری تارا 
عرضه کند. این محصول براساس پلتفرم پژو 
۳0۱ تولید خواهد شد و در دو مدل دنده دستی 
و خودکار، احتماال ۲۸0 تا ۳۸0 میلیون تومان 

قیمت کارخانه ای دارد.

مطابق معمول، بحث خودرو ملــی و تکیه بر توان 
داخلی موضوع دلخواه غول های خودروسازی ایران 
است. سایپا بعد از چند سال از رونمایی رهام، نام این 
محصول را به شاهین تغییر داد و پیش فروش کرد. 
 ،K۱۳۲ حاال نوبت ایران خودرو است تا ضمن رونمایی
حدود دو دهه بعد از معرفی سمند، برای تولید خودرو 

با طراحی و مهندسی ایرانی تبلیغ کند.
برخالف سایپا که برای شــاهین )رهام( از پلتفرم 
ایرانی و مســتقل اســتفاده کرده، K۱۳۲ ساخت 
ایران خودرو با پلتفرم پژو ۳۰۱ تولید شده است. این 
موضوع به آسودگی خیال برای مخاطب ایرانی منجر 
می شود و داســتان خودرو ملی با پلتفرم داخلی را 
تداوم نمی دهد؛ اما ادعای مدیران ایران خودرو مبنی 
بر ساخت ۹۳ درصد قطعات K۱۳۲ در ایران، سؤاالت 
تازه ای در ذهن به وجود می آورد. البته ایران خودرو 
برای تولید سمند هم از شاسی پژو ۴۰۵ استفاده نمود 
و امیدواری برای تولید خودرو ملی را به یأس تبدیل 
کرد. تحریم های خارجی علیه ایران فرصت مونتاژ و 
تولید پــژو ۳۰۱ را از ایران خودرو گرفت. حاال طرف 
ایرانی تالش می کند مشابه برنامه ای که برای سمند 
پیاده کرد، محصولی با استفاده از پلتفرم خارجی برای 
پاسخ به مشتریان داخلی بسازد. این موضوع باتوجه به 
قرارداد بین ایران خودرو و گروه پژو ســیتروئن منع 

قانونی ندارد؛ قراردادی که بعد از برجام منعقد شد.
گروه صنعتی ایران خــودرو نامی پارســی را برای 

محصول جدید خود برگزیده است. در زبان پارسی، 
نام تارا به معنی ستاره اســت. این واژه ریشه ایرانی 
دارد و در برخی زبان ها نیز به معنی مردمک چشم 
و ملکه است. در کشورهای پارســی زبان، تارا برای 
نام گذاری افراد نیز اســتفاده می شــود. دیگر نکته 
مهم درباره ی تارا، رونمایی نسخه های پیش تولید 
)پروتوتایپ( تا این لحظه است. در تیر ۱۳۹۹ و بهمن 
۱۳۹۸، محصول جدید ایران خودرو برای خبرنگاران 
و تعدادی از مســئوالن عالی رتبه کشــور رونمایی 
شد؛ اما خودروهای به نمایش گذاشته شده، کامال 

مشابه نبودند. 

  نقد طراحی تارا
در طراحی نمای رو به رو، تارا ادامه دهنده ی سبکی 
اســت که دنا و دناپالس آغاز کردنــد. تمامی این 
خودروها، خصوصا دنا، شــباهت بســیار زیادی به 
فورد موستانگ دارند. جالب تر اینکه دنا در قسمت 
جلوپنجره به طور نامحسوســی شــبیه موستانگ 
۲۰۱۳ اســت؛ اما تارا در طراحی چراغ های اصلی، 
چیدمان روشنایی روز و سپر جلو، شباهتی انکار ناپذیر 
به نسل جدید موستانگ دارد و آ نرا به کپی ناشیانه از 

