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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک صنعتی فریدن صورت گرفت؛  

کلنگ زنی نخستین شهرک استخراج رمز ارز کشور
      با افتتاح این شهرک برای ۷00 نفر به صورت مستقیم و یک هزار و ۵00 نفر بطور غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد

 

۷

مهاجرت برای علم ، 
یا کپی ایده

از آنجایــی کــه هــر منطقه یا 
کشوری در علمی خاص سرآمد 
اســت، دانش جویان در سراسر 
جهان ســعی می کنند تا با کنار 
گذاشــتن محدودیت هایی هم 
چون تفاوت زبان و فرهنگ وحتی 
قوانین از مرزها عبور کنند و در 
زمینه ای که عالقه دارند تحصیل 
کنند حتی اگر کیلومترها با محل 
زندگیشان متفاوت باشد. البته در 
ســال های اخیر به دلیل شرایط 
ارتباط جمعی گسترده ، گسترش 
علم در دنیا به صورت یکنواخت 
انجام شــده و فرقی نمی کند که 
در آسیا باشی یا اروپا و یا هر قاره 
و کشور دیگر، تنها با چند کلیک 
می توان به بــروز ترین مقاالت 
علمی در هر زمینه ای دست یابی 
پیدا کنید. اما با این وجود باز هم 
دانشــجویان تمایل دارند عالوه 
بر فراگیری علم، با فرهنگ ها و 
سبک زندگی های متفاوت آشنا 
شــوند و به همین دلیل در عصر 
حاضر نیز هنوز مهاجرت به دلیل 
تحصیل وجود دارد. اما در ایران 
مســئله کمی فراتر از آشنایی با 
فرهنگ ها و سبک های زندگی...

 چرا خبری از واریز
  بخش دوم سود

 سهام عدالت نیست؟!
واریز سود سهام عدالت ســال ۱۳۹۸ درحالی 
دو مرحله ای شد که با گذشت حدود دو ماه از 
پرداخت مرحله نخســت، هنوز خبری از واریز 
بخش دوم این سود نیست. سود سهام عدالت 
ســال هــای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ طی یک 
مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واریز 
شد اما قرار شد سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸، 
طی دو مرحله به حساب سهام داران واریز شود. 
بر این اساس، مرحله نخست در ۲۸ اسفندماه 
ســال ۱۳۹۹ صورت گرفت و افراد ۵۰ درصد 
سود سهام خود را دریافت کردند. البته هر فرد به 
میزان سهامی که داشت سود دریافت کرد. برای 

مثال سود تعلق گرفته به ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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2 ادامه در صفحه 

آینده نامعلوم خودرو؛ 

تالش خودروسازان برای آزادسازی قیمت ها
با وجود تصویب افزایش ۱۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو، 
ظاهراً خودروسازان به افزایش ۹ درصدی قیمت محصوالتشان 

رضایت نداده و در حال نامه نگاری و رایزنی برای 
آزادسازی قیمت خودرو هستند.

شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود 
افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و 

سایپا را مصوب کرد، به طوری که...

۷ دوشنبه| 20 اردیبهشت 1400| 10 می 2021 | 2۷ رمضان 1442 | سال سوم| شماره ۷۷۵|  صفحه اول

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
9,755,0009,675,000قدیم

سکه طرح 
9,482,0009,481,000جدید

5,220,0005,250,000نیم سکه

3,325,0003,335,000ربع سکه

1,87,0001,867,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,072,0004,509,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18939,9001,026,900 عیار

طالی آب شده 
4,070,0004,510,000نقدی

یک گرم طالی 
241,253,1001,387,600 عیار

آگهی مناقصه عمومی  )مرحله اول( 
شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1400/64 مورخ 1400/02/05 شورای اسالمی شهر مجلسی،   با اعتباری بالغ بر  12.000.000.000 
)دوازده میلیارد ریال(   از اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط یک دستگاه باالبر 16 متری قابل نصب روی شاسی 8 تن و یک دستگاه شاسی 8 تن 
خریداری نماید. بنابراین از کلیه اشخاص   مذکور دعوت می گردد از تاریخ 1400/02/11 لغایت 1400/02/29 جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادها شهرداری 

مجلسی مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مناقصه:  1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند. 

2- پیشنهاد دهندگان موظفند 5 درصد از کل مبلغ پایه مناقصه )600.000.000 ریال(   را به حساب شماره 0110309651009 به نام شهرداری مجلسی نزد بانک ملی 
واریز نموده و پس از تحویل قطعی اتوبوس ها ضمانت نامه آزاد می گردد. 

3- پیشنهاد دهندگان  حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1400/02/29 فرصت دارند پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری مجلسی تحویل نمایند. 
4- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد. 

5- در صورت برنده شدن مناقصه و  تایید نشدن کیفیت دستگاه ها توسط کارشناس،  شهرداری در رد آن مختار بوده و پیشنهادات نفر دوم و سوم مورد بررسی 
قرار  می گیرد.

6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
* جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی WWW.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 )امور مالی و اداری  

شهرداری( تماس حاصل نمایید. 
روابط عمومی  شهرداری مجلسینشانی: استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر مجلسی، میدان امام )ره(، شهرداری مجلسی

چاپ دوم

آگهی مزایده 
شهرداری تودشک در نظر دارد به استناد  مصوبه 5/130/ش ت مورخ 1399/12/13 شورای اسالمی شهر  نسبت به فروش 3 
)سه( قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در محله صادق آباد، شهر تودشک به قیمت کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان می توانند 

جهت اطالع، دریافت و تحویل اسناد و مدارک مزایده از تاریخ 1400/02/13 تا 1400/02/29 به شهرداری مراجعه نمایند.
*  الزم به ذکر است هزینه های انتشار آگهی ، کارشناسی بر عهده برندگان مزایده می باشد.

محمدرضا مجلسی - شهردار تودشک شناسه: 113069

نوبت دوم

چاپ اولآگهـی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد   بهره برداری از 
موارد زیر را از طریق مناقصه به مدت یکسال به شرکت های واجد شرایط فنی و دارای سابقه واگذار نماید. 

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه  تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 به سازمان 
مراجعه نمایند. 

آدرس: فوالدشهر، انتهای بلوار آیت اهلل خامنه ای، پارک پرنیان، جنب شهربازی    تلفن: 03152631711 و 09139810558

شماره صورتجلسه نوع آگهیموضوعردیف
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

 مبلغ پایه 
 )ریال(

1
انجام عملیات نگهبانی، نگهداری و خدمات سرویس و تعمیرات از تاسیسات و تجهیزات الکتریکال 
و مکانیکال کلر زنی موتورخانه و دستگاه های DAF و کلیه تجهیزات در ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه 

شهرداری فوالدشهر و در کل تحویل مقدار 100 لیتر در ثانیه پساب استاندارد 

نوبت اول  
مناقصه

5/99/2133
99/12/09882.450.00017.649.000.000

غالمرضا خدادادی - رییس سازمان 
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مدیریـت شعـب استان اصفهـان 

آگهی تجدید  مزایـده عمومی
 شهرداری نطنز  در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین  به شرح ذیل  از طریق برگزاری مزایده عمومی  اقدام نماید.

1- قطعه زمین با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 71/2575 به مساحت 270/97 متر مربع واقع در کوی سرشک، ابتدای خیابان دکتر شریعتی 
بهای پایه فروش:  برای هر متر مربع مبلغ 45.000.000 ریال می باشد. تضمین شرکت در مزایده معادل 610.000.000 ریال می باشد که  به یکی از صورت 

های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود:  
1- ضمانتنامه معتبر بانکی .

 2- یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره  0107157166009  به نام شهرداری نطنز  نزد بانک ملی شعبه نطنز  )به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده 
کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.(سایر اطالعات، جزییات و شرایط مربوط به معامله در  اسناد مزایده مندرج شده است در صورتی 
که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری پنجشنبه 1400/03/06 و در محل 

دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد.   
علی پیراینده - شهردار نطنز تلفن تماس: 031-54222119  113
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حمید عالقمندان دربــاره وضعیت تامین 
برق در خرداد و تابستان پیش رو، اظهار کرد: 

نه  سفا میزان بارش باران نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ تا متا
۲۵ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر پیش بینی می شود دمای 
هوا در تابستان امسال نسبت به سال گذشته بین یک تا دو درجه 

افزایش یابد که این شرایط بر تولید و توزیع برق اثرگذار است.
وی تاکید کرد: به دلیل شرایط موجود امسال حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد 
برق تولیدی از منابع آبی خود را نخواهیم داشــت و به این دلیل 
مسئوالن توانیر و صنعت برق کشور پیش بینی کرده اند که تابستان 

امسال بسیار سخت تر از سال های گذشته است. مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه برای مدیریت شرایط فعلی 
بر روی همکاری اقشار مختلف مردم به خصوص مشترکان خانگی 
حساب کردیم، گفت: از سوی دیگر توانیر طرح های جدیدی برنامه 
ریزی کرده تا شاهد همکاری و همیاری بیشتر مشترکان برق باشیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین طرح ها برای صرفه جویی در 
مصرف برق مربوط به ادارات اســت، توضیح داد: با توجه به اینکه 
ادارات و دستگاه های دولتی به شکلی تابعه دولت هستند، امسال 
در نخستین طرح ابالغی ادارات باید از ساعت ۱۱ تا پایان وقت اداری 

حدود ۵۰ درصد و از پایان ساعت وقت اداری تا ساعت ۱۸ بعد از 
ظهر۹۰ درصد از مصرف معمول برق خود کاهش دهند.

عالقمندان با اشــاره به دیگر طرح های کاهــش مصرف برق از 
سال گذشته تاکنون که امســال نیز به دنبال بازنگری در افزایش 
مشوق های آن هستیم، اظهار کرد: این طرح ها مربوط به صنایع و 

ذخیره عملیاتی برق است.
وی افزود: امســال دیزل ها و ژنراتورهای بیشــتری را در صنایع 
شناسایی کردیم و برای وارد مدار شدن آن ها با بخش های مختلف 

قرارداد و توافق منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:
استان اصفهان از پیک عبور کند، خاموش می شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اعالم هشدار نسبت به خاموشی برق در تابستان، گفت: در حال حاضر با توجه به خنکی هوا، مصرف 
روزانه استان اصفهان در ساعت پیک حدود ۱۵00 مگاوات است، اما اگر مصرف برق استان حدود 200 مگاوات از این عدد بیشتر شود؛ احتمال 

خاموشی وجود دارد. ایرنا
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
...  مختلف است . حتی نمی توان گفت 
درصد باالیی از مهاجران تحصیالتی 
قصد فراگیری بیشــتر و بهتر علم را 
داشته باشــند، زیرا در سراسر ایران 

شرایط تحصیل محیا است.
 در ســال های اخیــر مهاجرانی که 
به نــام تحصیــالت ایــران را ترک 
می کنند دو گروه هستند، عده همان 
جامانده و دیگر حاضر به بازگشــت 
نیســتند و گروهی دیگر بعد از اتمام 
تحصیالتشان به ایران باز می گردند 
و می شوند نور چشمی، آن هم فقط 
به خاطر اینکه مهر تحصیالت خارجه 
بر پیشانیشان وجود دارد. البته دراین 
گروه دوم نیز هســتند عــده ای که 
پشتوانه نداشته و با وجود تحصیالت 
در خارج از کشور مانند بقیه محصالن 
داخلی با آنها برخورد می شود اما وقتی 
برخی مسئوالن ما یکی در میان فارغ 
التحصیالن دانشــگاه های آمریکا و 
انگلیس هستند توقع می رود افرادی 
هم چون خود را بیشتر بها دهند. غافل 
از اینکه ما در دانشــگاه های داخلی 
نخبه هایی داریم که در سراسر دنیا 
خواهان و طرفداردارند اما در کشور 
اهمیت چندانی به آنها داده نمی شود. 
به طور مثال از سال ۱3۹4 تا کنون 
برنامه همــکاری بــا متخصصان و 
کارآفرینــان ایرانی خارج از کشــور  
با هــدف ایجاد ســاز و کاری جهت 
بهره مندی از دانش و تجارب ارزشمند 
محققان و متخصصان ایرانی خارج از 
کشور آغاز شــده که به شکل گیری 
استارت آپ هایی توســط این افراد 

منجر شد. 
تجربه برنامه مذکور در شکل  گیری 
زیرساختی مناسب و ســریع برای 
اســتفاده از ظرفیت و توان علمی و 
فنــاوری متخصصــان ایرانــی در 
حوزه های مختلف تخصصی مشارکت 
بیش از ۱۰ هزار نفر از متخصصان و 
محققان ایرانی خارج از کشــور را در 
پی داشته است. بیش از دو هزار و ۲۰۰ 
نفر از محققــان و متخصصان ایرانی 
دانشگاه های برتر دنیا که بیشتر آنها از 
کشورهای امریکا، کانادا و کشورهای 
اروپایی هستند، هم اکنون به کشور 
بازگشته اند.همچنین تاکنون ۲6۵ 
شرکت اســتارت آپ در حوزه های 
مختلف تخصصی توســط این افراد 
ایجاد شده که زمینه اشتغال تخصصی 
مســتقیم برای بیش از 6 هزار نفر از 
بهترین متخصصان و فارغ التحصیالن 
داخلی را فراهم کرده است. فرصتی 
کــه می توانســت در اختیــار فارغ 

التحصیالن داخلی قرار گیرد!
البته که با بها دادن به هر دانشجوی 
ایرانی می توان برداشت های بهتری 
انجام داد اما چرا چنین برنامه هایی 
برای فارغ التحصیالن داخلی انجام 
نمی شود و هر دانشــجویی ایده ای 
داشته باشد باید ماه ها دوندگی کند 
اما فارغ التحصیالن خارجی با کپی 
کردن ایده های فرامرزی به راحتی 
می تواننــد اســتارت آپ راه اندازی 

کنند؟!

اقتصاد استان
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بومی سازی بیش از ۸۵ درصد قطعات و تجهیزات ذوب آهن
مدیر مهندسی نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ساخت ذوب آهن اصفهان، گفت: در حال حاضر ساخت 
بیش از ۸۵ درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده است. محمدرضا یزدان 
پناه درباره وضعیت بومی سازی این شرکت، اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین واحد تولید فوالد 
کشور و به تعبیر دیگر اولین دانشگاه بزرگ علمی کاربردی صنعت و معدن در ایران، همواره در راستای ایجاد و 

استمرار فرهنگ خود باوری و ملی سازی در تمام ارکان درون سازمانی و برون سازمانی نقش بسزایی را ایفا کرده 
است. وی تاکید کرد: تربیت هزاران نیروی کارشناسی و اجرایی متخصص در سطوح مختلف، همکاری و مشارکت 

مستقیم در احداث واحدهای فوالدی جدید در کشور، آموزش تئوری و عملی پرسنل مجموعه های جدید، پیشگام در 
شروع و اجرای تعمیرات اساسی و پروژه های بازسازی و نوسازی و احداث واحدهای جدید با  اولویت استفاده از نیروهای متخصص 

و توانمند داخلی، ارائه ایده های نو در ساخت و تعمیر و به روز رسانی تجهیزات به روشنی بیانگر اعتقاد مجموعه ذوب آهن به نقش موثر خود در 
»پایه گذاری فرهنگ بومی سازی در صنعت کشور« است. یزدان پناه گفت:  ذوب آهن اصفهان با توجه به داشتن نقش محوری در توسعه صنعتی 
 کشور، همواره توانسته در مسیر تامین نیازهای داخلی و افزایش تنوع آنها و همچنین به دست آوردن سهم قابل توجه ای از بازارهای صادراتی

 گام بردارد.

