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دود بیتدبیری مسئوالن حوزه مسکن در چشم مردم می رود؛

جوالندالالن
دربازارمسکن
در این آشفته بازار آنچه که به نظر میرسد ،بیتوجهی به تبعات گرانی مصالح ساختمانی است

کاهش  ۶میلیارد دالری قاچاق موبایل با اجرای طرح رجیستری

سرمقالــــه
فرزانهمستاجران

تاکیبایدمنتظر
نتیجه مذاکرات
بمانیم؟
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بازار طال و سکه  1400/2/20ساعت 16:05

بازاردیگری که در انحصار
قاچاقچیانماند

7
7

قیمت سکه

قیمت فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

9,985,000

9,675,000

سکه طرح
جدید

9,579,000

9,481,000

نیم سکه

5,450,000

5,250,000

ربع سکه

3,425,000

3,335,000

سکه گرمی

2,012,000

1,867,000

یک مثقال
طالی  17عیار

4,177,000

4,509,000

یک گرم طالی
 18عیار

962,700

1,026,۹00

طالی آب شده
نقدی

4,175,000

4,510,000

یک گرم طالی
 24عیار

1,283,600

1,387,600

این روزها رئیــس بانک مرکزی
مدام از بهتر شدن اوضاع با توجه
به مذاکرات ویــن خبر میدهد و
دلیل اصلی کاهش قیمت دالر را
تدابیر دولت میداند .البته عده ای
اذعان داشته اند این کاهش قیمت
دالر یک جو روانی است که در اثر
مذاکرات وین و دالر پاشی بانک
مرکزی در بازار ایجاد شده است
اما همتی قویا آن را تکذیب کرده
و اعالم کرده اســت برای مقاصد
سیاسی ارزپاشــی نمیکنیم تا
قیمتها در بازار ارز کاهشی شود.
این در حالی اســت که وی هنوز
معتقد است پایان دولت روحانی
نــرخ دالر کمتر از بیســت هزار
تومان و حدود  15هــزار تومان
خواهد بود و در واقع دارد آخرین
تدابیرش را برای اثبات این حرف
به کار میبرد.
البته این صحبــت دور از انتظار
نیست زیرا وقتی خود دولت باعث
افزایش بی معنای قیمت دالر شده
باشــد  ،خودش هم میتواند این
روال را بر عکس کند! اما با تورم بر
جای مانده از این ...

ادامه در صفحه 2

تصویب بهره مندی صادرکنندگان از معافیت های مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
در دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان ،با تشکیل واحد پژوهش و بررسی های اقصادی ،مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه های مختلف بصورت ویژه بررسی
و احصاء گردید و با توجه به پیش بینی ما ازتبدیل شدن مشکالت ارزی به مهم ترین چالش های اقتصاد کشور و فعاالن اقتصادی  ،میز اتاق در بانک مرکزی
برای نخستین بار در کشور ایجاد شد که اقدامات و پیگیری های این میز توانست کمک قابل توجهی به فعاالن اقتصادی استان در حوزه رفع مشکالت
ارزی نماید.

تالشهای دبیر کمیتــه ارزی و مدیرکل
دفتر خدمات بازرگانی ســازمان توسعه
تجارت ایــران در شناســایی و کمک به
رفع مشــکالت فعاالن اقتصادی در حوزه
ارزی؛ ابراز امیدواری کرد سایر مشکالت
این حوزه هم با مشــارکت پارلمان بخش
خصوصی و سازمان توسعه تجارت احصاء
و در کمیتــه اقــدام ارزی پیگیری و رفع
گردد.
احســان قمری ،دبیــر کمیتــه ارزی و
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان
توســعه تجارت ایران نیزدر این وبینار با
تقدیر از تالش ها و همــکاری های اتاق
بازرگانی اصفهان ،سازمان صمت استان
و تشکلهای اقتصادی اســتان در اعالم
مشــکالت و چالش های حــوزه تجارت
خارجی به ایــن ســازمان ،از اصفهان به
عنوان یکــی از موفق ترین اســتان های
کشــور در رفــع تعهــدات ارزی یــاد
کرد.
وی در ادامه به تشــریح بسته سیاستی
برگشــت ارز صادرات سال های  1397تا
 1400پرداخت و تصریح کرد :در این بسته
تالش شده بخش قابل توجهی از مشکالت
حوزه صادرات مرتفع گردد.
دبیــر کمیتــه اقــدام ارزی از تصویب
بهرهمندی صادرکنندگان از معافیتهای
مالیاتــی و اســترداد مالیات بــر ارزش
افزوده صــادرات ســال  97کــه بعد از
تاریــخ 30/10/1398رفع تعهد شــده
باشــد ،در کمیته اقــدام ارزی خبر داد و
تصریح کرد  :در صورت تایید کمیته ماده

 ،2این مصوبه ابالغ و اجرایی خواهد شد که
میتواند مشکالت بخش قابل توجهی از
صادرکنندگان کشور را مرتفع نماید.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان
توســعه تجارت ایران با تقدیر از موفقیت
صادرکنندگان اصفهان در برگشت ارز ،از
آنها خواست برای بهره مندی از مزایای این
دستورالعمل جدید ،نسبت رفع تعهد ارزی
خود در مهلت تعیین شــده اقدام نمایند.
وی در ادامه از آمادگی کمیته اقدام ارزی
برای پیگیری و رفع ســایر مشکالت در
حوزه های تجارت خارجی خبر داد.
ناهید دشتدار ،معاون دفتر توسعه خدمات
بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران نیز
در این وبینار به تشریح بخشی از این بسته
سیاســتی جدید پرداخت و ارائه تخفیف
 10درصدی برای رفع تعهد ارزی صادرات
ســال  98تا  ،1400امــکان ثبت فروش
ریالی به عراق و افغانســتان در بازه زمانی
 22فروردین تا  16مرداد  97در ســامانه
جامع تجــارت و رفع تعهــد ارزی آن و
همچنین امکان رفع تعهد ارزی صادرات
ســال  97از طریــق واگــذاری کوتاژها
امکان رفع تعهد ارزی صادرات ســال 97
از طریق واردات در مقابل صادرات خود و
شرکتهای هم گروه را از مهم ترین موارد
ذکر شده در این دستورالعمل عنوان کرد.
در ادامه این نشست به سواالت و ابهامات
نماینــدگان تشــکل های اقتصــادی و
صادرکنندگان در زمینه بسته سیاستی
برگشــت ارز صادرات سال های  1397تا
 1400پاسخ داده شد.

در ادامه برنامه های «هر یکشنبه یک افتتاح»صورت گرفت؛

افتتاحفرهنگسرایاستادشریعتدرمحلهحصهجنوبی
در ادامه اجرای برنامه های «هر یکشنبه ،یک افتتاح» با حضور شهردار اصفهان ،رئیس و اعضای شورای اسالمی
شهر اصفهان پروژ ه های فرهنگی و عمرانی منطقه ۱۰شهرداری افتتاح و کلنگزنی شد.
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سایتثبتآگهیمفقودی:
agahinaslefarda.ir 021 - 88016649 88356308

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

031 - 32274793 32274792

نوبت اول

آگهـی مزایـده فروش زمین

شهرداری نایین به استناد مصوبه 8-2شماره 78/5/673مورخ 99/12/23شورای محترم اسالمی شهر نایین در نظر دارد تعداد 3قطعه زمین با کاربری مسکونی
به نشانی :محله چهل دختران ،ابتدای بازار ،بعد از فضای سبز را با مشخصات جدول و پالن تفکیکی و کروکی محل که به پیوست می باشد را با قیمت پایه کارشناسی
و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/03/08با تکمیل اسناد مزایده و مدارک مورد نیاز به انضمام یک فقره ضمانتنامه بانکی دارای
اعتبار سه ماهه و یا فیش واریزی نقدی (هر قطعه به صورت جداگانه) به حساب  0105850675005شهرداری نزد بانک ملی نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در
دو پاکت جداگانه سربسته الک و مهر شده (در پاکت الف ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز نقدی سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت ،فتوکپی شناسنامه ،کارت ملی و
دیگر اسناد مزاید) به دفتر حراست شهرداری نایین تحویل و رسید دریافت دارند.
شرایطمزایده -1 :متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت ،به دبیرخانه شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت
برندهشدنظرفمدتهفتروزنسبتبهواریزبهایزمین اقدامنماید.عدمواریزدرمهلتتعیینشده،انصراف درخریدتلقیشدهودراینصورتسپردهتودیعیمتقاضی
به نفع شهرداری ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 -2کلیه هزینه های نقل و انتقال سند و چاپ آگهی در روزنامه و سایر هزینه های مرتبط با موضوع بر عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از
پیشنهادات مختار است.
-3قیمتپیشنهادیبایستیبهعددوحروفنوشتهشودودرصورتمبهمبودنمبلغپیشنهادی،ناخواناومخدوشبودنبهدرخواستمتقاضیترتیباثردادهنخواهدشد.
 -4متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین می توانند به امور عمرانی و شهرسازی خدمات شهرداری مراجعه نمایند.
 -5پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن شرط ،امضا نموده و به مزایده گزار تسلیم نماید.
 -6متقاضیان بایستی کپی شناسنامه و کارت ملی خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند و همچنین اشخاص حقوقی باید کپی آگهیهای تاسیس و آخرین
تغییرات د ر مورد دارندگان امضا مجاز پیشنهاد دهنده برای ا سناد مالی و تعهد آور و گواهی کد اقتصادی نیز ضمیمه نمایند.
 -7سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری با برنده مسترد نخواهد شد.
 -8پاکت های پیشنهادی قیمت داده شده راس ساعت 15روز شنبه مورخ 1400/03/08در محل شهرداری نایین با حضور اعضای کمیسیون معامالت باز خواهد شد و
حضور متقاضی در جلسه آزاد می باشد.
 -6شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند و با توجه به مفاد قوانین یاد شده مشمولین این قانون حق شرکت در مزایده را ندارد.
شناسه1134119 :