محصولی آمریکایی تبدیل می کند.
در نمای پشــت نیز، حالت پیوسته برای چراغ های 
عقب وجود دارد که در عیــن زیبایی، کمی به دوج 
چارجر شــبیه اســت. البته نباید فراموش کنیم 
حجم دهی بدنه، خصوصا برای نمای عقب و درپوش 
صندوق، بسیار خوب شکل گرفته و خطوط برجسته 
روی درها )از ِگل گیر جلو تا لبه صندوق و پایین در 
جلو تا سپر عقب( فراتر از خودروهای معمول ساخت 
ایران هستند. درمجموع، می توان به طراحی بدنه ی 
تارا، به ویژه به عنوان محصولی حاصل کار شــرکت 
داخلی، نمره قبولی داد و مطمئن بود که مشــتری 

ایرانی را جذب می کند.
تصاویر موجود از نمای داخلی تارا کم تعداد و ناکافی 
هستند؛ اما به خوبی نشان می دهند که از این نظر، 
تفاوت خاصی بین محصول ایران خودرو و پژو ۳۰۱ 

وجود ندارد. حتی غربیلک فرمان هم مشابه خودرو 
فرانسوی است و حالت دوشاخه در پایین دارد. دیگر 
ادوات کنترلی، مثل کلیدهای مربوط به سیســتم 
صوتی و تهویه مطبوع نیز در هر دو خــودرو تارا و 
پژو ۳۰۱، به صورت دایره های سه گانه زیر نمایشگر 

لمسی هستند.

  پیشرانه ایران خودرو تارا
برای تارا پیشــرانه ی EC۵ ایران خــودرو انتخاب 
شده اســت که ۱٫۶ لیتری و تنفس طبیعی، مشابه 
TU۵ اســت. این موتور از نظر قدرت و گشــتاور، 
تفاوت چندانی با نمونه ی مورد تأیید پژو فرانســه 
برای نســخه مونتاژ ایران ۳۰۱ ندارد. در بازار اروپا 
هم، موتور ۱٫۶ لیتری از سری PureTech برای 
پژو ۳۰۱ قابل سفارش است. اولین مدل تحویلی تارا 
۱۱۰ اســب بخار قدرت و ۱۵۰ نیوتن متر گشتاور 
خواهد داشت. پیش بینی میانگین مصرف سوخت 
محصول جدید ایران خودرو با بنزیــن تولید ایران 
مشکل است؛ اما پژو ۳۰۱ ســاخت فرانسه با موتور 
مشابه ۶٫۶ لیتر بنزین استاندارد اروپا در ۱۰۰ کیلومتر 
مصرف می کند. اولین سری تارا استاندارد آالیندگی 
یورو ۵، جعبه دنده دستی ۶ سرعته خواهد داشت که 
به تازگی ایران خودرو معرفی کرده است. در آینده، 
این خودرو احتماال با جعبه دنده خودکار و پیشرانه 
توربوشارژ ۱۶۵۰ سی ســی موجود در دناپالس نیز 
عرضه خواهد شد که ۱۶۵ اسب بخار قدرت و ۲۴۰ 

نیوتن متر گشتاور دارد.

  امکانات رفاهی و ایمنی تارا
ایران خودرو تارا در نسخه استاندارد از فرمان برقی، 
کروزکنترل، محدودکننده سرعت، نمایشگر لمسی ۷ 
اینچ، تهویه مطبوع دستی، شیشه ها و آینه های برقی، 
چراغ LED روشنایی روز، کامپیوتر سفر، حسگر 
پارک و دوربین عقب، دو کیسه هوا برای سرنشینان 
جلو، ترمز دیســکی جلو و عقب، و سیستم کنترل 
پایداری الکتریکی بهره خواهد برد. در نســخه های 
بعدی K۱۳۲، احتماال پوشــش چرم، ســانروف، 
کیسه هوای جانبی، حسگر نور و باران، حالت رانندگی 

اسپرت و برفی نیز نصب خواهد شد.

  سخن آخر
طراحی خودرو به دســت مجموعه ای از مهندسان 
ایرانی مایه افتخار و مباهات است. تارا در مقایسه با 
سمند و ۴۰۵، ظاهری جذاب و چشمگیر دارد. هرچند 
ازنظر طراحی بدنه با محصوالت خارجی مثل نمونه 
قدیمی پژو ۳۰۱ و حتی خودروهای درجه یک چینی 
قابل رقابت نیست؛ اما نشان می دهد که شرکت های 
بزرگ و صاحب سرمایه مثل ایران خودرو و سایپا اگر 

بخواهند، می توانند پیشرفت کنند.

