
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

رانندگان سرویس مدارس برای تمدید مجوز اقدام کنند
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: با توجه به این که احتمال بازگشایی مدارس زیاد است، هشت هزار راننده 

سرویس مدرسه باید برای تشکیل یا تمدید مجوزهای خود اقدام کنند.

هادی منوچهری در گفت وگو 
با خبرنگار اخبــار اصفهان، 
اظهــار کرد: وجــود ویروس 
کرونــا و مطمئن نبــودن از 
بازگشایی مدارس، رانندگان را 
در تصمیم گیری برای تمدید 
کارت شهری یا تشکیل پرونده 
مردد کرده اســت اما نمی توان تصمیــم گیری را به 
روزهای پایانی شهریور موکول کرد.وی افزود: مطابق 
روال هر ســال، از ابتدای تیرماه توســط شرکت های 
حمل و نقل دانش آمــوزی ثبت نــام ۸۵۰۰ راننده 
برای سرویس مدارس حدود ۷۵ هزار دانش آموز آغاز 

می شود.
مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 

شهرداری اصفهان ادامه داد: رانندگانی در بدنه حمل 
و نقل ســرویس مدارس دارای بیمه تأمین اجتماعی 
هستند یا عالقمند به سرویس دهی در بخش خصوصی 
هستند و باید از مجوز طرح زوج و فرد بهره ببرند، در 

نتیجه این افراد باید قبل از پایــان اعتبار مجوزهای 
خود، نسبت به تمدید آن اقدام کنند تا با تعویق بیمه 
تأمین اجتماعی خود روبرو نشوند و از مجوز معافیت از 

محدودیت طرح زوج و فرد استفاده کنند.
وی خاطرنشــان کرد: برای واکسیناســیون هر چه 
ســریع تر رانندگان حمل و نقل، پیگیری های متعدد 
کتبی توسط سازمان تاکسیرانی و شهردار اصفهان به 
مراجع مختلف از ماه ها پیش انجام شده ضمن اینکه 
سایر شــهرداری های کالنشــهرها نیز پیگیر همین 
موضوع هستند و امیدواریم حساسیت انجام این مورد 

درک شود.
منوچهری گفت: احتمال بازگشایی مدارس زیاد است 
و همکاران آموزش و پرورش بــه دلیل نگرانی از افت 
تحصیلی دانش آموزان در این خصوص مصمم هستند.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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قیمت 2000 تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

پس از سالها انتظار؛

رصد خانه ملی ایران رسما افتتاح شد
رصدخانه ملی ایران همزمان با اتمام ساخت، نصب و آغاز راه اندازی تلسکوپ در قله گرگش در حوالی 

شهرستان کاشان افتتاح شد 2 ادامه در صفحه 

بازار طال و سکه 1400/4/8 ساعت 16:05

 دالیل امیدواری 
در بورس

به طور معمــول بازارهای مالی 
تحت تاثیر هر گونه شــوکی با 
تکانه هایــی مثبت یــا منفی 
همراه می شــوند، بــه عنوان 
مثال امضــای برجــام از نظر 
برخی جوانب بــا تاثیر مختلف 
در صنایــع همراه می شــود. 
لمســلمین  ا م و سال ال حجت ا
رییسی در کنفرانس مطبوعاتی 
خود بازارهــای مالــی و بازار 
ســرمایه را مورد مقایسه قرار 
داد و بــه پرداخــت مالیات در 
بازارهایی مانند طال، ســکه و 
خودرو اشاره کرد که این موضوع 
باعث اقبال ســرمایه گذاران به 
بازار ســرمایه، ورود نقدینگی 
به ایــن بــازار و سبزپوشــی 
شاخص بورس شد. افت شدید 
ارزهای دیجیتال در بازارهای 
جهانی در سبزپوشی معامالت 
بــورس بی تاثیر نبوده اســت، 
ســرمایه هایی که از دی ماه از 
بورس خــارج و وارد رمزارزها 
شده بود، اکنون دوباره درحال 
ورود بــه بــورس هســتند و 
نمی توان نقش ورود این منابع 

مالی به بورس را ...

عرفان هودی| فصل تجارت
یادداشـــت
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2 ادامه در صفحه 
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اولین روزنامه 

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

 در سی و چهارمین آیین »پویش ره سالمت« و با دستور 
وزیر بهداشت صورت گرفت؛

افتتاح ۳۸ پروژه 
بهداشتی در اصفهان

          این طرح ها شامل ۱۹ واحد بهداشتی درمانی، ۹ واحد مرکز خدمات جامع سالمت، 2 پایگاه سالمت، 2 خانه بهداشت
 و ۶ پانسیون پزشکان است

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,892,00010,906,000قدیم

سکه طرح 
10,632,00010,631,000جدید

5,850,0005,900,000نیم سکه

3,775,0003,775,000ربع سکه

2,322,0002,312,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,632,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,069,1001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,641,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,425,1001,373,900 عیار
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 مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان:

مؤسسات کاریابی 
بدون مجوز 
پلمپ می شوند

برخی ازموسسات و شرکت ها در 
اصفهان به شکل غیرمجاز اقدام به 
فعالیت درخصوص کاریابی خارجی و 
اخذ ویزای کارمی کنند و ...

.

سنا
س:ای

عک
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پیش بینی تازه از قیمت مسکن در ماه های آینده چیست؟

اولین عالئم حیاتی »مسکن« 

آگهی مناقصه مرحله دوم

حامداخگر- شهردار کلیشاد و سودرجان

نوبت دوم

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد بودجه مصوب سال مالی 1400 در نظر دارد عملیات تراشیدن 
و آسفالت بلوار نجاتبخش را از طریق مناقصه عمومی به افراد واجد االشرایط حقیقی یا حقوقی واگذار 

نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد مطابق با زمان بندی اعالم شده به شهرداری مراجعه نمایند.
* شــهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار 

می باشد.
سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد.

آدرس دریافت و تحویــل مدارک: اصفهان 
– شهر کلیشادو سودرجان – خیابان مطهری – 

ساختمان مرکزی شهرداری – واحد دبیرخانه شهرداری 
شماره تلفن: 03137488000

  اینک مردی از میان ما به سوی عالم ابدیت پرکشیده که عمری در کسوت خدمت صادقانه و خاضعانه به همشهریان 
در کمال مردم داری، عزت و تالش فراوان همواره با دغدغه های دلســوزانه می کوشــید برای اصحاب فرهنگ، 

متواضعانه وخالصانه گره گشایی نماید.
درستکاری، نیت پاک، مردم داری، صداقت ،تجربه و تخصص بخشی کوچک از خصایص آن عزیز سفر کرده است.
زحمات و خدمات ایشان هرگز از لوح ضمیر همکاران و اصحاب فرهنگ باالخص حوزه چاپ کمرنگ نخواهد شد، 
ان شا ءاهلل جنت برین و هم نشینی با اولیااهلل در انتظارشان خواهد بود. از خداوند منان صبر، سالمت برای بازماندگان 

و مغفرت و آمرزش برای آن عزیز مسئلت داریم.

مهلت اخذ مبلغ اعتبار
اسناد

آخرین مهلت 
تحویل اسناد

زمان 
بازگشایی

1400/04/01 الی6,000,000,000
1400/04/211400/04/211400/04/23

115
32

33
ه: 

اس
شن

کاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان  مدریکل و هم

صطفی روح االمین را هب ااهلی فرهنگ استان تسلیت رعض می نمامیی  . کار زعزیمان مرحوم سید م ردگذشت هم
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منصور شیشــه فروش اظهار کرد: درحال 
حاضر محدودیت های توزیــع برق و اعمال 
خاموشی بیشتر در صنایع بزرگ اســتان پیش بینی شده و 
شرکت های توزیع برق با انعقاد تفاهم نامه هایی با بخش های 
تخصصی صنعت و کشاورزی نسبت به اعمال خاموشی های از 

پیش تعیین شده اقدام می کنند.
وی با اشاره به پیش بینی بسته های تشویقی برای مشترکانی 
که در برنامه های مدیریت بار مشــارکت می کنند، گفت: به 
کشاورزان اعالم شده در بازه زمانی مشخصی در پیک بار، چاه 
ها را خاموش کنند و با بخش صنعت هم تفاهم نامه هایی امضا 
شده تا بازه های تعمیرات ســالیانه را به پیک مصرف منتقل 
کنند، همچنین در طول هفته یک روز با مدیریت بار شــبکه 

همکاری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه با 
اجرای برنامه ها و روش های تشویقی و مشارکتی برای مدیریت 
مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی فعال اعمال خاموشی 
در بخش خانگی نداریم، افزود: با کاهش تنش گرمای هوا میزان 
مصرف برق نیز کمتر شده است. همچنین طی این مدت ۲۳۵ 
مرکز تولید رمزارز با ۵ هزار و ۲۰۰ دســتگاه ماینر در استان 

کشف شده است.
وی به اقدامات انجام شده در راســتای مدیریت مصرف برق 
در استان اشــاره و اظهار کرد: ابالغ بخشنامه هیات دولتی به 
دستگاه های اجرایی برای مصرف بهینه برق، کاهش مصرف 

برق در ادارات، تنظیم دمای محیط کار در زمان کار و خاموش 
کردن وسایل سرمایشی و روشنایی در خارج از ساعات کاری، 
تاکید بر استفاده از نور خورشید جهت روشنایی اتاق ها در طول 
روز و خاموش کردن چراغ های اضافی، استفاده از المپ های کم 
مصرف و خاموش کردن وسایل سرمایشی درزمان اوج مصرف 
در ادارات که در غیر این صورت شرکت های توزیع برق مجاز به 
قطع برق مشترکان خواهند بود، تعدیل روشنایی معابر و جاده 
ها، همکاری با شرکت برق برای شناسایی، جمع آوری و توقیف 
مراکز و دستگاه های استخراج تولید رمز ارز، نصب و راه اندازی 
واحدهای اضطراری و آماده کردن سیستم های پشتیبانی با 
اولویت مراکز مهم و تعیین مدیر انرژی در تمام ادارات به منظور 
اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی از برنامه هایی است که 

در زمینه مدیریت مصرف برق در استان دنبال می شود.
شیشه فروش با اشــاره به برگزاری جلسات هفتگی مدیریت 
بحران برق با همکاری بخش های مختلف، گفت: این جلسات در 
شهرستان های استان نیز برگزار و اجرای طرح های اثرگذار در 

مدیریت مصرف انرژی در تابستان دنبال می شود.
وی با بیان اینکه تولید برق در شرکت های بزرگ مثل فوالد و 
ذوب آهن در دستور کار قرار گرفته، افزود: عالوه بر مشارکت 
بخش های صنعت و کشاورزی در برنامه مدیریت مصرف انرژی 
و کاهش بار، تعدیل چراغ های روشــنایی معابر به تعداد ۱۳۷ 
هزار دستگاه به صورت شبانه روز، نصب ۸۰ دستگاه اینترنت 
اشیاء بر روی کولرهای گازی با کاهش توان مصرف برق، ایجاد 

تیم بازرسی در ادارات برای بررســی مصرف برق، ایجاد طرح 
جهادگران مروج مدیریت انرژی با همکاری نیروهای نیروهای 
بسیج و روابط عمومی، تشکیل کمیته مدیریت انرژی در ادارات، 
استفاده از پتانسیل اتاق اصناف برای نظارت بر خاموشی صنوف 
در طول روز از دیگر برنامه هایی اســت که در دستور کار قرار 

گرفته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
باتوجه به اینکه در نیمه دوم تیرماه افزایش دما خواهیم داشت 
از هم اکنون برنامه ریزی های الزم  انجام شده و مانور دستگاه 
های اجرایی برای مدیریت مصرف برق برای هزار ســاختمان 
انجام شده اســت. همچنین نصب کنترل هوشمند و کنترل 
لحظه ای با هدف پایش لحظه ای مصارف، اخطار به مشترکان 
پرمصرف تجاری و صنعتی و تقدیر از مشــترکان کم مصرف،   
ارسال پیامک به کشاورزان جهت شرکت در آموزش های دوره 
ای، نصب کنتورهای هوشمند برای تمام مشترکان دیماندی و 
نیمی از مشترکان غیر دیماندی و نصب کنتور هوشمند برای 
دیزل ژنراتورهای موجودی و پایــش مصرف روزانه برق انجام 

شده است.
وی همچنین به ابالغ راهکارهای ایمنی در مورد برق گرفتگی 
اشاره و تصریح کرد: دو حادثه برق گرفتگی در نصب کولر و یک 
حادثه برق گرفتگی در کارگاه اتفاق افتاده است. همه بخش ها 
باید الزامات ایمنی را رعایت کنند و در موارد لزوم به کارشناس 

ذی ربط و مسئول فنی مراجعه کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
فعال اعمال خاموشی در بخش خانگی نداریم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه با اجرای برنامه ها و روش های تشویقی و مشارکتی در بخش صنعت و کشاورزی فعال 
اعمال خاموشی در بخش خانگی نداریم، گفت: تنش گرمای هوا کمتر و مصارف کمتر شده، اما باتوجه به افزایش دما در نیمه دوم تیرماه باید از هم 

اکنون به فکر مدیریت مصرف برق و پیشگیری از خاموشی در بخش های مختلف باشیم. ایرنا
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
... در تغییر مســیر معامالت 
بازار بی تاثیر دانست.همچنین 
افت عمــده نمادهــا در بازار 
ســرمایه بی تاثیــر در روند 
صعودی شاخص بورس نبوده 
اســت، به جز ۱۵۰ نمادی که 
روز گذشته در صف فروش قفل 
بودند باقــی نمادها به صورت 
مثبت در حال معامله بودند یا 
روند منفی آنها نقدشونده بود.

این موضوع سبب شد تا جریان 
نقدینگی به ســمت نمادهای 
بزرگ بازار پیش برود، زمانی 
که جریان نقدینگی به سمت 
نمادهای بزرگ ورود می کند 
شاخص بورس تحت تاثیر قرار 
می گیرد و تداوم روند صعودی 
آن نشان دهنده افزایش اعتماد 
سرمایه گذاران و ورود دوباره 
 ســرمایه مردم به ایــن بازار 
اســت. به عقیده بنــده این 
پنــج عامــل جــزو عوامل 
تاثیرگــذار بر رونــد صعودی 
بــازار بودنــد و توانســتند 
روزهــای امیدوار کننــده ای 
 را در معامالت ایــن بازار رقم 
بزنند. الزم اســت درخصوص 
وضعیت بــازار نیــز بگوییم 
این مهــم در صــورت تداوم 
روند مثبت معامــالت بازار و 
سبزپوشــی شــاخص بورس 
تا پایــان هفته جــاری، قابل 
پیش بینی اســت. بهترین راه 
بــرای بهبود وضعیــت بازار، 
کمک صندوق های توســعه 
و تثبیت بازار ســرمایه به این 
نمادها است که در این صورت 
نقدشوندگی به بازاربرمی گردد. 
اگر صف فروش سهام کوچک 
بازار با سیاســت های درست 
جمــع آوری شــود، در ایــن 
زمــان می تــوان پیش بینی 
کرد که روند بازار تا ۲ یا ســه 
ماه آینده مثبــت خواهد بود 
و سهامداران تا زمان انتصاب 
وزیر اقتصاد جدید و مشخص 
شدن موضع گیری ها نسبت به 
بازار سرمایه می توانند نسبت 
به معامالت ایــن بازار امیدوار 
باشــند.  همیشــه پیشنهاد 
کارشناسان به ســهامداران، 
ســرمایه گذاری بــا دیــد 
بلندمدت در بورس بوده است، 
بارها اعالم شــده است که در 
صورت وجود نگاه بلندمدت به 
بورس این بازار بهترین محل 
برای ســرمایه گذاری خواهد 
بود. ســهامداری که در بازار 
سرمایه ســرمایه گذاری نکند 
باید به سمت بازارهای موازی 
پیش برود کــه در آخر ملزم 
به پرداخت مالیــات خواهد 
بود، این موضوع باعث شــده 
اســت تا ســهامداران به طور 
حتم  سرمایه های خود را وارد 

بورس کنند. 
ســهامداران بایــد بــا دید 
بلندمدت در سهام شرکت های 
بزرگ اقدام به سرمایه گذاری 
در بورس کنند، اما در صورتی 
که بــه دنبال ســرمایه بدون 
ریسک در بورس هستند بهتر 
اســت از طریق صندوق های 
ســرمایه گذاری وارد این بازار 

شوند.
در بــورس به هر میــزان که 
سهامدار سرمایه خود را وارد 
این بازار کند و سود از این بازار 
به دست آورد، مبلغ مورد نظر 
به هیچ عنوان شــامل مالیات 
نخواهد شد. درصورت تزریق 
پول به بورس ســهامداران با 
اعتمادی دوباره بــه این بازار 
ورود می کنند و زمینه صعود 
بیشتر شاخص بورس در بازار 

را فراهم خواهند کرد.