آگهـی مزایـده

اردشیر عسگری  -شهردار نایین

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل در نظردارد به استناد ماده  11آیین نامه اجرایی سازمان اوقاف و امور
خیریه نسبت به تنظیم قرارداد قطعه زمین بایره محصوره از موقوفه حسن مفرح واقع در ابوزید آباد ،محله سحرگاه ،خیابان
امام ،روبروی مسجد شهید رمضانی را از طریق مزایده عمومی کتبی و عنداللزوم حضوری برابر قانون موجر و مستاجر مصوب
سال  1376و آیین نامه اجرایی آن با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یک سال شمسی از تاریخ  1400/03/01تا 1401/03/01
به اجاره واگذار نماید.
مشخصات
ردیف
1

شناسه11341006:

دبيــر كميته اقــدام ارزي با
تاکید بر این مهــم در وبینار
 ISFAHANتخصصی « تشــریح بسته
سیاستی برگشت ارز صادرات
NEWS
سال های  1397تا »1400
گـــزارش
كه به همت اتــاق بازرگاني
حسندهانی
اصفهان برگزار شد ،از تصویب
بهره مندی صادرکنندگان از معافیت های
مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده
صادرات سال  97که بعد از تاریخ  30آذر
 98رفع تعهد شده باشد ،در کمیته اقدام
ارزی خبر داد و تصریــح کرد  :در صورت
تایید کمیته ماده  ،2ایــن مصوبه ابالغ و
اجرایی خواهد شد.
بهنــام ابراهیمی مدیر واحــد پژوهش و
بررسی های اقتصادی و مسئول میز اتاق
اصفهــان در بانک مرکزی بــا بیان اینکه
با آغاز تحریم هــای ظالمانه و غیر قانونی
آمریکا بر علیه اقتصاد ایران ،مشــکالت
ارزی قابل توجهی در کشــور ایجاد شد
تصریح کرد :بانک مرکزی بعنوان متولی
تراز پرداخت ها و نظام ارزی کشور ،برای
مدیریت بازار ارز بخشــنامه هایی صادر
کرد که صدور این بخشــنامه ها و ســایر
اقدامات این بانک سبب ایجاد مشکالتی
برای فعاالن اقتصادی در حوزه صادرات و
واردات گردید.
وی افزود :وی پیگیــری اصالح قوانین و
بخشنامه های موجود را از دیگر اقدامات
اتاق اصفهان دانســت و تصریح کرد  :در
پارلمان بخش خصوصی اصفهان ،اصالح
قوانین به روش های مختلف مانند طرح
بانک مرکزی بعنوان
در جلســات شــورای گفتگوی دولت و
متولی تراز پرداختها بخش خصوصی و مکاتبات با دستگاه های
و نظام ارزی کشور،
اجرایی ذیربط همچنیــن از طریق طرح
برای مدیریت بازار
موضوع در برنامههای گفتگوی ویژه خبری
ارز بخشنامه هایی
و برگزاری جلساتی با حضور مدیر کل دفتر
صادر کرد که صدور
خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت
این بخشنامه ها و
ایران و تشکل های اقتصادی صادرکننده
سایر اقدامات این
استان پیگیری شد که ابالغ بسته سیاستی
بانک سبب ایجاد
برگشــت ارز صادرات سالهای  1397تا
مشکالتیبرای
 1400ماحصل بخشی از این پیگیریها
فعاالن اقتصادی
بوده است.
در حوزه صادرات و
وی در پایــان بــا تقدیر از همــکاری و
واردات گردید

عکس :اخبار اصفهان

در حالیکه اجرای طرح رجیستری از ورود ۳۶
میلیون موبایل قاچاق به ارزش ۶میلیارد دالر
جلوگیری کرده اما متأسفانه توسعه اجرای این
طرح برای سایر تجهیزات سیمکارتخور محقق
نشده است... .

دالر به کانال ۱۵هزار تومان
باز میگردد؟

ISFAHAN
NEWS

مورد مزایده

قطعه زمین بایره

مساحت (متر مربع)
213.75

کاربری

مزروعی

اجاره پایه ساالنه (ریال)
5.000.000

شروط و تعهدات -1 :متقاضیان می بایست تقاضای کتبی خود به انضمام یک فقره چک تضمینی به مبلغ  2.500.000ریال به نام اداره اوقاف و
امور خیریه شهرستان آران و بیدگل تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  1400/03/04به دبیرخانه این اداره تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
 -2کمیسیون مزایده ساعت  10صبح روز چهارشنبه  1400/03/05تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد نمود.
 -3به پیشنهادات ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4برنده مزایده موظف است پس از ا عالم نظر کمیسیون مزایده ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره نامه وفق قانون
موجر و مستاجر مصوب سال  1376و آیین نامه آن اقدام نماید ،در غیر این صورت موضوع به منزله انصراف تلقی و ضمن ضبط مبلغ چک
تضمین به نفع موقوفه ،برابر مقررات نسبت به تنظیم قرارداد با نفر بعدی اقدام خواهد شد.
 -5هزینه انتشار آگهی مزایده و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 -6در پایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق و حقوقی به موقوفه ندارد و می بایست مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل موجر نماید.
 -7حضور متقاضی در جلسه کمیسیون مزایده بالمانع است.
 -8از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تاخیر اجاره بها اخذ خواهد شد.
 -9کمیسیون مزایده در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و می تواند در صورت نیاز آگهی را در نوبت های بعدی تمدید کند.
* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل مراجعه و یا با شماره تلفن های 54755535
داخلی  2کارشناس امور اقتصادی و بهره وری تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل
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ادامه از صفحه یک
 ...افزایش قیمــت دالر چه خواهید
کرد؟ مسلما دولت در این مدت کم با
این تورم کاری نمیتواند بکند و تورم
به یادگار برای ما مردم خواهد ماند! تا
شــاید دولت بعدی با تدابیری و طی
روند چند ساله بتواند این تورم را مهار
کند و اال بزرگترین سیاست مداران
و اقتصاد دانان جهان نیز یک شــبه
چنین تورمی را نمیتوانند کنترل و
مهارکنند.
دولتها در ایــران معموالًبرای مهار
نرخ تورم از روش ارزپاشی و سرکوب
نرخ ارز استفاده می کنند درحالی که
چنین روشی در دنیا مرسوم نیست؛ با
این روش ،تورم در کوتاه مدت پایین
نگه داشته می شود ولی با یک اتفاق
غیرمنتظره مانند خــروج ترامپ از
برجام ،فنر تورم رها شــده و با تورم
باالیی رو به رو می شویم .دولت برای
کنترل تورم و نرخ ارز باید نقدینگی را
نیز مدیریت کند  .دولت ها باید دقت
داشته باشند که نقدینگی که مانند
سیل ویرانگر اســت را در جهت باال
بردن توان تولید داخل استفاده کنند
نه اینکه اجازه دهند این نقدینگی در
داللی و سوداگری به کار گرفته شود.
االن بیش از 3400هزار هزار میلیارد
تومان نقدینگی داریم که اگر قرار باشد
درصدی از آن به خطا رود ،به هرجایی
که برود ،آنجا را ویران میکند.
فارغ ازتمام این مذاکرات که اکنون
وجــود دارد و مطمئنــا مداومــت
خواهد داشــت باید در داخل کشور
برنامه جدی برای حمایت از تولید و
تولیدکنندگان ایرانی داشته باشیم.
امروزه برای راه اندازی یک کار تولیدی
چندین نوع مجوز باید گرفته شــود
که تولیدکننده را عاصی کرده است
در این حالت کســی دیگر به دنبال
تولید نمیرود و واردات افزایش می
یابد بعد با کوچکترین مشکل ،پیش
بینی ها بهم می ریــزد و قیمت ها از
کنترل خارج می شود .یا اگر مشکلی
بین ایران و یکی از کشــورها بوجود
بیاید و فروش نفت به مشکل بخورد،
ورود ارز نفتی به کشــور متوقف می
شود ،همه واردات تحت الشعاع قرار
می گیرد و قیمت ارز نیز باال می رود
همانطور کــه دالر در مقطعی به 32
هزار تومان هم رسید .آنوقت دوباره
باید بر ســر میز مذاکره ای بنشینیم
که دوســت نداریم و قرار داد هایی
را امضا کنیم که مردم کشــورمان را
متضرر می کند اما چــاره ای نداریم.
چرا کشورهایی که وابستگی کمتری
دارند تا کنون برای هیچ کاری توبیخ
نشده اند ؟ چون توانایی توبیخ آنها در
جهان وجود ندارد .در حال حاضر همه
مسائلاقتصادیوحتیسیاسیکشور
را به مذاکرات وین گره زده ایم اما تا
کی مردم کشور ما باید منتظر انواع
مذاکرات باشند؟ چرا یک سند جامع و
ملی 20ساله برای خود کفایی اقتصاد
نوشته نمیشود و اجرایی نمی شود تا
حداقل بدانیم  20ســال دیگر مردم
کشورمان در یک امنیت اقتصادی به
سر می برند ،بدون هیچ وابستگی ؟!