بازار

قیمت یخچال فریزر سایدبای  ساید
آنچه در زیر می آید قیمت  یخچال فریزرهای سایدبای ساید موجود در سطح بازار است؛



  راننده پایه دو  مجاز 6 تن 
 شهر مورد نیاز: فالورجان، اصفهان، بهارستان

 متقاضیان واجد شــرایط می توانند از طریق راه های 
ارتباطی اعالم شده در آگهی درخواست خود را جهت 

استخدام ثبت نمایند.
estekhdam39@gmail.com :ایمیل

تلفن: 09337818767 )واتساپ و تماس(

پشتیبان سایت در فروشگاه برق صنعتی کاوه در  اصفهان
  نوع همکاری: تمام وقت

  جهت امور پشتیبانی سایت فروش اینترنتی
  آشنا به امور SEO و گرافیک

  از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر
  سن: از 18 تا 30،   حقوق توافقی

خیابان فردوسی 
03132231548 ،09199192952 

  کارمند دفتری و  تلفنی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی

 با حداقل دو سال سابقه کار مربوطه
 مسلط به فضای مجازی

 با روابط عمومی باال و روحیه کار تیمی
 حقوق و مزایای توافقی

  ساعت کاری: 8:30 الی 17:00
متقاضیان واجد شــرایط می توانند از طریق راه های 
ارتباطی اعالم شده در آگهی درخواست خود را جهت 

استخدام ثبت نمایند
nastaransadeghi231@gmail.com

09134457909 - 09133154680 - 09134441672

استخدام 5 عنوان شغلی در اطلس پمپ سپاهان  
** قالب ساز آقا

** تکنسین برق آقا
** کارشناس کنترل کیفیت آقا

** تکنسین مکانیک آقا
** مهندس شیفت آقا

)Whatsapp( 09903138221
03145837253   ،03145837252

  نیروی خدماتی خانم -   مسلط به  آشپزی 
   سن : 30تا 40سال 

03191089026 - 09132691288  

بــه چندنفرنیروی  خانــم جهــت کاردرکارگاه  
طالسازی)بافت زنجیر(نیازمندیم.

محدوده خیابان حافظ     09215428792

فروشنده آقا در یک فروشگاه لوازم جانبی کامپیوتر و 
موبایل در  اصفهان

  نوع همکاری: تمام وقت
  حرفه ای و کار بلد،   با فن بیان باال و باهوش و آراسته

  حداکثر سن 30 سال
ساعات:  9 - 14 و 17 - 21

)Whatsapp( 09337636690

استخدام نیرو   آشپز / خانم یا آقا!
   مرتب ،  منظم ، ماهر در آشپزی

حقوق اداره کار با بیمه و مزایا
 ساعات کار از 8 صبح الی 17 بعداز ظهر

آدرس؛خیابان محمود آباد         تماس: 09134373004

کارمند دفتری خانم در مجتمع آموزشی آفاق
  نوع همکاری: تمام وقت

  حقوق و مزایا توافقی
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم  از ساعت 9 الی 

21 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
03134422040 ،09303344656

تعدادی نیرو ساده کار در رستوران بین راهی آفتاب 
نطنز 

  حقوق + بیمه+ جای خواب  
09133110641

به تعدادی نیروی جوان جهــت کار در کارگاه چاپ 
لباس)همراه با اموزش( نیازمندیم

محدوده خیابان ابن سینا 
09389995801

مهندس مکانیک آقا
  نوع همکاری: تمام وقت

  مسلط به تعمیرات ماشین آالت نورد سرد فوالد
  حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط

  حقوق ثابت،   بیمه،   سرویس ایاب و ذهاب،   نهار
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

به واتس اپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

)Whatsapp( 09387199591

  کارشناس ریاضی
 شهر مورد نیاز: فالورجان، اصفهان، بهارستان
estekhdam39@gmail.com :ایمیل