استاندارد اصفهان با سرعت در صدور پروانه ها از تولید حمایت می کند
مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: این اداره کل با مجموعه اقداماتی از جمله تسریع در صدور پروانه ها 

و ترخیص مواداولیه و توانمندسازی کارشناسان از واحدهای تولیدی در سال جاری پشتیبانی می کند.
محمود فرمانی افزود: این اداره کل در سال جاری که به »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نامگذاری شد 
در صدد بازنگری و کاهش فرایندها و تسریع در بازرسی ها در حوزه های کاری خود بمنظور کوتاهتر شدن 

زمان نظارت ها و صدور پروانه های استاندارد است.
وی با بیان اینکه امسال تالش می شود فاصله بازدیدهای نهایی تا زمان رفع نواقص کاهش یابد، اظهار داشت: 

با توجه به اینکه واحدهایی که کاال یا خدمات آنها مشمول استاندارد اجباری است تا زمانیکه موفق به اخذ پروانه 
استاندارد نشوند نمی توانند تولید داشته باشند، تالش این نهاد بر این اســت که در جهت حمایت از تولید، زمان صدور 

پروانه های کاربرد عالمت استاندارد را تا حد ممکن کاهش دهد.
فرمانی یکی دیگر از اولویت های این اداره کل در سال جاری را تسریع در ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرک ذکر و اضافه کرد: مواد 
اولیه برخی از واحدهای تولیدی بدون تاییدیه استاندارد نمی توانند ترخیص شوند بهمین دلیل برنامه هایی برای کاهش زمان صدور آن داریم 

که تاثیر مثبت بسیاری مانند کاهش قیمت تمام شده در بخش تولید خواهد داشت.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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میزان مصرف برق مورد 
نیاز استخراج رمزارز 
در مرحله نخست 2۱ 
مگاوات و در مراحل 
بعدی تا ۱00 مگاوات 

افزایش پیدا خواهد کرد 
که قرار است بخشی از 
انرژی الکتریکی مورد 

نیازآن از طریق احداث 
نیروگاه در منطقه تامین 

شود

    تأثیرات اقتصادی بسزا 
برای شهرستان فریدن

سید تقی معین الدینی، 
فرمانــدار فریدن در آئین 
کلنــگ زنی نخســتین 
شهرک صنعتی استخراج 
رمزارز کشــور در فریدن 
ضمن قدردانی از نگاه مثبت  اســتاندار 
اصفهان و معاون  هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری در زمینه پیگیری برای تحقق 
این پروژه اظهار داشت: برای راه اندازی این 
شهرک صنعتی و دریافت مجوزهای الزم 
سختی های زیادی طی شده است و این 
اقدام می تواند تأثیرات اقتصادی بسزایی 
برای شهرستان داشته باشد.وی با بیان 
اینکه شهرک صنعتی داران از ۱۵ سال 
گذشته راه اندازی شده است، اضافه کرد: 
این در حالی است که این شهرک مورد 
اقبال قرار نگرفته است.فرماندار فریدن 
در ادامه با بیان اینکه شهرستان فریدن 
از اعتبارات دو درصد فروش نفت محروم 
است، اضافه کرد: این در حالی است که در 
شهرستان فریدن با مشکالت زیادی در 

زمینه محرومیت زدایی رو به رو هستیم.

    حمایت از ســرمایه گذاران در 
فریدن امری ضروری است

همچنین حجت االســالم اســماعیل 
سیاوشــی امام جمعه داران نیز در این 
مراســم با بیــان اینکه فریــدن دارای 
ظرفیت های زیادی بــرای فعالیت های 
اقتصادی است، اظهار داشــت: این در 
حالی است که فقر در این شهرستان بیداد 
می کند و بیکاری در این شهرستان بسیار 
باال است. وی با بیان اینکه 3۰ درصد از 
جمعیت شهرستان فریدن تحت پوشش 
نهادهای حمایتی هســتند، اضافه کرد: 
شهرســتان فریدن دارای ظرفیت های 
باالیی برای صنعت است، این شهرستان 

آب کافی برای صنعــت را دارد و زیبنده 
نیســت که همه صنایع در اطراف شهر 
اصفهان افتتاح شوند و این شهر به کارگاه 
آلوده غیرقابل سکونت تبدیل شود.امام 
جمعه داران با بیان اینکه ضروری است 
توجه ویــژه به ســرمایه گذاران صورت 
گیرد، ادامه داد: متأسفانه برخی از مدیران 
حمایت الزم را از سرمایه گذاران ندارند و 

باید در این زمینه بازنگری شود.

    استخراج رمز ارز نوعی صادرات به 
شمار می رود

امین خانجانــی ســرمایه گذار بخش 
خصوصی نیز در آییــن کلنگ زنی این 
طرح اظهار داشت: مرحله نخست بهره 
برداری از این شــهرک چهار ماه آینده 
اســت و تکمیل مراحل بعــدی  ظرف 
مدت ۲ سال انجام خواهد شد.وی افزود: 
میزان مصرف برق مورد نیاز اســتخراج 
رمزارز در مرحله نخســت ۲۱ مگاوات 
و در مراحــل بعــدی تــا ۱۰۰ مگاوات 
افزایش پیدا خواهد کرد که قرار اســت 
بخشــی از انرژی الکتریکی مورد نیازآن 
از طریق احداث نیروگاه در منطقه تامین 
شــود.وی در خصوص نگرانی ها برای  
خاموشــی و قطع برق در منطقه، گفت: 
زیرساخت ها و میزان برق مورد استفاده 
در طرح به طور شفاف و روشن محاسبه 
شــده و با همکاری اداره برق هیچگونه 

مشکلی در منطقه و یا دیگر نقاط استان 
رخ نخواهد داد و به شــبکه بــار اضافی 
تحمیل نخواهد شد.خانجانی ادامه داد: 
ماینرها و اســتخراج کننده هایی که به 
طور غیرقانونی و پنهان فعالیت می کنند 
سبب افت فشار شبکه می شوند اما روند 
فعالیت شهرک استخراج رمز ارز واقع در 
شهرک صنعتی داران به طور کامل شفاف 
و قانونی اســت و هیچ موضــوع پنهانی 
 وجود ندارد لذا هیچگونه خاموشی هم رخ 
نخواهد داد.این فعال بخش خصوصی، 
با بیان اینکه با افتتاح این شهرک برای 
۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و یک هزار 
و ۵۰۰ نفر بطور غیرمستقیم اشتغالزایی 
خواهد شد، افزود: ۸۰ درصد نیروها بومی 
شهرستان فریدن خواهند بود بنابراین 
شــهرک رمز ارز یکی از طرح های مهم 
اشــتغالزایی این خطه به شمار می رود. 
به گفته وی، همجواری شــهرک های 
استخراج رمز ارز و شهرک گلخانه ای که از 
آن می توان نوعی تجمیع صنایع یاد کرد 
در حفظ و مصرف بهینه انرژی نقش ویژه 
ای خواهد داشت که یکی از مزایای قابل 
توجه طرح محسوب می شود.خانجانی 
افزود: دستگاه های ماینر فقط آالیندگی 
صوتی دارد که اکنون محل این شهرک 
از منطقه مسکونی فاصله دارد، استقرار 
این شهرک به هیچ عنوان گاز گلخانه ای 
تولید نمی کند، بنابراین می توان از آن به 

عنوان یک صنعت پاک یاد کرد، همچنین 
از گرمای تولیدی در این شهرک صنعتی 
که از ماینرها )استخراج کننده ها(تولید 
می شــود برای تامین گرمایش شهرک 
گلخانه ای منطقه دامنه که در نزدیکی آن 
قرار دارد استفاده می شود که در مصرف 
بهینه انرژی نقش بسزایی خواهد داشت.

این فعال اقتصــادی دور زدن تحریم ها 
و تســهیل در مراودات مالی بین المللی 
را از دیگر مزایای طرح برشمرد و افزود:  
درصورتی که تحریم ها برداشــته شود 
آسان سازی مبادالت اقتصادی با دیگر 
کشــورها ســاز و کار بهتر و مطلوبتری 
پیدا مــی کنــد و این به ســود اقتصاد 
کشور خواهد بود.خانجانی با بیان اینکه 
استخراج رمز ارز در دنیای کنونی نوعی 
صادرات به شمار می رود، افزود: نیروی 
فکری و انسانی این گونه طرحها داخلی 
است اما می توان تولیدات آن را در خارج 
از کشور به فروش رساند که خود زمینه ای 
برای ارزآوری بیشتر و شکوفایی اقتصادی 
است. این سرمایه گذار بخش خصوصی به 
اهمیت جهش تولید برای پویایی کشور 
اشاره و بیان کرد: در یکی از مراحل این 
طرح تولید دستگاه های استخراج کننده 
یا همان ماینر در دستور کار قرار گرفته 
که این خود کاهش وابستگی به واردات 
و خودکفایی در این زمینــه را به دنبال 

خواهد داشت. 

با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک صنعتی فریدن صورت گرفت؛  

کلنگ زنی نخستین شهرک استخراج رمز ارز کشور

کلنگ احداث نخستین شهرک اســتخراج رمز ارز کشور با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک صنعتی فریدن واقع 

در غرب استان اصفهان به زمین زده شد .

       با افتتاح این شهرک برای ۷00 نفر به صورت مستقیم و یک هزار و ۵00 نفر بطور غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد

مریم یادگاری
گـــزارش
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گشوده شدن چتر حمایت نیکوکاران 
اصفهانی 

نیکوکاران اصفهانی چتر حمایتگر خود را برای 
حمایت از ۱۳۴۷۸ کودک یتیم و محســنین 

گشودند.

در هفته اکرام ایتام، 44۷4حامی برای حمایــت از ۱3 هزار و 4۷۸ فرزند یتیم و 
محسنین ثبت نام نمودند.

کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان، اظهار داشت: در 
ایام ماه مبارک رمضان، با حضور نیکوکاران اصفهانی در هفته اکرام ایتام، 4 هزار و 
4۷4 حامی برای حمایت از ۱3 هزار و 4۷۸ فرزند یتیم و محسنین ثبت نام نمودند.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان ضمن تشــکر از حضور و حمایت خیران در ایام 
لیالی قدر گفت: ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای حمایت از ایتام و فرزندان 
محسنین است و همه ما در این ماه عزیز برای پررونق کردن سفره ایتام تالش می 
کنیم سهمی داشته باشیم و از این فرصت طالیی برای کمک به ایتام و نیازمندان 

استفاده کنیم.
زارع با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۲6 هزار فرزند یتیم و نیازمند از حمایت 
کمیته امداد استان اصفهان برخوردارند، یادآور شــد: همچنان 43۰ نفر از این 
عزیزان چشم انتظار حمایت حامیان و خیران به خصوص در این فرصت باقی مانده 

در ماه مبارک رمضان هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تاکید بر اینکه افزایش مشارکت حامیان و 
خیران، قدری از مشکالت ناشی از فشارهای اقتصادی این عزیزان را کاهش می 
دهد، ادامه داد: عالوه بر فرزندان بدون حامی، 3هزار و ۸۰۰ فرزند یتیم و نیازمند 
از سرانه کمی برخوردارند که امیدواریم با حمایت خیران این رقم ماهیانه افزایش 
یابد. چرا که کار برای ایتام کار اعتقادی است و تالش داریم با افزایش سرانه های 
پرداختی توسط حامیان و خیران استان، مسیر شکوفایی استعدادهای ایتام و 

فرزندان نیازمند را هموارتر کنیم.
کریم زارع گفت: در طرح اکرام ایتام هر فردی با هویت کد ملی خود می تواند ثبت 
نام نماید و ایتام و فرزندان محسنین را در هر استان و منطقه ای انتخاب کرده و 

ماهیانه مبلغی به دلخواه به حساب فرزند معنوی خود واریز کند.
وی در پایان با تصریح این مطلب که خیران همچنان می توانند از طریق ورود به 
سامانه ekram.emdad.ir فرزندان ایتام و محسنین را تحت حمایت خویش 
قرار دهند، افزود: از مردم مومن و نیکوکار، دعوت می کنیم در فرصت باقی مانده 
در ماه مبارک و به تبعیت از موالی متقیان نیت خود را اعمال کنند و ما را در کمک 
رسانی به ایتام یاری کنند. در این مسیر می توانند عالوه بر سامانه مذکور با ارسال 
عدد یک به شماره پیامکی 3۰۰۰3333 و مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد  

در سطح استان، برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین اقدام کنند.

در دیدار نماینده نائین و خور و بیابانک با مدیرعامل آبفای استان مطرح شد؛

 ارتقای خدمات آبفا در شهرستان های
 نائین و خوربیابانک

نماینده مــردم نائین و خــورو بیابانــک در مجلس 
شورای اسالمی در دیدار با مدیرعامل آبفای اصفهان 
خواستار تامین پایدار آب شرب در شهرها و روستاهای 

شهرستان های نائین و خور و بیابانک شد.
الهام آزاد با بیان این که در دهه اخیر شاهد افزایش سطح خدمات آبفا در دل کویر 
بوده ایم تصریح کرد: در دهه اخیر به رغم وقوع خشکسالی های مستمر، آب شرب 
ساکنان کویر تامین شده است اما مردم این شهرستان ها خواستار دسترسی به آب 

شرب پایدار در شهرها و روستاهای نائین و خوربیابانک هستند.
وی با اشاره به تامین آب شرب شهرک صنعتی نائین گفت: فعالیت شهرک صنعتی 
نائین موجب اشتغال زایی مطلوبی در منطقه شده و اگر تدابیری جهت تامین آب 
شرب برخی از واحدهای صنعتی در این شهرک شود، تاثیر به سزایی در افزایش 

رضایت مندی فعاالن صنعتی دارد.
آزاد در خصوص تامین آب شرب روستاها در نایین و خور و بیابانک اظهار داشت: 
برخی از روستاها درخور و بیابانک دارای زیرساخت های الزم برای آبرسانی پایدار 
نیستند و الزم است که شرکت آب و فاضالب استان تدابیر الزم را در این زمینه 

اتخاذ کند.

رین ـِ خیـــ

آبفا

یلدا توکلی
خـــبــــر
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خـــبــــر

اعتراف به 42 فقره سرقت باطري خودرو 
فرمانده انتظامي شهرستان شاهین شهر و میمه از دستگیري سارق با طری 
خودروهای شهروندان و اعتراف وی به 4۲ فقره سرقت خبر داد.سرهنگ  علي 
صادقي  با اعالم این خبر بیان داشت: در پي شکایت تعدادی از شهروندان مبنی 
بر ســرقت  باطري خودروهای آنان  موضوع در دستور کار  کارآگاهان پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه قرار گرفت.وي در 
ادامه افزود: کارآگاهان  پس از بررسی محل های وقوع سرقت و انجام تحقیقات 
علمی و همچنین استفاده از تجهیزات هوشمند پلیسی سرانجام موفق شدند 
هویت فردی که در این سرقت ها دست داشت را به دست آورند.فرمانده انتظامی 
شهرستان شاهین شهر و میمه بیان کرد: ماموران پس از شناسایی سارق طی  
هماهنگي با مقام قضائي او را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و 
به پلیس آگاهی منتقل کردند.سرهنگ صادقي گفت: متهم در تحقیقات صورت 

گرفته به 4۲ فقره سرقت باطري خودرو  اعتراف کرد.

واژگوني سواری سمند در محور  زفره  
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از جان باختن یک نفر و مجروح شدن 
فردی دیگر بر اثر واژگوني یک دستگاه خودروی سواری سواري سمند در محور  
زفره  خبر داد. سرهنگ  اصغر زارع  گفت: ماموران واحد گشت پلیس راه استان 
اصفهان_ نائین در پی اطالع از واژگوني یک دستگاه خودروی سواري سمند در 
محور  زفره  ، بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: در بررسي انجام شده 
مشخص شد سواري سمند در حال عبور از این مسیر بوده که از جاده منحرف 
و واژگون مي شود و در اثر این حادثه سرنشین آن به علت شدت جراحات وارده 
در دم جان باخته و سرنشــین دیگر آن نیز مجروح می شود.رئیس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان علت این حادثه را تخطي راننده از سرعت 
مطمئنه اعالم کرد و از رانندگان خواست در هنگام رانندگي از عجله و شتاب بي 
مورد پرهیز کرده و با دقت کامل به امر رانندگي توجه و از رانندگي در شرایط 

خستگي و خواب آلودگي جدا بپرهیزند.

تصادف ساختگی با خودروهای لوکس و تلکه کردن مالکان 
رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان از دستگیري زن و شوهری که با ایجاد 
تصادفات عمدي و ســاختگی اقدام به تلکه کردن مالکان خودروهاي لوکس 
در اصفهان مي کردند خبر داد. ســرهنگ  محمدرضا محمدي  بیان داشت: 
پس از وصول اخباری مبنی بر اینکه یک سواری ام وی ام به صورت عمدی با 
خودروهای لوکس و مدل باال تصادف و رانندگان آنها را تلکه می کند، بررسی 
موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: در بررسی های بعمل آمده مشخص 
شد راننده یک سواری ام وی ام که ساکن یکی از استان های دیگر کشور است به 
اتفاق همسر خود دست به این عمل مجرمانه می زند که دستگیری او در دستور 
کار قرار گرفت.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان ادامه داد: سرانجام 
این راننده شناســایی و خودروی او توقیف شــد که به ۲ فقره ایجاد تصادف 
 ساختگی در شهر اصفهان و ۱4 فقره در دیگر نقاط کشور طی 6 ماهه گذشته

 اعتراف کرد.