جزئیات اعمال محدودیتهای سفر در عید فطر اعالم شد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت :جزئیات اعمال محدودیتهای سفر در عید فطر بر اساس مصوبات
ستاد مقابله با کرونا در استان اصفهان اعالم شد.
سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به اعمال محدودیتهای سفر ویژه عید فطر امسال بر اساس مصوبات
ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت :بر این اساس از ساعت  ۱۴روز سه شنبه  ۲۱اردیبهشت تا ساعت  ۱۲روز
شنبه ۲۵اردیبهشت محدودیت سفر در سراسر استان اعمال خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از همکاری مردم با فرهنگ استان اصفهان در اجرای طرح ممنوعیتهای ترافیکی ابراز داشت:
از شهروندان درخواست داریم از از مسافرتهای غیر ضروری در این ایام خودداری کنند.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان بــا بیان اینکه ممنوعیت اعمال شــده ســفر بــا هدف جلوگیری از گســترش
بیماری کرونا و حفظ ســامت جامعه اعمال شــده اســت ،افزود :کســانی که به صورت غیر مجاز به ویژه پالکهای غیر بومی
در شهرستانهای استان تردد داشته باشــند عالوه بر اینکه در شــهرهای قرمز مبلغ یک میلیون تومان و شــهرهای نارنجی و زرد مبلغ
 ۵۰۰هزار تومان جریمه خواهند شــد به جرم تهدید علیه ســامت عمومی جامعه و بی توجهی به قوانین بهداشــتی توقیف سیستمی
میشوند.

دود بیتدبیری مسئوالن حوزه مسکن در چشم مردم می رود؛

جوالندالالندربازارمسکن

توسعهمحلههمتآباداصفهان
با رویکرد راهبردی «مردم محور»
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت :پروژه
گـــــزارش بازآفرینی محله همتآباد اصفهان با مشارکت 100
مریم یادگاری
درصدی مردم در فاز اول بوده کــه طرح و برنامه این
پروژه به عنوان اقدام جهادی جهت توسعه درونزا برای اولین بار در کشور صورت
پذیرفته است.علیرضا قاریقرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان
اینکه بازآفرینی شهری ،فرصتی برای رونق زندگی در بخشهای قدیمی و بافت
مرکزی شهرها به شمار میرود .اظهار کرد :با اجرای چنین طرحی به جای احداث
شهرهای جدید و حاشیهنشینی ،بافت مرکزی شهر که دارای امکانات زیرساختی
همچون برق ،آب و گاز است ،احیا میشود و مردم با بازسازی و بازآفرینی ،کیفیت
زندگی بهتری را پیدا میکنند.وی افزود :اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
اقداماتی را درجهت کنترل وپیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی در محدوده
ها ومحالت هدف بازآفرینی انجام داده ،که این امر برنامهها وپروژههای اجرایی
کوتاه مدت ومیان مدت را به خود اختصاص داده است.مدیرکل راه و شهرسازی
استان اصفهان بیان داشت :پروژه همتآباد یکی از مهمترین پروژههای بازآفرینی
در شهر اصفهان است .این پروژه با مشارکت  100درصدی مردم (مالکان) در فاز
اول قرار دارد و از خصوصیات ویژه آن کارفرمایی مالکان بوده که از طریق ایجاد
شرکت تعاونی ،احیاء و نوسازی صورت گرفته ،همچنین از دیگر خصوصیات آن راه
اندازی و اداره دفتر تسهیلگری توسط شرکت تعاونی و نهاد محلی است که برای
اولین بار به عنوان اقدام جهادی برای توسعه درو نزا در کشور صورت پذیرفته است.
وی به تشریح نحوه کار در پروژه بازآفرینی محله همت آباد پرداخت و گفت :مطابق
با این برنامه ،عرصه تحت اختیار ساکنین در این منطقه که از محالت مصوب بافت
فرسوده محسوب میشود بصورت گروهی تجمیع شده و به بلوکهای 4تا 5طبقه
تبدیل میشود.ویقرآن تصریح کرد :اراضی باقیمانده جهت فراهم نمودن خدمات
شهری بکار میرود .لذا افراد ساکن در این مناطق از آپارتمانهایی نوساز با ارزشی
فزون تر از منازل قبلی برخوردار می شوند و بدون پرداخت هزینه ،خدمات شهری
در نزدیکی منزلشان فراهم میشود.وی ابراز داشت :احیا بافت مرکزی ،جلوگیری
از حاشیهنشــینی و افزایش کیفیت زندگی ،رهاورد بازآفرینی شهری است که
پروژه همتآباد اصفهان الگوی ملی در این حوزه محسوب میشود .همچنین این
پروژه با اهدافی بزرگ در زمینه خدمت به مردم ،مصداقی از تحقق عملی اقتصاد
مقاومتی است.

مسکن یکی از مهمترین نیازهای زندگی خانواده است ،اما در
حال حاضر با توجه به افزایش بسیار زیاد قیمت زمین ،مصالح
ساختمانی،آهنآالتوسایرهزینههایجانبیبرایساختیک
مسکن معمولی ،این نیاز زندگی به دغدغهای برای خانوادهها به
ویژه جوانان تبدیل شده است.
آنهایی کــه در کارهای
ساخت و ساز فعالیت دارند
حتما با این موضوع و انتظار
 ISFAHANبرای تامین مصالح و به طور
 N E W Sویژه آجر آشناتر هستند و
گـــزارش
خیلی وقتها پس از گذر
باشگاه خبرنگاران
از هفت خوان رستم ،سپس
با قیمت باال شــاید بتوانند مصالح مورد
نیاز خود را تامین کنند .اما در این آشفته
بازار آنچه که به نظر میرسد ،بیتوجهی
به تبعات گرانی مصالح ساختمانی است
چراکه این موضوع شرایط خانهدار شدن
مردم را سختتر میکند و در نهایت رکود
تورمی در حوزه مسکن را رقم میزند و در
ماههای اخیر با وجود اینکه قیمت مسکن
سر به فلک کشــیده ،دولت هیچ اقدامی
برای کنترل آن انجام نداده و تنها محدود
به مصاحبهها و امضــای تفاهمنامههایی
در زمینه ساخت مسکن ملی شده است.
کمیسیونعمران
وضعیت اقتصاد کشور و گرانی تورم تا جایی
مجلسدرجلسات
به آن دامن زده است که نه کسی توان خرید
متعددباوزیر صنعت
ملک دارد و نه مالکی حاضر به فروش ملک
و معدن و تجارت علت
است ،زیرا معتقد است قیمت مسکن بازهم
گرانی را در کمیسیون
باالتر مــیرود و در چند مــدت اخیر هم
مورد بررسی و از وزارت
مجلس اعالم کرده بــرای کاهش قیمت
مربوطه درخواست
مصالح ساختمانی به دولت فشار میآورد
اعمال نظارت و فراهم
تا نرخ این اقالم کاهش یابد.
کردن نیازمندیهای
تغییر روزانه ،ساعتی و حتی لحظهای در
مردم ملزم کرده است