تلفن: 09337818767 )واتساپ و تماس(

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

شــرکت  مدیریت صادرات واقع در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، از  کارشناسان بازرگانی دعوت به 

همکاری می نماید.
 آشــنایی کامل به زبان انگلیسي)دانستن زبان های 

خارجی دیگر امتیاز مثبت به حساب می آید(
 دارای روحیه کار تیمی باال،  روابط عمومی قوی 

 ساعت کاری: 8:00صبح لغایت16:300
09138082685

کسب و کار
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فراخوان جذب استارت آپ های دیجیتال در مبارزه با مواد مخدر
مرکز نوآوری یاریگران زندگی با همکاری ســتاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندســازی معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری اقدام بــه فراخوان جذب 

استارت آپ های دیجیتال در حوزه مبارزه با موادمخدر کرده است.
به گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر، در این فراخوان، اســتارت آپ های دیجیتال در مبارزه با 

مواد مخدر در موضوعاتی مانند مقابله شــامل پایش مرزها، تجهیزات تشخیصی یا موضوعات 
مشــابه همچنین پیشــگیری از مصرف مانند ایده های نوین در حوزه فرهنگ ســازی در سنین 

 مختلف و ایده های دیجیتال برای بهبودی افراد آســیب دیده یا دیگر عناوین مشابه می توانند شرکت
 کنند.

طرح های برتر پس از داوری توسط کارشناسان ســتاد مبارزه با مواد مخدر و متخصصان حوزه دیجیتال از خدمات حمایتی 
شتاب دهنده تخصصی یاریگران در محورهای فنی، مالی، حقوقی، رسانه ای برخوردار می شوند.

عالقمندان به شرکت در این فراخوان می توانند ایده های خود از طریق سایت https://yarigaranezendegi.ir ارسال 
کنند.

 یکی از تمرین ها برای خوش 
فکری این است که به محض 

اینکه فکر ناب و خالقانه ای به 
ذهنمان خطور می کند، سریعا 

اقدام کنیم و بدانیم که شاید 
لحظه ای بعد، انگیزه، انرژی 
و حوصله عملی کردن آن را 

نداشته باشیم

،،
پنجره خالقیت
یادداشـــت
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 قابلیت های سالمت دیجیتال در گردشگری پزشکی

صنعت گردشگری پزشــکی در حال ورود به عصری جدید 
است که در آن مصرف  کنندگان خواهان داشتن نقش بیشتر به 
واسطه  ابزارهای دیجیتال هستند. این ابزارها در مراقبت  های 
بهداشتی، چند هدف عمده را دنبال می  کنند مثل افزایش ارتباط و مشارکت میان 
کادر درمان و بیمار، تضمین دسترسی آسان به اطالعات شفاف، تصمیم  گیری آگاهانه 
و دریافت درمان ایمن. عالوه  بر این، ابزارهای دیجیتال از فرآیند توان بخشی هنگام 

بازگشت بیمار به منزل و تمام شدن مداخالت پزشکی، پشتیبانی می  کنند.

تکامل سالمت دیجیتال بیش از پیش شفافیت الزم در صنعت مراقبت  های بهداشتی را تقویت 
می  کند. از جذب بیمار گرفته تا هماهنگ کردن درمان بیمار تا مراقبت  های بعد از عمل، سالمت 
دیجیتال به نیرویی پیشرو به سمت اعتماد سازی میان بیمار و درمانگر تبدیل شده است. این 
ابزارها به بیماران و درمانگران کمک می  کنند تا اطالعات کامل را به شــکل مکتوب داشته 
باشند، بدین  ترتیب با درج اطالعات الزم و کنار گذاشتن بقیه، و نظارت و تأمین مراقبت های 
دوران نقاهت برای بیمار حتی پس از ترک بیمارستان یا درمانگاه، مانع بروز هرگونه سردرگمی 
یا ســوءتفاهم در فهم نیازهای بیمار، گردآوری سوابق پزشــکی، مدیریت توقعات ُمراجع و 

قیمت گذاری می  شوند.