اقتصاد استان
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رد پای قاچاقچیان در ورود پوشاک نامتعارف به اصفهان
نایب رئیس اتحادیه پوشاک استان اصفهان گفت: تنها راه جلوگیری و شناسایی پوشاک نامتعارف در داخل 

بازار استان اصفهان کد گذاری پوشاک است.
رضا باطنی نایب رئیس اتحادیه پوشاک استان اصفهان گفت: هرساله با فرارسیدن فصل تابستان بزرگترین 
دغدغه مسئوالن اتحادیه پوشاک استان اصفهان مقابله با لباس های نامتعارف در بازاربوده چراکه وجود 

چنین پوشاکی لطمه بسیاری به کارگاه های تولید پوشاک استان وارد کرده است.
او ادامه داد: متاسفانه یکی ازدالیل برخورد نکردن با پوشاک نامتعارف در بازار، نبود بازرسان کافی برای انجام 

نظارت و همکاری نکردن دستگاه های اجرایی در پایتخت است چرا که نظارت بایستی از تهران آغاز و سپس در 
استان های دیگر مانند اصفهان سرعت بگیرد، البته جدای از این موارد راهکار اصلی اتحادیه پوشاک استان اجرای طرح کد 

گذاری لباس های موجود در بازار است.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک استان اصفهان تاکید کرد: این کد گذاری می تواند در روند شناسایی پوشاکی که با عرف اجتماعی جامعه کشور ما 
ناسازگار است کمک بسزایی کند. باطنی ادامه داد: این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که به تازگی ورود بسیاری از این پوشاک نامتعارف به 

داخل بازار از سوی برخی کارگاه های غیر قانونی خانگی صورت می گیرد که برخورد کردن با آن ها ورود دیگر سازمان های نظارتی را می طلبد.

وبینار برند مقصد گردشگری در اقامتگاه های بوم گردی
در این وبینار که با تالش کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان برپا شد پیرامون برند مقصد 
گردشگری و اهمیت برند، بحث و گفتگو شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، وبینار برند 
مقصد گردشگری در اقامتگاه های بوم گردی با ارائه صادق کاظمیان، کارآفرین برتر صنعت گردشگری 

برگزار شد.
در این نشست مجازی که با حضور جمعی از فعاالن حوزه گردشگری کشور  برگزار شد، پیرامون موضوع برند، 

گزارشات تفصیلی ارائه شد. برند آفرینی با مفهوم فرآیند تغییر نگاه و تاثیر گذاری در ذهن مخاطبان، اهمیت 
برند  و نقش آن در موفقیت یک فرد، سازمان و کشور و همچنین اهمیت هویت  در برندسازی از جمله مواردی  بود 

که در این وبینار بررسی شد.
برند و برند سازی مقصد گردشگری و الگوی برند سازی مقصد گردشگری از دیگر مواردی بود که به آن اشاره شد. ارتباطات برند مقصد، 

دارایی ها و عملکرد برند مقصد  و پیامد های آن از جمله عوامل تاثیر گذار در الگوی برند سازی معرفی شد.
همچنین در این نشست مجازی، فرهنگ سازی داخلی از مواردی عنوان شد که منجر به رشد و محبوبیت برند خواهد شد.

بخش پایانی این نشست به پرسش و پاسخ در حوزه برند مقصد گردشگری اختصاص داده شد.

عرفان هودی| فصل تجارت 
یادداشـــت
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روز گذشته ۶۹۶ طرح 
بهداشتی در ۹ شهر از 
جمله اصفهان به طور 

همزمان و در سی و 
چهارمین آیین »پویش 

ره سالمت« با دستور 
سعید نمکی وزیر 

بهداشت افتتاح شد

۳۸ طــرح بهداشــتی 
استان اصفهان با اعتبار 
۲۵۱ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال و زیربنای 
۹ هزار و ۹۸۷ متر مربع 
در قالب خانه بهداشت، 
پایگاه ســالمت، مرکز 
خدمات جامع سالمت و محل زیست 

پزشک در این مراسم راه اندازی شد.
این طرح ها شامل ۱۹ واحد بهداشتی 
درمانی، ۹ واحد مرکز خدمات جامع 
ســالمت، ۲ پایگاه ســالمت، ۲ خانه 

بهداشت و ۶ پانسیون پزشکان است.
ســعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی باقدردانی  از زحمات 
و خدمــات کادر بهداشــت و درمان 
و مدیــران و کارکنان دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان و اقداماتی که برای 

نظام پیشگیری به ویژه در دوران کرونا 
در این استان انجام شد، دستور افتتاح 

این طرح ها را صادر کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نیــز در این مراســم گفــت: افتتاح 
طرح های امــروز به نو شــدن کالبد 
نهادهای بهداشتی از جمله خانه های 
بهداشــت و مراکز جامع ســالمت و 
افزایش نشاط و تکمیل سریع فرایندها 

منجر می شود.
طاهره چنگیز با تاکید بر لزوم بازنگری 

در خدمات مراکز سالمت متناسب با 
تغییرات و پراکندگی جمعیتی افزود: 
نو شدن کالبد مراکز بهداشتی به بهبود 
کارکرد آنها کمک بسیاری خواهد کرد.

سید حامد برکاتی مدیرکل سالمت، 
جمعیت و خانواده وزارت بهداشــت 
نیز در این مراسم با اشاره به طرح های 
افتتاح شده در اصفهان، اظهار داشت: 
کارنامه ای کــه در ســال های اخیر 
از خدمــات به مــادران، کــودکان و 
سالمندان در کشور به جا مانده، مایه 

مباهات است.
حدود ۴۶ بیمارســتان بــا هفت هزار 
تخت و حدود ۵۵۰ خانه بهداشــت و 
۲۸۲ پایگاه بهداشــتی زیر مجموعه 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
اســتان اصفهــان پنج میلیــون نفر 
جمعیت دارد که بیش از چهار میلیون 
و ۵۰۰ هــزار نفر از جمعیــت آن در 
۲۲ شهرســتان زیر پوشش خدمات 
بهداشــتی و درمانی دانشــگاه علوم 

پزشکی اصفهان است.

 در سی و چهارمین آیین »پویش ره سالمت« و با دستور وزیر بهداشت صورت گرفت؛  

افتتاح ۳۸ پروژه بهداشتی در اصفهان
 ۳۸ طرح بهداشتی در استان اصفهان روز سه شنبه در سی و 
چهارمین آیین »پویش ره سالمت« و با دستور وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.
روز گذشته ۶۹۶ طرح بهداشتی در ۹ شهر از جمله اصفهان به 
طور همزمان و در سی و چهارمین آیین »پویش ره سالمت« با 

دستور سعید نمکی وزیر بهداشت افتتاح شد.

      این طرح ها شامل ۱۹ واحد بهداشتی درمانی، ۹ واحد مرکز خدمات جامع سالمت، 2 پایگاه سالمت، 2 خانه بهداشت و ۶ پانسیون پزشکان است

ایرنا
گـــزارش
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پس از سالها انتظار؛

رصد خانه ملی ایران رسما افتتاح شد
رصدخانه ملی ایران همزمان با اتمام ساخت، 
نصب و آغاز راه اندازی تلسکوپ در قله گرگش 

در حوالی شهرستان کاشان افتتاح شد.

رصد خانه ملی ایران با حضور حســن روحانی- رییس جمهور و سورنا ستاری- 
معاون علمی و فناوری ریس جمهور به صورت مجازی افتتاح شد.

رصد خانه ملی ایران بر روی قله گرگش در حوالی شهرســتان کاشان به ارتفاع 
تقریبی ۳۶۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است. این رصدخانه از نظر سایز آینه 
و کیفیت عکس از ویژگی باالیی برخوردار اســت و جزء چند سایت برتر جهان 

محسوب می شود.
تمام اجزا و تجهیزات این تلسکوپ ساخت داخل است و با اجرای این مرکز، ایران 

جزء یکی از ۱۰ کشور دارای این تجهیزات می شود.

   حرکتی بزرگ در حوزه نجوم در کشور آغاز شده است
سورنا ستاری- معاون علمی و فناوری رییس جمهور در آیین افتتاح و بهره برداری 
از این رصدخانه و افتتاح چند پروژه دیگر، این پــروژه را از بزرگترین پروژه های 
»بیسیک ساینس« و محلی برای آغاز رصد به صورت بین المللی عنوان و اظهار 

کرد: حرکتی بزرگ در حوزه نجوم در کشور آغاز شده است.
در حال حاضر هشت رصد خانه در نیم کره شمالی زمین وجود دارد که شش عدد 

از آنها در کالس چهار متری هستند.
مطالعه رصد خانه کاشان، شش سال طول کشیده است، از بین ۸۰ منطقه، این 
محل برای تاسیس این رصد خانه انتخاب شد و تمام کار مهندسی آن در داخل 

کشور انجام شده و اکنون آماده بهره برداری است.
وزن این تلسکوپ حدود ۹۰ تن اســت و حدود ۴۰ هزار قطعه در این تلسکوپ 
استفاده شده که ۲ و نیم میلیون نفر ساعت برای ساخت تلسکوپ استفاده شده 
است. بیش از ۷۰ درصد عملیات اجرایی آن در چهار سال گذشته انجام شده است. 
خانه های خالق در کاشان، اصفهان و تهران و کارخانه نوآوری پارک علم و فناوری 
کرمانشاه از دیگر طرح های ملی هســتند که امروز در جهت توسعه زیست بوم 

نوآوری کشور با فرمان رییس جمهوری افتتاح شد.

   خانه های خالق سبب اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی می شوند
همچنین اکبر رضوانیان- مدیر خانه خالق و نوآوری کاشان در این مراسم اظهار 
کرد: خانه های خالق در دنیا از جایگاه ارزشمندی برخوردار هستند؛ چراکه سبب 

درآمدزایی فراوان و توسعه اقتصادی کشورهای هدف می شوند.
وی افزود: خانه های خالق محلی برای ارائه خدمات زیر ساخت و آموزش عملی و 
شکل گیری شرکت های نو پا برای راه اندازی کسب و کارهای خالقانه هستند. این 
خانه ها سبب اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی می شوند و آموزش را هدفمند کرده 
و بستر الزم را برای ارائه محصوالت در بازار هدف ممکن می کنند و سرمایه گذاران 

با یک سرمایه گذاری درست آشنا می شوند.

 افزایش ۱۵0 درصدی ارزش صادرات کاال
 از گمرک استان اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: ارزش میزان 
صادرات کاال از گمرکات اســتان اصفهان در سه ماه 
امسال در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته ۱۵۰ 
درصد افزایش یافت. رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
گفت: در سه ماه امسال، تشریفات صادرات ۶ هزار و ۶۳۶ فقره اظهارنامه به وزن 
۵۷۰ هزار و ۲۵ تن کاال به ارزش ۳۶۸ میلیون و ۷۳ هزار دالر در پنج گمرک استان 
انجام شده که در مقایسه با ســال قبل از نظر تعداد ۷۷ درصد، از حیث وزن ۸۲ 

درصد و از لحاظ ارزش ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
او ادامه داد: اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان به ارزش ۱۷۰ میلیون و ۴۰۱ 
هزار دالر و وزن ۳۳۴ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث 

ارزش ۱۵۳ درصد و از نظر وزن ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

رویـــداد

صادرات و واردات

عمارت جبه خانه )موزه هنرهای معاصر(
برگرفته از کتاب »میراث اصفهان - قاجار تا پهلوی به روایت تصویر«

اصفهان
قدیم

بــــازار

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان:

نان گران نشده است
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان اینکه 
هنوز نرخ نان در اصفهان گران نشده است، گفت: اتحادیه 
نانوایان اصفهان پیشنهاد افزایش حدود ۳0 درصدی نرخ 
نان را به ستاد تنظیم بازار استان داده است، البته هنوز در این باره تصمیم نهایی 

اتخاذ نشده است.

محمدرضا خواجه در خصوص افزایش قیمت نان در اصفهان، اظهار کرد: هنوز با افزایش نرخ 
نان موافقت نشده است و اتحادیه نانوایان آنالیز و پیشنهادات خود را برای افزایش قیمت ارائه 

داده است.
وی با بیان اینکه تصمیم داریم پیش از دولت جدید، نرخ نان تغییر کند، افزود: به طور معمول 
افزایش نرخ نان باید از صبح فروردین اعالم شود و هر چه از این زمان بگذرد به معنای تضییع 

حقوق نانوایان است.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: در حال حاضر هزینه بیمه و دستمزد 
کارگران افزایش یافته است، از سوی دیگر ۷۰ درصد هزینه های پخت نان در طول سال دو 

یا سه بار افزایش می یابد و نمی توان انتظار ثبات نرخ نان را داشت و این توقع بی جایی است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ نان در اصفهان هنوز گران نشــده است، اظهار کرد: 

اردیبهشت امسال پیشنهاد افزایش نرخ نان را به ستاد تنظیم بازار استان ارائه کردیم تا به عنوان 
مثال نان تافتون ساده ۵۰۰ تومانی به ۷۰۰ تومان افزایش یابد.

خواجه تصریح کرد: اتحادیه نانوایان اصفهان پیشنهاد افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ نان را به 
ستاد تنظیم بازار استان داده است، البته هنوز در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ نان در اصفهان و یا دیگر شهرها به طور قطع با تایید نهادهای 
مرتبط است و خودسرانه انجام نمی شود، تصریح کرد: اگر قیمت نان سالیانه افزایش پیدا می 

کرد، امروز با کمبود کارگر نانوایی مواجه نمی شدیم.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان اینکه متاسفانه دولت چهار یا سه سال 
یک بار نرخ نان را افزایش می دهد، گفت: طی هشت سال گذشته تنها با یک بار افزایش نرخ نان 

موافقت شد که این اتفاق باعث افت کیفیت نان و فرار کارگران نانوایی شده است.
وی با بیان اینکه باال رفتن قیمت نان در این مدت تنها به دلیل افزایش قیمت آرد بوده، نه دستور 
افزایش نرخ نان، گفت: متاسفانه امروز شاهد چند نرخی بودن نان هستیم و یکی از اقداماتی 

که رئیس جمهور آینده باید انجام دهد وحدت رویه و ادغام نرخ آرد دولتی و نیمه دولتی است.
خواجه با تاکید بر اینکه پول افزایش نرخ آرد و به دنبال آن گرانی نان به جیب نانوا نمی رود، افزود: 
به دلیل اینکه قیمت نان طی این هشت سال تنها یک بار مجوز رسمی گرفته است، امروز با قحط 
الرجال کارگران نانوایی مواجه هستیم و نانوایی ها به دنبال خرید دستگاه برای پخت نان هستند.

ایسنا
خـــبــــر

ایسنا
گـــــزارش

باشگاه خبرنگاران 
خـــبــــر



ماهانه۱۰میلیوندوزواکسنکروناازشهریورماهدرکشورتوزیعمیشود
معاون بهداشتی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از شهریور ماه ســال ۱۴۰۰ هر ماه حداقل ۱۰ میلیون دوز انواع 
واکسن کرونا ، در اختیار استان ها قرار می گیرد که این امر بسیار مهم است.علیرضا رئیسی در نشست بررسی وضعیت ویروس کرونا 
در یزد، با تشکر از زحمات همکاران حوزه بهداشت و دستگاه های همکار به خصوص نیروهای بسیج و سپاه پاسداران افزود: یزد از 
جمله مناطق موفق کشور در رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری در بخش سرپایی افراد مبتال به کروناست.وی اظهار کرد: 
اجرای طرح شهید سلیمانی با مشارکت نیروهای بسیج و سپاه، افزایش واکسیناسیون به خصوص گروه سنی ۶۰ سال به باال، افزایش 
مراکز تجمیعی تزریق واکسن و تزریق برای مشاغل حساس از جمله اقدامات آتی استان است.معاون وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
واکسیناسیون افراد برای کنترل بیماری و قطع زنجیره ویروس و مرگ و میر کرونا بسیار حایز اهمیت است که مقام های سیاسی و 
علمی استان برای آموزش عموم مردم برای تزریق واکسن باید تالش کنند.همچنین بنا بر اعالم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی 
یزد هم اکنون ۴۲۸ فرد مبتال به بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ۷۹ نفر به دلیل وخامت 
حالشان در بخش مراقبت های ویژه خدمات درمانی دریافت می کنند.در شبانه روز گذشته ۱۵۸ فرد مشکوک به ویروس کرونا در 

بیمارستان های استان پذیرش شدند.