قیمتها عالوه بر بخش کاالهای اساسی
ســبد خانوار ،مدتها اســت که به حوزه
مصالح ســاختمانی و مواد اولیه ساخت و
ساز هم کشیده شــده و مشخص نیست
با این بیثباتی که در بــازار وجود دارد و با
بیانگیزگی سازندگان مسکن چه اتفاقاتی
در انتظار صنعت ساختمان کشور است.
رحمت اهلل فیروزیپور عضو کمیســیون
عمران مجلس پیرامــون افزایش قیمت
مصالح ســاختمانی اظهار کــرد :مصالح
ساختمانی به تبع سایر افزایش قیمتها در
همه عرصهها نیز افزایش سر سام آور داشته
است که همه موارد به هم ارتباط دارد.
نماینده نطنز و بادرود و قمصر در مجلس
شورای اسالمی گفت :اینکه جوانان برای
تامین مسکن ناتوان هســتند علتهای
متعدد دارد از جمله نداشتن شغل مناسب،
عدم درآمد کافی ،گرانــی زمین و مصالح
ساختمانی و عدم تامین تسهیالت است.
او تاکید کرد :میطلبد مسئوالن ذی ربط

در خصوص ساماندهی و نظارت بر قیمت
مصالح مورد نیاز ساختمان از آهن ،سیمان،
سنگ ،کاشی ،سرامیک و درب و پنجره و ...
تدابیر الزم را اتخاذ و اجرا کنند .فیروزیپور
افزود :کمیسیون عمران مجلس در جلسات
متعدد با وزیر صنعت و معدن و تجارت علت
گرانی را در کمیســیون مورد بررسی و از
وزارت مربوطه درخواست اعمال نظارت و
فراهمکردننیازمندیهایمردمملزمکرده
است .نماینده مردم نطنز و بادرود و قمصر به
لزوم همکاری دولت و مجلس برای نظارت
بیشتر بر بازار مصالح ساختمانی تاکید کرد
و گفت :باید دولت و مجلس در کنار یکدیگر
برایاینموضوعتصمیمهایمهمیبگیرند
تا اقشار کم درآمد و نیازمند مسکن ،بیشتر
از این آسیب نبینند.
حسن شکاری ،یکی از فروشندگان مصالح
ساختمانی در بادرود در خصوص وضعیت
بازار مصالح ساختمانی گفت :با شیوع کرونا
در کشور و کاهش واردات و صادرات ،قیمت

مصالح ساختمانی با افزایش نرخ و کمبود
در بازار مواجه شده است.
او به گرانی مسکن اشاره کرد و افزود :اگرچه
صنعت ساختمانسازی در پی گران شدن
مصالح ساختمانی دچار مشکل و رکود شده
اســت ،اما ملکهایی که تا چند ماه پیش
برای فروش راکد مانده بودند امروز مشتری
زیادی پیدا کردهاند و البته خرید و فروش
هم دچار پیچیدگیهای متعدد شده است.
مجتبی چاکری پیمانکار ساختمانی نیز از
بیتوجهی مسئوالن به مصالح مهم گرانی
گالیه کرد و اظهار کــرد :قیمت میلگرد و
سیمان افزایش چشمگیری داشته است
در حالی که هیچ کدام از اینها وابستگی
چندانی به نرخ دالر ندارند و این امر نتیجه
بیبرنامگی و عدم نظارت مسئولین بر بازار
را میرســاند و همین بیکفایتی ،عرصه
جوالن دالالن را باز گذاشته تا دود افزایش
قیمت مصالح ساختمانی ،باز هم به چشم
مردم برود.

حمل و نقل

برایافتتاحوبهرهبرداریچندپروژهعمرانی؛

وزیر راه و شهرسازی امروز به اصفهان
سفرمیکند

درادامهبرنامههای«هریکشنبهیکافتتاح»صورتگرفت؛

افتتاحفرهنگسرایاستادشریعتدرمحلهحصهجنوبی
خـــبــــر
اخبار اصفهان

درادامهاجرایبرنامههای«هریکشنبه،یکافتتاح»با حضورشهرداراصفهان،رئیسواعضایشورایاسالمیشهراصفهانپروژ ههایفرهنگی
و عمرانی منطقه ۱۰شهرداری افتتاح و کلنگزنی شد.

قطار «هر یکشنبه یک افتتاح» بار دیگر
به منطقه  10شــهرداری اصفهان رسید و
پروژه های مختلفی کلنگ زنی و به بهره برداری
رسید .یکی از پروژه هایی که در این منطقه به بهره برداری رسید
فرهنگسرای استاد محمد جواد شریعت بود که در زمینی به وسعت
یک هزار و ٨٠٠متر مربع با هزین ه ای بالغ بر ٧٠میلیارد ریال احداث
شده است .این فرهنگسرای مجهز و زیبا در محله حصه جنوبی به
عنوان یکی از محرو م ترین نقاط شهر احداث شد و در اختیار مردم
قرار گرفت .عملیات اجرایی احداث فاز نخســت خیابان ورودی
اطشاران به طول  300متر و با هزینه ای بالغ بر  340میلیارد ریال
یکی دیگر از برنامه هایی بود که در منطقه 10شهرداری اصفهان آغاز
شد .کلنگ احداث فاز اول ورودی خیابان اطشاران را یکی از جوانان
این محله بر زمین زد .سال گذشته در زمان افتتاح ایستگاه آتش
نشانی اطشاران ساکنان این محله و شهرک میالد درخواست خود را
مبنی بر احداث ورودی این محله مطرح کردند که موضوع بررسی و
در دستور کار قرار گرفت .سرانجام پس از رفع مشکالت زیاد در زمینه
آزادسازی مسیر خیابان ورودی محله اطشاران ،عملیات اجرایی فاز
نخست احداث این خیابان آغاز شده تا مشکل چندین ساله مردم
اطشاران رفع و خواسته آنها محقق شود.
امروز همچنین کلنگ یک مجموعه گردشگری تفریحی با مساحت

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف 90دســتگاه ماینر و  60دستگاه پاور
به ارزش  36میلیارد ریال خبر داد .سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت:
ماموران کالنتری 11شهرستان تیران وکرون با انجام اقداماتی اطالعاتی از فعالیت
تعداد زیادی دستگاه ماینر در یک کارگاه مطلع و وارد عمل شدند.وی افزود :پس
از انجام هماهنگی های الزم یک گروه از ماموران بــه محل مورد نظر اعزام و در
بازرسی از آنجا 90دستگاه ماینر و 60دستگاه پاور قاچاق را کشف کردند.جانشین
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد :ارزش دستگاه های کشف شده توسط
کارشناسان مربوطه36میلیارد ریال اعالم شده است.سرهنگ هاشمی فر با اشاره
به دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده خاطر نشان کرد :افرادی هستند که
برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینر های قاچاق
هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبرو می شوند.

 1100مترمربع و زیربنای  9هزار مترمربع که قرار است در  8طبقه
احداث شــود با حضور شــهردار اصفهان رییس و اعضای شورای
اسالمی شهر اصفهان به زمین زده شد .آغاز عملیات اجرایی بوستان
کوی میالد با مساحت 4500مترمربع و هزینه 15میلیارد ریال یکی
دیگر از برنامه هایی بود که در هفتاد و نهمین برنامه از سری برنامه
های «هر یکشنبه یک افتتاح» انجام شد.
حصه و زینبیه با چهارسال گذشته تفاوت زیادی کرده
است
شهردار اصفهان در این آیین با بیان اینکه هواره دغدغه رفع مشکالت
و تغییر در شرایط محله حصه را داشتیم ،اظهار کرد :به دنبال تحقق
شعارعدالتفضاییکهیکرویکردجدیبوددرمحلهایمانندحصه

حـــوادث

اخبار اصفهان
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در شهـــر

در این آشفته بازار آنچه که به نظر میرسد ،بیتوجهی به تبعات گرانی مصالح ساختمانی است

خـــبــــر

کشف 90دستگاهماینر

 ۳۴نمایشگاه تا پایان امسال در اصفهان برپا میشود

ی شده در اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان شمار نمایشگاههای پیش بین 
تا پایان امسال را  ۳۴عنوان اعالم کرد .علی یارمحمدیان مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان
اصفهان گفت :شرکت نمایشگاههای اصفهان در سالهای اخیر توانســته شرایطی را ایجاد کند تا فعاالن
اقتصادیوتالشگرانحوزهکسبوکاربهبهترینشکلممکنتوانمندیهایخودرادرمعرضبازدیدمخاطبان
و عالقهمندان قرار دهند .او تصریح کرد :قرار بر آن بود که نمایشگاههای اصفهان از پنجم اردیبهشت امسال و با
برگزاری نهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ،گیاهان دارویی و ماهیان تزئینی آغاز شود ،اما به دلیل قرار گرفتن در
شرایط قرمز کرونایی ،این رویدادها با تاخیر آغاز میشود .مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با
اشاره به اینکه رویدادهای نمایشگاهی در گروه دوم مشاغل و کسبوکارها جای گرفتهاند ،تصریح کرد :ستاد پیشگیری از کرونا
مجوز را صادر کرده است که نمایشگاهها در شرایط نارنجی و زرد کرونا برگزار شود؛ بنابراین اکنون که شهرستان اصفهان در وضعیت نارنجی قرار
دارد ،شرایط برای برگزاری نمایشگاهها مهیاست .یارمحمدیان خاطرنشان کرد :چشماندازهای ویژهای برای نمایشگاه بینالمللی اصفهان پیشبینی
شده است و بر این اساس خالقیت ،نوآوری ،کارآفرینی و ارائه خدمات متمایز با بهترین کیفیت و مناسبترین هزینه برای تبدیل شدن به تحسین
برانگیزترین شرکت نمایشگاهی و...از مهمترین چشم اندازهای شرکت نمایشگاههای بینالمللی اصفهان به شمار میرود.
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محمولهسنگینافیونیبهمقصدنرسید