کالهبرداري از طریق شبکه هاي اجتماعي با وعده ازدواج 
زني که با سوء استفاده از شبکه اجتماعي اینســتاگرام با وعده ازدواج اعتماد 
شاکي را جلب کرده و مبلغ ۸ میلیون ریال از وي کالهبرداري کرده بودتوسط 
مأموران پلیس فتا شهرستان شناسایي ودستگیر شد. سرهنگ غالمرضا براتي  
با اعالم جزئیات بیشتر این خبر گفت: در پي شکایت یکي از شهروندان مبني بر 
اینکه مبلغ ۸ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانکي وي سرقت شده 
، بررسي موضوع در دستور کار پلیس فتاي این فرماندهي قرار گرفت. وي اظهار 
داشت : شاکي مدعي بود در شبکه اجتماعي اینستاگرام با شخص مونثي آشنا 
شده که باترفند ازدواج از من درخواست قرض کرد و من هم مبلغ ۸ میلیون 
ریال به حسابش واریز کردم. بعد متوجه شدم تلفنش را جواب نمي دهد و از 
من سوء استفاده کرده است.سرهنگ  براتي   در ادامه تصریح کرد: با بکارگیري 
 روش هاي فني و شــگردهاي خاص پلیســي ، متهمه شناسایي و دستگیر

 شد.
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آغاز واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی تا دو هفته دیگر
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار داشت: بیش از ۴ نوع واکسن در سازمان غذا و دارو ثبت نشده است، اگر شرکتی بخواهد فایزر وارد کند باید 
آن را ثبت کند که این پروسه به نوبه خود زمان بر است. فکر نمی کنم که کسی در جهت واردات فایزر تالشی کرده باشد چراکه ما فکر می کردیم 
واردات آن ممنوع است. اگر کســی بخواهد آن را وارد کند طبق مراحل ابتدا باید آن را ثبت کند.ناصر ریاحی در مورد آخرین وضعیت واردات 
واکسن کرونا توسط بخش خصوصی اظهار کرد: با سازمان غذا و دارو توافق شده که پروفرم های مربوط به واکسن را خارج از نوبت و به صورت سریع 
اختصاص دهند. بعد از این توافقات ما آخرین پروفرم های خود را پنجشنبه دادیم که تا دوشنبه ثبت سفارش انجام شود. در صورتی که این شرایط 
مهیا شود بالفاصله سفارش می دهیم.وی افزود: طی نامه ای با واردات ۶ میلیون دوز موافقت شده اما االن ما ۱۰۰ هزار دوز واکسن کرونا به صورت 
آزمایشی وارد می کنیم تا مسیر، انبار، نحوه ثبت نام و غیره آزمایش و مشخص شود. اگر همه مسائل به درستی پیش رفت سپس هر هفته ۲۰۰ 
تا ۲۵۰ هزار دوز وارد می کنیم تا ۶ میلیون دوز کامل شود.رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه تصریح کرد: برای واردات هر ۶ میلیون دوز 
مجوز داریم اما ثبت سفارش در هر مرحله انجام می شود چراکه پرداخت پول ۶ میلیون دوز در توان ما نیست.ریاحی در ادامه خاطرنشان کرد: هنوز 
هیچ شرکتی ثبت سفارش انجام نداده یا ثبت سفارش آن تایید نشده است. واردات این ۱۰۰ هزار دوز واکسن نیز توسط یک شرکت انجام می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای واردات واکسن فایزر وجود دارد یا خیر گفت: آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا اعالم کردند که واردات این واکسن اگر ساخت آمریکا نباشد مانعی ندارد. اما واردات واکسن فایزر در برنامه های ما نیست.

دو دلیل برای کرونای شدید
یک متخصص بیماریهای عفونی با اشاره به تفاوت شدت بیماری کرونا در افراد مختلف، قدرت سیستم ایمنی فرد و برخی ریسک فاکتورها را در این امر 
دخیل دانست. دکتر فیض اهلل منصوری با بیان اینکه شدت بروز عالئم کرونا در افراد مختلف متفاوت است، گفت: در برخی افراد این بیماری بصورت بی 
عالمت بروز کرده و در برخی افراد به شکل خفیف و در دسته ای دیگر نیز فرم شدید بیماری ایجاد شده و برخی هم متاسفانه در اثر ابتال به کرونا جان خود 
را از دست می دهند.وی افزود: عامل مهمی که موجب تفاوت در بروز شدت عالئم این بیماری شده، میزان قدرت سیستم ایمنی بدن افراد است.منصوری 
گفت: بدن انسان ها از قوانین ریاضی پیروی نمی کند که همه چیز در همه افراد نتیجه یکسان داشته باشد، حتی بدن افراد دوقلو هم متفاوت بوده و در 

برابر بیماریهای مختلف واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهد.این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: قدرت سیستم ایمنی 
در برخی افراد باال بوده و در برخی ضعیف است و این امر در میزان شدت بروز عالئم بیماری کرونا موثر است.منصوری خاطرنشان کرد: عالوه بر این، 

ریسک فاکتورهای خطری این میان وجود دارد که موجب می شود بیماری کرونا در برخی افراد با شدت بیشتری بروز پیدا کند که از جمله آن می توان به 
چاقی، فشار خون، دیابت و... اشاره کرد.وی افزود: عالوه بر این وجود برخی بیماریهای خاص و زمینه ای هم موجب می شود بیماری کرونا از شدت بیشتری 
برخوردار شود.این متخصص بیماریهای عفونی خاطرنشان کرد: نوع ویروس کرونا هم در میزان شدت بیماری موثر است، بطور مثال ویروس کرونای انگلیسی 
قویتر از ویروس معمولی است و طبیعتا شدت عالئم آن در افراد بیشتر است.وی در خصوص نقش وراثت در شدت بروز بیماری کرونا هم گفت: وراثت در 
زمینه بروز بسیاری بیماری ها موثر است، اما در زمینه بیماری کرونا هنوز نتیجه قطعی در این زمینه مطرح نشده و اطالعات علمی به دست نیامده است.
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۱۰ عالمت پایین بودن 
سطح اکسیژن در 
مبتالیان به کرونا

آگاهی از نشانه های هشداردهنده 
سطح کم اکسیژن خون در بیماران 

کرونایی بسیار مهم است.
به گزارش بهداشــت نیوز، سطح 
اکســیژن موجود در SpO۲ خون، 
میزان اکســیژن موجود در خون 
است که به قســمت های مختلف 
بــدن منتقل می شــود، جایی که 
گلبول های قرمز خون اکسیژن را از 
ریه ها جمع می کنند و سپس آن را 
به تمام قسمت های بدن می رسانند.

ســطح اکســیژن در خون نشان 
می دهد که تمام سلول ها اکسیژن 
کافــی دریافت می کننــد و هیچ 
 SpO۲ کمبودی وجود ندارد. سطح
نشان دهنده کفایت اکسیژن رسانی 
از ریه ها به گلبول های قرمز و میزان 
تأمین اکسیژن در قسمت های بدن 
است، بنابراین اکسیژن کم خصوصاً 
در بیماران مبتال به ویروس کرونا 

باعث نگرانی می شود.
براســاس این گــزارش، محدوده 
طبیعی سطح اکســیژن در خون 
۷۵-۱۰۰ میلی متر جیوه است و 
دامنه پایین آن کمتر از ۷۰ میلی 

متر جیوه است.
اگر سطح اکسیژن در خون به کمتر 
از ۶۰ درصد کاهش یابد، این نشان 
دهنده یک موضوع بسیار مهم بوده 
و ممکن اســت به معنای کمبود 
اکسیداسیون خون باشد، به گونه ای 
که سلول ها، بافت ها و اعضای بدن 
مقدار اکســیژن مورد نیاز بدن را 
دریافت نمی کنند. در چنین حالتی 
فرد نیاز به مراجعه فوری به پزشک 
دارد تا با یک درمان مناسب سطح 

اکسیژن خون را احیا کند.
عالئم و نشانه هایی که کاهش سطح 
اکسیژن در خون را نشان می دهد به 

شرح زیر است:
۱( سردرد

۲( سرگیجه
۳( تنفس سریع
۴( تنگی نفس
۵( بی خوابی

۶( سوزن سوزن شدن
۷( فشــار خون باال یا نوسان فشار 

خون و بی ثباتی
۸( ضربان قلب سریع

۹( احساس اختالالت بینایی
۱۰( گیجی و از دست دادن تمرکز

کمبود سطح اکسیژن در بیماران 
کرونایی

برای افراد ســالم و عادی، نسبت 
۷۰ میلی متر جیوه بســیار خوب 
اســت و اگر درصد آن کمتر از این 
باشــد، باید با پزشــک مشــورت 
شــود، اما بــرای بیمــار مبتال به 
کرونا، سطح اکســیژن وی نباید 
کمتر از ۹۱ میلی متر جیوه باشد، 
 بنابرایــن باید به خوبــی کنترل

شود.
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دویست و بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در 
ابتدای این جلسه پیرو تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت برای تامین منابع الزم و اولویت بخشی در پرداخت های 
ضروری تهیه، تامین و خرید واکسن ، دستگاههای مختلف 
گزارش های اقدامات انجام شده در این زمینه را ارایه کردند.

 بهداشت نیوز
گزارش
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تهیــه و تامین واکســن 
از صنــدوق کوواکــس و 
خرید و واردات واکســن 
مطابــق توافقــات انجام 
شده با برخی از کشورها ، 
تسریع در پرداخت منابع 
تخصیص یافته و هماهنگی های الزم 
میان دســتگاه ها برای پیشبرد امور ، 
از جمله مباحث مطرح شــده در این 

جلسه برای تامین فوری واکسن بود.
رییس جمهور با اشاره به اهمیت اجرای 
سند واکسیناسیون،گفت: اگرچه مسیر 
تهیه و تامین واکسن چندان هموار و 
آسان نیست اما به رغم محدودیت هایی 
که در این خصــوص در جهان وجود 
دارد و همچنیــن به جهت محدودیت 
هــای تحریمی در زمینــه اختصاص 
منابع ارزی آن، با عنایت به تالش ها و 
اقدامات انجام شده می توانیم امیدوار 
باشــیم که تامین و واردات واکسن به 
یک روال قطعی با سرعت الزم برسد به 
گونه ای که هیچ ناهماهنگی و مانعی 

در این مسیر وجود نداشته باشد.
روحانی با اشاره به ماموریت و وظایف 
دستگاه های مختلف در این خصوص 
افزود: همان طور که دولت اعالم کرده 
اســت، تهیه ، تامین و ساخت واکسن 
اصلی تریــن اولویت کاری ســازمان 
برنامه و بودجه ، بانک مرکزی و وزارت 
بهداشت و درمان بوده که البته در این 
زمینه وزارت امــور خارجه نیز اهتمام 
ویژه و موثری در دستور کار خود قرار 

داده است .
رییس جمهــور تاکید کــرد: اولویت 
سیاســتی دولت ، ایجاد تــوان تولید 
داخلی در امر واکسن اســت ، ولی از 
نظر زمانی تا رسیدن به نقطه تکافوی 
تامین داخلی، بــرای حفظ جان مردم 
نباید زمان را از دست داد و نیاز کشور 
بایــد از محل واردات واکســن تامین 
شود به همین منظور وزارت بهداشت 
همزمان با واردات، برای خرید واکسن 
تولید داخل از تولید کنندگان داخلی، 
قرارداد منعقد کــرده و پرداخت های 

الزم را صورت می دهد.
رییس جمهور با تاکید بر الزام اجرای 
سند واکسیناسیون،گفت: طبق برنامه 
وزارت بهداشت و درمان تا پایان تیرماه 
۱۳ میلیون نفر گروه پرخطر در کشور، 
واکسینه خواهند شــد و روند اجرای 
عملیات واکسیناسیون به نحوی انجام 
خواهد گرفت که تزریق روزانه واکسن 
در ســایت مربوطه ثبت و بطور منظم 
افزایش یابد.در این جلســه، حمایت 
از خانوارها و کســب و کارهای آسیب 

دیده از کرونا در ســال ۱۴۰۰ با ارائه 
بسته های حمایتی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و تاکید شد با توجه به اینکه 
اصناف در طول یکسال گذشته با همه 
توان خود به میــدان آمدند و با وجود 
زیان مالی گســترده، به ادامه حیات 
اقتصادی کشــور کمک کردند، الزم 
اســت حمایت های جامــع دولت از 
اصناف، خانواده ها و کسب و کارهای 
آسیب دیده تا پایان شیوع کرونا ادامه 
یابد.روحانی پس از گزارش ســازمان 
برنامه و بودجه از میزان حمایت های 
مختلــف از جملــه کســب و کارها و 
خانوارهای آســیب دیــده از کرونا در 
سال گذشــته و برنامه های حمایتی 
در ســال جاری در این زمینه، گفت: 
آسیب گسترده پاندمی کووید ۱۹ به 
اقتصاد، مانند خود این بیماری امری 
فراگیر و جهانی بوده و هیچ کشــوری 
از خسارت های آن مصون نمانده است 
اما فشار اقتصادی این بیماری به کشور 
و ملت ما بسیار بیشتر و مضاعف بوده 
چرا که ایران در شــرایط سخت ترین 

و غیر انســانی ترین جنگ اقتصادی 
جهان، با این بیماری و عوارض ناشی 
از آن مقابله کرده است.رییس جمهور 
با اشاره به اقدامات انجام شده در این 
زمینه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی 
با وجود کمترین میــزان فروش نفت 
و دریافــت ارز به ســبب تحریم های 
سخت دشمن، دولت در سال گذشته 
با تمهیدات قانونی الزم، به کســب و 
کارها و خانوارهای آسیب دیده از کرونا 
و تقویت زیرســاخت های بهداشت و 
درمان و تامین تجهیزات پزشــکی و 
بدهی خود به گروه هــای مختلف از 
جمله پرســتاران به صورت پرداخت 
مســتقیم ، تســهیالت بانکــی و یا 
افزایش توان خرید کمک کرده است 
و تصمیمات الزم را برای تســهیل کار 
و امهال فرصت هــای مالیاتی و تامین 
اجتماعی را اتخاذ نموده است.روحانی 
افــزود : برای ســال ۱۴۰۰ هم، پیش 
بینی های الزم برای تامین واکســن و 
حمایت های مالی و بانکی انجام شده و 

به مرحله اجرا درخواهد آمد.

رئیس جمهور: تا پایان تیر ۱۳ میلیون نفر گروه پرخطر واکسینه می شوند
متخصص گوش و حلق و بینی:

حرف زدن بدون ماسک قدغن
 متخصص و عضو هیات مدیره انجمن گوش و حلق و بینی گفت: ترشحات حین 
صحبت اگر حاوی ویروس باشــند، انتقال دهنده ویروس کرونا خواهند بود، 
بر همین اساس زدن ماســک و رعایت فاصله اجتماعی هنگام صحبت کردن 

ضروری است.
ابراهیم رزم پا افزود: ویروس کرونا عمدتا به وسیله تماس دست آلوده به ویروس 
با دهان، بینی و چشم منتقل می شود، این ویروس تاجدار، در هوای آزاد زنده 
نمی ماند به این معنا که عطسه یا سرفه شخص، هوا را آلوده نمی کند یا منجر به 

آلوده شدن فرد دیگری که از آن مسیر عبور می کند، نمی شود.
وی ادامه داد: اما در فضای بسته مانند آسانسور یا سالن های ورزشی یا وسیله 
نقلیه عمومی، وضعیت متفاوت است و در صورت عطسه یا سرفه از سوی فرد 
ناقل، بالفاصله ویروس پخش شده و بر صورت افراد حاضر در آن فضا یا بر روی 

سطوح می نشیند و منجر به آلوده شدن دیگران می شود.
متخصص گوش و حلق و بینی با بیان اینکه دست زدن به سطوح آلوده در فضای 
بسته و تماس دست با چشم، بینی و دهان بالفاصله باعث انتقال کرونا می شود، 
گفت: پیش از این ســخن از انتقال ویروس از طریق عطسه و سرفه و تماس با 
سطوح بود اما تحقیقات جدید نشان می دهد که صحبت کردن بدون رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله فیزیکی، عامل اصلی انتقال ویروس کرونا است.

وی درباره چرایی این موضوع توضیح داد: هنگام صحبت کردن، ترشحاتی از 
دهان خارج می شود که اگر حاوی ویروس فرد ناقل باشد به همان شکلی که 
عطسه و سرفه منتقل کننده هستند، این ترشحات هم منتقل کننده ویروس 
خواهند بود بر همین اساس زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی هنگام صحبت 

کردن یگانه راه منع انتقال ویروس است.
رزم پا تصریح کرد: عالوه بر این، آواز خواندن یا صحبت کردن دو نفر با هم در 
فضای بسته ای مانند آسانسور باعث پخش شدن ویروس و نشستن آن بر روی 
سطوح می شود که با تماس نفر بعدی به آن سطوح، منجر به آلوده شدن و در 

صورت تماس دست با دهان، بینی و چشم ویروس به بدن فرد وارد می شود.
به تاکید وی، کســانی که واقعا مشــکوک یا حاوی ویروس هستند، حتی در 
فضاهای بسته با تعداد افراد کم یا صحبت نکنند یا اگر صحبت می کنند حتما 

از ماسک استفاده کنند.
عضو هیات علمی انجمن گوش، حلق و بینی، با تاکید بر اینکه تعداد و میزان 
ویروسی که وارد بدن می شــود در ابتال و آلودگی مهم است و شستن دست و 
صورت از حجم ویروس می کاهد، افزود: بهتر است افراد به محض ورود به منزل، 
عالوه بر شستن دست و صورت، بینی و دهان را هم شست و شو دهند و هر چه 
میزان شست و شو بیشتر باشد امکان آلودگی و ابتال کمتر می شود ضمن اینکه 

بدن در قبال حجم کم ویروس بهتر مقابله می کند.
رزم پا به زدن ماسک حتی استفاده از سه ماسک در مکان های شلوغ و خطرناک 
تاکید کرد و گفت: درست است که ماسک ها سه الیه هستند اما بعضی از آن ها 
قدرت پیشگیری و محافظت کمی دارند. بنابراین توصیه می شود کسانی که به 
محیط هایی وارد می شوند که مشکوک است حتما از دو ماسک و گاه سه ماسک 
استفاده کنند.وی در پاســخ به اینکه انتقال ویروس در کدام رنج سنی بیشتر 
است، افزود: ویروس کرونا به محدوده سنی خاصی تعلق ندارد و همه را درگیر 
می کند اما ویروس جهش یافته انگلیسی بیشتر به مبتال کردن سن جوانان و 
نوجوانان و پایین تر تمایل نشان می دهد. پس توصیه می شود در هر شرایطی 
پروتکل های بهداشتی رعایت شود و از دســت دادن، روبوسی کردن و تماس 

نزدیک پرهیز کرد.