  افزایش تقاضا در میان بیماران به خاطر راحتی خرید دیجیتال مشابه خرده  فروشی

براساس تحلیلی که اخیراً بر روی رفتار مصرف  کنندگان گردشگری پزشکی انجام 
شده، بیش از 70% از بیماران ترجیح می دهند تجربه خرید گردشگری پزشکی خود 
را به مثابه بازتاب همان تجاربی ببینند که در فضای خرده  فروشی داشته  اند. بیماران 
خواهان دسترسی به ابزارهای دیجیتال بیمارمحور بیشتری برای تأمین نیازهای 
خود هستند. مصرف  کنندگان مراقبت  های بهداشتی به دنبال داشتن تجربه  ای ساده 
و مؤثر مشابه تجربه  خریدهای اینترنتی، رزرو هتل، یا خرید خدمات برخط هستند.

بسیاری از خرده  فروشان ابزارهای دیجیتال را با لحاظ کردن مشتریان خود طراحی 
کرده  اند مثــل Nike، آمــازون، Booking.com، Airbnb، و… ابزارهای 
دیجیتال گردشگری پزشــکی هم باید به همین شکل، با در نظر داشتن مشتریان 
طراحی شوند. می  بایســت تمرکز متولیان این حوزه روی رفع کردن نقطه  درد یا 
کمک به بیماران باشد تا آنها بهتر بفهمند که این ابزارها چطور کمکشان می  کنند 
تا بهترین درمان را یافته و از آن مطمئن شوند و چطور به کمک مراقبت  های دوران 
نقاهت می آیند که شاید در صنعت گردشگری پزشکی دشوار باشد. بیماران گردشگری 
پزشکی از درمانگرانشان می خواهند تا از فن آوری  هایی استفاده کنند که برایشان ابعاد 

خدمات مراقبت  های بهداشتی را ساده  تر کرده و تجربه  منحصر به  فردی را به ارمغان بیاورد.

  افزایش شفافیت با سالمت دیجیتال
اخیراً تحلیلی منتشر شده که نشــان می  دهد 78% از بیماران حس کرده  اند که تجربه  کاربر 
دیجیتال باید از نظر فن آوری بهبود پیدا کند و 50% گفته  اند ترجیح می  دهند با استفاده از فن آوری 
با تأمین  کننده  ای سر وکار داشته باشند که بتواند با آنها ارتباطی مؤثر برقرار کند. اکثر بیماران 
گردشگری پزشکی، تأمین  کنندگانی را ترجیح می  دهند که بتوانند برایشان شفافیت دیجیتال 
را به ارمغان بیاورند. تأمین گران مراقبت  های بهداشتی می  توانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال، 
شفافیت بیشتری درمورد قیمت، جزئیات روند درمان، میزان موفقیت و مدارک الزم ارائه دهند.

بیماران یا خواهان بهداشت و سالمت دیجیتال هستند یا از ابزارهای دیجیتال به منظور دریافت 
اطالعات شــفاف پیرامون درمانگاه  ها، برقراری ارتباط زنده با درمانگران، و گرفتن مشاوره از 
راه دور برای قبل، حین و بعد از عمل استفاده می  کنند. متأسفانه، بسیاری از تأمین کنندگان 
گردشگری پزشکی در حال حاضر در این زمینه نقص دارند چون استفاده از فن آوری به منظور 

جلب مشتری و هم چنین تأمین اطالعات شفاف، هنوز در سطح استاندارد این صنعت نیست.

  مزایای بهداشت و درمان دیجیتال و گردشگری پزشکی
مقیاس  پذیری بازار، بهداشت و درمان دیجیتال می  تواند با افزایش توانایی درمانگران در باال بردن 

و مدیریت تقاضای روبه  رشد بیماران، مقیاس  پذیری بازار را بهبود ببخشد.

کاهش هزینه، ابزارهای دیجیتالی که به سرعت در حال ظهور هستند می  توانند کارآیی عملیاتی 
بیمارستان/مرکز پزشکی را بهبود بخشیده و درنتیجه هزینه  ها را کاهش بدهند.