فرمانده انتظامی استان از کشف  479کیلو تریاک در عملیات ماموران انتظامی
شهرستان خوروبیابانک خبر داد .ســردار محمدرضا میرحیدری بیان داشت:
ماموران انتظامی شهرستان خوروبیابانک با اشراف اطالعاتی از تردد سوداگران
مرگ در یکی از محورهای ارتباطی این شهرستان مطلع و وارد عمل شدند .وی
افزود :سرانجام یک ســواری پرادو که در تاریکی شب تردد می کرد شناسایی و
دستور ایست صادر شد که راننده و سرنشین آن به دستور ماموران توجهی نکردند
و شروع به تیراندازی کردند.فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد :ماموران
پلیس نیز با رعایت اصول ایمنی و قانونی با قاچاقچیان درگیر شدند و سوداگران
مرگ که عرصه را بر خود تنگ دیدند خودرو را رها و در تاریکی شب متواری شدند.
این مقام انتظامی بیان داشت :در بازرسی از خودروی این سوداگران مرگ 479
کیلوتریاک2،دستگاه بیسیم موتوروال و یک جفت پالک جعلی کشف شد.

ایسنا

خبر داد.
علیرضا قاریقرآن با اعالم این خبر ،گفت :امروز (سه شنبه  ۲۱-اردیبهشت
ماه) ،وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح پروژههای «فاز اول مسکن محله
همتآباد»« ،باند دوم مبارکه-بروجن»« ،زیرگذر مسکن مهر نائین» و
«مرکز تحقیقات قیر و آسفالت» به استان اصفهان سفر می کند.
وی افزود :بازدید از طرحهای عمرانی این استان و آغاز عملیات اجرایی
طرح اقدام ملی مسکن در قالب چهار هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی و احداث
محور نائین-طبس از دیگر برنامههای این سفر یک روزه است ۲۴ .واحد از
پروژه مسکن محله همت آباد اصفهان افتتاح میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه پروژه همت آباد یکی
از مهمترین پروژه های بازآفرینی در شهر اصفهان است ،اظهار کرد :پروژه
همتآباد اصفهان ،مدل و برنامهای از بازآفرینی در وسعت بزرگ است ،این
پروژه با حمایت و اعتماد مردم به خوبی در حال پیشرفت بوده و نخستین
بلوک بازسازی منازل آن با ظرفیت  ۲۴واحد آماده افتتاح است.
وی افزود :حدود  ۷۵هکتار از بافت فرســوده اصفهــان مربوط به محله
همتآباد است .این منطقه از لحاظ موقعیت شهری ،جغرافیایی و اقتصادی
محلهای خوب و نزدیک به مناطق مرغوب اصفهان است ،بنابراین پروژه
بازآفرینی محله همت آباد عالوه بر ایجاد فضای مناســب برای اسکان
شهروندان ،دسترسیهای بهتری به بزرگراههای اطراف و همچنین عبور
و مرور ایجاد میکند.

که شرایطی نامناسب دارد اقدامات زیادی در این چندسال انجام شد.
قدرت اله نوروزی تصریح کرد :طی دو تا سه سال گذشته بر اساس
مصوبات شورای اسالمی شهر و تصمیمات شهرداری شاهد تحوالت
بسیار خوبی در محله حصه هستیم؛ خیابان ها و کوچه های محله
حصه همگی آسفالت شده و رینگ چهارم از کنار این محله در حال
احداث است ،همچنین ساخت ورزشگاه و مجموعه فرهنگی در این
محله نوید بخش تغییرات قابل توجه در آن است .وی اضافه کرد :در
صورتیکه حرکت های آغاز شده در محله حصه تا سال های آینده نیز
تداوم پیدا کند به طور حتم محله حصه با تغییرات قابل مالحظه ای
مواجه شده و امکانات این محله با سایر نقاط شهر همسان می شود.
شهردار اصفهان ادامه داد :مردم این محله تفاوتی با شهروندان سایر
محالت اصفهان ندارند اگرچه مي توان گفت وظیفه مدیریت شهری
نسبت به شهروندان محله هایی مانند حصه سنگین تر است.
وی با بیان اینکه محله زینبیه نیز امروز نسبت به چهار سال گذشته
تغییرات اساسی داشته است ،افزود :با این وجود اقداماتی که در این
محالتصورتگرفتهکافینیستبلکهریلگذاریبراییکحرکت
قوی تر و وسیع تر است تا جایی که همه شهروندان احساس برابری،
دیده شدن و بی نیازی از نیازهای اولیه و احساس آرامش و آسایش
داشته باشند .با نگاه برابر در این دوره مدیریت شهری حرکت ها آغاز
شده اگر چه به این شرایط راضی نبوده و قانع نخواهیم شد.

BREAKING NEWS
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گـــــزارش

جان باختن يک نفر در آتش سوزي پژو405

رئیس پلیس راه استان گفت :در اثر برخورد سواري پژو  405با کاميون
کشنده بنز و آتش گرفتن پژو در آزاده راه اميرکبير يک نفر جان خود
را از دست داد .ســرهنگ اصغر زارع گفت :در پي برخورد سواري پژو
 405با کشنده بنز در محور اميرکبير ،بالفاصله عوامل گشت پليس راه
کاشان اصفهان به محل حادثه اعزام شدند.وی عنوان داشت :در بررسي
انجام شده مشخص شد سواري پژو  405با کشنده بنز برخورد ميكند
كه متاســفانه در اين حادثه ،خودرو ســواري دچار آتش سوزي شده
و راننده پژو جان خود را در آتش سوزي از دســت مي دهد.اين مقام
انتظامي بيان داشت :کارشناسان تصادفات جاده اي پليس راه کاشان
اصفهان علت وقوع اين حادثه را عدم توجه به جلو توســط راننده پژو
 405اعالم کرده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از سفر
وزیر راه و شهرســازی برای افتتاح و بهره برداری
چند پروژه عمرانی در روز ســه شنبه به اصفهان
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سارقانسنگهایقیمتیدستگیرشدند

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری  2سارق که  100میلیارد ریال
سنگ قیمتی را سرقت کرده بودند ،خبر داد .سرهنگ حسین ترکیان
بیان داشت :پس از سرقت ســنگ های قیمتی یک مغازه در اصفهان ،
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه پس از انجام اقداماتی خاص  2سارق در
ارتباط با این سرقت شناسایی شدند گفت :این سارقان در شهر یاسوج
زندگی می کردندکه پس از کسب نیابت قضائی یک گروه از ماموران به
آنجا اعزام و هر  2سارق را دستگیر کردند.رئیس پلیس آگاهی اصفهان
ادامه داد :ســارقان در بازجویی های تخصصی پلیس به سرقت 100
میلیارد ریال سنگ قیمتی از اصفهان و فروش آنها به  3مالخر در شیراز
اعتراف کردند.

یک سوم بیماران کرونایی در آینده دچار مشکالت ریوی هستند

طبق نتایج مطالعه جدید ،بیشتر بیمارانی که پس از تجربه عفونت شدید کووید ۱۹از بیمارستان مرخص می شوند ،به سالمت کامل برمی گردند،
اما یک سوم آنها تا یکسال دارای اثرات بیماری بر ریه های شان هستند .بیماری کووید  ۱۹میلیونها نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است .افراد
کرونایی معموالً زمانی در بیمارستان بستری میشوند که ریههای شأن درگیر میشود که به آن پنومونی (ذات الریه) گفته میشود.در حالی که
پیشرفت قابل توجهی در درک و درمان ذات الریه حاد ناشی از کووید  ۱۹حاصل شده است ،اما در مورد مدت زمان بهبودی کامل بیماران و ادامه
تغییرات در ریهها ،موارد کمی قابل درک است.در این مطالعه جدید ،محققان دانشگاه ساوتهمپتون انگلیس با همکاری همکاران خود در ووهان
چین ،تاریخ طبیعی بهبودی از ذات الریه شدید کووید  ۱۹را تا یک سال پس از ترخیص از بیمارستان بررسی کردند ۸۳.بیمار پس از ترخیص از
بیمارستان در فواصل سه ،شش ،نه و دوازده ماهه تحت نظر بودند .در هر مقطع زمانی آنها تحت ارزیابی بالینی و همچنین ارزیابی عملکرد ریهها،
سی تی اسکن از قفسه سینه برای گرفتن عکس از ریهها و آزمایش راه رفتن قرار گرفتند.در طول  ۱۲ماه در بیشتر بیماران بهبود عالئم ،توان
ورزشی و تغییرات  CTمربوط به کووید  ۱۹مشاهده شد .به نظر میرسد در  ۱۲ماه اکثر بیماران به طور کامل بهبود یافته اند اگرچه حدود  ٪۵از
بیماران هنوز احساس تنگی نفس داشتند .عملکرد ریوی یک سوم از بیماران همچنان کم بود و این مسئله در زنان بارزتر از مردان بود .همچنین
در سی تی اسکن حدود یک چهارم بیماران هنوز مناطق کوچکی در ریهها تغییر کرده بود.