 راه اندازی نخستین مرکز واکسیناسیون 
خودرویی در تهران

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر تهران، تمهیدات اندیشیده شده 
برای استفاده از ظرفیتهای شهرداری تهران جهت واکسیناسیون علیه کرونا و 

جلوگیری از تجمع در محل واکسیناسیون را تشریح کرد.
 دکتر علیرضا زالی، گفت: با توجه به ابالغ وزارت بهداشــت قرار اســت مراکز 
تجمیعی برای واکسیناسیون در شــهرهای بزرگ از جمله تهران شکل گیرد. 
اولین مرکز تجمیعی خودرویی در منطقه ۱۳ شــهر تهران افتتاح شده است 
و در پارک جنگلی سرخه حصار با طراحی استیشن های مجزا بعد از ۳ مرحله 
شناسایی افراد در ایستگاه آخر، مراسم تلقیح واکسن انجام می شود. سپس به 
سایت بعد که پزشک مستقر اســت می روند و فرد برای بررسی عوارض کوتاه 

مدت تزریق واکسن بررسی می شود.
وی با تشکر از شــهرداری تهران، اظهار کرد: با دستور دکتر حناچی_ شهردار 
تهران مجموعه شهرداری و سازمان های تابعه با همکاری ستاد کرونای استان 

تهران برای واکسیناسیون به ما کمک کردند.
زالی ادامه داد: با توافق با شهرداری و سازمان مدیریت بحران قرار است سوله های 
مدیریت بحران شهرداری، پارک های جنگلی که امکان تردد خودرویی دارد و 
اماکن سازمان ورزشی شهرداری تهران برای واکسیناسیون در اختیار ما قرار 

گیرد.
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طبق برنامه وزارت 
بهداشت و درمان 
تا پایان تیرماه ۱3 
میلیون نفر گروه 

پرخطر در کشور، 
واکسینه خواهند شد 
و روند اجرای عملیات 

واکسیناسیون به 
نحوی انجام خواهد 

گرفت که تزریق 
روزانه واکسن در 

سایت مربوطه ثبت 
و بطور منظم افزایش 

یابد.

تمام سالمندان تا پایان تیر واکسینه می شوند

 واکسیناسیون بیماران خاص از اواخر خرداد

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه فاز دوم واکسیناسیون 
کرونا تا تیرماه به اتمام می رسد، از احتمال آغاز واکسیناسیون 
کرونای بیماران خاص و مبتال به ســرطان از اواخر خرداد خبر 

داد.
 دکتر سیما سادات الری درباره واکسیناسیون گروه های هدف 
اظهار کرد: واکسیناســیون کرونا برای افراد ۸۰ سال به باال در 
کشور از روز هفتم اردیبهشــت ۱۴۰۰ آغاز شده و پس از آن، 
واکسیناسیون افراد ۷۵ سال به باال شروع می شود؛ تاکنون بیش 
از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن کرونا که از سازمان غذا و 
دارو مجوز مصرف اضطراری دارند وارد کشور شده و بیش از یک 
میلیون و ۵۴۰ هزار دوز واکســن در دو نوبت به افراد بر اساس 

اولویت بندی تزریق شده است.
آغاز واکسیناســیون کرونا در افراد باالی 75 سال از 

هفته آینده
وی با بیان این که فاز اول واکسیناسیون کرونا به اتمام رسیده 
افزود: واکسیناسیون افراد باالی ۸۰ ســال هم در حال انجام 
اســت. پس از آن، در هفته آتی واکسیناسیون افراد باالی ۷۵ 
سال، سپس باالی ۷۰ سال، سپس افراد باالی ۶۵ سال انجام 
می شود. پس از آن وارد فاز سوم واکسیناسیون کرونا خواهیم 

شد.
چه کســانی در اولویت دوم واکسیناسیون کرونا قرار 

دارند؟
وی ادامه داد: گروه هدف فاز اول واکسیناسیون کرونا حدود ۱.۵ 
میلیون نفر بود و گروه هدف در فاز دوم حدود ۱۲ میلیون نفر 
است. فاز دوم شامل گروه سنی ۶۰ تا ۸۰ سال و همچنین افراد 

با بیماری زمینه ای در گروه سنی ۱۶ تا ۶۴ سال است.
الری تصریح کرد: با رسیدن برخی محموله های واکسن کرونا 
که در روزهای اخیر انجام شــده و محموله هــای دیگر که در 
هفته های بعد وارد کشور می شــود، این فاز از واکسیناسیون 
با سرعت بیشتری طی می شــود و واکسیناسیون این گروه تا 

تیرماه به اتمام می رسد.
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: افرادی که اطالعات 
آن ها در سامانه های بهداشت ثبت شده برای تزریق واکسن به 
مراکز مربوط به واکسیناسیون فراخوان می شوند و برای سایر 
افراد که نوبت واکسیناسیون آن ها خواهد بود و اطالعات آنها در 
سامانه موجود نیست، از طریق سایت ثبت نام واکسیناسیون 

می توانند ثبت نام خود را انجام بدهند.
آغاز واکسیناسیون بیماران خاص و مبتال به سرطان از 

اواخر خرداد
وی درباره واکسیناســیون بیماران خاص و مبتال به ســرطان 
گفت: در فاز دوم، یک قســمت گروه های ســنی و سالمندان 
هســتند و قســمت دیگر مربوط به بیماران خاص و مبتال به 
سرطان است. احتماال اواخر خرداد نوبت این افراد خواهد بود. 
کسانی که مبتال به سرطان فعال، پیوندی یا دیالیزی هستند 

در این فاز واکسینه می شوند.
بیماران خاص برای تزریق واکسن کرونا به کجا مراجعه 

کنند؟
معاون وزیر بهداشت درباره نحوه ثبت نام بیماران خاص برای 
دریافت واکسن کرونا تصریح کرد: بانک اطالعاتی این افراد از 
بیمه تامین اجتماعی، بیمه ســالمت و معاونت درمان وزارت 
بهداشت دریافت می شــود. بانک اطالعاتی بیماران تاالسمی 
و پیوند اعضا نیز موجود اســت و وزارت بهداشت به این افراد 
اعالم می کند که برای تزریق واکسن مراجعه کنند. اگر با این 
افراد تماس گرفته نشــد، هفته بعد از شروع واکسیناسیون هر 
گروه سنی، اعالم می شود که وارد سامانه واکسیناسیون شده 

و شماره همراه خود را ثبت کنند تا با آنها تماس گرفته شود.
واکسن های کرونای تزریق شده تاکنون عارضه داشته؟

وی در پایان در پاســخ به این ســؤال که آیا تاکنون عوارض و 
مرگ و میری از واکسن های تزریق شده ثبت شده یا خیر، بیان 
داشت: تاکنون عوارض قابل توجهی برای تزریق واکسن کرونا 

گزارش نشده است.

مدیریـت شعـب استان اصفهـان 

آگهی تجدید  مزایـده عمومی
 شهرداری نطنز  در نظر دارد موارد به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره و تک تک واگذار نماید. 

1- اجاره 5 واحد تجاری واقع  در راسته بازار جهت حمایت از مشاغل مرتبط با صنایع دستی، گیاهان دارویی، سوغات و مشاغل قدیمی نطنز به مدت 5 سال 
 CNG 2- اجاره پارکینگ عمومی خودروهای سنگین و واحدهای تعمیرگاهی آن بعد از میدان دفاع مقدس، جنب جایگاه سوخت

بهای پایه اجاره ماهیانه واحدهای راسته بازار:  اجاره واحد شماره 13 )16 متر مربع( به مبلغ 2.000.000 ریال ، اجاره واحد شماره 14 )36 متر مربع( به مبلغ 2.000.000ریال، 
 اجاره واحد شماره 67 )30 متر مربع( به مبلغ 3.000.000 ریال و اجاره واحد شماره 71 )31 متر مربع( به مبلغ 3.000.000 ریال و واحد شماره 72 )33 مترمربع( به

 مبلغ 3.000.000 ریال 
بهای پایه اجاره ماهیانه پارکینگ عمومی: ماهیانه مبلغ 13.200.000 ریال می باشد. 

 تضمین شرکت در مزایده  واحدهای راسته بازار معادل 13.000.000 ریال به ازای هر واحد تجاری و تضمین شرکت در مزایده پارکینگ عمومی معادل 15.000.000 ریال  
که به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود:  

1- ضمانتنامه معتبر بانکی .
 2- یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره  0107157166009  به نام شهرداری نطنز  نزد بانک ملی شعبه نطنز  )به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا 
نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.(سایر اطالعات، جزییات و شرایط مربوط به معامله در  اسناد مزایده مندرج شده است در صورتی که برندگان اول و دوم 
و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 
است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری پنجشنبه 1400/03/06 و در محل دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز واقع 

تلفن تماس: 031-54222119  در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد.   

علی پیراینده - شهردار نطنز  شناسه: 1133318

نوبت اول
خوراکی هایی که مثل کوره 
چربی هایتان را می سوزانند

 گرچه هیچ ماده غذایی واقعاً چربی سوزی وجود ندارد 
اما برخی مواد غذایی هستند که ممکن است با کسری 
کالری به کاهش وزن تان کمک کنند. کسری کالری 
یعنی زمانی که میزان کالری دریافتی کمتر از میزان 

کالری مصرفی باشد.
۱- ماهی سالمون

ماهی سالمون حاوی اسیدهای چرب امگا-۳ است که 
از خواص ضد التهابی برخوردارند و منبع بسیار خوبی 
برای پروتئین هم به شمار می رود که اثر سیرکنندگی 

زیادی دارد.
۴ اونس )حدود ۱۱۰ گرم( ســالمون حاوی ۳۰ گرم 
پروتئین است که نیمی از مقدار نیاز روزانه ی شما به 

این ماده را تأمین می کند.

۲- تخم مرغ
تخم مرغ یکی دیگر از منابع خــوب ماده ی پروتئین 
اســت و هر پرس تخم مرغ ۶ گرم پروتئین دارد. مواد 
غذایی پروتئینی مانند تخم مرغ اثــر گرمایی باالیی 

هم دارند.
مصرف تخم مرغ در صبحانه باعث سیر شدن و انرژی 
گرفتن شما می شــود، امری که به کنترل هوس های 
غذایی که تا پیش از زمان ناهار به ســراغ تان می آید، 

کمک می کند.
3- سبزیجات چلیپایی

سبزیجات چلیپایی شامل موارد زیر هستند:
کلم بروکلی،گل کلم،کلم بروکسل،کلم،کلم کیل،

کلم سبز،آروگوال
ســبزیجات چلیپایی کالری کم اما فیبر زیادی دارند، 
امری که کمک می کند مدت زمان طوالنی تری سیر 
بمانید و مقداری کالری دریافتی تان در مجموع کاهش 

پیدا کند و درنتیجه وزن کم کنید.
فیبر به محتویات وعده های غذایی ما حجم می دهد، 
امری که باعث کند شدن فرآیند هضم و در نتیجه  ایجاد 

حس سیری می شود.
این سبزیجات حاوی مواد معدنی و مغذی مهمی مانند 
فیتو نوترینت ها هم هستند که بدن به آن ها نیاز دارد. 

فیتونوترینت ها می توانند باعث کاهش التهاب شوند.
۴- سرکه سیب

سرکه ســیب از تخمیر آب ســیب به دست می آید و 
تحقیقات نشان داده احتماالً اثری نسبی در کاهش وزن 
دارد. البته برای رسیدن به نتایج قطعی در این مورد به 

تحقیقات بیشتری نیاز است.
5- مواد غذایی تند

مواد غذایی تند ضربان قلب و دمای بدن را باال می برند، 
امری که باعث می شود کالری بیشــتری بسوزانید، 

درنتیجه به کاهش وزن تان کمک می شود.
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An Iranian Lawmaker believes 
launching Incheboron free zone 
is a suitable infrastructure and 
opportunity for developing 
Iran’s trade with central and 
eastern Asian states and a way 
of fighting sanctions.
Speaking to IRNA, Gholamreza 
Montazeri said launching 
Incheboron is considered as 
a path for encouraging the 
private sector to invest in 
various fields.  
He referred to different 
climates, agricultural 

products, tourist attractions, 
neighborliness with 
Turkmenistan, Incheboron 
activities, railway 
infrastructure to have a 
connection with Central 
Asia and China and Gorgan 
International Airport as 
advantages of Golestan 
province.Incheboron as the 
only land and rail customs of 
Golestan province is located in 
Dashliburun, Gonbad-e Qabus, 
on the Iran-Turkmenistan 
border.

Iran, India 
discuss 
removing 
trade barriers, 
expanding ties
Head of Iran’s Trade 
Promotion Organization 
(TPO) held online talks 
with Indian Ambassador 
to Tehran Gaddam 
Dharmendra to discuss 
removing trade barriers 
and expansion of ties.
As reported by the 
TPO portal, during the 
meeting the two sides 
expressed dissatisfaction 
with the current levels 
of trade between the 
two countries and called 
for serious measures 
to be taken for reviving 
the mutual economic 
exchanges.
Speaking in the meeting, 
Zadboum stressed the 
need to remove barriers 
to mutual trade and find 
new ways to develop 
trade relations between 
the two countries.
The official noted that 
the two sides should 
resume discussion 
on the preferential 
trade agreement and 
exchange the list of 
commodities that are 
going to be included 
in this agreement. He 
also noted that the 
necessary measures 
should be taken to bring 
back petrochemical, 
industrial, and steel 
commodities into the 
basket of Iranian exports 
to India.
In this regard, the two 
sides agreed to work 
on the raised issues and 
implement them as soon 
as possible.
The officials also 
concluded to make 
necessary coordination 
for officials of health, 
customs and standards 
organizations of 
the two countries to 
meet through video 
conference in near future 
to resolve problems 
and enhance mutual 
cooperation.
At the end of the meeting, 
the two sides stressed 
the two countries' 
determination to 
develop and improve 
economic and trade 
relations and agreed to 
discuss and implement 
the issues through video 
conferencing, to prepare 
the condition for face-to-
face meetings after the 
pandemic is over.
India is the only foreign 
country that is currently 
participating in a major 
development project 
in Iran despite the U.S. 
sanctions.
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The figure is 90 
percent in Iran 
and it is why the 
development of 
ports and maritime 
activities is attached 
high importance in 

the country.
Iran's maritime transport 
is important because of the 
country’s good access to the 
open waters in the south and 
also Caspian Sea in the north 
that allows international trade 
between Iran and Russia, 
Azerbaijan, Kazakhstan and 
Turkmenistan.
It should also be noted that 
Iran's geostrategic position 
in the north of the Strait of 
Hormuz and the Persian Gulf, 
which is of great importance 
in international energy trade, 
doubles the possibility of 
the country benefiting from 
maritime transport.
Iran has the 22nd largest 
shipping fleet in the world.
According to United Nations 
Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), Iran 
has 246 registered vessels with 
a carrying capacity of more 
than 18 million tons.
International organizations 
such as UNCTAD estimate that 
one of Iran's most important 
tools for combatting the U.S. 
sanctions is its large shipping 
fleet.
In this regard, and considering 
the strategic importance of 
maritime transport in Iran and 
the world and its undeniable 
effect on the country's 
economic situation, double 
attention to the modernization 
of maritime transport fleet, 
attention to new technologies 
in the field of shipping, 
shipbuilding, construction of 
new docks with up-to-date 
equipment along with the 

creation of infrastructure for 
the carrying of goods from deck 
to shore can help the country 
in realizing the slogan of the 
current Iranian calendar year 
(began on March 21), which 
is “Production: Support, 
Elimination of Obstacles”.
To materialize this motto, 
Iran’s Ports and Maritime 
Organization (PMO) has 
announced its full support 
and prepared necessary plans 
and programs, including some 
plans to take all the necessary 
measures for supporting the 
companies active in various 
maritime sectors during 
the current year.PMO Head 
Mohammad Rastad has 
recently stated that in line with 
the current year’s motto which 
is “Production: Support and 
the Elimination of Obstacles”, 
PMO has put it on the agenda to 
provide necessary supports for 
producers in order to facilitate 
the process of import and 
export of goods in the country’s 
ports.
According to the official, one of 
the important tasks of the Ports 
and Maritime Organization 
is to support production 
centers and industrial units 
that are active in the area 
under the supervision of 
the organization.Domestic 
producers that export their 
products through the country's 
commercial ports will also 
be subject to the mentioned 

supportive mechanisms and 
will definitely be supported to 
be able to export their products 
at the lowest possible costs, 
Rastad stressed.
He further noted that 
significant measures have 
been taken to supply the 
equipment required by 
the Ports and Maritime 
Organization from domestic 
manufacturers in order to 
support domestic production.
PMO will pursue its programs 
in this regard more seriously 
during the current year, he 
added.
Back in March, Rastad had 
said that despite the sanctions 
imposed on Iran’s shipping 
activities, loading and 
unloading of goods have been 
noticeably successful at the 
Iranian ports.
While the enemy is trying to 
halt Iran’s exports and imports 
through imposing sanctions, 
operations at Iranian ports 
are underway without 
interruption as the result of 
the PMO’s all-out efforts.
As the major gates of exports 
and imports, Iranian ports 
play a significant role in the 
country’s battle against the 
U.S. sanctions, and the ongoing 
operation at the ports indicates 
that they are playing their part 
perfectly.
To realize this year’s motto 
in line with nullifying the 
sanctions, a number of projects 

have been defined in Iran’s 
ports and maritime sector, 
including 12 port development 
and maritime projects to be 
inaugurated in five provinces 
across the country by the 
Iranian calendar month 
of Tir (begins on June 22).
These projects are going to be 
inaugurated in Mazandaran, 
Hormozgan, Sistan-
Baluchestan, Khuzestan, 
and Gilan provinces.The said 
projects include installing 
loading cranes, CCTV, and 
electronic protection systems, 
construction of logistics 
services for export and transit, 
installing fire detection, 
alarm and extinguishing 
systems, and multi-purpose 
warehouses for storing goods 
as well as tanks for oil products.
Iranian Transport Ministry 
has been taking serious 
measures for supporting 
development projects in the 
country’s ports and in this 
regard the ministry has been 
cooperating with domestic 
companies for supplying the 
equipment and machinery 
needed in such projects.Earlier 
this year, Transport Minister 
Mohammad Eslami had 
announced that the capacity 
of the country’s commercial 
ports is going to be increased 
to 500 million tons over the 
next five years, to make Iran 
one of the biggest trade hubs in 
the region.