شــفافیت روند درمان، ابزارهای دیجیتال شفافیت فرآیند درمان را تضمین می  کنند چرا که 
بیماران دقیقاً می  دانند چطور و توسط چه کسی درمان خواهند شد، و چه بهایی باید بپردازند.

جا انداختن یک نام تجاری، تأمین مستمر خدمات بهداشت و درمان دیجیتال، مزایای بلند 
مدتی مثل آشنایی کاربران با نام تجاری و وفاداری نسبت به آن را تضمین خواهد کرد و این به 
تدریج به جا افتادن آن نام تجاری منجر خواهد شد. اعتمادسازی درازمدت، با بهداشت و درمان 
دیجیتال، درمانگران می توانند قدرت مقایسه  قیمت، کیفیت و مزایا را به بیماران بدهند. این باعث 
اعتمادسازی و برقراری رابطه  درازمدت میان درمانگر و بیمار می  شود. استفاده از تجربه خرده 
 فروشی در مراقبت  های بهداشتی، بیماران می  خواهند تجربه  مراقب از آنها شبیه تجاربشان 
در خرید از آمازون یا رزرو کردن اینترنتی یک پرواز باشد. ظاهراً آنها می  خواهند برای مراقبت، 
گزینه  های مختلفی در اختیار داشته و به ابزارهای کامل و ساده برای مدیریت سالمت خودشان 
دسترسی داشته باشند. با وجود بهداشت و درمان دیجیتال می  توانید تقاضای بیماران را برآورده 
سازید. راهکارهای مصرف  کننده محور، بهداشت و درمان دیجیتال امکان دسترسی به اطالعات 
کامل درمورد سوابق پزشکی بیماران، خواسته  های آنها و هزینه خدمات را به درمانگران می  دهد. 

آنها می  توانند بر این اساس، راهکارهای مصرف  کننده-محور طراحی کنند.

  بهداشت و درمان دیجیتال در گردشگری پزشکی یعنی چه؟
تا همین چند سال پیش، یک بروشــور حاوی توضیحات مرکز بهداشت و درمان، تنها گزینه 
دردسترس بیمار بود. نهایتاً با یک تماس تلفنی تمام اطالعات مربوط به مراجعه  بیمار به مرکز 
بهداشت و درمان توضیح داده می شد. امروزه این دیگر کافی نیست. حاال بیماران می خواهند 
مطمئن شوند که هروقت الزم شد، حمایت  های ضروری را دریافت می  کنند. در عصر مراقبت  های 
بهداشتی دیجیتال، بُعد مسافت دیگر آنقدرها مهم نیست. بیماران می  توانند از راه دور با پزشکان 
مالقات کنند تا آنها با گوشی هوشــمند یا تماس تصویری، ارزیابی و تشخیص را انجام داده 
و توصیه  های درمانی ارائه بدهند؛ به این ترتیب نیازی نیســت دیگر شخصاً به مطب پزشک 
مراجعه کنند. آنها می  توانند از فن آوری  های پوشیدنی بهره گرفته و زیست  سنجی  های مورد 

نظر را انجام دهند.

  نحوه  استفاده از بهداشت و درمان دیجیتال در گردشگری پزشکی
انقالب مراقبت های بهداشتی دیجیتال برای گردشگری پزشکی دورخیز کرده است. باید بدانیم 
که در سال های پیش رو، چطور از بهداشــت و درمان دیجیتال جهت رسیدن به حداکثر مزایا 

بهره ببریم.

اکوموتیو
گــــــزارش

استارت آپ

یادداشتی از دکتر علی شاه حسینی، کارآفرین؛

تمرین خوش فکری

حتی اگر شرایط کنونی 
زندگی، کسب و کار 

و روزگار بر وفق مراد 
ما نیست، می توانیم 

با خواندن مطالب 
انگیزشی، کتاب های 

مفید، گوش دادن 
به صوت های موثر و 

مکالمه با افراد خوش 
فکر، موقتا حال فکر 

خود را خوب کنیم

زیاد مهم نیست که ما ثروتمند به دنیا آمده ایم یا فقیر، 
همچنین اهمیتی ندارد که مدرک تحصیلی ما چیست. 
کمتر ما را صرفا براســاس مــدرک تحصیلی ارزیابی 
می کنند و جالب است بدانید که اگر فکرمان خوب کار 
کند و به ما لقب خوش فکر بدهند، حتی وجود نقصی در 

جسممان هم به چشم نخواهد آمد.