گزارش

آغاز کارآزمایی فاز سوم واکسن برکت از شنبه آینده

تزریق عمومی در اواسط تابستان

محقق اصلی پروژه و مسئول تیم نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن
کوو ایران برکت گفت :اگر از  ۲۵اردیبهشت کارآزمایی را شروع کنیم،
حدودا اواخر خرداد ماه نتایج کارآزمایی بالینی مشــخص میشــود،
بنابراین در اواسط تابستان یا اوایل شهریور میتوانیم تولید انبوه داشته
باشیم و واکسن را در اختیار مردم بگذاریم.
«مینو محرز» محقق اصلی پروژه و مسئول تیم نظارت بر فاز مطالعات
بالینی واکسن کووایران برکت با اشاره به روند فازهای کارآزمایی این
واکسن ،بیان کرد :واکسن برکت مرحلهی اول و دوم خود را با موفقیت
به اتمام رساند و طی جلسهای که هفتهی قبل برگزار شد ،مجوزهای
الزم برای فاز سوم انجام شده است و شــنبه آینده تزریق فاز سوم با
 ۲۰هزار داوطلب در ایران انجام میشــود که از این تعداد  ۱۱هزار و
 ۵۰۰نفر از تهران و البرز و بقیه از اســتانهای اصفهان ،مشهد ،شیراز
و بوشهر اســت.محرز در مورد عوارض کارآزمایی بر روی داوطلبان،
گفت :تا به حال این کارآزمایی عوارض جدی نداشــته است ،به طور
کلی واکســنهای ضعیف شــده ،معموال عارضهی محدودی دارند و
کم عارضه محسوب میشــوند و حتی اگر عوارضی هم داشته باشند،
معمولی و از نوع درجه یک شناخته شــده است.محقق اصلی پروژه و
مســئول تیم نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن برکت ،در پاسخ
به زمــان تزریق عمومی این واکســن ،افزود :اگر از  ۲۵اردیبهشــت
کارآزمایی را شــروع کنیم ،حدودا اواخر خرداد ماه نتایج کارآزمایی
بالینی مشخص میشود ،بنابراین در اواسط تابستان یا اوایل شهریور
میتوانیم ،تولید انبوه داشته باشیم و واکسن را در اختیار مردم بگذاریم.
محرز با اشاره به شرایط ثبت نام برای داوطلبان کارآزمایی گفت :ثبت
نام برای کارآزمایی فاز ســوم همچون دورههای قبل است و با همان
ســامانه افراد میتوانند اقدام به ثبتنام کنند ،تا االن هم  ۴۰الی ۵۰
هزار نفر ثبت نام کردند و باید از بین آنها  ۲۰هزار نفر انتخاب شــوند.
وی ادامه داد :افراد از  ۱۸سال تا  ۷۵ســال میتوانند ،ثبت نام کنند و
بعد از آن افراد از نظر بیماری زمینه یا داروهایی که مصرف میکنند،
مورد بررسی قرار میگیرند.همه شرایط مثل قبل است و داوطلبها در
صورت ایجاد عوارض بیمه خواهند بود.وی در مورد اثر واکسن برکت
بر ویروس جهش یافتهی هندی ،بیان کرد :هنوز به این شکل بررسی
نشده ،چون ویروس تازه به ایران آمده و باید روی واکسن امتحان شود،
اما طبق بررسیهایی که انجام شده ،واکسنهایی که با ویروس ضعیف
شده ساخته میشوند ،اثرش نسبت به بقیه واکسنها بهتر است.محرز
گفت :البته با وجودی که خیلی در مورد ویروسهای جهش یافته و اثر
واکسن ،مقاله کار نشده ،اما واقعیت این است که هر چه ویروسهای
جهش یافته بیشتر شود ،مقاومتشان در برابر واکسن بیشتر میشود،
بنابراین با واکسن و یا بدون واکسن باید پروتکلهای بهداشتی رعایت
شود.

توصیههای مهم برای بیماران مبتال به کم خونی
در ماه مبارک رمضان

بیماران مبتال به کم خونی در ماه مبارک رمضان باید برخی از توصیه
های تغذیه ای را جدی بگیرند.
بیماران مبتال به کم خونی برای اینکه بدون هیچ مشکلی روزه بگیرند
باید افطار خود را با خرما بازکنند زیرا این ماده مقوی حاوی آهن و مواد
معدنی فراوانی است.
بیماران مبتال به کم خونی باید بین زمان افطار تا سحر یک مشت آجیل
بخورند تا مواد معدنی مورد نیاز بدن شان تامین شود .از خوردن چای،
قهوه و نوشابههای گازدار خودداری کنند.
این افراد باید از وعدههای غذایی که شــامل جگر ،اسفناج و جعفری
اســت ،اهتمام ورزند؛ چرا که اینها حاوی آهن است .بیماران دچار
عارضه کم خونی باید تالش کنند تا یک وعده کامل غذایی را بخورند
که حاوی گوشــتهای غنی از ویتامین ویتامین  B۱۲و فولیک اسید
باشد.

باورهای غلط و حقایق درباره واکسنهای کووید۱9

رئیس اداره پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اشاره به اینکه اطالعات موثق درخصوص واکسنهای
کووید 19تنها از منابع موثق مانند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی میباشد ،به تشریح باورهای غلط و حقایق درباره
واکسنها پرداخت .محمدرضا اعتصامیراد با بیان اینکه یکی از ابهاماتی که درخصوص تزریق واکسن وجود دارد این است که اگر زوجی قصد داشته باشند
بچهدار شوند ،آیا دریافت واکسن کووید 19برای بارداری بی خطر است؟ ،که باید گفت :واکسن نه تنها خطرآفرین نیست بلکه برای سالمت و ایمنسازی
مادران در برابر ویروس بسیار مطلوب و مفید هم میباشد و اگر هر زمان واکسن مشخصی در مورد سالمت جنین و مادر دارای ابهام یا شک باشد ،از آن نوع
خاص از واکسن برای مادران باردار استفاده نخواهد شد.وی در خصوص اینکه بعد از تزریق واکسن ،آیا آزمایش کووید19مثبت میشود یا بیماری ایجاد
میشود بیانکرد :چون در واکسن یا تنها قطعاتی از ویروس وجود دارد یا صرفا پروتئینهای غیرقابل تکثیر ویروس وجود دارند ،ایجاد بیماری در اثر
واکسن از اساس غیرعلمی و غیرممکن است و هیچ یک از واکسنهای کووید 19باعث مثبت شدن آزمایش ( PCRنمونه حلقی /بینی) کووید 19نمیشود.
وی افزود :تزریق واکسن با تقویت پاسخ ایمنی بدن باعث تولید آنتی بادی موثر میشود ،اما برخی انواع پیشرفتۀ آزمایشهای سرولوژی (شناسایی آنتی
بادی) بعد از تزریق واکسن ،میتواند آنتی بادیهای مطلوب تشکیل شدۀ بعد از واکسن را شناسایی نمایند .رئیس اداره پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
معاونت بهداشت دانشگاه در پایان در خصوص باور غلط که واکسن کووید 19دی ان ای و ژن من را تغییر میدهد گفت :واکسنهای کووید 19به هیچوجه
تغییری در ژن انسان ایجاد نمیکنند و صرفا سیستم ایمنی را در برابر کووید 19تقویت مینمایند.