Swedish companies ready to 
return Iran market
Head of Iran-Sweden Joint Chamber of Commerce 
Abdolreza Rezaei says Swedish companies are 
keen to return to Iran’s market as they have good 
view regarding Iran market and they are eagerly 
pursuing the news of Iran’s nuclear talks in Vienna.
Speaking to ILNA, Rezaee said that the Swedish 
have good views regarding Iran’s market and they 
are currently pursuing the Vienna talks eagerly 
and they hope the sanctions are removed as soon 
as possible in order that Swedish companies can 
return to Iran market. He added that most of the 
Swedish companies which were in Iran in the past 
are strongly determined to return to the country if 
the sanctions are removed.
On the trend of Iran-Sweden trade, he said the 
Swedish have always been a good trade partner for 
Iran, and Iran’s imports from Sweden have been 
technology and capital goods. He reiterated that 
the Swedish do not sell Iran like other countries 
candy, chocolate and t-shirts, and Iran’s imports 
from Sweden have helped its industry and 
Iranians have also been a good trade partner for 
the Swedish.
Rezaee went on to say that Iran has no frozen 
money in Sweden and it needs no barter trade with 
this European state. He noted that the Swedish 
have always been interested in cooperating with 
Iran but due to their trade with the U.S. and their 
huge interests in the U.S. market, they were forced 
to stop cooperating with Iran due to sanctions.
He said unlike other European countries during 
the previous sanctions, Sweden never left Iran 
market because of the sanctions but it slowed 
down its cooperation, but this time because of 
the maximum sanction pressure, the Swedish 
were forced to leave due to sanctions but they can 
return.
Pointing to the trade volume of Iran and Sweden, 
he said that the trade exchange between the two 
states has declined considerably in recent years, 
adding that the trade volume was around 496m 
euros in 2017 which slumped to 396m euros 
in 2018 after reimposition of the U.S. sanctions 
which indicates no major drop but the trade 
exchange of Iran and Sweden dropped sharply 
in 2019 and fell to 66m euros in 2019 and it 
continued to decline in 2020 to 41m euros.
On the sectors which are expected the Swedish 
to return after the removal of the sanctions, 
Rezaee said that transportation is the major 
sector. He said before the reimposition of the 
sanctions in 2018 and in renovating the road 
navigation, the Swedish company Volvo reached 
an agreement with Iran for selling 8,000 trucks 
and other Swedish company Scania had also 
agreed to sell 7,000 trucks but reimposition of 
sanctions halted it.
He said he expects after the removal of sanctions, 
the path for renovating the road fleet will be open 
and the Swedish can also cooperate with Iran in 
the fields of power industry, packing, mining and 
metals.
Rezaee also expressed hope that the issue of the 
FATF would be settled as soon as possible, adding 
that as long as the FATF issue is not resolved, the 
removal of sanctions will be in vain for banking 
transactions and joining the FATF is necessary 
for reopening the banking transactions with the 
world.He said Iran has not activity with Europe 
on the consuming goods and most of Iran’s trade 
exchange with Europe is on the capital goods, 
adding that Sweden after the U.S. is the strongest 
start-up center in the world and Iran can create 
good climate in this regard with the Swedish.

Maritime sector to realize ‘supporting 
production, eliminating obstacles’
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While the 
enemy is trying 
to halt Iran’s 
exports and 
imports through 
imposing 
sanctions, 
operations at 
Iranian ports 
are underway 
without 
interruption as 
the result of the 
PMO’s all-out 
efforts.

MP: Incheboron, infrastructure for 
developing Iran-Asia trade

Based on the latest statistics, over 80 percent 
of cargo transportation in the world is 
conducted through sea, which highlights the 
significance of maritime transportation.



The fourth 
round of nuclear 
n e g o t i a t i o n s 
resumed Friday 
noon and 
representatives 

of the P4+1 group (Britain, 
France, Russia, China plus 
Germany) and Iran started 
working on technical 
and expertise issues as 
well as preparing a draft 
for potential agreement. 
In the current meetings, 
three working groups are 
negotiating to resolve 
existing issues, including 
Iran’s JCPOA commitments, 
the lift of sanctions and 
the US’s return to the 
deal, as well as executive 
arrangements.
The third day of the fourth 
round is beginning on 
Sunday and all sides enjoy 
motivation to strike a deal in 
the shortest time possible.
Abbas Araghchi, Iranian 
lead negotiator, said in a 
televised interview at 

the end of the first day 
of the fourth round on 
Friday that a positive 
atmosphere is dominant 
in the fourth round of talks 
and that as a result of the 
mutual understanding, 
Iran will help finalize the 
negotiations.
It is obvious that the United 
States’ high-ranking 
officials are also optimistic 
that the JCPOA will be 
revived. US President Joe 
Biden has underlined that 
Iran is serious about talks 
but it’s unclear how serious.
Despite the optimism 
towards the negotiations, 
there are still some 
problems. American news 
website Axios reported that 
restricting Iran’s nuclear 
program and returning it 
to the scale that it was in 

2015 is a serious obstacle 
in the way of concluding the 
Vienna talks. 
The main problem was 
that what kind of sanctions 
should be lifted by the 
US. The negotiators have 
had good progress in this 
regard, but talks on Iran’s 
return to its commitments 
under the JCPOA have not 
advanced.
However, observers 
believe that the upcoming 
presidential election in 
Iran on June 18, 2021 plays 
a key role in speeding up 
and making more serious 
the nuclear talks, because 
it is not obvious who will be 
the next president in Iran. 
The second issue is that 
Iran allowed the IAEA to 
continue inspections of its 
nuclear facilities for more 

three months, which will 
come to an end within two 
weeks.
As a result of concern 
about the deadline, the 
signatories to the JCPOA 
showed determination to 
put aside differences and 
reach an agreement.
Mikhail Ulyanov, Russia's 
permanent representative 
to international 
organizations in Vienna, 
has said it seems that the 
diplomatic delegations 
have agreed to stay 
in Vienna to reach an 
agreement.Experts predict 
that the two sensible issues 
(Iran’s presidential election 
and deadline for IAEA 
inspections) may help the 
negotiators strike a deal in 
the fourth round of Vienna 
talks.

Risk of Vienna talks to 
increase after May 21: 
Ulyanov
 Head of Russian delegation chief in nuclear 
talks in Vienna said that risk of Vienna talks 
will increase after May 21.
Russia’s Permanent Representative to the 
International Organizations in Vienna 
Mikhail Ulyanov in a tweet on Sunday 
warned that continuation of nuclear talks in 
Vienna will be intensified after May 21 and 
continuation of negotiations after May 21 
and end of Iran’s three-month cooperation 
agreement with the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) will face more 
uncertainty and risks.
"We have initiated the 4 round of the Vienna 
talks to bring the JCPOA back to life", Deputy 
of European Union Foreign Policy Chief 
Enrique Mora, who runs the Vienna talks. No 
deadlines but as coordinator, I feel a certain 
sense of urgency. Time is not on our side. 
Happy to see that all delegations, including 
Iran and the US, say they share that sense", 
Ulyanov quoted Deputy EU Foreign Policy 
Chief Enrique Mora’s tweet on May 08 as 
saying.
The cooperation agreement made between 
Islamic Republic of Iran and International 
Atomic Energy Agency (IAEA) will end 
on May 21. Tehran and IAEA reached an 
agreement in early March last year 
under which Tehran would suspend 
implementation of the Additional Protocol 
(AP) and keep surveillance cameras at some 
nuclear facilities out of the reach of IAEA 
inspectors for up to three months.
Iran had warned that if sanctions were not 
lifted within a few months, Tehran would 
delete the camera footages.
Yesterday, Deputy EU Foreign Policy Chief 
Enrique Mora tweeted, “We have started the 
fourth round of nuclear talks in Vienna to 
revive Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).”
Emphasizing that no deadline has been 
set in this regard, Mora added, “But as a 
coordinator, I feel a sense of urgency; 
(because), time is not in our favor.”
The fourth round of talks between 
representatives from Iran and the remaining 
signatories to the Iran nuclear deal, which 
is officially known as the Joint Commission 
of the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), namely Russia and China and the 
E3 or the UK, France and Germany was held 
on Friday afternoon in Grand Hotel in Vienna.

Would the 4th round of Vienna talks be last 
negotiations?

Approaching presidential election in Iran 
and countdown for an end of a deadline for 
the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) temporary inspections of Iranian 
nuclear sites have prompted negotiators to 
speed up talks in Vienna, Austria, while the 
question is that whether the fourth round of 
the Joint Commission meetings of the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
would be the last round of talks.
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Turkish President says Israel a terrorist, oppressive 
regime
Naming Israel as a terrorist and oppressive regime that attacks Muslims who protect their 
sanctuaries and their homeland, the Turkish President called on Muslims to take action against 
Zionsists' brutality.
"We strongly condemn Israel's heinous attacks against our first qibla #AlAqsaMosque, that 
are unfortunately being carried out every Ramadan", Turkish President Recep Tayyip Erdoğan 
wrote in his Twitter account.
"As Turkey, we will continue to stand by our Palestinian brothers and sisters in all 
circumstances", he added.Criticizing that Israel is a terrorist and oppressive regime that 
attacks Muslims who protect their sanctuaries and their homeland, the Turkish President also 
called on the world, led by Islamic countries, to take action to stop Israel's attacks on holy sites 
and the Palestinians in the city of Jerusalem al-Quds. 

A ‘Disgraced Buffoon’ Violated US Obligations under 
JCPOA, Says Zarif
Iran’s foreign minister rebuked the former US president as a “disgraced buffoon”, marking the third 
anniversary of his withdrawal from the 20154 Iran nuclear deal, which was endorsed by UN Security 
Council Resolution 2231, in pursuit of a “maximum pressure” campaign against Tehran.“As we try to 
revive JCPOA in Vienna, it's necessary to remember how it all started. 3 years ago today, a disgraced 
buffoon violated US obligations under JCPOA & UNSCR 2231,” Mohammad Javad Zarif wrote in a 
tweet on Saturday, referring to Donald Trump’s withdrawal from the nuclear deal.He added that 
the current US president, Joe Biden, has to decide now whether the US continues its lawlessness or it 
begins to adhere to laws.The remarks came amid ongoing negotiations in Vienna to revive the deal, 
officially called the Joint Comprehensive Plan of Action or JCPOA, which the Biden administration 
has promised a return to.Iran’s mission to the European Union also called Trump a “fool” who threw 
“a stone in the pond that a hundred wise men cannot get out!”

However, 
observers believe 
that the upcoming 
presidential 
election in Iran 
on June 2021 ,18 
plays a key role 
in speeding up 
and making more 
serious the nuclear 
talks, because it is 
not obvious who 
will be the next 
president in Iran. 
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Nuclear Talks 
Unlocked by Iran 
Parliamentary 
Act: Speaker
 Speaker of the Iranian 
Parliament Mohammad 
Baqer Qalibaf hailed 
the ‘Strategic Action’ on 
lifting the sanctions and 
safeguarding national 
interests as the main 
factor that resulted in 
a breakthrough in the 
nuclear talks for the 
revival of the JCPOA.
Speaking at a 
parliamentary session 
on Sunday, Qalibaf said 
what unlocked the 
nuclear negotiations 
between Iran and the 
Group 4+1 in Vienna 
was the ‘Strategic Action’ 
on lifting the sanctions 
that the Parliament had 
ratified in October 2020.
He said the legislation 
provided the Iranian 
team of negotiators with 
capacities which have 
led to political dealings 
in the Vienna talks.
One day, there is news 
of progress in the talks 
and the other day there is 
news of new differences, 
which indicates that the 
negotiations are quite 
serious, Qalibaf added.
The Parliament speaker 
advised the Western 
parties to push for the 
removal of the sanctions 
instead of making 
excessive demands, 
warning that the failure 
to lift the anti-Iranian 
sanctions will increase 
the cost of their return to 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action.
In comments on 
Saturday, Chairman of 
the Iranian Parliament's 
National Security 
and Foreign Policy 
Commission said if the 
negotiating parties fail to 
make a breakthrough in 
the talks for the revival of 
the JCPOA until May 24, 
the Iranian Parliament’s 
law on 'Strategic Action’ 
will take affect and the 
IAEA will have no access 
to the data recorded at 
the country’s nuclear 
sites.
The new round of talks 
to revive the JCPOA 
began in Vienna on April 
6 between Iran and the 
remaining members of 
the nuclear deal, namely 
the UK, France, Russia 
and China plus Germany.
The US left the JCPOA in 
2018 and restored the 
economic sanctions 
that the accord had 
lifted. Tehran retaliated 
with remedial nuclear 
measures that it is 
entitled to take under the 
JCPOA’s Paragraph 36.
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Zionist regime launches 
airstrikes in southern 
Gaza Strip
 Zionist regime’s military forces claimed 
that it has targeted a military base 
belonging to the Palestinian Islamic 
Resistance Movement, Hamas, in 
southern Gaza Strip.Local sources on 
Sunday reported the airstrike of Zionist 

regime in southern Gaza Strip.Israeli 
army in a statement claimed that fighter 
jets of the Zionist regime targeted a 
Hamas military base in southern Gaza 
Strip, Jerusalem Post reported.Hebrew 
media say that a rocket fired from 
Gaza Strip hit Eshkol area in Palestine.
On Saturday evening, dozens of Gaza 
residents who had gathered in the east 
of Gaza city, near the border area with the 
occupied lands and territories to protest 

the escalation of the Zionist regime's 
attacks on Al-Quds and its sanctuaries 
were attacked by Zionist forces.Dozens 
of Palestinians were suffocated by 
Zionists’ tear gas and three were injured 
by plastic bullets.
Zionist military forces also detained 
several Palestinians and wounded at 
least 17 in a night raid on Bab al-Amoud 
area.

The Iran newspaper has written in a memo that active and 
intelligent diplomacy translates into both understanding 
developments of international relations and adapting the 
developments in accordance with the desires of a nation.
"Iran" newspaper published a memo written by Mehdi 
Zakerian, a university professor and an international 
affairs expert, on Sunday. The following is what Zakerian 
has written:
The rulers, whose policies have the least costs for their own 
people and ensure welfare with the least crisis, are the most 
successful leaders regarding international relations.
Nearly eight years of tenures of President Hassan Rouhani 
and Foreign Minister Mohammad Javad Zarif as officials in 
charge of executing the Islamic Republic of Iran’s internal 
and foreign policy, they tried to pursue programs to bring 
tranquility and welfare for the Iranian nation. 
At that period, some developments happened, which 
could end up in a war and engage field forces in an erosive 
conflict, but intelligent diplomacy decided to continue 
being a signatory to the 2015 nuclear deal dubbed the Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and tried to select a 
proper choice in order to isolate the Trump administration 
that withdrew from the nuclear deal in May 2018.
Iran succeeded to pursue the aforementioned policy and 
the US could not push the United Nations to approve any 
resolution against the Islamic Republic. The question is: 
Could the American officials not use their military might 
and soft power against Iran? 
The answer is that the intelligent diplomacy of Iran forced 
them to stop adopting high politics. Therefore, even if 
Joe Biden had not won the 2020 US presidential election, 
Donald Trump had no other choice but to stop pressuring 
Iran and return to the JCPOA.
President Biden planned to make alliances with other 
powers and form a front to put pressure on Iran, but precise 
diplomacy and correct reasoning of the Islamic Republic 
foiled such a plot, which was supported by Israel and Saudi 
Arabia.
To this end, Iranian President Hassan Rouhani announced 
that the Islamic Republic will not hesitate to return to its 

commitments 
under the JCPOA after anti-Iran 

sanctions are lifted. The policy has left room for the other 
side to resist the Iranian rationale. 
The current Iranian administration has been successful 
to push the US to accept Iran’s logic; thus, the Biden 
administration tries to revive the deal.
The Islamic Republic is the only country that the UN 
Security Council recognizes its right to enrich uranium. 
Tehran has been able to pursue its peaceful nuclear 
program and defend its rights when it comes to standing 
against world powers’ disagreement. The strategy will 
ensure a better and easier life for the Iranian people as well.
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US President Joe Biden must now decide: 
Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif on the third 
anniversary of the US withdrawal from Iran nuclear deal stressed that 
US President Joe Biden must now decide whether the United States 
wishes to continue breaking laws, or to be committed to the laws.
“As we try to revive JCPOA in Vienna, it's necessary to remember how it all 
started. 3 years ago today, a disgraced buffoon violated US obligations under JCPOA and 
UNSCR 2231,” Zarif wrote on his official Twitter account.
“Today, US President has to decide whether US continues lawlessness or adheres to law. 
Onus is on US, not Iran,” he added.