بایدهاونبایدهاینوشیدنآبدرتابستان
پژوهشگر طب سنتی و متخصص فیزیولوژی بایدها و نبایدهای نوشیدن آب در تابستان را تشریح کرد.مهدی میرغضنفری، پژوهشگر طب 
سنتی و متخصص فیزیولوژی در گفت وگو با خبرنگار بهداشت نیوز درباره تدابیر طب سنتی نوشیدن آب اظهارداشت: برخی گمان می کنند 
هرچه بیشتر آب بنوشند سالم ترند در حالی که یک باور بسیار غلط در میان عموم مردم نوشیدن بی جا و بی رویه آب است. وی افزود: برخی 
براین باورند که نوشیدن روزانه ۸ لیوان آب برای همه ی اشخاص مفید و یک اصل است اما این مطلب هیچ پایه و اساس علمی ندارد و منجر 
به آسیب رساندن به بدن می شود.پژوهشگر طب سنتی و متخصص فیزیولوژی ادامه داد: نکته اصلی برای نوشیدن آب برای تمام افراد این 
است که اگر انسان تشنه شد آب را استفاده کند و اگر تشنه اش نبود نیاز نیست آب بخورد.وی با بیان اینکه نوشیدن آب آدابی دارد، گفت: در 
دیدگاه طب سنتی همه حجم آب را یکجا باید سرنکشید چراکه یکجا نوشیدن آب به معده و کبد آسیب می رساند. همچنین آب را بمکید 
طوریکه که انگار که آب را می جوید و این عمل باعث می شود که دمای آب به دمای بدن نزدیک شود. میرغضنفری یادآور شد: نوشیدن آب 
خیلی سرد، خصوصا در هوای گرم، به شدت معده و کبد را سرد می کند و هضم را مختل می سازد لذا توجه به این موضوع حائز اهمیت است.  
وی تاکید کرد: در هوای گرم آب یخ نباید خورد و داخل آب یخ نباید انداخت و بهتر است آبی که در یخچال قرار گرفته نوشید اما بهتر است 

آب هم دمای محیط باشد. البته در طب سنتی برای افراد با مزاج گرم اجازه داده شده است یک مقدار از آب های خنک تر استفاده کنند.
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همه ما می دانیم که برخی از غذا ها برای ما بهتر هســتند، اما آیا 
می دانید رژیم شما چگونه می تواند بر قلب شما تأثیر بگذارد؟ یک 
رژیم غذایی ناسالم می تواند شرایطی مانند دیابت و چاقی ایجاد 
کند، همچنین می تواند به شرایطی مانند فشار خون باال و کلسترول 
باال کمک کند. همه این ها می تواند منجر به بیماری قلبی شود. خبر 
خوب این است که شما می توانید با انتخاب غذا های سالم برای قلب 

به کاهش خطر کمک کنید.

سالمت نیوز
گزارش

ISFAHAN
N E W S

بهتریــن غذا هــا بــرای 
حفظ ســالمت قلبهمه ما 
می دانیم که برخی از غذا ها 
برای ما بهتر هستند، اما آیا 
می دانید رژیم شما چگونه 
می تواند بر قلب شما تأثیر 
بگذارد؟ یک رژیم غذایی 
ناسالم می تواند شرایطی مانند دیابت 
و چاقی ایجاد کند، همچنین می تواند 
به شــرایطی مانند فشــار خون باال و 
کلسترول باال کمک کند. همه این ها 
می تواند منجر به بیماری قلبی شــود. 
خبر خوب این است که شما می توانید 
با انتخاب غذا های ســالم برای قلب به 

کاهش خطر کمک کنید.
همه چربی ها برای شما مضر نیستند، 
بنابرایــن ارزش دارد کــه کمی وقت 
بگذاریــد تا بفهمید کــدام نوع چربی 
را در رژیــم غذایی خــود بگنجانید و 
از چه مــواردی اجتناب کنیــد. انواع 
چربی هایی که بایــد از آن ها اجتناب 
کنید چربی هــای ترانس و چربی های 
اشباع هستند. این نوع چربی می تواند 
باعث ایجاد ماده مومی به نام کلسترول 
در عروق شــود که ممکن است خطر 

بیماری قلبی را افزایش دهد.
چربی های اشباع شده در محصوالت 
حیوانــی مانند کــره، پنیــر، خامه 
و گوشــت ها و همچنیــن روغن های 
گرمســیری از جمله نارگیل، کاکائو 
و روغن پالم اســت. چربی های ترانس 
طبیعــی در مقادیر کم در گوشــت و 

محصــوالت لبنی یافت می شــوند. با 
این وجود، چربی های ترانس مصنوعی 
که هنگام تغییر روغن های گیاهی به 
گونه ای ساخته می شوند که در دمای 
اتاق جامد بمانند، در غذا های ســرخ 
شده و بسیار فرآوری شده و همچنین 
غذا هــای بیش از حد پخته شــده در 

سطوح باالتر یافت می شوند.
برای بهبــود رژیم غذایــی و کاهش 
خطر ابتال به کلسترول باال، می توانید 
محصوالت لبنی، محصــوالت پخته 
شــده، غذا های کاماًل فرآوری شده و 
سرخ شــده را کاهش داده و همچنین 
گوشــت های بدون چربی را انتخاب 
کنید یا چربی گوشت را قبل از خوردن 

برش دهید.
برخی از چربی ها، یعنــی چربی های 
اشباع نشده، فواید سالمتی دارند. این 
موارد را می توان در روغن های گیاهی 
)به عنوان مثال روغن زیتون(، مغز ها، 

دانه ها و ماهی های روغنی یافت.
بهترین غذا ها 

یک روش بسیار آسان برای بهتر کردن 
رژیم غذایی برای قلب شما جایگزینی 

غالت تصفیه شــده مانند آرد ســفید 
با غالت کامل مانند آرد ســبوس دار 
است. غالت کامل منبع خوبی از فیبر 
و همچنین ویتامین هــا و مواد مغذی 

مفید برای قلب شما هستند.
سعی کنید نان سفید را با نان سبوس 
دار عــوض کنید و غــالت صبحانه و 
غالت کامــل را انتخاب کنید. کیک ها 
و بیسکویت ها به طور کلی از آرد سفید 
تهیه می شــوند و معموالً چربی اشباع 
زیادی دارند، بنابراین سعی کنید آن ها 
را به یک وعده گاه به گاه محدود کنید.

افزودن میوه و ســبزیجات بیشتر به 
رژیم غذایی راهی عالی برای دریافت 
همزمــان دوز فیبــر، ویتامین و آنتی 
اکسیدان است. با قرار دادن سبزیجات 
در بشقاب خود به جای گوشت، غالت 
تصفیه شــده و غذا های ســرخ شده، 
احساس ســیری بیشــتری خواهید 
کرد و مواد مغذی بیشــتری دریافت 
خواهید کرد. ســبزیجات و ســاالد ها 
نیز می توانند در طول روز میان وعده 
خوبی باشــند. بســیاری از میوه ها و 
ســبزیجات همچنین دارای پتاسیم 

زیادی هستند که می تواند به کاهش 
فشار خون شما کمک کند.

 سالمت قلب
هنگامی کــه قصد داریــد یک وعده 
غذایی ســالم برای قلب خود بخورید، 
به یاد داشته باشید که پروتئین نیز به 
آن اضافه کنید. اگر می خواهید گوشت 
بخورید، ســعی کنید گوشــت بدون 
چربی را انتخاب کنیــد و آن را طوری 
بپزید که چربی ترانس یا اشباع نداشته 
باشد. سینه مرغ بدون پوست کبابی یا 
بخارپز برای قلب شما انتخاب بهتری 
نسبت به مرغ ســوخاری  است. ماهی 
نیز منبع بسیار خوبی از پروتئین است 

و چربی اشباع کمی دارد.
خوردن نمک زیــاد می تواند منجر به 
فشار خون شود که به نوبه خود خطر 
ابتال به بیماری هــای قلبی را افزایش 
می دهد. بســیاری از غذا های فرآوری 
شــده و از قبل آماده شــده سرشار از 
نمک هستند بنابراین بهترین راه برای 
جلوگیری از افــراط در مصرف نمک 
تهیه غذای خود با اســتفاده از میوه و 

سبزیجات تازه است.

بهترینغذاهابرایحفظسالمتقلب
نکات تغذیه ای برای داوطلبان کنکور

چطوردرجلسهکنکوراسترسنداشتهباشیم؟
یک متخصص تغذیه درباره نکات تغذیه ای ویژه داوطلبان کنکور توضیح 

داد.
 نرگس جوزدانی متخصص تغذیه و رژیــم درمانی درباره تغذیه داوطلبان 
کنکوری گفت: مغز انسان روزانه به صورت متوســط از ۱۴۰ گرم گلوکز 

استفاده می کند.
او افزود: برای افزایش سطح حواس باید از گلوکز استفاده شود و زمان هایی 
که افراد امتحان و کنکور دارند الزم است تا گلوکز را حتما برای مغز تامین 

کنند.
جوزدانی تصریح کرد: دانش آموزان حتما صبح روز امتحان از مواد مغذی 
مانند نان و عسل، قهوه )به علت هوشیاری باال(، شیرقهوه، منابع پروتئینی، 
تخم مرغ، پنیر و... اســتفاده کنند و والدین هم بایــد در این زمان به تهیه 
صبحانه قوی برای فرزندان خود اقدام کنند تا داوطلبان با آمادگی کامل سر 

جلسه کنکور حاضر شوند.
چگونگی رفع استرس داوطلبان در جلسه کنکور

او با بیان اینکه فعالیت مغز در روز کنکور موضوع مهمی است که باید به آن 
توجه شود، تاکید کرد: اگر داوطلبان کنکور در جلسه امتحان تمرکز خود 
را از دست بدهند به این دلیل است که خواب کافی نداشته اند و همچنین 
اســترس باالیی دارند که این سطح اســترس بعضی اوقات با دارو کنترل 

می شود و برخی اوقات افراد می توانند با خواب آن را رفع کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: حتی مشاوران کنکور هم معتقدند 
داوطلبان نباید از یک هفته قبل امتحان دروسی را حفظ کنند، بلکه باید 
تنها هفته باقی مانده تا کنکور را به مرور مطالب درسی بپردازند و استراحت 

کافی داشته باشند تا بتوانند تمرکز خود را در زمان کنکور افزایش دهند.
تامین قند بدن کنکوری ها با خوردن آب نبات

جوزدانی ادامه داد: اگر داوطلبان کنکور به راحتی تمرکز خود را در جلسه 
امتحان از دست می دهند، باید در روز کنکور آب نبات را در گوشه لب خود 
بگذارند تا با مصرف آن قند خــود را تامین کنند. همچنین تغذیه ای که از 
طرف مسئوالن آموزش و پرورش به داوطلبان داده می شود مانند کیک و 
آبمیوه می توانند موارد خوبی برای مصرف باشند تا از بروز ضعف سیستم 

ایمنی با این عمل جلوگیری شود.
او افزود: شیرکاکائو به علت تامین انرژی کافی بدن می تواند بهترین گزینه 
برای مصرف داوطلبان کنکوری در جلسه امتحان باشد؛ چراکه شیرینی آن 
باعث اثرگذاری روی عملکرد مغز می شود و فعالیت بهتری را در پی خواهد 
داشت. شیرقهوه هم مانند شیرکاکائو عمل می کند و دانش آموزان می توانند 
از آن استفاده کنند تا مغزشان سرحال شود و بتوانند درک خود را باال ببرد.

جوزدانی اضافه کرد: اگر افراد به هیچ عنوان شیر کاکائو یا شیر قهوه مصرف 
نمی کنند، نباید در روز کنکور هم از آن استفاده کنند؛ چراکه ممکن است 

نتایج عکس به همراه داشته باشد.
او ادامه داد: داوطلبان کنکوری حدود ساعت ۲۰ یا ۲۱ می توانند دوغ و کاهو 
و گوشت بوقلمون مصرف کنند تا زودتر به خواب روند؛ چراکه خواب کافی 

در پیشگیری از خستگی داوطلبان کنکوری بسیار موثر است.
لزوم مصرف مکمل های غذایی برای داوطلبان کم خون

جوزدانی عنوان کرد: کمبود آهن باعث خســتگی، ضعــف، بی حالی و... 
می شــود؛ بنابراین داوطلبان کنکور که دچار کم خونی هســتند، باید از 
مکمل های غذایی استفاده کنند تا به این صورت کم خونی را کاهش دهند. 
همچنین به هیچ عنوان افراد نباید صبح روز کنکور ناشتا مکمل بخورند؛ 
چراکه سیستم ایمنی بدنشان کاهش می یابد و دچار حالت تهوع خواهند 

شد.
تاثیر مصرف صبحانه بر عملکرد مغز داوطلبان کنکوری

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه منابع امگا ۳ می تواند روی 
عملکرد مغز تاثیرگذار باشــند، تاکید کرد: داوطلبان کنکوری باید حتما 
از مکمل های امگا ۳ اســتفاده کنند تا کیفیت یادگیری را افزایش دهند و 
بتوانند به راحتی سواالت کنکور را جواب دهند، همچنین از آن جایی که 
تامین گلوکز برای افزایش حافظه الزم است؛ بنابراین داوطلبان کنکوری 

حتما از صبحانه حتی به میزان بسیار کم استفاده کنند.

گزارش

سعی کنید نان سفید 
را با نان سبوس دار 
عوض کنید و غالت 

صبحانه و غالت 
کامل را انتخاب کنید. 

کیک ها و بیسکویت ها 
به طور کلی از آرد 

سفید تهیه می شوند 
و معموالً چربی اشباع 
زیادی دارند، بنابراین 
سعی کنید آن ها را به 

یک وعده گاه به گاه 
محدود کنید.

سبک زندگی

به نظر می رسد بسیاری از مردم بر 
این باورند که افزایش وزن بســیار 
ساده تر از کاهش وزن است و فقط 
نیاز به مصرف مقدار زیادی بستنی، پیتزا، نوشابه، و اساسًا 

هر نوع غذای بی ارزش است.
در صورتی که مصرف این موادغذایــی بی ارزش اگرچه منجر به 
افزایش وزن می شــود اما نیاز غذایی بدن را بــرآورده نمی کند. 
عالوه بر این، مصرف اینگونه موادغذایی به افزایش چربی بدن به 
صورت غیر متناسب منجر می شود که اصوال باعث تجمع چربی 
در اطراف شکم و پهلو می شود.خوشــبختانه با ایجاد چند تغییر 
در سبک زندگی و خوردن مواد غذایی مناسب به عنوان بخشی از 
یک رژیم غذایی منظم، بدست آوردن توده بدنی سالم در سراسر 
بدن امکان پذیر اســت.در اینجا چندین روش برای افزایش وزن 

بدون ایجاد شکم آورده شده است.
میزان کالری مصرفی خود را افزایش دهید

هنگامی که می خواهید وزن خود را افزایش دهید، افزایش میزان 
کالری موضوعی مهم اســت که باید انجام دهید. البته این بدان 
معنی نیســت که می توانید بیش از حد خوراکی هایی از جمله 

پیتزا، شکالت و همبرگر بخورید.

از مواد غذایی با کالری باال و همراه با مواد مغذی استفاده کنید تا 
به روشی سالم وزن خود را افزایش دهید. در اینجا من تعدادی از 

کالری های متراکم مواد مغذی را ذکر کرده ام.
غالت کامل: نان و برنج قهوه ای

میوه ها یا آب میوه های خالص: موز، آووکادو، آناناس
سبزیجات: سیب زمینی، عدس و سایر سبزیجات ریشه ای

لپه
آب میوه های تازه و 100٪ طبیعی

ماست کم چرب
لوبیا

آجیل
مصرف غذاها و نوشیدنی های شیرین را کاهش دهید

مصرف غذاها و نوشیدنی های شــیرین باعث نوسانات گسترده 
سطح قند خون و چندین مشکل دیگر مربوط به سالمتی می شود. 
این یکی از دالیل اصلی چربی شــکم و پرخوری است که قطعاً 

روش درستی برای افزایش وزن نیست!
اگر می خواهید خوراکی های شیرین بخورید شیرین کننده های 
طبیعی مانند میوه های تــازه، آب میوه های تــازه و بدون مواد 
نگهدارنده اضافه شــده، عسل، شکر نارگیل، شــربت افرا و ... را 

جایگزین شکر کنید.

برای میان وعده، مواد غذایی سالم را بخورید:
میان وعده ها یک قسمت حیاتی از رژیم غذایی 
روزمره هســتند. میان وعده های سالم مانند 
آجیل، ماســت کم چرب، کشــمش، خرما، 
میوه های تازه )موز، آنانــاس، آووکادو( یا آب 

میوه های طبیعی مصرف کنید.
از غذاهایی که باعث ایجاد چربی در شــکم می شــود 

خودداری کنید
چند ماده غذایی وجــود دارد که باعث تجمــع چربی ها در دور 
شکم می شــود. شــما باید از مصرف چنین مواد غذایی ناسالم 
مانند نوشابه های شیرین شده مصنوعی، نوشیدنی های انرژی زا، 
غذاهای سرخ شده، لبنیات مانند بستنی شیر و غذای کم کالری 

اجتناب کنید.
وعده های غذایی سنگین نخورید

اگرچه باید برای افزایش وزن بیشتر غذا بخورید، اما خوردن وعده 
غذایی سنگین درکل مفید نخواهد بود. وعده های غذایی سنگین، 
معده را برای مدت طوالنی ســیر می کنــد و در نتیجه ظرفیت 

دریافت کالری بیشتر در روز کاهش می یابد.
بهتر اســت وعده های غذایی را ۵ بار در روز تقسیم کنید و در هر 
وعده غذایی مقدار کمتری غذا بخورید تا کالری دریافتی راحت تر 

 . د شو
همچنین، بین هر وعده غذایی حدود ۳ تا 

۴ ساعت فاصله بگذارید تا غذا به درستی هضم شود.
نتیجه

همیشه به یاد داشته باشید که درست مانند کاهش وزن که نیاز به 
ترکیب عادات غذایی سالم در رژیم غذایی دارد، افزایش وزن نیز 
همینطور است. در رژیم غذایی افزایش وزن هیچ چیز استثنایی و 
منحصر به فرد نیست جز نیاز به دریافت کالری زیاد با مواد مغذی.