جزئیاتواکسیناسیونسالمندان

کفیر از بروز توفان سیتوکینی در بیماران
کرونایی پیشگیری می کند

نتایج مطالعه جدید نشــان می دهد ماست تخمیرشده موسوم به
کفیر می تواند از بروز توفان سیتوکینی پیشگیری نماید .نتایج یک
مطالعه جدید نشان میدهد مولکولهای موجود در نوعی ماست
معروف به کفیر ،با مسدود کردن ارتباط بین سلولها ،توانایی مبارزه
با باکتریهای بیماری زا را دارند.این گزارش همچنین نویدبخش
مبارزه با باکتریهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک است و به جلوگیری
از بروز توفان سیتوکینی که توسط کروناویروس اتفاق میافتد ،کمک

رئیسانیستیتوپاستور
ایران:

ایران در تولید واکسن
توان باالیی دارد

واکسیناســیون ما به صورت دو شیفت کار
میکنند و هیچ کسی را برنمی گردانیم مگر
اینکه واکسن دِپوی آن مرکز تمام شده باشد،
که آن هم بــرای فردا صبــح اش هماهنگ
میشود و واکسن تزریق میشود.
تبریزی در عیــن حال تصریح کــرد :البته
ناهماهنگیها ممکن اســت زمانی به وجود
بیاید که خارج از پیش بینی ما مراجعه کننده
حضور داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکه عــاوه بــر پایگاههای
واکسیناسیون قبلی که داشتیم حدود ۴۹۴
پایگاه واکسیناسیون تجمیعی با هزار و ۸۶۸
تیم واکسیناســیون اضافه شدند ،گفت :این
پایگاههای تجمیعی جاهایی مثل سالنهای
ورزشی و مدارس هســتند که به ظرفیت ما
افزوده شدند.
به گفته رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت
بهداشــت در کالنشــهر تهــران  ۴۸پایگاه
تجمیعی واکسیناسیون را داریم که با حدود
 ۳۲۱تیم کار واکسیناسیون را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه در تهران بیش از  ۵۰پایگاه
ثابت واکسیناســیون داریم و به این ظرفیت
 ۴۸پایگاه تجمیعی واکسیناســیون اضافه
شده است ،گفت :این هفته تعداد پایگاههای
تجمیعی هم افزایش پیدا میکنــد و از ۴۸
پایگاه به ۱۰۰پایگاه تجمیعی افزایش خواهد
یافت؛وحدود ۹۰۰تیمدرپایگاههایتجمیعی
کار واکسیناسیون را انجام خواهند داد.

تبریزی افزود :حــدود  ۱۰پایگاه خودرویی
واکسیناسیون هم تا روز شــنبه راه اندازی
خواهد شــد که تا االن  ۲پایگاه آن راه اندازی
شده است و  ۸پایگاه دیگر هم تا روز شنبه راه
اندازی خواهد شد
وی با بیان اینکه حــدود  ۸۴۰هزار نفر باالی
 ۷۵سال و تا  ۸۰سال داریم و یک هفته برای
واکسیناسیون این افراد زمان در نظر گرفتیم،
گفت :دو روز اول پیامک میزنیم به این افراد و
بعد از آن درخواست میکنیم افرادی که برای
آنها پیامک ارسال نشده به پایگاه اینترنتی
( )www.salamat.gov.irمراجعــه و ثبــت
نام کننــد و بعد از ثبت نــام دو روز بعد برای
آنها پیامک ارسال میشــود و زمان و مکان
واکسیناسیونشان اعالم خواهد شد.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با
بیان اینکه هنوز واکسن کرونا از طریق بخش
خصوصیواردکشورنشدهکهمراکزخصوصی
بخواهنداینواکسنرابفروشندوتزریقکنند،
گفت :این تبلیغات هم که در فضای مجازی
میشود کالهبرداری است.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت
افزود :تاکنون حدود  ۷هــزار مورد عوارض از
تزریق واکســن کرونا گزارش شده است که
حدود  ۹۹درصدش عالئم شبه آنفلوانزا بوده
است که با مصرف مسکن و خوردن ۳تا ۴لیتر
آب در روز به حداقل میرسد.
وی افزود :درخواست واکسن خیلی زیاد است

میکند.کفیر نوشیدنی لبنی پروبیوتیکی تخمیر شده است که از
طریق ریختن دانههای کفیر حاوی مخمر و باکتری اسیدالکتیک
در شیر گاو یا بز تولید میشود.پروبیوتیک ها به عملکردهای ایمنی
بدن کمک میکنند ،بر توازن جمعیت میکروبی در سیستم گوارش
تأثیر میگذارند و به طور بالقوه از بدن در برابر عفونتهای باکتریایی
محافظت میکنند.به گفته محققان ،خواص سالم پروبیوتیک ها
در ماست به طور گستردهای شــناخته شده است ،و یافتهها نشان
میدهد که چقدر آنها میتوانند داروهای مؤثری باشند.تیم تحقیق
نشان داد که مولکولهای ترشح شده از کفیر قادر به کاهش قابل
توجه شــدت ویروس وبا میشــوند .اثر ضدباکتریایی مبتنی بر

و این درخواســتها در کمیته فنی بررسی
میشود.
تبریزی با تاکید بر اینکه همه مشاغل حساس
برای واکسیناسیون در نظر گرفته شده است،
گفت:درفازسومنیروهایمسلح،پلیس،آتش
نشانی ،معلمان ،اساتید دانشگاهی ،زندانها
و محافظیــن زندانها ،رانندگان تاکســی و
رانندگان اتوبوس که حدود  ۴میلیون و ۵۰۰
هزار نفر هســتند را واکسینه میکنیم و این
افراد فارغ از محدودیت گروه بندی سنی برای
واکسیناسیونهستند.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت
افزود :پیش بینی مان این است که از اواسط
تیر یا اوایل مرداد کار واکسیناسیون این گروه
را انجام دهیم.
وی خاطرنشــان کرد :بیش از  ۹۰درصد از
کادر درمان واکسینه شــدهاند و  ۱۰درصد
باقیماندهافرادیبودندکهتازهبیمارشدهبودند
و نمیتوانستند واکسن کرونا را دریافت کنند
و تعدادی هم مرحله اول واکســن را دریافت
کردهاند و هنوز نوبت مرحله دوم تزریق واکسن
شأن نشده است و تعدادی هم شاید دوست
نداشته باشند این واکســن را بزنند که البته
تعدادشان خیلی کم است.
تبریزی گفت :همه دانشجویان علوم پزشکی
که فعالیت بالینــی دارند و به بیمارســتان
میروند واکسن را دریافت کردند یا دریافت
میکنند.

اختالل در ارتباط بین ســلولهای باکتریایی بود که یک رویکرد
امیدوارکننده در مقابله با باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک است.
نکته جالب توجه این اســت که در مطالعه پیگیری ،دانشمندان
مشــاهده کردند که مولکولهــای جدا شــده دارای ویژگیهای
ضدالتهابی چشمگیری در شرایط مختلف پاتولوژیکی و مدلهای
بیماری هســتند .به عنوان مثال ،نتایج تجربی نشــان داد که این
مولکولها به طور مؤثری موشهای مبتال به یک توفان سیتوکینی
ُکشنده را بهبود میبخشند؛ توفان سیتوکینی ،پاسخ ایمنی شدید و
یکی از دالیل اصلی مرگ در بیماران کرونایی است.محققان بر انجام
تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

 9ماده غذایی که باید برای محافظت از پوست در برابر آفتاب بخورید

مصرف مواد غذایی غنی از آنتی اکســیدان میتواند با جلوگیری از آسیب اشعه ماورا
بنفش ،از طریق مسلح کردن ســلولهای ما برای جلوگیری از آسیب ،از بین بردن یا
ترمیم سلولهای آسیب دیده ،از اثرات مخرب اشعه ماورا بنفش جلوگیری کند.
در اینجا لیستی از بهترین غذاهایی که میتوانید برای محافظت از پوست در برابر اثرات
مضر آفتاب مصرف کنید آورده شده است.
سعی کنید هر روز غذاهای غنی از آنتی اکســیدان را به طور مداوم مصرف کنید .آنتی
اکســیدانهای خاص مورد نیاز ما و غذاهایی که حاوی این آنتی اکسیدانها هستند
شامل موارد زیر است...
هندوانه
هندوانه یکی از غذاهای غنی از آب اســت که آن را به گزینهای عالی برای مرطوب نگه
داشتن پوست (و بدن) تبدیل میکند .اما هندوانه سرشار از لیکوپن است که در میوهها
و سبزیجات رنگدانهای قرمز یافت میشود و به این ترتیب در جلوگیری از ایجاد آفتاب
سوختگی نقش دارد.
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سبک زندگی

همه ما به خوبی میدانیم که اســتفاده از ضد آفتاب و
مترجم
پریساجمدی استفاده از کاله ،عینک آفتابی و لباس محافظ مهمترین
اقداماتی است که میتوانیم در جهت محافظت از خود در
برابر اثرات مضر آفتاب انجام دهیم .اما آیا میدانید رژیم غذایی یکی دیگر از
روشهای بسیار موثر (و ضروری!) است که میتوانیم به واسطه آن از آسیب
پوستی ناشی از آفتاب جلوگیری کرده و آن را به حداقل برسانیم؟
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گزارش