 Deputy head of the policy-
making council of the 
Friday prayers announced 
on Sunday that based on 
the decisions by the anti-
COVID19 committee, Eid 
al-Fitr prayer will be held 
in all Iranian cities.Ali Noori 
said in red and orange cities 
Eid al-Fitr prayer will be 
held outdoors.The event 
will be held by observing 
health protocols, he added.
The first day of the month 
of Shawwal (the tenth lunar 
month) is variable based on 
the advent of the crescent 
of moon, according to the 
location of each Islamic 
country and this day is 
called Eid al-Fitr.This Eid is 
one of the spiritual events 
related to the beliefs of the 
people with the various 
culture and customs in 
accordance with the specific 
traditions of the region in 
each parts of Iran.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:36:43   
Noon call to prayer : 
12:59:44  
Evening call to prayer: 
20:10:17  

2 0000 Rials

Official: Eid al-Fitr 
prayer to be held 
nationwide
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In a statement on Saturday, the European 
bloc warned that tensions and violence in 
the occupied West Bank, particularly in East 
Jerusalem al-Quds, have dangerously surged 
over the past days.
“The European Union calls on the authorities 
to act urgently to de-escalate the current 
tensions in Jerusalem (al-Quds),” said Peter 
Stano, the European Commission’s chief 
spokesman on foreign affairs, stressing, “(T)
he status quo has to be respected.”
His comments came after the Israeli police 
raid of al-Aqsa Mosque Compound, also 
known as al-Haram Al-Sharif, on Friday night. 
More than 200 Palestinians were injured as 
Israeli forces fired rubber bullets, tear gas, 
and stun grenades at hundreds of Palestinians 
attending night prayers at the compound.
Dozens of worshipers were also arrested by 
the occupation forces, according to Wafa news 
agency.
The clashes took place on International Quds 
Day, the last Friday of the holy Muslim fasting 
month of Ramadan.
Every year, the occasion falls on the last Friday 
of the holy Muslim fasting month of Ramadan. 
It has been so named by the late founder of the 
Islamic Republic in Iran, Imam Khomeini. He 
has obliged Muslims around the world to rise 
in demonstration on the occasion in support of 
the Palestinian cause of liberation from Israeli 
occupation and aggression.

“Violence and incitement are unacceptable 
and the perpetrators on all sides must 
be held accountable,” Stano further said, 
adding, “Political, religious and community 
leaders on all sides should show restraint and 
responsibility and make every effort to calm 
down this volatile situation.”
Several Muslim countries also denounced 
the violent Israeli assault on Palestinian 
worshipers in the al-Aqsa Mosque compound 
in the Old City of Jerusalem al-Quds.
The forced eviction of Palestinians by Israeli 
authorities from Sheikh Jarrah neighborhood 
in the East Jerusalem al-Quds also infuriated 
Palestinians, prompting them to hold protest 
rallies against the move.
Israeli forces have been demolishing 
Palestinian homes and structures in the 
Sheikh Jarrah neighborhood for the 
construction of a new settlement outpost.
Some 28 Palestinian families face the threat of 
forceful eviction from the neighborhood.
“The situation with regard to the evictions 
of Palestinian families in Sheikh Jarrah 
and other areas of East Jerusalem is also 
of serious concern. Such actions are illegal 
under international humanitarian law and 
only serve to fuel tensions on the ground,” the 
European Commission’s chief spokesman 
further said.
Since 2001, the European Union has 
repeatedly called on the Israeli regime to end 
all settlement activity and to dismantle the 
already existing ones.
Israel occupied East Jerusalem al-Quds, the 
West Bank, and the Gaza Strip during the 
Six-Day War in 1967. It later had to withdraw 
from Gaza but has been occupying the other 
territories since.

The coordinates given by Chinese state 
media, citing the China Manned Space 
Engineering Office, put the point of 
impact in the ocean, west of the Maldives 
archipelago.
Debris from the Long March 5B has had 
some people looking warily skyward since 
it blasted off from China's Hainan Island 
on April 29, but the China Manned Space 
Engineering Office said most of the debris 
was burnt up in the atmosphere.
State media reported parts of the rocket 
re-entered the atmosphere at 10:24 a.m. 
Beijing time (0224 GMT) and landed at a 
location with the coordinates of longitude 
72.47 degrees east and latitude 2.65 
degrees north.
The US Space command confirmed the 
re-entry of the rocket over the Arabian 
Peninsula, but said it was unknown if the 
debris impacted land or water.
"The exact location of the impact and the 
span of debris, both of which are unknown 
at this time, will not be released by US Space 
Command," it said in a statement on its 
website.
The Long March was the second 
deployment of the 5B variant since its 
maiden flight in May 2020. Last year, pieces 
from the first Long March 5B fell on Ivory 
Coast, damaging several buildings. No 
injuries were reported.
"Spacefaring nations must minimize the 
risks to people and property on Earth of 
re-entries of space objects and maximize 
transparency regarding those operations," 
NASA Administrator Bill Nelson, a former 
senator and astronaut who was picked for 
the role in March, said in a statement after 
the re-entry.
"It is clear that China is failing to meet 
responsible standards regarding their 
space debris."

With most of the Earth's surface covered by 
water, the odds of populated area on land 
being hit had been low, and the likelihood 
of injuries even lower, according to experts.
But uncertainty over the rocket's orbital 
decay and China's failure to issue stronger 
reassurances in the run-up to the re-entry 
fuelled anxiety.
"It is critical that China and all spacefaring 
nations and commercial entities act 
responsibly and transparently in space to 
ensure the safety, stability, security, and 
long-term sustainability of outer space 
activities," Nelson said.
Harvard-based astrophysicist Jonathan 
McDowell told Reuters that the potential 
debris zone could have been as far north 
as New York, Madrid or Beijing, and as far 
south as southern Chile and Wellington, 
New Zealand.
Since large chunks of the NASA space 
station Skylab fell from orbit in July 1979 
and landed in Australia, most countries 
have sought to avoid such uncontrolled 
re-entries through their spacecraft design, 
McDowell said.
"It makes the Chinese rocket designers 
look lazy that they didn't address this," said 
McDowell.
The Global Times, a Chinese tabloid, 
dismissed as "Western hype" concerns the 
rocket was "out of control" and could cause 
damage.
"It is common practice across the world for 
upper stages of rockets to burn up while 
reentering the atmosphere," Wang Wenbin, 
a spokesman at China's foreign ministry, 
said at a regular media briefing on May 7.
"To my knowledge, the upper stage of this 
rocket has been deactivated, which means 
most of its parts will burn up upon re-entry, 
making the likelihood of damage to aviation 
or ground facilities and activities extremely 
low," Wang said at the time.
The rocket, which put into orbit an 
unmanned Tianhe module containing what 
will become living quarters for three crew 
on a permanent Chinese space station, 
will be followed by 10 more missions to 
complete the station by 2022.

EU Urges ‘De-Escalating Tensions’ in Al-
Quds

Chinese Rocket Debris Lands in Indian Ocean

 Remnants of China's biggest rocket landed in the Indian 
Ocean on Sunday, with most of its components destroyed 
upon re-entry into the atmosphere, ending days of 
speculation over where the debris would hit.

 The European Union (EU) called for de-escalating the 
alarming situation in East Jerusalem al-Quds and the 
al-Aqsa Mosque after Israeli forces brutally raided 
Palestinian worshipers at the holy mosque compound.

The Global 
Times, a 
Chinese tabloid, 
dismissed as 
"Western hype" 
concerns the 
rocket was "out 
of control" and 
could cause 
damage.

The clashes 
took place on 
International Quds 
Day, the last Friday 
of the holy Muslim 
fasting month of 
Ramadan.

Iran Condemns Deadly 
Terrorist Bombing in 
Kabul
Iran’s Foreign Ministry condemned 
a terrorist bombing in the Afghan 
capital of Kabul that killed at least 
58 civilians and injured many more.

Foreign Ministry Spokesman 
Saeed Khatibzadeh in a Saturday 
statement expressed disgust at the 
act of terrorism which targeted 
ordinary people, particularly 
students.
He also offered condolences to the 
relatives of the victims, and wished 

recovery for those injured in the 
terrorist attack.The death toll from 
an explosion near a school in a Shiite 
district of west Kabul has risen to 
58, Afghan officials said on Sunday, 
with doctors struggling to provide 
medical care to at least 150 people 
who were injured.



افزایش قانونی و منطقی تعرفه مخابرات در حال پیگیری است
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش حداقل کارکرد و بحث های مختلف مانند افزایش قانونی 
و منطقی تعرفه با توجه به شرایط در حال پیگیری است. به گزارش شرکت مخابرات ایران، ابراهیم محمودزاده با 
بیان اینکه پیاده کردن این مدل های صحیح در سازمان بسیار مهم و در عین حال سخت است، باید تمام رویه ها 
و انگاره های قبلی را تغییر دهیم و کسب و کارمان را امروزی کنیم. وی با بیان اینکه باید با دقت و قدرت وارد جامعه 

فناوری سال ۱۴۰۰ شویم گفت: باید ترمیم هایی را در استراتژی شرکت ایجاد کنیم تا در سریع ترین زمان ممکن، 
پاسخ مشتری و رضایت مندی مشتریان  را به دست آوریم. محمودزاده با بیان اینکه مخابرات ایران نقش زیرساختی 

خود را برای همراه اول و ایرانسل نیز  انجام می دهد ، اعالم داشت: خدمات ما در این دو حوزه امسال دو برابر افزایش پیدا می 
کند و امیدواریم با افزایش حجم خدمات ، درآمدمان نیز در این دو حوزه افرایش یابد. وی با بیان اینکه در تالش هستیم در بیزینس دیتا نیز 
تغییرات کلیدی ایجاد کنیم، عنوان داشت: به همین منظور مشتریان خود را بازبینی مجدد  خواهیم کرد تا در صورت امکان کسانی که امکان 

دریافت تانوما و سرویس های بهتر دارند، به راحتی آن ها را دریافت کنند. او با بیان اینکه افزایش حداقل کارکرد و بحث های مختلف مانند افزایش 
قانونی و منطقی تعرفه با توجه به شرایط در حال پیگیری است گفت:  با توجه به اصل تعامل علمی، هدفمند و منتج به نتیجه با استدالل های حقیقتا 
کارشناسی در تعامل با مدیران ارشد حوزه ارتباطات  کشور و اقناع افکار عمومی  به دنبال بازتعریف و بازشناسایی اهمیت دسترسی همگانی هستیم.

 چرا خبری از واریز بخش دوم سود سهام عدالت نیست؟!
واریز سود سهام عدالت ســال ۱۳۹۸ درحالی دو مرحله ای شد که با گذشت حدود دو ماه از پرداخت مرحله 
نخست، هنوز خبری از واریز بخش دوم این سود نیست. سود سهام عدالت سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ 
طی یک مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شد اما قرار شد سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸، طی 
دو مرحله به حساب سهام داران واریز شود. بر این اساس، مرحله نخست در ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۹ صورت 

گرفت و افراد ۵۰ درصد سود سهام خود را دریافت کردند. البته هر فرد به میزان سهامی که داشت سود دریافت 
کرد. برای مثال سود تعلق گرفته به مشمولی که ارزش اولیه سهام عدالتش ۴۵۲ هزار تومان است، حدود ۱۶۸ هزار 

تومان بود که نیمی از این مبلغ را در اسفند ماه دریافت کرد. در این راستا، قرار شد مرحله دوم سود در سال جدید واریز 
شود و حتی وعده داده شده بود این اتفاق قبل از ماه مبارک رمضان رخ دهد. اما مبلغ باقی مانده واریز نشد و آنطور که حسین 

فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در اواخر فروردین ماه توضیح داده بود، این شرکت در انتظار دریافت سود از سوی شرکت ها بود.
البته فهیمی، تقریبا یک ماه بعد از صحبت مذکور اعالم کرد که احتماال نام پنج شرکتی که تا کنون سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری 
مرکزی واریز نکرده اند، اعالم خواهد شد.  حال، با گذشت حدود یک هفته از وعده مذکور، هنوز نه بخش دوم سود سهام عدالت به حساب مشموالن 

واریز شده و نه نام شرکت هایی که در پرداخت سود بدقولی کرده اند، اعالم شده است.
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 این افزایش قیمت ها 
واقعا چاره کار 

خودروسازان نیست. 
اصال فرمول قیمت 

گذاری شورای 
رقابت و شیوه 

محاسبه قیمت 
جوابگوی مشکالت 

خودروسازها نیست. 
قیمت قطعات 

الکترونیکی که جزو 
قطعات خودرو است

اقتصاد ایران
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نقدینگی به سمت 
کدام بازارها رفته 

است؟
یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان 
اینکه سال گذشته روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان نقدینگی خلق شــد، 
گفت: در حال حاضر نقدینگی موجود 
در اقتصاد به ســمت بازار رمزارزها و 
سپرده گذاری بلند مدت در بانک ها 

رفته است .
وحید شقاقی، اظهار کرد: در اقتصاد 
ایران طی سال گذشــته روزانه بالغ 
بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به 
کشور پمپاژ شده است که آمارهای 
بانک مرکزی نشان از ثبت باالترین 
حجم نقدینگی در طول شــش دهه 
اقتصاد ایران در ســال گذشته دارد. 
زمانی کــه چنین رشــد فزاینده در 
نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم و 
نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی 
وجود دارد، مردم ســعی می کنند تا 
مازاد درآمد مصرفی خود را به سمت 

بازارها هدایت کنند. 
وی افزود: پیش از این در ایران چهار 
بازار دارایی ســنتی چــون طال، ارز، 
خودرو و مســکن وجود داشت اما از 
اواسط سال ۱۳۹۸ بازار سرمایه هم 
به عنوان یکی از بازارهای دارایی مطرح 
شــد که اگر  این بازار وجود نداشت، 
نقدینگی به سمت سایر بازارها هدایت 

می شد. 

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

شــورای رقابت در جلسه 
هفته گذشته خود افزایش 
قیمت محصــوالت ایران 
خودرو و ســایپا را مصوب 
کرد، به طــوری که قیمت 
محصوالت ایران خودرو به 
طور متوسط ۸.۲ درصد و 
محصوالت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد 

افزایش یافت.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم 
بخشی یک ساله اعالم شده توسط بانک 
مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده 
قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و 
پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری 
در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور 
متوســط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا 
به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت 
محاسبه شــده که با در نظر گرفتن بند 
۱ فوق برای تمامی خودروهای مشــمول 
دستورالعمل قیمت گذاری شورا، تا پایان 

شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می شود.
برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ 
جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش 
پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود 

نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی گیرد.
با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان 
می توانند قیمت محصوالتشان را مطابق 
با درصدهای تعیین شده، افزایش دهند 
و بر این مبنا نســبت به تحویل خودرو به 
خریداران اقدام کنند، اما شواهد حاکی از 
آن است که ارسال دعوتنامه برای تحویل 
خودروها با روند کندی همراه است و همین 
موضوع شکایت برخی خریداران را به همراه 

داشته است.
یک مقام آگاه در این رابطه به فارس گفت: 
خودروسازان چندان از این مصوبه شورای 
رقابت رضایت ندارند و به دنبال آزادسازی 

قیمت خودروها هستند.
وی افزود: در این رابطه نامه نگاری هایی 
را نیز با دستگاه های مختلف انجام داده و 
در حال رایزنی برای عملی کردن خواسته 

خود هستند.

    گرانی ۹ درصــدی خودرو کافی 
نیست

در کنار خودروسازان، برخی مدیران وزارت 
صنعت نیز از مصوبه شورای رقابت رضایت 
نداشته و این موضوع را رسما اعالم کرده اند. 
در این رابطه سهیل معمارباشی، مدیرکل 
صنایع حمل و نقــل وزارت صمت با بیان 
اینکه افزایش قیمت خــودرو واقعا چاره 
کار خودروسازان و مشکالت آنها نیست، از 
کاهش تولید خودروهای ارزان تر و زیان ده 

توسط خودروسازان خبر داد.