همچنین فراموش نکنید که برای اطمینان از افزایش وزن مناسب 
و جلوگیری از هرگونه خطری، بــرای معاینه هفتگی یا ماهانه به 
متخصص تغذیه مراجعه کنید.قطعا به ســرعت شاهد تغییرات 
نخواهید بود. بنابراین، برای رسیدن به فرم بدنی مورد نظر خود 

صبور و مصمم باشید.
bodyandstrength.com 

بدون افزایش چربی شکم ، وزن اضافه کنید

پریسا جمدی
مترجم

رییس سازمان غذا و دارو 
اعالم کرد:

اساسقیمتگذاری
واکسنهایایرانی

کرونا
رییس ســازمان غذا و دارو ضمن 
توضیح موضوعاتــی مانند قیمت 
واکسن کرونا، امکان انتخابی بودن 
این واکسن و وضعیت واردات آن 
و... گفت: امیدواریم تا پایان ســال 
واکسیناســیون همگانی را انجام 
دهیم و تا پاییز هم ۶۰ میلیون نفر از 
جمعیت کشور، حداقل یک دوز از 
واکسن کرونا را دریافت کرده  باشند.

دکتر محمدرضا شانه ســاز درباره 
نحوه قیمت گذاری واکســن های 
کرونای تولید داخل، گفت: قیمت  
گذاری واکسن  های کرونا بر اساس 
قیمت تمام شــده آن ها محاسبه 
می شــود. در عین حال قیمت هم 
بر اساس تامین با ارز نیمایی است. 
زیرا تمام ارزی که به تولیدکنندگان 
واکسن برای تولید داده می شود، ارز 
نیمایی است و محاسبه هم بر همان 

اساس است.
وی با بیــان اینکــه واقعا قیمت 
واکســن  های کرونــای داخلی 
نســبت به متوســط قیمت های 
واکسن کرونا، بسیار پایین تر است، 
گفت: طبیعی است که باید قیمت 
واکســن  های داخلی را با متوسط 
قیمت  واکسن های مختلف مقایسه 
کنیم. به هر صورت اینکه بخواهیم 
پایین ترین قیمت را در نظر بگیریم، 
 اجحاف به تولیدکننده است. ضمن 
اینکه مــردم ما هیــچ پولی بابت 
واکسن کرونا پرداخت نمی کنند و 
تزریق واکسن در کشور ما رایگان 
است. شبکه  های معاند همیشه در 
این موارد فضاسازی هایی می کنند.

امکان انتخابی بودن واکسن کرونا؛ 
آری یا خیر؟

شانه ساز درباره امکان انتخابی بودن 
واکسن  های تزریقی از سوی جامعه 
هدف دریافت واکسن کرونا، گفت: 
اوال باید توجه کرد که در کشور ما 
واکسیناســیون اجباری نیست و 
هیچکس را بــه زور وادار به تزریق 
واکسن نمی کنند. برای کرونا هم 
شــاهد بودیم که برخی در سنین 
باال که نوبت شان بود، برای تزریق 
واکســن مراجعه نکردند. در عین 
حال امکان انتخاب نوع واکسن بر 
اساس موجودی واکسن وجود دارد. 
البته در هیچ کجــای دنیا اینگونه 
نیســت. به عنوان مثال کشوری 
که فقط واکســن کرونای فایزر یا 
جانسون اند جانسون دارد، در نتیجه 
افراد باید همان را تزریق کنند. حال 
اینکه خدا را شکر در کشور ما تنوعی 
وجــود دارد و می تواننــد انتخاب 
کنند، تزریق واکسن ها بستگی به 
موجودی واکســن کرونا و نظرات 
همکاران مــان در معاونت هــای 
بهداشتی دانشگاه ها دارد که در این 

زمینه تصمیم می گیرند.
واردات واکســن کرونــا را ادامه 

می دهیم
وی با بیان اینکه البته در عین تولید 
داخلی واکســن، مــا واردات را تا 
جای ممکن ادامه می دهیم، گفت: 
زیرا برای ما یــک روز انجام زودتر 
واکسیناسیون علیه کرونا هم مهم 
است. اگر بتوانیم واکسن وارد کنیم، 

از آن غفلت نمی کنیم. 
شانه ســاز دربــاره وضعیــت 
واکسیناسیون علیه کرونا در کشور 
تا پایان سال، گفت: امیدوار هستیم 
تا پایان سال تمام جمعیت کشور 
را واکسینه کرده و واکسیناسیون 
همگانی را انجام دهیم و تا پاییز هم 
ان شاءاهلل ۶۰ میلیون نفر از جمعیت 
کشور، حداقل یک دوز از واکسن 

کرونا را دریافت کرده اند.

سالمت
گزارش

ISFAHAN
N E W S

پسازموجچهارم
بانوعجدیدکرونامواجههستیم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی ایران: شروع موج پنجم 
کرونا قریب الوقوع است ؛ مردم مراقب باشند.

 دکتر نادر توکلی؛ معاون درمان دانشگاه در پاسخ به این سوال 
که آیا موج پنجم کرونا شروع شده یا نه عنوان کرد:خطر افزایش 
کرونا وجود دارد؛ لذامردم باید پروتکل های بهداشتی را بیش 

از گذشته رعایت کنند.
دکتر توکلی بیان کرد:  بعد از شــروع موج چهارم کرونا )از۱۰ 
فروردین سال جاری( و روند کاهشی آن ، در ۴۰ روز اخیر، شیب 

نزولی به یک ثبات رو به افزایش رسیده است.
وی گفت: شناســایی ویروس های جدید هندی، آفریقایی و 

جهش یافته دلتا نیازمند مطالعات ژنتیکی اســت که در حال 
حاضر شرایط و توالی ژن ها و تحقیق در این زمینه امکان پذیر 

نیست.
معاون درمان دانشگاه اظهار کرد: رفتار ویروس در پیک چهارم 
تغییر کرده و ما با ویروســی مواجه هستیم که  شدت سرایت 

باالتر ولی میزان مرگ و میر کمتر دارد.
وی افزود: آنچه مهم است اینکه در حال حاضر وضعیت الگوی 
شهری تا حد زیادی تغییر کرده و با توجه به کاهش محدودیت 
های شغلی و خستگی مردم ازشرایط بیماری و عالرغم رعایت 
پروتکلهای بهداشتی دراســتان تهران روند کاهشی نداریم ؛ 
آمارها نشان می دهد میزان بســتری  روزانه در استان تهران 
باالی ۷۰۰ نفر و در حال حاضر تعداد کل بســتری بیشــتر از 
۴۰۰۰ نفر اســت.در واقع وضعیت بیماری به ویژه در اســتان 

تهران یک روند با ثبات رو به افزایش است.

دکتر توکلی با اشــاره به ســاماندهی فرآیند واکسیناســیون 
موفق افزود: واکسیناســیون همگانی مهمترین عامل موثر در 

کاهشمرگ و میر به شمار می رود.
 معاون درمان ســتاد مبــارزه با کرونا اســتان تهــران اعالم 
کرد: با توجه به نزدیک شــدن شروع ســال تحصیلی جدید، 
واکسیناســیون فرهنگیان و در مرحله بعد کودکان در دستور 

کار است .
وی خاطر نشان کرد: در سنین زیر ۱۰ سال کودکان پرخطری 
داریم که امکان ابتال بــه کرونا در آنها وجــود دارد ؛ می توان 
گفت: تقریبا ۵ درصد از کل مبتالیان شامل افراد زیر ۱۰ سال 
می شــود و کمترین میزان ابتال مربوط به رده سنی بین ۱۰ تا 

۲۰ سال است.
 دکتر توکلی تاکید کرد: موج پنجم درکمین است ؛ لذا رعایت 

همه جانبه دستورالعمل های بهداشتی باید ادامه یابد.



Sudoku

During the second 
technology business 
meeting of Iranian 
knowledge-based and 
creative companies with 
Armenian businessmen and 
technologists in Yerevan, 
the two sides explored 
avenues to improve joint 
technological products.
As reported, Iran's VP for 
Science and Technology 
Sorena Sattari leading a 
delegation comprised of 50 
Iranian companies attended 
the held business forum in 

Armenia.The Iranian VP, 
during his visit, is scheduled 
to take part in a specialized 
meeting between Iranian 
companies and 120 
Armenian companies in 
various technological 
fields, a specialized 
meeting between 15 
Iranian companies and 40 
Armenian companies in the 
field of communication and 
information technologies, 
and also to visit Armenian 
technological centers and 
infrastructures.

 ‘Housing 
and Utilities’ 
Inflation 
Surges Past 
27 Percent
The average goods and 
services Consumer 
Price Index of “housing 
and utilities” (water, 
electricity, natural 
gas and other fuels) in 
the 12-month period 
ending June 21, which 
marks the end of the 
third Iranian month 
of the fiscal 2021-22, 
increased by 27.1% 
compared with last 
year’s corresponding 
period.
The CPI of the group 
stood at 222 for the 
month under review, 
indicating a 1.4% rise 
compared with the 
month before. 
The CPI of “housing 
and utilities”, which 
has the biggest impact 
on total inflation rate 
with 35.5%, registered 
a year-on-year 
increase of 28.5%. 
Apart from “housing 
and utilities”, the 12 
groups of the basket of 
consumer goods and 
services purchased by 
households surveyed 
by SCI include “food 
and beverages” with 
26.64%, tobacco" with 
0.59%, "clothing and 
shoes" with 4.78%, 
"health and treatment" 
with 7.14%, "furniture, 
home appliances and 
their maintenance" 
with 3.93%, 
“communications” 
with 2.87%, 
" t r a n s p o r t a t i o n " 
with 9.41%, "leisure 
and culture" with 
1.65%, "education" 
with 1.86%, "hotels 
and restaurants" 
with 1.44% and 
"miscellaneous items 
and services" with 
4.18%.
The overall average 
goods and services 
Consumer Price 
Index in the 12-month 
period ending June 
21 increased by 43% 
compared with the 
corresponding period 
of the year before, 
latest data released by 
the Statistical Center of 
Iran show.
This is for the 10th 
consecutive month 
that the annualized 
inflation has been on 
the rise. 
SCI had put the average 
annual inflation rate 
for the preceding 
Iranian month, which 
ended on May 21, at 
41%. 
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A virtual scientific 
seminar was held 
on Monday in 
Tehran to discuss 
priorities of the 
administration of 
President-elect 

Ebrahim Raisi in tourism 
industry with the aim 
of extending regional 
cooperation especially 
in the Persian Gulf region.
Participants stressed the 
need for strengthening 
of tourism diplomacy in 
particular when it comes 
to relationships with 
neighboring states.
Esmail Ghaderi, a 
professor at Allameh 
Tabataba'i University, 
said in the webinar 
that Iran can attract 15 
million tourists from 
neighboring countries, 
adding that good 
management can be more 
effective in development 
of tourism industry than 

tourism attractions. 
Tourism diplomacy can 
help resolve differences
Naser Rezai, a member 
of the Research Institute 
of Cultural Heritage and 
Tourism (RICHT), said 
that tourism diplomacy 
along with official 
diplomacy can be one of 
the main tools to resolve 
differences among states.
According to the 
academic, tourism 
has never been a 
priority of the Iranian 
administrations; and 
despite the fact that the 
outgoing administration 
tried to pay more 
attention to the industry, 

tourism is not yet in its 
best position. 
JCPOA faded Iranophobia 
Saman Khalilian, another 
professor, said that the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
has helped declining 
Iranophobia; thus, the 
number of foreign 
tourists traveling to 
increased 2.7 percent 
before the outbreak of the 
coronavirus pandemic. 
Tourism consolidates 
security, stability 
Another academic, Ali 
Rahimpour, emphasized 
that tourism industry is 
not limited to a particular 
border and it can enhance 

security and stability 
around the globe.
Tourism can promote 
job creation and help 
countries to have a 
sustainable income, 
he said, adding that 
protection of natural 
resources is another 
advantage of the industry.
He further noted that 
change of political 
approach, de-escalation, 
joint venture with 
neighboring countries 
and confidence-building 
with other governments 
are among the best ways 
to pave the ground for 
boosting tourism.

Crude oil accounted for 
biggest share of Iranian 
exports to China
The value of trade between Iran and China reached 
$5.5 billion in the first five months of 2021, 
registering a 14-percent decline compared to the 
figure for the previous year’s same period.
According to the data released by the Chinese 
customs administration, the trade between the 
two countries stood at 6.4 billion in the first five 
months of 2020.Iranian exports to China reached 
$2.5 billion in the said period, seven percent less 
than the figure for the same time span in 2020. 
Iran had exported $2.7 billion of commodities to 
China in January-May 2020.Crude oil accounted 
for the biggest share of Iranian exports to China in 
2020, according to the customs data.The imports 
from the Asian country stood at $3 billion in the 
mentioned five months, 19 percent less than 
the $3.7-billion in the previous year’s same five 
months.Iran’s trade balance with China was $500 
million negative in the said five months.The value 
of Iran-China non-oil trade stood at $18.715 
billion in the past Iranian calendar year (ended 
on March 20), according to the spokesman of the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA).Ruhollah Latifi put the weight of bilateral 
trade at 30.128 million tons and said that China 
was Iran’s first non-oil trade partner in the past 
year.Iran’s export to China was 26.585 million tons 
worth $8.954 billion, and its imports from that 
country were 3.543 million tons valued at $9.761 
billion in the previous year, the official announced.
Pistachios, nuts and spices, mineral and industrial 
raw materials, construction materials, methanol, 
polyethylene, carpets, glassware, iron ingots, iron 
products, dates, grapes, and fruits, along with 
petroleum products were Iran’s main exported 
items to China, Latifi stated.
He mentioned machinery and industrial raw 
materials, medical equipment, cereals, yeasts, 
paper, wood and boards, fabrics and yarns, auto 
parts, all kinds of wires, sports equipment, data 
processing machines, glasses, and all kinds of 
yeasts and seeds as Iran’s major imported items 
from China.
Iran and China officially signed a document for 
25-year comprehensive cooperation in late March.

Gas Shortage Pushes Coal 
Prices to Ten-Year High
 Tight natural gas supply and a rebound in 
electricity consumption have combined to push 
thermal coal prices to the highest in a decade and 
insufficient rainfall in China has contributed to the 
trend.The price of export coal from Newscastle, 
Australia — most of which goes to Asia — has 
gained 56% over the last year. European prices 
have also risen, adding 64% since the start of 
the year, Oil Price reported.Coal supply is also 
experiencing a growing tightness because of 
low investment in new production, partially the 
result of a drive toward lower use of the dirtiest 
fossil fuel and a boost in renewable electricity 
generation capacity.However, the latest price 
trends suggest that this capacity still falls short 
of meeting the demand for electricity in most key 
markets.Coal prices are likely to remain higher 
over the next few months due to the situation 
with fundamentals.“Supply is shrinking and 
it’s probably shrinking faster than demand,” 
Tom Price, the head of commodities strategy at 
Liberum, said. “Everyone had turned their backs 
on these [thermal-coal mining] assets. Those 
companies that have clung on to them have made a 
small fortune on them in just the past few months.”

Special attention to neighboring states 
first step to develop tourism
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Housing price in Tehran 
city rises 3% in a month
Average housing price rose three percent in 
Tehran City during the past Iranian calendar 
month of Khordad (ended on June 21), 
compared to its previous month, according 
to a report by the Central Bank of Iran (CBI).
The housing price in the capital city also 
experienced a 56.6-percent rise as compared 
to the same month in the past year.
The CBI report put the average price for one 
square meter of a residential unit at 296 
million rials (about $7,047) in the capital city 
in the mentioned month.
As reported, the number of real estate deals 
increased 29.6 percent in the past month 
from its preceding month.
The housing market in Tehran was the 
second-highest returning market in Iran 
among the country’s four major markets in 
the previous Iranian calendar year (ended 

on March 20) with 85 percent annual growth.
The information obtained from Kilid website 
(which is a major platform for housing 
trades) indicated that the housing price 
index in Tehran grew by 85 percent in the 
previous Iranian calendar year (ended on 
March 20) compared to its preceding year.
The highest monthly price increase of 12.5 
percent occurred in the Iranian calendar 
month of Mordad (July 22-August 21, 2020), 
while the biggest monthly price decrease 
occurred in Azar (November 21-December 
20, 2020) with a decline of 8.1 percent.
Last month, the head of Iran’s Property 
Advisers Union said housing prices in the 
country should decrease at least 25 percent 
in order for people to be able to afford to 
purchase.
Mostafa Gholi Khosravi noted that the 
closure of real estate agencies due to the 
coronavirus pandemic has caused some 
problems in this market, calling for the re-

opening of the agencies in compliance with 
health protocols.
The official also stressed the need 
for establishing a market regulation 
headquarters for the housing sector to 
monitor the activities of dealers and real 
estate agencies in order to balance the prices.
Housing prices in Iran have been constantly 
rising over the past year due to various 
internal and external factors.
Coronavirus has been reported to be a 
major factor affecting the housing prices in 
Iran as the pandemic has stoked concerns 
about losing one’s savings and more people 
entered the housing market.
“People are turning to the housing market 
in order to protect their savings in the face 
of rising inflation. No one sees housing as 
a short-term consumer commodity. Even 
real consumers view purchasing a home 
as a long-term investment,” Mehdi Soltan-
Mohammadi, a housing expert, said.