زیاد مهم نیســت که ما 
ثروتمند به دنیا آمده ایم 
یا فقیر، همچنین اهمیتی 
ندارد که مدرک تحصیلی 
ما چیست. کمتر ما را صرفا 
براساس مدرک تحصیلی 
ارزیابی می کنند و جالب 
اســت بدانید که اگر فکرمان خوب کار 
کند و به ما لقب خوش فکر بدهند، حتی 
وجود نقصی در  جسممان هم به چشم 
نخواهدآمد. اگر به انــدازه کافی برای 
دســتیابی به این لقب و جایگاه برنامه 
ریزی، تــالش و هدف گــذاری کنیم، 
یقین داشته باشــیم که پس از مدتی 
تمام زمینه های دستیابی به اهداف واال 
و حتی دست نیافتنی فراهم خواهدآمد.

  1. کمال همنشین در ما اثر می کند.
 اگر پنج نفری که بیشترین زمان خود را 
با آنها می گذرانید، به جز خانواده و اقوام، 
شــما از آنها خوش فکرتر، ثروتمندتر، 
موفق تر و داناتر هســتید، اجازه دهید 
صادقانه بگویم که برای شما متاسفم! 
چون شما از آنها چیزی یاد نمی گیرید 
ولی اگر آنها از شــما جلوتر هستند، به 
شــما تبریک می گویم. پس اولین گام 
برای تمرین خوش فکری این اســت 
که با انســان های خوش فکر مراوده و 
نشست و برخاست داشته باشیم. تمام 
کسانی که ما با آنها مراوده داریم، بدون 
تردید روی ما اثر می گذارند، حتی اگر 
تعامل مســتقیمی هم نداشته باشیم. 
اگر با انسان هایی بنشینیم که مدام در 
حال رشد و یادگیری هستند و همواره 
با افکار بلندپروازانه در حال ریســک، 

سعی و خطا هستند، بدون شک ما هم 
آن گونه خواهیم شد. مراقب باشیم که 
به طور ناخودآگاه از اطرافیانمان تاثیر 
منفی نگیریم؛ منظــور از تاثیر منفی 
حتی می تواند تاثیرنگرفتن باشد، زمانی 
که ما پیشرفت نمی کنیم، یعنی درجا 
می زنیم و وقتی درجا می زنیم، یعنی 
دیگران پیشــرفت می کننــد و وقتی 
دیگران پیشرفت کنند، یعنی ما در حال 

پسرفت و عقب ماندن هستیم.
 

  2. افکار خوب، عمر کوتاهی دارند.
 یکی از تمرین ها بــرای خوش فکری 
این است که به محض اینکه فکر ناب و 
خالقانه ای به ذهنمان خطور می کند، 
ســریعا اقدام کنیم و بدانیم که شاید 
لحظه ای بعد، انگیزه، انرژی و حوصله 
عملی کردن آن را نداشته باشیم. آگاه 
باشید زمانی که افکار ناب به سراغ ما می 
آیند، ما پتانســیل و انرژی الزم را برای 
عملی کردن آنها داریم. اگر وجود ما و 
کائنات، آمادگی الزم را نداشته باشند، 
حتی فکر چیزی هم به سر ما نمی زند. 
بدانیم که چون زمینه آماده است، آن 
فکر به ذهن ما خطور کرده است، پس 

به سرعت دست به اقدام بزنید.