وی افزود: این که بازار رونــد نزولی دارد، 
ربطی به قیمت کارخانــه ای محصوالت 
ندارد. روند نزولی قیمت ها در بازار به دلیل 
افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط 
بین الملل اســت. خودرو از سر هم بندی 
قطعات، تولید می شود و باید قیمت قطعات 
بررسی شود. تورم بخشی را بانک مرکزی 
اعالم کرده که سال گذشته خودروسازان 
به چه میزان تورم تجربه کرده اند. شورای 
رقابت بر اســاس این تورم اعالمی، عدد را 
محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش 
قیمت های قبلی به رقم اعالم شده، رسیده 

است.

    تــالش خودروســازان بــرای 
آزادسازی قیمت ها

وی با تاکید بر اینکه تعلل شورای رقابت، 
ضرر و زیان هایی را به خودروسازان تحمیل 
کرده اســت، گفت: این افزایش قیمت ها 
واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصال 
فرمول قیمــت گذاری شــورای رقابت و 
شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکالت 
خودروســازها نیســت. قیمت قطعات 
الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است 
و همه خودرو ســازان دنیا آن را از طریق 
واردات تامین می کنند از ۲ یورو به حدود 
۲۵ یورو رسیده اســت. مس و ورق فوالد 

افزایش قیمت چشم گیری داشته است.
معمارباشی ادامه داد: به جز خودروهایی 
مثل کوئیــک که با قیمت بــازار متعادل 

شــده اند در اغلب خودروها شرکت ها در 
حال زیان دادن هستند. امروز ایران خودرو 
مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده 
اســت ، چرا که روی هر خودرو پژو پارس 
حدود ۳۰ میلیون تومــان ضرر می دهد. 
این زیان باعث می شــود سبد محصوالت 
تولیدی خود را به سمت محصوالت با زیان 
کمتر سوق دهد و ممکن این خودروها در 

توان خرید همه مردم نباشد.

    شورای رقابت، تخصص ندارد
شــورای رقابت در حالی قیمت خودروها 
را افزایش داد که با روند کاهشــی نرخ ارز 
روبرو هستیم و به گفته مسئوالن دولتی 
و بانک مرکزی، چشــم انداز نرخ ارز فعاًل 
افزایشی نیســت. مجتبی رضاخواه، عضو 
ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه 

در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها 
با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته بود، 
گفت: ســناریوهای مطرح در شورا برای 
افزایش قیمت خودرو، غیــر علمی بود و 
در عین حال، شورای رقابت تخصص الزم 
را برای قیمت گذاری خــودرو ندارد. این 
شورا به عنوان یک نهاد عمومی در موارد 
مختلف از جمله نــرخ اینترنت و قیمت 
خودرو تصمیم گیری می کند، در حالی که 

به جزئیات مسائل مسلط نیست.
رضاخواه تصریح کرد: شورای رقابت قیمت 
خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها 
در ۶ ماهه دوم سال قبل تعیین کرده، در 
حالی که در آن زمان نــرخ ارز باال بود اما 
حاال پایین آمده است و معنایی ندارد که 
قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، 

افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: اگر قرار اســت نرخ تورم 
محاسبه شــود باید به عوامل تولید توجه 
شــود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، 
هرچند می توان به افزایش هزینه حقوق 
و دستمزد توجه کرد. محمد باقری، عضو 
ناظر مجلس در شورای رقابت نیز در مورد 
انحصار خودروسازان در بازار خودرو معتقد 
است: تا زمانی که قیمت ها تکلیفی باشند و 
انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم 

مطرح است.
وی، شکســت انحصار از دو خودروساز در 
کشور را ضروری دانســت و افزود: قیمت 
گذاری باید متناســب با عرضــه و تقاضا 
باشــد، نه دســتوری و تکلیفی و از طرف 
دیگر حاکمیت و دولت نیــز باید نظارت 
کافی داشته باشــد تا خودروسازان گران 

فروشی نکنند.

آینده نامعلوم خودرو؛ 

تالش خودروسازان برای آزادسازی قیمت ها
با وجود تصویب افزایش ۱0 درصــدی قیمت کارخانه ای 
خودرو، ظاهراً خودروسازان به افزایش ۹ درصدی قیمت 
محصوالتشان رضایت نداده و در حال نامه نگاری و رایزنی 

برای آزادسازی قیمت خودرو هستند.

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از  ورشکستگان مجید امینی و مسعود آریانیا در نظر دارد 82 درصد سهم ورشکستگان 
از یک قطعه ملک کشاورزی واقع در منطقه خانه اصفهان واقع در چهار راه نیروی هوایی، انتهای خیابان ارغوان که هر کدام 41 درصد سهم دارند را از طریق 

مزایده  به شرح ذیل به  فروش برساند: 
شرح مورد مزایده 

مشخصات:    -  ملک در محدوده پالک ثبتی 28 اصلی معروف به کوجان با سند عادی و کاربری کشاورزی شامل دو قطعه ملک مجاور هم حد فاصل دو شهر یا مادی به اسامی 
مادی آزادان و مادی یونارت که فعال فاقد آب می باشد که قطعه اول به مساحت 600 متر مربع در کنار حریم مادی آزادان و قطعه دوم به مساحت 1100 متر مربع در کنار حریم 

مادی یونارت می باشد. 
- ملک د ر طرح فضای سبز شهرداری منطقه 8 اصفهان قرار دارد. 

قیمت پایه مزایده:     - ارزش هر دو قطعه روی هم به مساحت 1700 متر مربع به مبلغ 42.500.000.000 ریال می باشد. 
                                                                 - ا رزش 82 درصد سهم ورشکستگان از دو قطعه زمین 34.850.000.000 ریال می باشد. 

 - زمان مزایده: روز شنبه مورخ 1400/03/22 ساعت 11
- مکان مزایده: اصفهان، چهار باغ باال ، ابتدای خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی 

شرایط مزایده: 1- فروش نقدی و اقساطی و به مدت 3 ماه می باشد که  مبلغ  5%   نقد در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده 
تعیین می گردد که حداکثر مهلت سه ماه می باشد .

  IR110100004061012907670593 2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره
واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 

3- پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامی است و برنده کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد. 

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده 

حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.  
6- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

* متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید پنج روز قبل ازتاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه تا در روز 
واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. 

تلفن: 031-36611086 

آگهـی مزایـده

بختیار- مستشار قضائی  و رییس  اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره نامه: 140085602025001479 نظر به اینکه به موجب رای شــماره 
139960302025018843 مورخــه 1399/7/23 هیــات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قسمتی از ششدانگ یک باب 
ساختمان تحت پالک شماره 23/314 مفروز و مجزی شده از شماره 139 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان در مالکیت خانم منیژه نصراصفهانی 
فرزند محمود مستقر گردیده و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد. لذا 
به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز سه شــنبه مورخه 1400/3/11 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعالم می 
گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید 
و در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: دوشنبه 1400/2/20 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

شناسه: 1131853

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره نامه: 140085602025001477 نظر به اینکه به موجب رای شــماره 
139960302025018843 مورخــه 1399/7/23 هیات قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قسمتی از ششدانگ یک باب 
ساختمان تحت پالک شماره 23/312 مفروز و مجزی شده از شماره 138 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان در مالکیت خانم منیژه نصراصفهانی 
فرزند محمود مستقر گردیده و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد. لذا 
به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخه 1400/3/11 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعالم می 
گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید و 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 
 تاریخ انتشار: دوشنبه 1400/2/20 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

شناسه: 1131852

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 4001900-1400/2/11 تقاضای وارده 4001900 مورخ 1400/1/24 خانم فهیمه 
حسن زاده و مصطفی مهدی زاده برزکی برابر وکالتنامه 216026 مورخ 99/9/29 دفترخانه 2 
کاشان از طرف وراث رضا شریف راد به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود 
رسما گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین شماره 4823 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 1522 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش دو کاشان ذیل ثبت 3267 دفتر 30 
صفحه 208 به نام رضا شریف راد ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی منزل 
مفقود لذا تقاضای صدور سند المثنی را نموده که در جریان رسیدگی می باشد چون درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا اصل سند به ارائه ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان شناسه: 1120645

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 4001257-1400/2/11 بموجب تقاضای وارده شماره 4001257 مورخ 1400/1/18 
به استناد 2 برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهی گردیده )برابر وکالت 
نامه شماره 45375 مورخ 1400/1/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 123 کاشان( احمد احمدی 
بیدگلی مدعی می باشد ششدانگ یک واحد تجاری به شماره 8451 فرعی از 11 اصلی واقع در 
بخش دو حوزه ثبتی کاشان به شماره دفتر امالک 786 صفحه 62 ذیل شماره 131640 به نام 
احمد احمدی بیدگلی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 112267 سری الف سال 96 صادر و 
تسلیم گردیده است که به علت جابجایی تقاضای صدور سند المثنی را نموده اند که طبق تبصره 
1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا اصل سند به ارائه ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد.  ضمنا پالک برابر سند شماره 38906 مورخ 1396/10/9 دفترخانه اسناد رسمی شماره 170 
کاشان در رهن بانک مهر اقتصاد می باشد که تاکنون از رهنی فوق االشاره فک رهن بعمل نیامده 

است. تاریخ انتشار: 1400/2/20 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان شناسه: 1130268
آگهی فقدان سند مالکیت

1400 آقای حسین آزادیان برابر وکالت نامه 43911 مورخ  /2 شماره: 11-4001259/
1399/4/29 دفترخانه 123 کاشان از طرف آقای احمد احمدی بیدگلی فرزند حسین و طبق 
تقاضای وارده 4001259 مورخ 1400/1/18 و باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی هستند که سند مالکیت ششدانگ واحد تجاری به مساحت 24/86 
مترمربع به شماره پالک 8450 فرعی مفروز و مجزا از 11 اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبتی 
کاشان که ذیل ثبت الکترونیک 139620302034018397 بنام احمد احمدی بیدگلی ثبت 
و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است. ضمنا پالک فوق برابر سند رهنی 38906 مورخ 
1396/10/9 دفتر 170 کاشان در قبال مبلغ 3/060/000/000 ریال در رهن بانک مهر اقتصاد 
می باشد که در اثاث کشی مفقود شده است چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا اصل سند به ارائه ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان شناسه: 1130265
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 4001262-1400/2/11 طبق تقاضای وارده 4001262 مورخ 1400/1/18 باستناد 2 
برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردید اقای حسین آزادیان طی 
وکالتنامه شماره 45375 تاریخ 1400/1/18 دفترخانه 123 کاشان از آقای احمد احمدی بیدگلی 
مالک ششدانگ واحد تجاری به مساحت 16/36 مترمربع پالک 8452 فرعی مفروز و مجزی شده 
از 11 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان که سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و طی 
سند شماره 38906 تاریخ 1396/10/9 دفترخانه 170 کاشان رهن بانک مهر اقتصاد می باشد 
که به علت جابجایی مفقود گردیده و اینک تقاضای صدور سند المثنی را نموده است. لذا طبق 
تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا اصل سند به ارائه ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/2/20 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان شناسه: 1130262

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602025001411 نظر به اینکه اقای حمیدرضا سینائی فرزند فرج اله 
با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 13090 مورخ 1399/12/19 دفترخانه 364 اصفهان 

مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع ششدانگ پالک شماره 11/393 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت شماره 210897 صفحه 187 دفتر جلد 823 امالک تحت شماره 
چاپی 134919 صادر و تسلیم گردیده و نامبرده اظهار نموده سند در اثر جابجایی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 1132478
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602023000224سند مالکیت بمقدار چهل و هفت حبه و دو یازدهم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ خانه بشماره پالک 4640/11 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
ذیل ثبت 9097 صفحه 358 دفتر 70 با شماره چاپی 446366 بنام سیدعلی هاشمی نجفی ثبت 
و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شد. با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت یاد شده از خسرو طالبی 
طادی طی سند تفویض وکالت 31275-99/5/8 دفترخانه 261 اصفهان از طرف وکیل مالک 
که طی سند وکالت سید محمد جواد هاشمی قهدریجانی از طرف مالک سیدعلی هاشمی نجفی 
طی وکالت نامه 98/11/12-352423 دفترخانه 77 اصفهان و درخواست صدور المثنی بشماره 
993019035-1400/1/16 و ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 17731 و شماره یکتا 
139902155348001044 دفترخانه 261 اصفهان سند مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان شناسه: 1132337
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602023000228سند مالکیت بمقدار چهل و هفت حبه و دو یازدهم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ خانه بشماره پالک 4640/10 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان ذیل 
دفتر الکترونیک 139820302023003975 با شماره چاپی 97-028176-ج بنام سیدعلی 
هاشمی نجفی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شد. با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت یاد 
شده از خسرو طالبی طادی طی سند تفویض وکالت 31275-99/5/8 دفترخانه 261 اصفهان از 
طرف وکیل مالک که طی سند وکالت سیدمحمد جواد هاشمی قهدریجانی از طرف مالک سیدعلی 
هاشمی نجفی طی وکالت نامه 352423-98/11/12 دفترخانه 77 اصفهان و درخواست صدور 
المثنی بشماره 140030008-1400/1/16 و ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 17732 
و شماره یکتا 139902155348001045 دفترخانه 261 اصفهان سند مالکیت المثنی در اجرای 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است. لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان شناسه: 1132329
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 4002687-1400/2/13 آقای حسین علیزاده کاشی باستناد دو برگ استشهاد محلی 
وارده به شماره 4002687-1400/1/30 که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 
 11/212/B2703 است که سند مالکیت ششدانگ زمین به مساحت 196/50 مترمربع پالک
اصلی بخش دو حوزه ثبتی کاشان که در صفحه 590 دفتر 500 امالک ذیل ثبت 86198 به 
نامش ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث کشی مفقود شده است چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. یک 
مورد بازداشت دائم به شماره 930399-1393/9/19 صادره از اجرای احکام شعبه 7 حقوقی 
 کاشان ثبت شده است. تاریخ انتشار: 1400/2/20 رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان 

شناسه: 1132265

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره نامه: 140085602033000577 نظر به این که تمامی ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 843 فرعی از 183 اصلی واقع در میالجر جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه میالجردی فرزند علی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/3/19 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/2/20 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز  شناسه: 1131630
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   استخدام  همراه با آموزش 
نیروی آقا و خانم

 کار در غذای بیرون بر
حقوق + بیمه

   محدوده:رودکی    09135896005

   کارشناس شیمی و کارشناس فراوری مواد معدنی 
متخصصین و فارغ التحصیالن رشته شیمی و رشته 

فراوری مواد معدنی
شهرهای مورد نیاز: نایین

 yahoo.com@rafiei65 :ایمیل
   تلفن: 09138789714

تعدادی همکار خانم مجرد جهت فروشندگی    پوشاک   
زنانه 

  نیمه وقت، با حقوق عالی 
09134103523

 تعدادی نیروی ساده جوان
    جهت کار در کارگاه    کانالسازی 

   محدوده ملک شهر    09133189425

استخدام نیروی  خانم و  آقا جوان نیمه ماهر و ساده 
جهت کار در  ریخته گری طال 

 آدرس میدان امام    09131118969

نیازمند نیروی باتجربه  گریل کار
 محدوده: خاقانی 

 شیفت  عصر 
09127026081

مدیر کارخانه )آقا(
آشنایی و توانایی مدیریت منابع انسانی 

سن: حداکثر 40 سال 
سابقه کار: حداقل 2 سال سابقه ی مدیریت 

کارشناسی و باالتر رشته های فنی/ صنایع/ مکانیک/ 
مدیریت صنعتی- اجرایی- شــیمی از دانشگاه های 

معتبر دولتی 
با حقوق توافقی + بیمه

شهر مورد نیاز:  اصفهان -  تودشک -  کوهپایه -  اژیه 
-  سجزی -  ورزنه

09903718502
asiapaper1397@GMAIL.COM

 حسابدار )خانم( به صورت تمام وقت
مسلط به آفیس و هلو

ارسال رزومه به واتساپ:
09029486892

شرکت تاسیسات پدیده شاهین جهت    کادر   بازرگانی 
خود به صورت: 

نیمه   وقت و    تمام   وقت
با پایه    حقوق   ثابت همراه با    پاداش و آموزش رایگان

دعوت به همکاری مینماید.
محدوده: 

شعبه یک:    اصفهان بلوار    کشاورز
شعبه دو:    شاهین   شهر

09136953051

مهندس عمران
   نوع همکاری: تمام وقت

   حداقل پایه 3 و 2 )کد 300( جهت کار در آزمایش بتن
   در دو سال اخیر نظارت نزده باشند.
)Whatsapp( 09138334531

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

پروموتر با فن بیان عالی جهت تبلیغ محصول 
مزایا: حقوق اداره کار +بیمه تامین  اجتماعی

تلفن: 09131681154 
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

استفاده از زنبور به عنوان تست کرونا!
محققان یک اســتارت آپ هلنــدی به نــام »InsectSense« و محققان دانشــگاه و پژوهشــگاه 
واِخنینِگن)Wageningen( از روشی غیرمعمول برای تشخیص افراد مبتال به کووید-۱۹ استفاده 
کردند. به گزارش آی ای، این گروه از محققان زنبورها را آموزش دادند تا هنگامی که احساس می کنند فردی 

مبتال به کووید-۱۹ است زبانشان را بیرون بیاورند.
کووید-۱۹ نیز مانند سایر بیماری ها باعث ایجاد تغییرات متابولیکی در بدن فرد بیمار می شود و بوی بدن 

فرد را تغییر می دهد. محققان این تحقیق که »BeeSense«  نام دارد می گویند که می توانند در عرض چند 
دقیقه زنبورها را برای تشخیص بوی افراد مبتال به ویروس سارس-کوو-۲ آموزش دهند.