According to 
the academic, 
tourism has 
never been 
a priority of 
the Iranian 
administrations; 
and despite 
the fact that 
the outgoing 
administration 
tried to pay more 
attention to the 
industry, tourism 
is not yet in its 
best position. 

Tehran, Yerevan to improve joint technological 
products

Some prominent university professors have 
urged the upcoming administration in Iran 
to attach great importance to the tourism 
industry in particular attracting tourists from 
neighboring countries.



According to Al-
Jazeera, the US 
Secretary of State 
in new remarks 
on Tuesday on 
the status of the 
Vienna talks to 

revive the Iran nuclear 
deal (JCPOA) said that 
indirect US talks with Iran 
in Vienna have removed 
some obstacles [to revive 
the JCPOA], but there are 
still some fundamental 
disputes.
Without mentioning that 
the US was a party that 
violated its obligations in 
the JCPOA, Antony Blinken 
claimed that now the ball is 
in Iran's court.
According to Anthony 
Blinken, it is up to Iran to 
decide whether it is ready 
to return to its obligations 

under the JCPOA. 
Earlier, the Iranian Foreign 
Ministry Spokesman said 
that Iran has never left the 
JCPOA and it is the United 
States that must make its 
decision to return to it.
"The Islamic Republic 
of Iran has never left the 
JCPOA, it is the United 
States that must make 
its decision and return 
to the deal by lifting 
illegal sanctions and 
effectively fulfilling its final 

commitments," said Saeed 
Khatibzadeh regarding 
the remarks made by the 
US and French foreign 
ministers that they are 
waiting for Iran's decision 
to return to the JCPOA.
"The United States and 
the Europeans know 
best that Iran made its 
decision when, despite the 
US unilateral withdrawal 
from the JCPOA and the 
imposition of illegal and 
oppressive sanctions 

on the Iranian people, 
and Europe's inaction, it 
kept the JCPOA alive and 
remained in the deal," he 
added.
Meanwhile, the head of 
Iran's negotiating team in 
Vienna talks on reviving 
the JCPOA Abbas Araghchi 
said that there have been 
enough rounds of Vienna 
talks so far, urging the 
JCPOA parties for making 
their tough decisions to 
revitalize the deal.

Biden reiterates anti-Iranian 
claims in meeting with Rivlin
 The US president reiterated his anti-Iranian claims 
during a meeting with the head of the Israeli regime 
in Washington.
According to the report, Joe Biden told Reuven 
Rivlin that as long as he is the President, Iran will 
never acquire a nuclear weapon.
These claims come while Tehran has repeatedly 
announced that it has no intention to build nuclear 
weapons as it has been banned by a religious Fatwa 
of the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Khamenei.
The US President also noted that Washington 
is committed to maintaining the security of the 
Israeli regime, adding that he was looking forward 
to meeting with the new prime minister, Naftali 
Bennett.
Reuven Rivlin expressed satisfaction with Biden's 
remarks against Iran, saying that Israel has no 
greater friend than the United States.
Elsewhere in his remarks during the meeting, 
Biden referred to the US attack on Monday morning 
on the PMU positions on the Iraqi-Syrian border 
and said that he personally ordered the recent 
attacks on positions of PMU in Iraq and Syria.
Iraqi presidency condemns 
US airstrikes on PMU 
positions
 In a statement, the Iraqi presidency condemned 
the US attack on positions of Iraq’s Popular 
Mobilization Unit (PMU), calling it a violation of 
Iraqi sovereignty and national security.
The Iraqi presidency stressed in a statement that 
Iraq condemns the targeting of a base on the Iraqi-
Syrian border.
The statement called the attack a violation of Iraq's 
sovereignty and national security, saying that this 
attack undermines national efforts to achieve 
security and stability in the country.
Through diplomatic efforts, Iraq strongly supports 
dialogue and contacts with various parties to 
ensure the security, stability and sovereignty of the 
country, the statement read.
On Monday, the US Department of Defense 
announced that US warplanes had launched 
airstrikes on positions in the Al Bukamal region 
on the Iraqi-Syrian border.The aerial attacks 
by the US warplanes have sparked widespread 
condemnation on the part of Iraqi resistance forces, 
the Armed forces of Iraq as well as political figures. 
The new round of US attacks on Popular 
Mobilization Units (PMU) or Hashd Shabi came as 
political parties and groups continue to demand the 
withdrawal of Americans from Iraqi soil.

Some fundamental disputes remained in 
Vienna talks: Blinken

In his recent remarks on the state of 
negotiations in Vienna to revive the JCPOA, 
the US Secretary of State Antony Blinken 
said that there are still some fundamental 
disputes.
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Iran's chemical defense power should be improved
Head of Iran's Passive Defense Organization Brigadier General Gholamreza Jalali called for affiliated 
Iranian organizations to do their best for improving the country's chemical defense power.
He made the remarks addressing the Fourth National Conference on Chemical Defense held 
simultaneous with the chemical attack on Sardasht and Halabja.
"If those involved in the chemical bombing of Sardasht and Halabja had been sentenced in courts, we 
would have not been witnessing the use of chemical weapons by countries today," he said.
He added that although human rights and respect for human life are discussed across the world, 
chemical weapons are unfortunately used to secure the interests of the arrogant power. "This proves 
that the international conventions have no deterrent power," Jalali underscored.
He criticized the westerners for their support for use of chemical weapons across the globe, despite 
the slogans for the protection of human rights."It is very important to produce equipment that 
protects us against chemical threats, and we need to have strong industries in this field," he said.

 Putin Signs Bill on Raising Age of Purchasing Hunting Weapons to 21
 Russian President Vladimir Putin signed a bill increasing the minimum age of purchasing hunting 
weapons and long barreled guns for self-defense purposes from 18 to 21 and also introducing new 
grounds for refusing to issue licenses.The document was published on the official legal information 
portal on Monday, TASS reported.The age increase won’t concern individuals, who served or are 
serving in the army, members of state military organizations, having military ranks or special ranks 
or justiciary class ranks.In the previous version of the law, the minimum purchasing age of 21 only 
concerned civil firearms.However, indigenous small-numbered peoples, professional hunters and 
staff of private security firms and other legal entities with special tasks will preserve the right to buy 
hunting weapons since the age of 18. Besides, individuals above 18 will be able to purchase smooth-
bore barrels or long-barreled hunting weapons for doing sports.The bill also imposes additional 
grounds for refusing to issue licenses for buying weapons. Earlier, the list of such reasons included 
outstanding convictions for premeditated crimes or grave crimes with the use of weapons. 

Without 
mentioning that 
the US was a party 
that violated its 
obligations in the 
JCPOA, Antony 
Blinken claimed 
that now the ball is 
in Iran's court.
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 Iran Reaffirms 
Support for 
Syria in War on 
Terror
Senior adviser to 
the Iranian foreign 
minister for special 
political affairs Ali 
Asghar Khaji assured 
Syria that Tehran will 
continue to assist the 
Arab country in the 
fight against terrorism 
and in the post-
war reconstruction 
process.
Khaji on Monday held 
a meeting with Syrian 
President Bashar al-
Assad in Damascus, 
where they discussed 
ways to promote 
cooperation between 
the two countries in 
various areas.
The Iranian diplomat 
said the high turnout 
of the Syrian people 
in the country's last 
month presidential 
election, which led 
to Assad's landslide 
victory and winning 
his fourth seven-year 
term, conveyed a 
clear message of their 
strong will.
Khaji also gave an 
assurance that Iran 
will continue to 
support the Syrian 
government and 
people in the battle 
against terrorism.
He reiterated Iran's 
readiness to play 
an active role in the 
reconstruction of 
Syria and to support 
its economy in 
different sectors in 
a way that eases the 
burdens of the unjust 
Western blockade on 
the Arab country's 
people.
For his part, Assad 
c o n g r a t u l a t e d 
the successful 
presidential election 
in Iran earlier this 
month, which dealt 
a new blow to all 
forces that are trying 
to target the Islamic 
Republic's security 
and safety, Press TV 
reported.
In the meeting, 
Assad and Khaji also 
exchanged views 
about strategic 
relations between 
Syria and Iran and 
underlined the 
important role played 
by the two countries' 
joint committees 
to enhance 
cooperation in all 
areas, particularly in 
the economic sector 
to serve common 
interests of the two 
nations.
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Iran’s ambassador to the UN denounced the Zionist regime for 
committing the most systematic and gross violations of the rights 
of children in the Middle East, describing the barbaric Israeli acts 
as clear manifestations of genocide, war crimes and crimes against 
humanity.Addressing a UN Security Council meeting on “Children 
and Armed Conflict”, held in New York on Monday, Majid Takht 
Ravanchi called for the punishment of the Israeli officials for the 
fundamental breach of norms and principles of international law.
The following is the full text of the Iranian ambassador’s speech:
“Protection of children, particularly girls, in armed conflicts is a 
fundamental moral and humanitarian principle and every effort 
must be made to ensure that it is fully respected by all parties in 
all conflicts.Nevertheless, it is highly alarming that according to 
annual report of the Secretary-General on children and armed 
conflict, “In 2020, the situation of children in armed conflict 
was marked by a sustained high number of grave violations.” 
Unfortunately, many of such violations have occurred in our 
neighborhood from Afghanistan to Yemen to Palestine.The most 
recent example of such violations in Afghanistan is a cowardly 
terrorist attack that took place, on 8 May 2021, in front of the Sayed 
Al-Shuhada school in the community of Shi'ites of the Hazara 
minority in Kabul, killing 85 and injuring 147 others, mostly 

schoolgirls.
This and other deadly terrorist acts in Afghanistan, mostly 
committed by Daesh, targeting certain religious and ethnic 
minorities as well as women and girls, underscore the continued 
need for combating terrorism as well as brining the perpetrators 
of these reprehensible acts to justice.
In Yemen, in 2020 the United Nations verified the killing and 
maiming of 194 by the so-called Coalition to Support Legitimacy 
in Yemen, as stated by the Secretary-General in his annual report. 
Nonetheless, on 22 June 2021, Yemeni children marched across the 
country stating that in more than six years, as a result of the attacks 
by that Coalition, over 3,500 Yemeni children were martyred, more 
than 4,000 were injured, thousands were orphaned, and millions 
were displaced from their homes. They also expressed their strong 
dissatisfaction with the United Nations for not properly reflecting 
in its reports of such grave violations of the rights of Yemeni 
children.Yet, the most systematic and gross violation of the rights 
of child in the Middle East continues to be committed by the Israeli 
regime. According to the annual report of the Secretary-General, 
in 2020, the United Nations verified 1,031 cases of grave violations 
against 340 Palestinian children, including killing 11, maiming 324 
and detaining 361, as well as 30 attacks on schools and hospitals by 

Israeli 
forces.

Only in its 11-day brutal and all-out war on Gaza in May 
2021, Israeli forces killed 253 Palestinians, including 66 children. 
This includes 13 members of an extended family who have been 
killed and buried in the rubble of their own home -- many of whom 
were children, one as young as six months. Israeli forces also 
destroyed 30 health facilities and around 50 schools.
These barbaric acts are clear manifestations of genocide, 
war crimes and crimes against humanity, materially breach 
fundamental norms and principles of international law, and entail 
international responsibility of the Israeli regime, whose officials 
must therefore be brought to justice for committing such heinous 
crimes.

News

Iran UN Envoy Raps Israel as Biggest Violator of Child Rights 

news

Next Iranian Admin May 
Take Over JCPOA Talks: 
Spokesman
 The administration of Iranian President-elect 
Ebrahim Raeisi will handle the negotiations 
on the revival of the 2015 nuclear deal if 
Tehran’s desirable demands are not met until 
end of the outgoing administration’s term, the 
spokesman for the government said.
In comments at a weekly press conference on 
Tuesday, Ali Rabiee said Iran has made clear its 
stances in the Vienna talks on the revival of the 
Joint Comprehensive Plan of Action, adding 
that the negotiations have reached a point 
where all parties should make their decisions.
“We have made and declared our decisions 
and are waiting for the other sides, including 
the United States of America, to announce 
their political decisions so that we could 

discuss more clearly according to them in the 
next round of the negotiations.” 
The spokesman also said that if Iran’s 
demands are not met until the end of tenure 
of President Hassan Rouhani, the next 
administration will take over the case at the 
discretion of the top decision-makers in the 
Iranian establishment.
“If our views are fulfilled, there won’t be 
even a moment of delay (in concluding an 
agreement), but if the demands are not met, 
the continuation of negotiations will be 
deferred to the next administration,” Rabiee 
said.
He further explained that agreements have 
been reached on the removal of sanctions on 
the main sectors of Iran’s economy, such as the 
energy, banking and insurance sectors.
However, the spokesman said, the failure 
to achieve a consensus on all of the topics 

on the agenda of the talks will mean that no 
agreement has been shaped in practice.
Last week, Rouhani said the main issues in 
the Vienna talks have been settled and that it 
was possible to have the sanctions lifted right 
away.
He noted that the next administration will 
have a much easier job in running the country, 
since his administration has handled the 
situation under an unprecedented economic 
war and while facing the problems in the 
import of medicine and foodstuff. 
Ebrahim Raeisi, the incumbent Judiciary 
Chief of Iran, has won the June 18 presidential 
election by a landslide.
In his first press conference after winning 
the election, Raeisi took a swipe at the US for 
violating the JCPOA and at the European states 
for failing to honor their commitments under 
the nuclear deal.



'Kulbarf' wins four awards at Latin American Film Festival
Iranian feature 'Kulbarf' directed by Milad Mansouri, won 4 awards at the Latin American Film Festival.
"Kulberf" has won the Best Director Award, the Best Film Award, Best Feature Film Actor and Best Feature 
Supporting Actor at the Latin American Film Festival.
The movie was nominated in 11 categories of the Latin American Film Festival: Best Feature Film 
Screenwriter (Milad Mansouri), Best Feature Film Director (Milad Mansouri), Best Feature Film Actor 
(Hossein Soleimani), Best Feature Film Cinematography (Mehdi Rezaei), and Best Feature Film Actress 
(Deniz Motevaseli), Best Feature Film editing (Emad Khodabakhsh), Best Feature Supporting Actor (Hossein 
Mehri), Best Feature Supporting Actress (Mahtab Servati), Best Feature Sound Design (Hossein Ghourchian) 
and Project design (Farhad Asgari, Maryam Mirbagheri, Mohammad Reza Mirbagheri).
"Kulberf" is the first feature film by Milad Mansouri, who was previously nominated for 6 awards at the 
Bulgarian Film Festival in his first international appearance.

Japan handed over three 
Iranian prisoners to the 
Islamic Republic on Tuesday.
The Embassy of the Islamic 
Republic of Iran in Tokyo 
informed in a tweet that 
the first group of Iranian 
prisoners have been handed 
over to the country to serve 
their sentences in Iran.An 
agreement on the transfer of 
prisoners between Iran and 
Japan has been implemented, 
accordingly."Thanks to the 
cooperation of the Ministry 
of Justice and the Consular 
Deputy of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Islamic 
Republic of Iran and the 
Ministries of Foreign Affairs 
and Justice of Japan, also due 
to the efforts and follow-up 
measure taken by Iranian 
Embassy in Tokyo, this 
morning (Tuesday) three 
Iranian prisoner left Japan 
for Tehran."
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Pouring rain and slabs of cement hampered 
round-the-clock efforts to pick through debris 
left from the unexplained cave-in of nearly half 
of the 12-floor, 156-unit building, in what may 
end up as the deadliest unintentional structural 
failure in US history.
No survivors have been pulled from the ocean-
front ruins of the Champlain Towers South 
condo in the town of Surfside, near Miami, 
since the first hours after the building abruptly 
crumbled into a heap early on Thursday as 
residents slept.
"We have people waiting and waiting and 
waiting. That is excruciating," Miami-Dade 
County Mayor Daniella Levine Cava told an 
afternoon news briefing on Monday, referring 
to friends and family members of the missing.
"They are coping with the news that they might 
not have loved ones come out alive and still 
hoping that they will," the mayor said. "Their 
loved ones may come out as body parts."
Rescue crews, including experts sent by Israel 
and Mexico, were using cranes, dogs and 
infrared scanners to identify signs of life in the 
ruins, although hope was diminishing as time 
wore on.
What caused the 40-year-old high-rise to give 
way remained under investigation, but initial 
attention focused on structural deficiencies 
identified in a 2008 engineer's report released 
by surfside city officials.
The condo association president warned 
residents in an April 2021 letter that visible 
concrete deterioration in the parking garage 
beneath the building had "gotten significantly 
worse over the years," along with roof damage, 
and urged them to pay some $15 million in 
assessments needed make repairs, The Wall 
Street Journal and USA Today each reported 
on Monday.
The letter's author, Jean Wodnicki, survived 

Thursday's collapse, the newspapers said.
As darkness fell over the site on Monday, more 
than 100 people gathered somberly, some 
holding candles, a short distance from where 
one crane stood illuminated against the night 
sky. A woman led the group in a meditation, 
and someone sounded a gong. Behind them, in 
enormous letters, the word “HOPE” had been 
inscribed in the sand.
Some relatives of the missing have provided 
DNA samples to officials for use in positively 
identifying remains. Family members were 
permitted to visit the site on Sunday.
Miami-Dade Assistant Fire Chief Raide Jadallah 
said workers have found voids large enough to 
keep victims alive.
"Not to say that we have seen anyone down 
there, but we've not gotten to the very bottom," 
he said.
Jadallah said searchers have heard some 
sounds, such as tapping or scratching that 
could possibly be made by a survivor, though 
he acknowledged they could also be caused by 
shifting metal.
The 2018 engineer's report found severe 
concrete erosion in the underground parking 
garage and major damage in a slab beneath the 
pool deck. The report's author, Frank Morabito, 
wrote that the deterioration would "expand 
exponentially" if not repaired.
Ross Prieto, then Surf side's top building 
official, met residents the following month 
after reviewing the report and assured them the 
building was "in very good shape," according 
to minutes of the meeting released on Monday. 
After the meeting, Prieto emailed the town's 
manager to say it "went very well ... All main 
concerns over their forty year recertification 
process were addressed."