  3. در محیط مناسب قرار بگیریم.
 حتــی اگر شــرایط کنونــی زندگی، 
کســب و کار و روزگار بر وفــق مراد ما 
نیســت، می توانیم با خواندن مطالب 
انگیزشی، کتاب های مفید، گوش دادن 
به صوت هــای موثر و مکالمــه با افراد 
خوش فکر، موقتا حال فکر خود را خوب 
کنیم. بدون شک ناله و زاری وضعیت ما 
را بهتر نخواهدکرد؛ اگرچه بسیاری از 
افراد می گویند که بی جهت خوش بودن 
هم آب و نان نمی شود، ولی تحقیقات 
نشان داده است که در زمان گرفتاری ها، 
بی جهت خوش بودن احتمال دستیابی 
به شرایط بهتر را بیشتر می کند تا غم 
و گله و شــکایت. وقتی محیط، شرایط 
و آدم های مناســب در اطراف ما قرار 

بگیرند، ما هم ناخودآگاه در شــرایطی 
قرار مــی گیریم که مــی توانیم افکار 
مثبت و اثرگذار را جــذب کنیم. پس 
حواسمان باشــد که در این شرایط تیر 
و کمان خود را همراه داشــته باشیم و 
با سالح قلم و کاغذ، شــکارچی افکار 
ناب باشیم و از یادداشت برداری غفلت 

نکنیم.

  4. اولویت اصلی را خوش فکری 
قرار دهیم.

 در هر شرایط و موقعیتی به دنبال ایده 
دادن، ایده پــردازی و یافتن یک نکته 
مثبت باشــیم و این تمریــن را آنقدر 
انجام دهیــم تا بتوانیم بــه خوب فکر 
کردن، خوش فکری، مثبت فکرکردن 
و مثبت دیدن عــادت کنیم؛ به طوری 

که خودمان را موظــف کنیم، حتی از 
یک واقعا ناخوشــایند یک نکته مثبت 
پیدا کنیم و ایــن را بارها تمرین کنیم. 
برای ایــن کار وقتی بــه اخبار گوش 
می دهیــم و حادثــه ای را گزارش می 
کنند، ســعی کنیم نکته مثبتی را پیدا 
کنیــم و پیش بینی کنیــم که عواقب 
این حادثه چه نکات مثبتــی را به بار 
خواهدآورد. وقتی خبر ناگــواری را از 
کســی برای ما می آورند، تالش کنیم 
تا ببینیم چه خیری در آن بوده اســت. 
شاید پیشــینیان ما به همین دلیل در 
هر اتفاقی می گفتند حتما خیری در آن 
بوده است. شاید آنها می خواستند که 
ما را به مهارت خوب فکر کردن و خوش 

فکری مسلط کنند.

  5. تمرین، تکرار، تســلط، کوتاه 
نیایید؛ اگر طعم شیرین خوش فکر 
بودن را چشیده اید، پس  ادامه دهید 

و اصرار کنید.
 مداومــت و اصرار اســت که مــا را به 
نتیجه می رســاند. با این تمرین ها و با 

این تغییرات که ایجاد مــی کنیم، به 
زودی شاهد نتایج مثبت و چشمگیری 
در رونــد زندگی و کســب و کار خود 
خواهیم بود. انسان ها تصمیمات کوچ 
زیــادی را در زندگی خــود می گیرند 
و این تصمیمات دریــک لحظه اتفاق 
می افتند. تفاوت انســان های موفق و 
ناموفق در تصمیماتی است که گرفته 
اند و می گیرند و باید بدانیم آن تصمیم، 
فقط در آن لحظه گرفته نشــده است، 
بلکه حاصل طرز تفکــر آن فرد و این 
اســت که چگونه فکرکــردن را چطور 
آموخته و چطور خــود را به خوش فکر 
بودن عادت داده و بدون شــک، سال 
ها تمرین و تکرار منجر به یک تصمیم 
در یک لحظه شــده که مسیر زندگی و 
کسب و کار آن فرد را تغییر داده است. 
ما به کســی که تصمیمات کلیدی می 
گیرد، می گوییم چقدر خوش فکر است، 
ولی یادمان باشــد که آن خوش فکری 
در لحظــه رخ نمی دهــد، بلکه نتیجه 
 سال ها آموزش، تعلیم، تمرین، تکرار و 

تسلط است.
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