زنبورها می تونند مواد شیمیایی را با دقت باال تشخیص دهند به طور مثال آن ها می توانند یک گل را از فاصله  چندین کیلومتری 
بیابند.

زنبورها نیز می توانند مانند سگ ها بوها را تشخیص دهند اما تفاوت آن ها با سگ این است که در عرض تنها چند دقیقه آموزش می بینند.
با استفاده از آب قند به عنوان پاداش زنبورها برای تشخیص سارس-کوو-۲ آموزش داده شدند. هر بار که آن ها در معرض بوی نمونه های این 

بیماری قرار می گرفتند به آن ها آب قند داده می شد و زنبورها برای دریافت پاداش زبانشان را بیرون می آوردند.

سابقه پرداخت حقوق یا هرگونه 
فیش مالی باید در بخش 

حسابداری ثبت شود. این امر 
از سوی برندهای بزرگ در قالب 

 فایل  های فضای ابری صورت
 می  گیرد. کسب و کارهای 

کوچک در اغلب مسیر توسعه  
شان نسبت به این امر توجهی 

ندارند

،،
نیموبورد

یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

روش هایی برای ارائه مشاوره به استارت آپ ها

بسیاری از افراد دارای چندین سال سابقه  کاری، دوست 
دارند مهارت های خود را به عنوان مشاور به استارت آپ ها 
عرضه کنند. اما روش کار در استارت آپ ها متفاوت با سایر 

کارها است.

فعالیت به عنوان یک مشاور، شــغلی است که معموال شــرکت های بزرگ از خدمات آن 
بهره مند می شوند. معموال کمتر پیش می آید که کسب وکارهای کوچک و استارت آپ ها 
دنبال مشاوره گرفتن از افراد حرفه ای باشند. یک مشاور، فرد متخصصی است که می تواند 
گزارش تهیه کند، ارائه  خوبی داشته باشد و اعضای هیئت مدیره را به انجام کاری مجبور 
کند. از طرفی استارت آپ ها در ابتدای کار خود کارمندان زیادی ندارند و هر روز با مشکالت 
زیادی درگیر می شوند؛ بنابراین تمایلی به استفاده از خدمات مشاور ندارند. مارتین زویلینگ، 
بنیان گذار و مدیرعامل شرکت مشاوره به استارت آپ ها و کسب وکارهای کوچک است. او 
می گوید چندین سال پیش کار کردن در شــرکت IBM را رها کرده تا نکات جدیدی که 
یاد گرفته است، به عنوان مشاور در اختیار استارت آپ های سیلیکون ولی قرار دهد. اما بعد از 
مدتی متوجه شد که آن ها به دنبال مشاور نیستند و حتی از شخصی که مدت زمان زیادی 
در دنیای کسب وکارهای بزرگ سپری کرده است فاصله می گیرند. استارت آپ ها به دنبال 
افرادی هستند که بتواند چالش های جدید کسب وکار را برایشان مدیریت کند. زویلینگ 
تجربه  خوبی در مدیریت و رهبری مردم، بازاریابی و سرمایه گذاری دارد و بنابراین تصمیم 

می گیرد به جای مشاوره دادن، خدمات چالش برانگیز بیشتری به کسب وکارها 
ارائه دهد. افراد زیادی دوست دارند از دنیای کسب وکارهای بزرگ خارج شوند 
و به دنیای استارت آپ ها بپیوندند. در ادامه  به معرفی مواردی می پردازیم که به 

انجام این کار کمک می کنند.

  1- سعی کنید به سمت آزادکاری بروید
آزادکاری یا کار کردن با قرارداد پیمانی نیازمند نقش های اجرایی به جای نقش های 
مشاوره ای است. استارت آپ ها و کسب وکارهای کوچک همیشه به یک رهبر پروژه 
یا مدیر اجرایی موقت نیاز دارند. شخص متخصصی که به دنبال کارهایی با قرارداد 

طوالنی مدت نیست، در اصطالحات امروزی آزادکار نامیده می شود.

  2- در کاری که مهارت دارید به خودتان عنوان متخصص بدهید
اینکه خودتان را به عنوان متخصص بازاریابی، طراحی یا رهبر پروژه معرفی کنید 
برای فعالیت به عنوان مشاور کافی نیست. متخصصان و افراد حرفه ای واقعی کسانی 
هستند که کارهای مفید انجام می دهند نه اینکه فقط به دیگران پیشنهاد دهند. 
بنابراین سعی کنید فعالیت بیشتری در شبکه های اجتماعی داشته باشید تا به عنوان یک 

فرد فعال در زمینه ای که کار می کنید شناخته شوید.

  3- برای گزارش از اعداد و ارقام استفاده کنید
قراردادها و توافقات آن بر اساس میزان کار خواسته شــده در مدت زمان مشخص نوشته 
می شوند. بنابراین مقدار کاری را که می توانید در مدت زمان مشخص انجام دهید، همیشه در 
نظر داشته باشید. مثال شخصی که به عنوان بازاریاب فعالیت می کند، باید بگوید در پروژه های 
قبلی خود چه تعداد مشتری را از طریق تبلیغات به سایت هدایت کرده است و چند نفر از 
بازدیدکنندگان از سایت خرید کرده اند. ارائه  پیشنهاد برای بهبود دادن فرآیند کافی نیست 

و باید با اعداد و ارقام دقیق همراه باشد.

  4- فعالیت خود را به یک بخش از شرکت محدود نکنید
رهبری کردن در یک شرکت تنها به شغل ها و پست های مهم محدود نمی شود بلکه تمامی 
مراحل را در بر می گیرد. آزادکارها می توانند میزان حقوق درخواســتی خود را بر اساس 

خدماتی تعیین کنند که برای هر بخش از شرکت انجام می دهند.

   5- کسب وکارها را به عنوان مشتری در نظر بگیرید نه یک موکل

رابطه  موکلی معموال به این صورت است که فرد مشاور به عنوان یک شخص همه کاره شناخته 
می شود. اما زمانی که کسب وکار به عنوان مشتری در نظر گرفته شود، نظرش اهمیت بیشتری 
پیدا خواهد کرد. چنین رابطه ای تمام جنبه های مورد نیاز مانند اعالم رضایت، تأیید کردن و 

پیشنهاد دادن مشاور به سایر کسب وکارها را نیز شامل می شود.

 6- از تمام مدل های ارتباطی استفاده کنید
بسیاری از مشاورها خودشان را تنها به یک روش ارتباطی محدود می کنند و برنامه  زمانی 
مرتبی برای صحبت کردن با مشــتری های خود دارند. اســتفاده از این روش در گذشته 
مفید بود؛ اما امروزه راه های زیادی برای برقــراری ارتباط وجود دارد. ایمیل، پیامک، تلفن 
و حتی شــبکه های اجتماعی راه های ارتباطی هستند که مورد اســتفاده قرار می گیرند. 
 خودتان را تنها به یک روش محدود نکنید و از روشی که مشتری هایتان ترجیح می دهند

 استفاده کنید.

 7- از مدل های جدید کسب وکار استفاده کنید
اگر مشتری ترجیح می دهد فرآیندها را به صورت غیر رسمی انجام دهد، بهتر است خودتان را 
با شرایط تطبیق دهید؛ در غیر این صورت مانند شخصی جدا از فرهنگ سازمانی استارت آپ 
به نظر خواهید رسید. اگر کارمندان استارت آپ در شهرها یا کشورهای دیگر پراکنده هستند، 
باید با روش های کاری آن ها پیش بروید نه اینکه از آن ها بخواهید روششان را به خاطر شما 

تغییر دهند.

  8- به جای پیشنهاد دادن، نتیجه ارائه دهید
ارائه های پاورپوینت به عنوان نتیجه  یک کار شناخته نمی شوند. اگر مشتری به خدمات و 
پشتیبانی احتیاج دارد، کاری که تحویل می دهید باید شامل خدمات سفارشی سازی شده، 
پیاده سازی شده و آموزش آن ها باشد. ارائه  یک سری پیشنهاد ساده هیچ فایده ای نخواهد 
داشت. به یاد داشته باشید که هر فرد آزادکار به تنهایی یک برند است و نمی تواند از اعتبار 
نام شرکت استفاده کند. داشتن یک وب سایت حرفه ای، فعالیت در شبکه های اجتماعی و 
شرکت کردن در کنفرانس ها راه های جدید تبلیغات و ایجاد ارتباط با دیگران هستند و باید 
یاد بگیرید که خودتان مسئول تبلیغ کردن خودتان هستید. این روزها تعداد استارت آپ ها 
و کسب وکارهای کوچک بسیار زیاد شده است و فرصت های زیادی نسبت به ارائه  خدمات 
مشاوره به شرکت های بزرگ وجود دارد. اما فراموش نکنید که استارت آپ ها و کسب وکارهای 
کوچک به دنبال افرادی هستند که بخشی از کار را برعهده بگیرند، نه اینکه تنها یک سری 

پیشنهاد مفید دریافت کنند. 

زومیت
گــــــزارش

استارت آپ

مراقب کارمندان خود در شرایط بد اقتصادی باشید؛

همه پل ها را خراب نکنید...

کارمندان خود را در 
جریان وضعیت و شرایط 

بد اقتصادی سازمان 
خود قرار دهید. به 

آنها قول دهید پس از 
بازگشت سازمان به 

روال عادی شما نیز برای 
آن ها جبران خواهید 
کرد. از آن ها بخواهید 

در تصمیم گیری ها 
بیش از گذشته نقش 

داشته باشند

در شرایط فعلی و شرایط بد اقتصادی کشور از دست دادن 
کارکنان که برای سازمان زحمات زیادی کشیده اند و به 
پیشرفت سازمان کمک می کنند یکی از معضالت اساسی 
هر کسب و کاری محسوب می شود. حال سوالی که پیش 
می آید این است که چطور کارمندانمان را در این شرایط 
حفظ کنیم؟ در جواب باید گفت که مدیران باید بیش از 
گذشته روان و احساسات سرمایه های انسانی خود یعنی 
کارمندانشان را مدیریت کرده و بیش از گذشته و بیش از 
آن که به دارایی مالی خود اهمیت می دهند به آن ها اهمیت 

دهند. به این صورت در حفظ کارمندان خود گام بردارند.

  وقتی اقتصاد دائما 
در حال تغییر است!

وقتی اقتصاد جریان دارد 
زندگی خوب است. شاید 
فکر کنید اوضاع همیشه 
به ایــن صــورت باقی 
خواهند ماند، ولی بهتر 
است بدانید که ممکن است روزی همه 
چیزهای خوب به پایان برســد. پس 
قبل از این که دیر شــود برای آینده 

برنامه ریزی کنید.
با رکود اقتصاد، قیمت ها، ذهنیت ها 
و اولویــت هــای مشــتریان و حتی 
کارمندان شــما نیز در حــال تغییر 
هســتند. کارمندان قدیمی که زمان 
بیشتری در ســازمان بوده اند معموال 
جز اولین کسانی هســتند که از کار 
دلزده می شوند و سعی در کناره گیری 
از سازمان داشته و خواستار پرداخت 
حقوق و دســتمزد خود به طور کامل 

هستند.

  حفظ کارمندان در شرایط بد 
اقتصادی

حفظ کارمندان در شرایط بد اقتصادی 
شاید سخت به نظر برسد، با این حال 
برای موفقیت ســازمان بســیار مهم 
است. در ادامه مراحلی را ارائه داده ایم 
که به مدیــران در حفــظ کارمندان 
سازمانشان در شــرایط بد اقتصادی 

کمک می کند.

  1- تــالش کنیــد تحت هر 
شرایطی به کارمندان خود کامال 

احترام بگذارید.
شــاید این یک مســاله عادی در هر 
سازمانی باشــد. اما برخورد واقعی با 
مهربانی، احترام و عــزت با کارکنان 
باعث وفاداری مــداوم آن ها به رهبر 
و ســازمان می شــود. البته می توان 
کارکنــان را با ایجاد فضــای رعب و 
ترس نیــز مدیریت کــرد ولی حفظ 
کارمنــدان و توســعه افــراد در این 
 شرایط بسیار سخت و غیرقابل کنترل

 است.

  2- یک محیط و فرهنگ در حال 
رشد و سازنده ایجاد کنید.

برای حفــظ کارمندان ســعی کنید 
محیطی ایجاد کنید کــه همه افراد 
بخواهند در سازمان شما بمانند. افراد را 
سرگرم یادگیری و آموزش مهارت های 
خود کنید، جایی کــه مدیر از طریق 
پرس و جو و گفتگــو، محیطی ایجاد 
کند که افراد امکان پیشــرفت داشته 
باشند و شرایط بد اقتصادی را فراموش 

کنند.

  3- آموزش و توسعه فردی را 
جدی تر دنبال کنید

اگر می خواهید مدیری با تاثیرگذاری 
باال باشــید، آموزش مداوم باعث می 

شود:
الف( کارهای خود را به درستی انجام 

دهند.
ب( در کســب مهارت هــای جدید 

پیشرفت کنند.
آموزش بــه افــراد فرصــت تجربه 
جنبه های مختلــف را می دهد و یک 
راه عالی برای بارور کردن پتانســیل 
سازمان هاست. کارمندان آموزش دیده 
مجهز به مهارت های روز در سازمان به 

مراتب قابل مدیریت تر هستند.

  4- مربی گری کنید.

ســعی کنید برای حفــظ کارمندان 
بــا روحیــه همــکاری بــا کارکنان 
اســتعدادهای آن ها را کشف کرده و 
در جهت رشــد آن ها فعالیت کنید. 
بــا شناســایی اســتعدادها، رفتارها 
و مهارت هــای کارکنــان در جهت 
پیشــرفت ســازمان تالش کرده و به 
عنوان عامل تغییر، موفقیت سازمان 

را رقم بزنند.

  5- به صورت مداوم از شرایط 
کســب و کارتان به کارمندان 

بازخورد بدهید.
می توانید به عنوان مدیر سازمان، در 
زمینه های خاص مانند توسعه شبکه، 
رســیدگی به تعامالت اعضای تیم، 

دســتیابی به آموزش شغلی و مهارت 
به کارمندانتان کمــک کنید. در این 
شــرایط ارائه بازخورد بیــش از خود 
اقدام اهمیت دارد. ایــن روند به طور 
مداوم و دو طرفه می بایست در سازمان 
جاری باشــد. می توانید بازخوردها را 
ثبت کنیــد و حتی از متــد مدیریت 
پروژه نظیر اسکرام که به شکل روزانه 
بازخوردها را جمع بنــدی می کنید 

استفاده کنید.

  6- پول و تصمیم گیری!
کارمندان خود را در جریان وضعیت 
و شــرایط بد اقتصادی سازمان خود 
قرار دهید. به آن ها قول دهید پس از 
بازگشت ســازمان به روال عادی شما 
نیز برای آن ها جبــران خواهید کرد. 
از آن ها بخواهید در تصمیم گیری ها 
بیش از گذشــته نقش داشته باشند. 
مدیری که از کارمندان خود بخواهد در 
اثربخشی های سازمان شرکت کنند، 
مدیری ســت که از کارمنــدان خود 
خرید به دست می آورد. این موضوع نه 

تنها به حفظ کارمندان و استعدادهای 
کلیدی کمک کرده، بلکه راهی برای 
تولید ایده در جهت پیشرفت سازمان 

است.

  نتیجه گیری:
توســعه افراد فرایندی اســتراتژیک 
است که به کارمندان سازمان ارزش 
و اعتبار می دهد. افراد متعهد و دارای 
صالحیت، ســود آوری مالــی برای 
ســازمان ایجاد کرده و سازمان هایی 
که کارکنان خود را توسعه می دهند 
و فرصت رشــد برای آن هــا فراهم 
می کنند در جهت پیشرفت خودشان 
گام برمی دارند. برای موفقیت سازمان 
در شرایط بد اقتصادی بهتر است در 
جهت مدیریت صحیح احساســات و 
انتظارات کارکنان تــالش کرده و با 
حفظ و ایجاد روحیه آن ها را امیدوار 
به کار و آینده نگــه دارید. البته حفظ 
سطح انرژی و روحیه خود شما یکی از 
موضوعات مهمی است که در مقاالت 

دیگر به آن خواهیم پرداخت.
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