About 10 million Australians will be in lockdown 
once the latest order comes into force from 
Tuesday evening.
"These are tough decisions," Queensland state 
Premier Annastacia Palaszczuk said. "We are 
having lockdowns in major cities because the 
overseas arrivals are bringing the virus here."
Residents of Perth in Australia's west woke to 
a four-day snap lockdown Tuesday morning, 
joining Sydney and Darwin residents, with 
the rules applying from midnight Monday into 
Tuesday and lasting a minimum of four days.
Just three positive cases have been diagnosed in 
Perth since the outbreak was detected but local 
health officials have long taken a highly cautious 
approach to any coronavirus clusters.
"We know the risk COVID presents and we 
know from around the world that the Delta 
strain is another new beast that we can't take 
any chances with," Western Australia state 
Premier Mark McGowan said in a late-night 
press conference Monday, AFP reported.
Australia has been broadly successful in 
containing virus clusters, but is now battling 
flare-ups of the highly contagious Delta variant, 
which first emerged in India, across the vast 
continent nation.
Under pressure over his government's 
response, Prime Minister Scott Morrison 

announced vaccines will become mandatory for 
aged care and quarantine hotel workers, while 
the AstraZeneca jab will be available to people 
aged under 60 who sign an indemnity form.
The conservative government has been 
criticized over a sluggish vaccine rollout and 
failing to improve the leaky hotel quarantine 
system, while refusing to release data on how 
many Australians have been fully vaccinated.
Almost 7.4 million vaccine doses have been 
administered to date, with less than five percent 
of adults reported to have received both jabs.
Morrison acknowledged growing frustrations 
but placed the blame on disruptions caused to 
Australians' lives by the pandemic.
"We've got to hang in there. We don't have a 
choice. The pandemic is still upon us," he said 
late Monday.
Australia has recorded a total of just over 30,000 
cases and 910 deaths in a population of about 25 
million since the pandemic began.
The largest current outbreak is in Sydney, where 
130 people have tested positive for COVID-19 
since a driver for an international flight crew 
was diagnosed in mid-June, with the city's 
residents now under stay-at-home orders for 
two weeks.
A small cluster linked to an outback gold mine 
sent Darwin into lockdown after exposure sites 
were found for the first time in the city, which is 
home to a large Indigenous population feared to 
be more vulnerable to COVID-19.
In all locked-down areas, people are generally 
required to stay at home except for essential 
work, exercise, to buy groceries or for medical 
reasons.

Death Toll Climbs to 11 in Florida Condo 
Collapse, 150 Missing

Fourth Major Australian City Ordered into 
Virus Lockdown
Brisbane on Tuesday became the fourth major Australian 
city ordered into lockdown, as officials told residents to 
stay at home for three days over concerns about the rapid 
spread of COVID19-.

Search-and-rescue teams pulled two more bodies from the 
concrete and steel rubble of a partially collapsed Florida 
condominium tower on Monday, bringing the death toll to 
11 with 150 people still listed as missing four days after the 
disaster.

Australia has 
recorded a total 
of just over 
30,000 cases 
and 910 deaths 
in a population 
of about 25 
million since 
the pandemic 
began.

"Not to say that we 
have seen anyone 
down there, but 
we've not gotten to 
the very bottom," 
he said.

 US base in Syria comes 
under rocket attack
 The US military has confirmed a 
rocket attack against one of its illegal 
bases in Syria.
The rocket attack took place in the 
eastern Syrian province of Dayr al-
Zawr on Monday, Reuters reported 
citing “sources” in the province. The 
report named the exact whereabouts 
of the incident as the proximity of 

Syria’s Omar oilfield, which is 
controlled by the US-backed Syrian 
Democratic Forces (SDF) militant 
group.The attack came less than 
24 hours after airstrikes ordered 
by US President Joe Biden target 
facilities reportedly belonging to Iraqi 
resistance groups on both sides of Iraq 
and Syria’s common border.
“At 7:44 P local time, US Forces in Syria 
were attacked by multiple rockets. 

There are no injuries and damage 
is being assessed,” Coly. Wayne 
Morrotto, spokesman for Operation 
Inherent Resolve, meanwhile, said, 
PressTV reported.The operation is 
the codename for a US-led offensive 
targeting Iraq and Syria since 2014 
under the pretext of fighting the 
Takfiri terrorist group of Daesh. The 
Iraqi parliament and Damascus have 
both ruled the operation as illegal.



یارانه ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی به مرحله ۲۰ رسید
دولت دهم تیرماه، مرحله بیستم از یارانه معیشتی را از محل افزایش قیمت بنزین به حساب سرپرستان خانوار 

واریز می کند و فعال از ثبت نام جاماندگان خبری نیست.
پرداخت جدید یارانه معیشتی طی روزهای آینده در حالی صورت می گیرد که این پرداخت از آبان ۱۳۹۸ و با 
افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت و با پرداخت به ۱۷.۷ میلیون خانوار آغاز شد، ولی آنچه تازه ترین 

گزارش سازمان هدفمندی یارانه ها منتشر کرد از افزایش خانوارهای دریافت کننده به بیش از ۱۹.۷ میلیون خانوار 
با جمعیتی حدود۶۰ میلیون حکایت داشت. کمک های معیشتی به تناسب اعضای خانوار بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان 

متغیر است؛ به گونه ای که خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، ۱۷۲ هزار تومان 
و خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می کنند.

بابت پرداخت کمک معیشتی به این ۶۰ میلیون نفری که از بین یارانه بگیران گزینش شده اند، در سال حدود ۳۱ هزار تومان هزینه می شود 
و در صورت ثبت نام از متقاضیان جامانده این هزینه می تواند افزایش یابد.

این در حالی است که به دنبال تکلیف قانون بودجه برای ثبت نام از جاماندگان از یارانه نقدی و معیشتی، دولت اخیرا آئین نامه مربوطه را تصویب و 
قرار شد که وزارت رفاه با آماده سازی بسترهای الزم امکان ثبت نام را فراهم و در دستور کار قرار بگیرد.

دستگاه های سیم کارت خور را تا پیش از ۱۲ تیر فعال کنید
رجیستری ساعت های هوشمند و سایر دستگاه های سیم کارت خور از ۱۲ تیرماه کلید می خورد و تجهیزاتی که 
پس از این تاریخ فعال شوند، باید رجیستر شوند، به همین دلیل الزم است اگر افرادی که این دستگاه ها را دارند، 
تا قبل از تاریخ های تعیین شده، سیم کارت خود را در داخل دستگاه قرار داده از سرویس گرفتن دستگاه خود 
مطمئن شود.  طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت به عنوان طرح رجیستری 

شناخته می شود. با اجرای طرح رجیستری، صرفا گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند، در شبکه 
اپراتوری کشور فعال خواهند شد. این طرح تمامی برندهای گوشی تلفن همراه موجود در بازار ایران را در بر گرفته و 

موجب حذف واردات گوشی های قاچاق و افزایش واردات قانونی گوشی و تجهیزات دارای سیم کارت شد. با توجه به هدف 
اجرای رجیستری برای تمامی تجهیزات سیم کارت خور، مقرر بود پس از گوشی های موبایل نوبت به سایر دستگاه ها برسد. در این 

راستا پیمان قره داغی -مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری- از اجرای طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم کارت )رجیستری( برای 
موبایل واره ها از دوازدهم تیرماه خبر داد. وی با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه در سال ۹۶ گفت: در مرحله اول اجرای این طرح 
تمامی نشان های تجاری تلفن همراه تا اردیبهشت سال ۹۷ مشمول رجیستری شدند و با تصمیم کمیته راهبری طرح رجیستری، ساعت های هوشمند 

از دوازدهم تیرماه و تجهیزاتی مانند بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار و PDA از نوزدهم تیرماه مشمول رجیستری می شوند.

خبرآنالین
گـــزارش
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اگر همین روند فعلی 
بخواهد تداوم داشته 

باشد که تورم باالی 
۴۰ تا ۵۰ درصدی 
باشد، استقراض 
از بانک مرکزی 

تداوم داشته باشد و 
گشایشی در برجام 

حاصل نشود، به 
طور طبیعی با تورم 

نسبتا باالیی روبه رو 
خواهیم بود 

اقتصاد ایران
۰7
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 سهام خود را از فریز 
در بیاورید!

کارشــناس بازار ســرمایه گفت: در 
برخی از مواقع کارگزار ناظر به علت 
بدهی مشتری خود، اوراق سهامدار 

را فریز می کند.
سعید حسینی پناه کارشناس بازار 
سرمایه در پاسخ به این پرسش که، 
فریز ســهام به چه معناست؟، اظهار 
کرد: در برخــی از مواقــع کارگزار 
ناظر به علت بدهی مشــتری خود، 
اوراق ســهامداران را فریز می کند و 
به ســهامدار اجازه نمی دهد که در 
کارگزاری دیگــر و یا کارگزاری ثبت 
نامی خود ســهم خــود را به فروش 

برساند.
او بیان کرد: بعد از فریز سهم به واسطه 
کارگزار، کارگزار اجازه دارد تا دو برابر 
طلب خود از مشتری، سهام مشتری 
را فریز کند و زمانی که مشتری بتواند 
بدهی خود را تسویه کند، سهم بلوک 

شده او آزاد می شود.
کارشناس بازار سرمایه افزود: به طور 
مثال، فردی ۴ هزار ســهم پاالیشی 
به قیمت یک هــزار و ۴۰۰ و حدود 
۲۰ هزار ســهم خودرویی به قیمت 
۲۵۰ – ۲۳۰ تومان دارد، همچنین 
۵ میلیون نیز به کارگزاری بابت اخذ 
اعتبار بدهکار است، در این صورت، 
کارگزاری سهم پاالیشی و خودرویی 
فرد را بابت طلب خود، فریز می کند 
و فرد نمی تواند اعتراضی مبنی فریز 
سهم، داشته باشد. او گفت: همچنین 
فرد می تواند به کارگزاری مراجعه کند 
و درخواست کند تا سهم خودرویی 
را فریز و ســهام پاالیشی را آزاد کند. 
حسینی پناه در پاسخ به این پرسش 
که، اگر فرد بــه میزان بدهی خود در 
پرتفوی نقدینگی داشته باشد، باز هم 
سهام او فریز می شود؟، تشریح کرد: 
گاهی اوقات فرد در پرتفوی خود به 
میزان بدهی خود به کارگزار نقدینگی 
دارد، در این مواقــع، کارگزاری پول 
موجود در پرتفوی فرد را بلوکه کرده و 
به جای طلب خود بر می دارد و کاری 
به سهم فرد ندارد، ولی در زمانی که، 
نقدینگی فرد پایین اســت، کارگزار 
برای اخذ طلب خود رو به سهم فرد 

می آورد.

باشگاه خبرنگاران
خـــبـــر
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این در حالی است که بنا به 
تحلیل کارشناسان، در این 
ماه بازدهی بورس و طال تنها 
یک درصد بوده، ولی قیمت 
مسکن ۳ درصد گران شده 
اســت. بنا به گزارش بانک 
مرکزی، در خردادماه امسال 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به ۵.۱ هزار واحد مســکونی رسید 
که نسبت به ماه قبل ۲۹.۶ درصد افزایش 
یافته؛ اگرچه این تعداد معامالت نســبت 
به خردادماه پارسال ۵۲.۷ درصد کاهش 
داشته است. البته کاهش معامالت در طول 
یک سال گذشته به نظر می رسد به دلیل 
رشد ۵۶.۶ درصدی قیمت در طول یک سال 
بوده است؛ به طوری که متوسط قیمت هر 
مترمربع مسکن از ۱۸.۹ میلیون تومان در 
خردادماه ۹۹ بــه ۲۹.۶ میلیون تومان در 

خردادماه افزایش یافته است.
طبق آمارهای بانک مرکزی، قیمت مسکن 
در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت نیز رشد 

۳ درصدی را تجربه کرده اســت؛ این در 
شرایطی است که رییس اتحادیه مشاوران 
امالک این عــدد را رد می کند و می گوید: 
فضای بازاری که ما شــاهد هستیم، نشان 
می دهد که قیمت ها افزایشی نبوده و بلکه 

کاهشی بوده است.
مصطفی قلی خسروی تاکید می کند: بازار 
مسکن در حال حاضر وضعیت ریزشی را 
دنبال می کند و امیدوارم فضا به سمتی برود 

که قیمت ها کاهش یابد.

   بازار مسکن احیا شد؟
گزارش ها نشان می دهد که در دو ماه اول 
سال و در اکثر ماه های سال گذشته حجم 
معامالت مســکن زیر ۵ هزار واحد در ماه 
بود. به این ترتیــب، با افزایش ۳۰ درصدی 
حجم معامالت مسکن در خردادماه، تعداد 
معامالت ثبت شــده در این ماه به ۵ هزار 
و ۱۰۰ فقره رســیده که این تعداد، معادل 
کف رکودی همیشگی بازار مسکن است و 
تحلیل ها حاکی از آن است که بازار مسکن 
از وضعیت زیر صفر خارج شده و به نزدیکی 

وضعیت صفر رسیده است.
بر همین اساس، این ســوال مطرح است 
که آیا افزایــش ۳۰ درصــدی معامالت 
مسکن، می تواند نشان دهنده احیای بازار 
مســکن و خروج از رکود باشــد؟ مهدی 
سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن 
در این خصوص می گویــد: گزارش های 
ماهانه بخش مســکن چنــدان قابل اتکا 

نیستند. به طور معمول برای این که تصویر 
بهتری از بازار مسکن داشته باشیم، باید بازار 
را در بازه ۳ ماهه بررسی کنیم، زیرا در مقاطع 
ماهانه بنا به دالیلی ممکن است نویزهایی 
در قیمت ها ظاهر شود؛ به خصوص وقتی 

درباره ماه های اول سال صحبت می کنیم.
وی توضیح می دهد: ماه هــای فروردین و 
اردیبهشت امســال تقریبا بازار در حالت 
نیمه تعطیل قرار داشت؛ چه به لحاظ فصلی 
و بهار حجم معامالت پاییــن بود و چه به 
لحاظ ابهام سیاسی و اقتصادی که به دلیل 
برجام و انتخابات ریاست جمهوری وجود 
داشت و چه به دلیل کرونا که تعامالت بازار 
مســکن کاهش یافت؛ چراکه بسیاری از 
بنگاه ها تعطیل بودند. این کارشناس اقتصاد 
مسکن متذکر می شــود: بر این اساس، نه 
آمار فروردین و اردیبهشــت که حکایت از 
کاهش قیمت مســکن می کرد، قابل اتکا 
بودند و نه آمار خرداد که حکایت از افزایش 
معامالت و قیمت ها دارد. بنابراین آنچه که 
ما در آمارهای خردادماه شــاهد هستیم، 
شاید جبران خطاهای آمارهای فروردین 

و اردیبهشت باشد.

   ثبات نسبی در بازار
ســلطان محمدی عنــوان می کنــد: اگر 
بخواهیم مجموع سه ماه گذشته بازار مسکن 
را بررســی کنیم، بازار فعال در یک ثبات 
نسبی به سر می برد و حجم معامالت نیز در 

مقایسه با سال های قبل بسیار پایین است.

وی درباره رکود بازار مسکن می گوید: فعال 
ما هیچ قضاوتی در این خصوص براساس 
داده های بانک مرکزی نمی توانیم کنیم؛ 
مگر حدس های دیگری بزنیم. ولی نه حجم 
معامالت و قیمت ها و نه حجم ساخت وساز 
تغییر قابل مالحظه ای داشته است، بنابراین 
از هر منظری بخواهیم نــگاه کنیم، فعال 
قضاوتی درباره رکود یا رونق براساس این 

داده ها نمی توانیم داشته باشیم.

   پیش بینی بازار مسکن
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره فضای 
بازار مســکن در ماه های آینــده تصریح 
می کند: پیش بینی در مســایل اجتماعی 
و انســانی با پیش بینی در مسایل طبیعی 
تقریبا متفاوت اســت، زیرا متغیری تحت 
عنوان انسان و سیاست گذاری های آن وارد 
داستان می شود. سلطان محمدی توضیح 

می دهد: این که چه اتفاقی می افتد، به این 
بســتگی دارد که چه تصمیماتی در مورد 
اقتصاد در ماه های آتــی خواهیم گرفت. 
متاسفانه سیاســت های اقتصادی کامال 
مبهم اســت، یعنی هنوز نمی دانیم دولت 
جدید چه سیاست هایی را به طور مشخص 
اتخاذ خواهد کرد؛ البته اهدافی اعالم شده، 
ولی برنامه ها و سیاست هایی که اقتصاد را به 
سمت رونق ببرد، به طور روشن اعالم نشده 
اســت. وی با بیان این که باید صبر کنیم و 
ببینیم سیاســت ها به چه سمتی خواهد 
رفت، می گوید: اگر همین روند فعلی بخواهد 
تداوم داشته باشد که تورم باالی ۴۰ تا ۵۰ 
درصدی باشد، استقراض از بانک مرکزی 
تداوم داشته باشــد و گشایشی در برجام 
حاصل نشود، به طور طبیعی با تورم نسبتا 
باالیی روبه رو خواهیم بــود و خواه ناخواه 

بخش مسکن از این تورم متاثر خواهد شد.

این کارشــناس اقتصاد مسکن می افزاید: 
اگر تصمیم بگیریم با یک سیاست گذاری 
جدیدی وارد شــویم و کســری بودجه را 
کاهش دهیم و سیاست انقباضی در مصارف 
در پیش بگیریم و منابع درآمدی بیشتری از 
طریق برجام به دست آید، می توانیم امیدوار 
باشیم که فشارهای تورمی کاهش یابد و 
بخش مسکن نیز آرامش بیشتری خواهد 
داشت. سلطان محمدی متذکر می شود: 
در کل اما در فضای بازار مسکن نه انتظار 
افزایش قیمت شدید مسکن مانند آنچه که 
در دو سه سال گذشته شاهد بودیم، اتفاق 
خواهد افتاد و نه ریزش قیمت ها و سقوط 
که واقع بینانه نیست. ما پیش بینی می کنیم 
که بازار از یک ثبات و آرامش نسبی به لحاظ 
قیمتی برخوردار شــود و افزایشی را بازار 
تجربه کند؛ اما به احتمال زیاد کمتر از تورم 

خواهد بود.

پیش بینی تازه از قیمت مسکن در ماه های آینده چیست؟

اولین عالئم حیاتی »مسکن« 
کارشناسان اقتصاد مســکن معتقدند در ماه های آینده بازار 
مسکن از یک ثبات و آرامش نسبی به لحاظ قیمتی برخوردار 

شود و افزایش قیمت ها کمتر از تورم باشد.
بازار مسکن تکان خورد؛ این را می شود در اعداد و ارقام تازه بانک 
مرکزی مشاهده کرد. بر همین اساس، قیمت مسکن بعد از ۲ ماه 
مجددا صعودی و در خردادماه میزان معامالت آن یک ماهه ۳۰ 

درصد بیشتر شده است.

رمز ارز

ارزهای دیجیتالی باالخره اوج گرفت
 ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم افزایش پیدا کرد.

با وجود ریزش های سنگین ارزهای دیجیتالی در روزهای اخیر، برخی از فعاالن این حوزه معتقدند که روزهای 
خوب در انتظار بازار هستند. الکس ماشینسکی- بنیانگذار پلتفرم ارزهای دیجیتالی سلسیوس- با بیان اینکه 
پیشبینی می کند قیمت بیتکوین بار دیگر از قله قبلی ۶۳ هزار دالری خود عبور کند، افزود: ریزش بازار با توجه 
به صعود سریع قیمت طبیعی بود. ما هنوز ب قله قیمتی ۲۰۲۱ نرسیده ایم و رسیدن به قیمت ۱۶۰ هزار دالری 

برای بیتکوین کامال محتمل است.  
روند نزولی ارزهای دیجیتالی کماکان شکسته نشده و در این بین انتشار اخبار منفی از سمت دولت ها بر شدت 
افزوده شدن ترس معامله گران در بازار دامن زده است. صرافی باینانس- بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتالی 
در جهان به کاربران خود در استان اونتاریو کانادا اعالم کرده اســت تمامی سفارشات خود را ببندند. در نتیجه 
سختگیری بیشتر این ایالت بر روی فعالیت صرافی های دیجیتالی، باینانس تصمیم گرفته است تا به فعالیت های 

خود در این منطقه پایان دهد.  

خودرو

خودرو بانک
گـــزارش

X۳۳ و ام  وی  ام X6۰ مقایسه فنی لیفان

رقابت کهنه کاران چینی
ایکــس  ام وی ام 
۳۳ را می تــوان یکی 
قدیمی تریــن  از 
خودروهای چینی بازار ایران دانست که در رده 
کراس اوورهای ارزان قیمت، سال ها توانست 
فروش خوبی را تجربه کند. از ســوی دیگر 
شــرکت کرمان موتور نیز از اواخر سال 1۳91 
اقدام به عرضه لیفان ایکس 6۰ کرد تا بتواند 
سهم مناسبی از این بازار پر استعداد را از آن 
خود کند. به همین  منظور از همان ابتدا شاهد 
رقابتی نزدیک میان این دو خودروی جویای نام 
در بازار کشور بودیم که به دلیل تشابهات فنی و 
همچنین قیمت رقابتی شان، همواره مورد توجه 

مصرف کنندگان قرار گرفته اند.
 در ادامه نگاهی به مشخصات فنی و ویژگی های این 

خودرو خواهیم داشت.

   نگاهی به تفاوت های طراحی ظاهری
همان طور که گفته شد لیفان X۶۰ نخستین بار در 
ســال ۲۰۱۱ میالدی به بازار معرفی شد، به همین 
خاطر طراحی این خودرو نسبتاً قدیمی بوده و دیگر 
از جذابیت های الزم برای خریداران برخوردار نیست. 
در طراحی ظاهری این خودرو بــه خصوص نمای 
جلو شاهد الهام گیری از نسل اول هیوندای سانتافه 
هستیم. البته که این طرح چندان ماهرانه نبوده و با 
کاستی های فراوانی همراه است. اما جالب است بدانید 
که طراحی کلی این خودرو مانند سایر چینی های بازار 
کپی کاری نبوده و طرحی نسبتاً مستقل دارد. در نمای 
جانبی خطوط حجیم نقش بسته روی گلگیرها باعث 
شده تا چهره X۶۰ کمی مهیج تر به نظر برسد. ارتفاع 
نسبتاً زیاد از سطح زمین نیز از دیگر مواردی است که 

سعی دارد بیننده را نسبت 
به ابعاد و سگمنت آن فریب دهد. 

اما در آن سوی میدان ام وی ام ایکس ۳۳ وجود دارد 
که به مراتب دارای ظاهری جدیدتر و موردپسندتر 
دارد. البتــه که خودروی مورد نظر در این بررســی 
نسل دوم ایکس ۳۳ بوده و نسبت به ایکس ۶۰ یک 
نسل جلوتر است. با این حال باید گفت که به لطف 
المان های طراحی مدرن نظیر چراغ های روشنایی 
در روز، رینگ های تراش خورده و ادوات کرومی روی 
بدنه، ایکس ۳۳ توانست بار دیگر نظر مصرف کنندگان 

را به خود جلب کند.

X۳۳ و X6۰ مقایسه فضای کابین   
نسل دوم ام وی ام X۳۳ درون کابین تغییراتی اساسی 
را به خود دیده است که موجب شده فضایی به مراتب 
مدرن تر از قبل به وجود آید. همین موضوع باعث شده 
تا نظر بسیاری از خریداران جلب شود و برای خرید 
این خودرو اقدام کنند. اما باید به این موضوع اشاره 
کرد که کیفیت متریال مصرفی درون کابین ایکس ۳۳ 
چندان مطلوب نبوده و با انبوهی از قطعات پالستیکی 
خشک مواجه هستیم. همچنین تودوزی صندلی های 
از چرم مصنوعی بوده که پس از چندسال استفاده 
مستهلک می شوند. اما فضای کابین در این خودرو 
برای سرنشینان مناســب بوده که می تواند یکی از 
مزایای آن به شمار رود. در قسمت عقب کابین عالوه بر 
فضای کافی پا، ارتفاع مناسب سقف باعث می شود تا 

افراد بزرگسال نیز به راحتی بتوانند بنشینند.
اما یکی از بزرگترین مشکالت ام وی ام X۳۳، کیفیت 
پایین مونتاژ قطعات داشبورد و تجهیزات درون کابین 
بوده که در کنار کیفیت پایین متریال، موجب می شود 
پس از گذشت مدتی اجزای داشبورد به صدا بیوفتد. 
همچنین زاپاس بند نصب شده روی در صندوق نیز از 
دیگر مواردی است که می تواند پس از مدتی به صدا 

بیوفتد و موجب آزار سرنشینان شود.
اما لیفان X۶۰ خودرویی اســت که طراحی فضای 

 RAV۴ کابین آن دقیقاً از کابین نسل دوم تویوتا
الگوبرداری شده اســت. اما تودوزی دورنگ کرم و 
خاکستری از دیگر مواردی است که می توانند برای 
خریداران خوشایند باشد. در مورد هر دو خودرو الزم 
به ذکر اســت که با وجود معایب موجود در کابین و 
کیفیت پالستیک خشک بکار رفته، قیمت نهایی دو 
خودرو نیز باید مورد توجه قرار بگیرد چون با توجه 
به دیگر خودروهای هم قیمتی، نمــی توان آنچان 

خودرویی با کیفیت متریال باالتری بدست آورد.

   مقایسه فنی مشخصات پیشرانه ها
اما قسمت جذاب این مقایسه به بررسی مشخصات 
فنی و تفاوت های پیشرانه ها نصب شده درون سینه 
 X۶۰ این چینی های جویای نام است. ابتدا از لیفان
شروع می کنیم که برای تامین نیروی پیشرانه خود از 
یک موتور چهار سیلندر تنفس طبیعی با حجم دقیق 
۱۷۹۴ سی سی بهره می گیرد. این موتور که در ابتدا 
روی مدل ۶۲۰ نصب شد، پس از انجام آزمایش های 
متعدد و استفاده مکرر در سال های متمادی، در نهایت 
روی این کراس اوور نصب شد که قادر به تولید نیرویی 
معادل ۱۳۱ اسب بخار و حداکثر گشتاور ۱۶۸ نیوتون 
متر است. جعبه دنده ۵ سرعته دستی نخستین گزینه 
قابل عرضه توسط کرمان موتور بود که نیروی تولید 
شــده موتور را به چرخ های جلو انتقــال می داد. اما 
بعدها گزینه ۷ سرعته اتوماتیک CVT نیز به لیست 

امکانات این خودرو اضافه شد.
اما ام وی ام ایکس ۳۳ نیز دارای موتور چهار سیلندر 
تنفس طبیعی با حجم دقیق ۱۹۷۱ سی سی است که 
توانایی تولید نیرویی معادل ۱۳۹ اسب بخار و حداکثر 

گشتاور ۱۸۲ نیوتون متر را دارد.
بنابراین با وجود تفاوت در ساختار پیشرانه ها، اعداد 
و ارقام و خروجی هر دو خودرو نسبتاً مشابه بوده که 

همین موضوع رقابت میان آن ها را جذاب تر می کند.

   نتیجه گیری پایانی
با مروری بر قابلیت ها و توانایی هــای هر دو خودرو، 
در می یابیم که ام وی ام ایکس ۳۳ برتری های نسبی 
به لیفان ایکس ۶۰ دارد. از امکانات رفاهی گرفته تا 
طراحی مدرن و پویاتر. اما لیفان ایکس ۶۰ هم برای 
خود نکات مثبتی دارد که می توان از آن به سواری نرم، 
عدم پیچیدگی فنی و ارتفاع خوب از سطح زمین اشاره 
کرد که در مسیرهای خارج از جاده می تواند مثمر ثمر 
واقع شود.  همچنین مصرف هر دو خودرو قابل قبول 
بوده و بسته به نوع رانندگی در شهر، میانگین حدود 

۹ تا ۱۰.۵ لیتر است.
اما یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت است، تامین 
قطعات و ارائه خدمات پس از فروش بوده که از این 
حیث می توان گفت ایکــس ۳۳ از وضعیت بهتری 

برخوردار است. 
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

سومین استارت آپ ویکند مرکز نوآوری ایرانسل برگزار شد
سومین نوآوردگاه ایرانسل در سومین سال فعالیت مرکز نوآوری این شرکت، با حضور ۱۰ تیم استارت آپی 
برگزار شد.  سومین نوآوردگاه )Startup Weekend( ایرانســل، از اول تا پنجم تیرماه ۱۴۰۰ در 
مجموعه ایرانسل لبِز شتاب دهنده کهکشان مرکز نوآوری این شرکت واقع در ایستگاه نوآوری شریف برگزار 
شد. در این نوآوردگاه، ۱۰ تیم استارت آپی حضور داشتند که پس از ثبت  نام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده 

بودند. این تیم ها پس از شرکت در کارگاه های آنالین، ایده های خود را در زمینه های خدمات سبک زندگی 
دیجیتال، سالمت دیجیتال، خدمات مبتنی بر موقعیت، رایانش ابری، بازاریابی دیجیتال و ویدیوی درخواستی 

)VoD( به داوران ارائه کردند. تیم های برتر، تابســتان امســال در دومین دوره پیش شــتاب دهی و شتاب دهِی 
شتاب دهنده کهکشان حضور خواهند یافت.

مجموعه ایرانسل لبز از سال ۱۳۹۸ با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارت آپ ها و شرکت های فناور 
و با مأموریت انجام فعالیت های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطالعات و کسب وکارهای پیرامونی 
با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور و با هدف تأمین نیازمندی های بازار ICT تأسیس شده است. بخش های اصلی مجموعه 

شامل »بخش تحقیق و توسعه«، »مرکز نوآوری ایرانسل« و »آکادمی ایرانسل« هستند.

یکی از این آثار، کتاب طرح 
مطالعاتی ادبیات داستانی 

اصفهان است که به جریان های 
ادبی داستان اصفهان از سال 

1300 تا 1400 می پردازد و عماًل 
به شناخت جریان های مهم و 
تأثیرگذار و افراد شاخص آن 

می انجامد

،،
یلدا توکلی

گــــزارش
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 مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

مؤسسات کاریابی بدون مجوز پلمپ می شوند

برخی ازموسســات و شــرکت ها در اصفهان به شکل 
غیرمجاز اقدام به فعالیت درخصوص کاریابی خارجی 
و اخذ ویزای کارمی کنند و در نتیجه به افراد جویای کار 
وبه خصوص فارغ التحصیالن دانشگاهی که قصد اخذ ویزای کار و اشتغال 

درخارج ازکشوررا دارند، آسیب های زیادی وارد می کنند.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این 
زمینه با اشــاره به اینکه برخی از افراد حقوقی یا حقیقی اقدام به سواستفاده از افراد 
جویای کار می کنند، گفت: متاسفانه برخی از شرکت ها یا مؤسسات در کنار فعالیت های 
دیگر به خاطر فرار از مالیات و یا دور زدن قوانین، در پوشش کاریابی و به صورت غیر 

مجاز فعالیت می کنند.
حسین باقری، تاکید کرد: هر موسسه یا شرکت که به شکل غیر مجاز به صورت حضوری 

یا الکترونیکی اقدام به فعالیت کاریابی نماید از لحاظ قانونی تخلف نموده 
اســت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مراجع قانونی به این 

موضوع رسیدگی می نماید.
وی افزود: کلیه کاریابی ها اعــم از داخلی و خارجی والکترونیکی باید طبق 

قوانین و درچهارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی گام بردارند.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
اظهار داشــت: حدود اختیارات و وظایف دفاتر کاریابی و میزان حق الزحمه 
های دریافتی از کارجویان اعم از خدمات مشــاوره و به کارگماری در آیین 
نامه ها و بخشنامه های ابالغی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ 

و مشخص می گردد.
باقری ادامه داد: اگر در این زمینه تخلفی از سوی دفاترمذکور صورت بگیرد، 
احقاق حق افراد شاکی پیگیری می شود و در صورت عدم تمکین دفاتر، موضوع 
ابتدا در کمیته ۹ استان و سپس در هیات ماده 7 آیین نامه کاریابی ها رسیدگی 
می شود و پس ازآن مرحله به مرحله تذکرتعلیق مجوز، طرح دعوی در مراجع 

قضایی و ... اجرا می گردد.
باقری در پاسخ به این ســؤال که اخیراً ۱2 کاریابی غیر مجاز در اصفهان شناسایی و 
پرونده ایشان در شعبه 2۹ بازپرسی دادســرای عمومی وانقالب شهرستان اصفهان 
بررسی و پلمپ شده اند و آیا شما به خاطر اطالع رســانی به مردم می توانید فهرست 
این کاریابی ها را اعالم کنید گفت: کاریابی هایی که در مراجع قضایی پلمپ می شوند، 
دیگر اجازه فعالیت را در این قالب ندارند. وی از جمله شــرکت ها و مؤسسات مذکور 
آپادانا جاب، موسســه حقوقی و مهاجرتی اصطهباناتی، موسسه مهاجرتی آرتا، افق 
روشن، ویزا یکصد و ... دانست و گفت: برابر مقررات کاریابی های غیرمجاز مادامی که 
بخواهند بدون اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط به فعالیت در این حوزه ادامه بدهند، 
مورد پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت. باقری گفت: این مؤسسات در صورتی مجاز 
به فعالیت می باشند که نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام نمایند. مدیرکارآفرینی 

واشتغال اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی اســتان اصفهان ادامه داد: با توجه به در 
دســترس بودن اینترنت و اطالع رسانی های گســترده در فضای مجازی، متقاضیان 
اشتغال در خارج از کشور می بایســت قبل از هرگونه اقدام و به منظور بررسی صحت 
 مجوزهای دفاتر و مؤسسات مذکور ضمن مراجعه به ســایت این اداره کل به آدرس:

 https://isfahan.mcls.gov.ir یا سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
آدرس: https://www.mcls.gov.ir/ نسبت به اخذ لیست دفاتر کاریابی مجاز 
اقدام نمایند. وی خاطرنشــان کرد: کلیه دفاتر فعال و دارای مجوز به عنوان شــرکاء 
اجتماعی این اداره کل موظف به نصب مجوز فعالیت، دستورالعمل، حق الزحمه مربوط 
به سال جاری و تابلو متحد الشکل مطابق با بخشنامه های ابالغی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی می باشند. باقری با تاکید بر اینکه اگربه افراد حقیقی یا حقوقی خسارتی از 
سوی دفاتر غیر مجاز وارد شود نمی توانند از طریق این اداره کل احقاق حق کنند، گفت: 
کاریابی های دارای مجوز اگر تخلفی داشته باشند قابل پیگیری است به این خاطر که 

از فیلترهای نظارتی مراجع ذیصالح رد می شوند.
مدیرکارآفرینی واشتغال اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: 
وظایف ما مشخص و در خصوص گســترش مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی به 
عنوان حلقه واســطه بین کارجو و کارفرماست و هر شــخص حقیقی یا حقوقی با هر 
انگیزه ای اقدام غیر قانونی در این خصوص انجــام بدهند، قطعاً موضوع به مراجع ذی 
صالح اعالم می شود. باقری تاکید کرد: اگر افراد حقیقی یا حقوقی شرکت ها و مؤسسات 
بدون مجوز را شناسایی و در این رابطه به این اداره کل یا ادارات تابعه در این شهرستان ها 
اطالع رســانی نمایند این اداره کل قطعاً در این خصوص برخورد قانونی الزم را انجام 
خواهد داد. وی افزود: تنها مرجع صادر کننده مجوز فعالیت جهت افراد حقیقی و حقوقی 
به منظور فعالیت در حوزه ارائه خدمات مشاوره شغلی و کاریابی داخلی، الکترونیکی و 

خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد: هیچ کدام از ارگان ها، تشکل های مردمی و ... مجاز به صدور 

مجوز فعالیت در حوزه مشاوره شغلی و کاریابی نمی باشند.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

استارت آپ

در نشست خبری سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده مطرح شد؛

معرفی برگزیدگان جایزه جمالزاده در روز قلم

اولین نشست شورای 
سیاست گذاری سومین 

دوره جایزه ادبی 
جمالزاده اسفندماه 
سال گذشته برگزار 
و فراخوان این دوره 
در همان اسفندماه 
99 منتشر شد. 2۵ 

اردیبهشت ماه 1400 
آخرین مهلت دریافت 

آثار بود که چند روز هم 
تمدید شد

»برگزیدگان ســومین دوره جایزه ملی جمالزاده 14 تیرماه و 
همزمان با روز قلم معرفی می شــوند«. در ابتدای این نشست 
مهدی تمیزی، رئیس شورای سیاســت گذاری سومین دوره 
جایزه ادبی جمالزاده ضمن تسلیت درگذشت دو خبرنگار حوزه 
محیط زیست و آرزوی بهبودی برای مصدومان این حادثه تلخ 
اظهار داشت: از آن جایی که »فارسی شکر است« این افتخار را 
داریم که جایزه ملی جمالزاده را در شهر اصفهان به همت سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و به کمک شورای علمی، 

هیئت داوران و نویسندگان برنامه ریزی و اجرا کردیم.

وی بــا بیــان اینکــه 
شرکت کنندگان با ارسال 
آثار خود ایــن رویداد ملی 
را پر رونق کردنــد، افزود: 
رویدادهای ملی معموالً در 
پایتخت برگزار می شود و 
سایر استان ها یا از برگزاری 
رویدادهای ملی هراس دارند یا برگزاری 
آن را در قامت خــود نمی بینند، اما این 
ظرفیت در اصفهان به واسطه شهروندان، 
پژوهشگران، نویســندگان و اهالی علم 
ارجمند و خودباور این شهر فراهم است 
و اصفهانی ها می توانند رویدادی برگزار 
کنند که در ســطح علمی واجد ارزش 

باشد.
معــاون فرهنگــی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: همه ما به عنوان اعضای شورای 
سیاست گذاری و شــهروندان اصفهان 
امیدوار هســتیم دوره آخر برگزاری این 
جایزه نباشد و در ســال های آینده نیز 

برگزار شود.

   جایزه جمالزاده مخصوص تمام 
فارسی زبانان است

علــی عطریــان، عضــو شــورای 
سیاست گذاری سومین دوره جایزه ادبی 
جمالزاده نیز گفت: پــس از طی فراز و 
نشیب ها ســومین دوره برگزاری جایزه 
ملی جمالزاده را نیز پشت سر گذاشتیم 
و این جایزه امروز در ایستگاه سوم قصد 

دارد نتایج خود را حاصل کند.
وی تأکید کرد شهر اصفهان مبدأ جایزه 
جمالزاده در حــوزه ادبیات داســتانی 
به خصوص داستان کوتاه قرار گرفت چون 
محمدعلی جمالزاده شخصی اصفهانی و 
از سابقون داستان نویسی کوتاه ایران است 

که آثار ارزشمند او را همه می شناسیم.

رئیــس اداره هنری ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان 
جایزه جمالــزاده را جایزه ای مخصوص 
فارسی زبانان دنیا دانســت و بیان کرد: 
فارســی زبانان زیادی از ایران و ســایر 
کشورهای جهان آثاری را در هر سه دوره 
برای ما ارســال کرده اند. امیدوارم آثار 
خلق شده در تاریخ به آثاری ماندگار تبدیل 
شوند چون معتقدیم داستان یکی از آثار 
ماندگار هنری اســت و می تواند فارغ از 
زمان و مکان، حاصل دوران زندگی ما را به 
آیندگان منتقل کند؛ همان طور که وقتی 
داستان های گذشــتگان را می خوانیم 
عالوه بر اینکه با ســبک زندگی آنها در 
دوران خودشان آشنا می شویم به زیر و بم 
ادبی و سبک نوشتن آنها نیز پی می بریم.

عطریان اضافه کرد: شــهر اصفهان در 
الیه های مختلف خود بسیار غنی است، 
بنابراین به برگزاری چنین جشنواره هایی 

برای خلق داستان نیاز دارد.
وی تولید آثار جانبی را یکی از ویژگی های 
مثبت برگزاری جایزه ادبــی جمالزاده 
دانســت و تصریح کرد: یکی از این آثار، 
کتاب طرح مطالعاتی ادبیات داســتانی 
اصفهان اســت که به جریان های ادبی 
داستان اصفهان از سال ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ 
می پردازد و عماًل به شناخت جریان های 
مهم و تأثیرگــذار و افراد شــاخص آن 

می انجامد.

   ثمربخشی جایزه ادبی جمالزاده 
در گرو امتداد آن است

همچنین سعید محسنی، داستان نویس 
اصفهانی و دبیــر ادبی ســومین دوره 
جایــزه ادبی جمالزاده در این نشســت 
همراهی قابل توجه رسانه ها در معرفی و 
اعتباربخشی بیشتر جایزه ادبی جمالزاده 
را یاری گر برگزارکنندگان آن دانســت 
و اظهار داشــت: امیدوارم همت کنیم تا 
برگزاری این جشنواره ادامه داشته باشد، 
چون ثمربخشی جایزه ملی جمالزاده در 

گروی امتداد آن است.
وی افــزود: اولین نشســت شــورای 
سیاست گذاری سومین دوره جایزه ادبی 
جمالزاده اسفندماه سال گذشته برگزار 
و فراخوان این دوره در همان اسفندماه 
۹۹ منتشر شد. 2۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
آخرین مهلت دریافت آثار بود که چند روز 

هم تمدید شد.

به گفته محسنی، در مجموع ۱۴۶۸ اثر 
به دبیرخانه جایزه جایزه ادبی جمالزاده 
رســید که ۱2۸۸ اثر با اصول فراخوان 
هم خوانی داشــت. از این میان، ۸۵2 اثر 
در بخش داستان آزاد، ۱۶۸ اثر در بخش 
داســتان اصفهان، ۱۹۵ اثــر در بخش 
زندگی نــگاره کرونــا و 7۳ اثر در بخش 

زندگی نگاره مدارس بود.
دبیر ادبی ســومین دوره جایــزه ادبی 
جمالزاده اضافــه کرد: مهــدی باتقوا، 
ســیاوش قربانی پور و مرضیه گالب گیر 
در بخش داســتان آزاد، سارا خسروی، 
هادی منوچهری و نســترن مکارمی در 
بخش داستان اصفهان، مهسا صامتی، 

حامد علی بیگی و سمیه یوسفی در بخش 
زندگی نگاره کرونا و مهرانگیز بیدمشکی، 
ندا تسلیمیان و شبنم غفاری در بخش 
زندگی نــگاره مدارس اعضــای هیئت 
انتخاب را تشکیل می دادند. در هرکدام 
از این بخش ها به ترتیب 2۸، 27، 2۰ و ۱۹ 
اثر به مرحله نهایی داوری راه یافتند که 
این مرحله در جریان است. البته در بخش 
داستان اصفهان 2 اثر به دلیل اینکه در 
جشنواره دیگر ما برنده جایزه شده بودند، 

کنار گذاشته شد.
وی ادامه داد: با توجه بــه فقدان منابع 
تئــوری در حوزه ناداســتان، مجموعه 
مقاالتی تحت عنوان »جستارهایی برای 

جستار« توســط چند تن از مترجمان 
آماده شده که قرار اســت در قالب یک 
کتاب چاپ شــود تا یکی از آثار ماندگار 

سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده باشد.
محسنی در پاسخ به اینکه آیا کنار گذاشته 
شدن آثاری که در جشنواره دیگری برنده 
جایزه شده باشند در آیین نامه اولیه جایزه 
جمالــزاده به اطالع شــرکت کنندگان 
رسیده بود یا خیر تصریح کرد: در فراخوان 
اعالم کرده بودیم که اگر در فرآیند داوری 
اثری در جشــنواره دیگری منتخب شد 
از داوری جایزه جمالزاده کنار گذاشــته 
می شود و مادامی که فرآیند داوری ادامه 
داشته باشد، جشنواره جریان دارد و این 

قانون برقرار است.

   جایزه جمالزاده، جبران خأل 10 
ساله

در ادامه محمدعلی ایزدخواستی، عضو 
شورای سیاست گذاری ســومین دوره 
جایزه ادبــی جمالزاده گفــت: پس از 
گذشت بیش از ۱۰ سال از توقف جایزه 
ادبی اصفهان، این شــهر صاحب جایزه 
ادبی جدی نبود و تالش ها برای جایگزین 
کردن جایزه دیگر به ســرانجام نرسید 
تا اینکه از ســه ســال پیش جایزه ادبی 

جمالزاده شکل گرفت.
وی افزود: اصفهان شــهر قصه و داستان 
اســت و جایزه ملی جمالزاده می تواند 

اصفهان را به عنوان یکــی از قطب های 
اصلی داستان کشور معرفی کند. برای 
داشتن شــهری بالنده نیاز به معرفی و 
تکثیر اصفهان داریم و حوزه داســتان 

می تواند یکی از مولفه های این امر باشد.
ایزدخواستی نفوذ بیشتر در سطح کشور 
را یکــی از اهداف ســومین دوره جایزه 
جمالزاده دانســت و ادامه داد: امیدوارم 
جایزه جمالزاده بتواند در سال های آینده 
مسیر تعالی خود را طی کند و به این امر 

خوش بین هستم.
همچنین الهــه رضایی، دبیــر اجرایی 
سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده نیز بیان 
کرد: کتاب آثار منتخب نخستین دوره 
جایزه ملی جمالزاده چاپ و توزیع شد و 
به تعداد شرکت کنندگان نیز به دست آنها 
رسید. خوشبختانه کتاب دومین دوره هم 
چاپ شده است و در تالش هستیم کتاب 
آثار منتخب سومین دوره نیز چاپ شود. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از امتیازهای 
دوره ســوم جایزه جمالزاده این بود که 
در مدت زمانی فشرده تر نسبت به دوره 
گذشته برگزار شد، اما همان تعداد آثار 
و کمــی بیشــتر از دوره دوم را دریافت 
کردیم. گفتنی است؛ مراسم اختتامیه و 
معرفی برگزیدگان سومین دوره جایزه 
ادبی جمالــزاده ۱۴ تیرمــاه و همزمان 
 با روز قلم بــه صورت مجــازی برگزار

 می شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274515-031  فاکس: 32274502ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

 استخدام  راننده با  خودرو
  با درآمد روزانه 400000تومان  

  ساعت کار اختیاری
  نوع ماشین فرقی ندارد،   دو گانه سوز 

  شهرک صنعتی محمود آباد
09360333683 

مهندس مکانیک
نوع همکاری: تمام وقت

کارشناس ارشد یا کارشناســی مکانیک سیاالت ) 
تبدیل انرژی (

کارشناس ارشد یا کارشناسی مکانیک طراحی جامدات
مسلط به اینونتور و نقشه کشی صنعتی

03142694002
arvinsanat@gmail.com

 الکتروتکنیک کار )تابلو برق( آقا
نوع همکاری: تمام وقت
با حقوق و مزایای کامل

)Whatsapp( 091332۵۵094

مدرس کامپیوتر خانم
نوع همکاری: پاره وقت

جهت تدریس هر کدام از دروس:
)python, php, wordpress( برنامه نویسی

ICDL
فتوشاپ

کورل
فلش

از متقاضیان واجد شــرایط خواهشــمندیم جهت 
هماهنگی وقت مصاحبه همه روزه از ساعت 16:00 الی 

21:00 با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
09133889310

 نظافتچی و  نیروی خدماتی آقا،  تمام وقت
  جهت نظافت داخل و خریدهای بیرون

  داری موتور سیکلت و گواهینامه
  کار در مرکز شهر ) فلکه فیض(

  بیمه تامین اجتماعی
0313664061۵  

0313662۵3۵8  

استخدام در شرکت صنعتی معتبر
**  سرپرست برنامه ریزی تولید

**  سرپرست  انبار
03142290016   ،0314229001۵  
03142290018   ،03142290017  

اپراتور تولید
  درآمد ماهیانه طبق قانون کار 
  مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر

  بیمه تأمین اجتماعی و بیمــه تکمیلی درمان از بدو 
استخدام 

  پزشک مقیم در شرکت 
  خانم بودن کلیه اپراتورها و سرپرستان تولید

   سرویس ایّاب و ذهاب از کاشان ، آران و بیدگل ، نوش 
آباد ، مسکن مهر ، خنب و جزه ، ابوزید آباد ، شهرک 22 

بهمن ،قمصر، راوند
 متقاضیان محترم می توانند بصورت حضوری به آدرس 
شرکت مراجعه و یا جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس 

سایت شرکت و قسمت استخدام مراجعه نمایند.
www.Iskra-Iran.com

031۵۵۵03262 - 031۵۵۵03261   
edari@iskra-iran.com

مهندس معمار، تمام وقت
   با حداقل 4 سال سابقه مفید

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 
به واتس اپ زیر ارسال نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09360632736 

** کارمند
  با سابقه تور و بلیط داخلی

** حسابدار 
 ترجیحا آشنا به نرم افزار آژانس ) فراسو(

  محدوده خیابان جی
لطفا رزومه کاری داخل واتساپ ارسال گردد تا در اسرع 

وقت با شما تماس گرفته شود:
09330۵31307

نیروی  حسابدار مالیاتی
 حداقل دو سال سابقه کار

  ترجیحا آشنا با برنامه ی آسا سیستم 
  مسلط به امور بیمه و حقوق و دستمزد 

 ارسال رزومه در پیام رسان واتساپ:
0913۵71۵۵78

  شماره تماس:
03137737188

  کارگر ساده آقا
  با حداکثر سن 3۵ سال

09134017072 
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