رئیس مرکز مدیریت شــبکه وزارت بهداشت گفت :بعد از
تزریق دوز اول واکسن ایمنی در بدن ایجاد نمیشود و از هفته
سوم سطح ایمنی بدن باال میرود و دو هفته بعد از تزریق دوم
ی رسد.
به سطح ایمنی دلخواه م 
جعفر صادق تبریــزی با بیان
اینکــه بعد از تزریــق دوز اول
 ISFAHANواکســن کرونا ایمنی در بدن
 N E W Sایجاد نمیشود و از هفته سوم
ســطح ایمنی بدن باال میرود
گزارش
مهر
و دو هفته بعد از تزریق دوم به
سطح ایمنی دلخواه میرسند،
افزود :ولی در آن زمان هم نباید ماسکها را
کنار بگذاریم و فاصله اجتماعی را برهم بزنیم
و در تجمعهــا حضور پیدا کنیــم و دلیلش
این است که واکســن ایمنی  ۱۰۰درصد را
نمیدهد.
وی در ادامــه درباره واکسیناســیون گروه
سنی باالی  ۸۰ســال گفت :تا روز شنبه ۱۸
اردیبهشــت ،یک میلیــون و  ۶۵۶هزار نفر
واکسینه شدند که از این تعداد  ۴۲۰هزار نفر
باالی ۸۰سال بودند.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت
با بیان اینکه حدود یک میلیون و صد هزار نفر
در کشور باالی  ۸۰سال سن دارند ،ادامه داد:
تعداد واکسن مورد نیاز برای واکسیناسیون
افراد باالی ۸۰سال را داریم و این تعداد در کل
کشورتوزیعشدهوهیچمشکلینیستوتانفر
آخر را واکسینه خواهیم کرد.
وی افزود :برای واکسیناسیون افراد  ۷۵سال
به باال منتظر ورود واکسن هستیم و به محض
ورود واکسن ،تزریق افراد باالی  ۷۵سال آغاز
رئیس مرکز مدیریت میشود.
شبکه وزارت بهداشت تبریزیبااشارهبهاینکهروزپنجشنبهیاجمعه
این اتفــاق خواهد افتاد و مــا از روز جمعه یا
بابیان اینکههنوز
واکسن کرونا از طریق شنبه انجام واکسیناسیون افراد  ۷۵سال به
بخش خصوصی وارد باال را اعالم خواهیم کرد ،گفت :طبق برنامه
کشور نشده که مراکز واکسیناســیون جلو میرویم و بــا توجه به
خصوصیبخواهنداین ظرفیتی که وجود دارد از افــراد برای انجام
واکسن را بفروشند و واکسیناسیوندعوتمیکنیم.
به گفته رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت
تزریق کنند ،گفت:
این تبلیغات هم که در بهداشت تا چند روز آینده واکسیناسیون افراد
فضای مجازی میشود باالی ۸۰سال به اتمام خواهد رسید.
وی خاطرنشــان کــرد :همــه پایگاههای
کالهبرداری است.
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هویج
هویج مملو از ویتامین  Aاســت ،که به دلیل دارا بودن بتا کاروتن خاصیت محافظت از
پوست را فراهم میکند .بتا کاروتن از خانواده آنتی اکســیدان کاروتنوئیدها است که
طول موجهای مختلف نور ماورا بنفش خورشید را جذب میکند ،بنابراین از سلولها
در برابر آسیب محافظت میکند.
بروکلی
کلم بروکلی سرشار از ویتامین  Cاست ،که توانایی تثبیت رادیکالهای آزاد و لغو توانایی
آنها در تداوم آسیب سلول و بافت را دارد .رادیکالهای آزاد مولکولهایی هستند که حاوی
یک یا چند الکترون جفت نشده هستند.
آنتی اکسیدانها مانند ویتامین  Cدارای الکترون اضافی برای ذخیره هستند و میتوانند
با اهدای الکترونهای مورد نیاز به رادیکالهای آزاد در گردش ،فعالیت رادیکالهای آزاد
را خنثی کنند و در نتیجه از حمله به مولکولهای سالم محافظت کنند.
ویتامین  Cهمچنین به دلیل نقش حیاتی در تولید کالژن برای حفظ خاصیت کشسانی
پوست مهم است .به دنبال سایر مواد برای افزایش ویتامین  Cهستید؟ فلفل دلمهای
سبز ،نخود سبز ،توت فرنگی ،بلوبری ،یا پرتقال ماندارین را امتحان کنید.
انواع توتها
توت -مانند توت فرنگی و تمشــک -مملو از پلی فنول است که میتواند به کاهش اثر
پیری ناشی از آفتاب کمک کند و خطر سرطان پوست را تا حد زیادی کاهش دهد .برای
مصرف بیشتر پلی فنل انگور قرمز و انار بخورید.
کلم پیچ

کلم پیچ کوهی مملو از ویتامین  ،Aویتامین  Cو لوتئین است که همه آنها به محافظت
در برابر آفتاب کمک میکنند .به ویژه لوتئین (به مقــدار قابل توجهی در کلم پیچ ،و
همچنین اسفناج و گشنیز یافت میشود) ،میتواند به کاهش آفتاب سوختگی کمک
کند.
روغن زیتون
روغت زیتون حاوی ویتامین  Eاست .ویتامین  Eبه دلیل توانایی در خنثی کردن اثرات
مخرب رادیکالهای آزاد که از قرار گرفتن در معرض نور خورشــید ناشــی میشود،
شناخته شده است .از دیگر غذاهای غنی از ویتامین  Eمیتوان به سبزیجات برگ سبز،
کلم ،ذرت ،بادام و گردو اشاره کرد.
سالمون
ماهی سالمون سرشار از اسیدهای چرب امگا  3است که به کاهش التهاب ناشی از قرار
گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید کمک میکند.
آواکادو
امگا  !3ویتامین  ! Eلوتئین! فیتوشــیمیایی! آووکادو نه تنها برای مراقبت از پوســت
مناسب است بلکه در مورد محافظت از چشم نیز فوقالعاده عمل میکند.
گوجه
گوجه فرنگی  ،یکی دیگر از منابع غنی از لیکوپن ،یک روش فوق العاده هوشمند برای
محافظت از پوست در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از اشعه خورشید است .گوجه فرنگی
همچنین منبع خوشمزه ویتامین  Aو ویتامین  Cاست.
منبع www.realsimple.com :

رئیس انیســتیتو پاســتور ایران
درباره تولیــد واکســن در این
مجموعه اظهار کرد :انیســتیتو
پاســتور ایران یک قرن فعالیت
پُرافتخار خود را پشت سر گذاشته
و نشــان داده که یار دیرین مردم
اســت .مرحله ســوم کارآزمایی
واکسن این مجموعه در حال انجام
است که امیدواریم با اثبات کارایی
در دسترس همگان قرار بگیرد.
علیرضا بیگلری با اشاره به اینکه
فاز اول و دوم انسانی این واکسن
در کشــور کوبا انجام شده است،
مطرح کرد :فاز سوم در  ۷استان
کشــور در حال انجام اســت که
 ۲۴هزار داوطلب این امر شــدند
و تاکنــون روی یک ســوم این
تعداد مطالعه انجام شــده است.
امیدواریم تا یک مــاه آینده این
مطالعه را بــه پایان ببریــم و با
ارزیابی مثبت وزارت بهداشت و
سازمان غذا و دارو روبه رو شویم.
بیگلری با بیان اینکه ایران به لحاظ
علم پزشکی یکی از کشورهای برتر
منطقه و فاصلهاش با دنیا بسیار کم
اســت ،تصریح کرد :ما در برخی
حوزههای خاص از متوسط کشور
هم باالتر هستیم .در حوزه تولید
واکسن ،ایران ثابت کرده که از بنیه
بسیار خوبی برخوردار است .ایران
کشوری است که بیماری آبله را با
واکسن خود مهار کرد.
او تاکیــد کرد :در ســختترین
شــرایط میتوان از دل تهدیدها
فرصت خلق کرد؛ ما در شــرایط
تحریمی دست به تولید واکسن
زدیم.
رئیس انیستیتو پاســتور ایران با
بیان اینکه کرونــا ،پیچیدهترین
مشکل بشر در یک صد سال اخیر
اســت ،افزود :این بیماری تمام
ابعاد زندگی انســان را بهم زد و
دانش بشــری را در علوم زیستی
و ســامت به چالش کشید .این
اولین بار بود کــه در دنیا به این
حجم از واکســن کرونا یعنی ۱۶
میلیارد ُدز نیاز داشتیم.او با اشاره
به تولید واکسنهای مختلف در
دنیا بیان کرد ۴ :روش ســاخت
واکســن در دنیا بــه کار گرفته
میشــود و هرکدام ویژگیهای
مختلف خود را دارند .برای داوری
واکسن باید به دنبال ایمن بودن،
اثربخشــی یا کارایــی و توانایی
بازمهندســی در مقابل جهشها
باشیم .خوشبختانه واکسنهای
تولید داخل در این مدت نشــان
دادهاند که بسیار کم عارضه و کارا
هستند.رئیس انیستیتو پاستور
ایران با بیان اینکه واکســن این
مجموعه ُدز یادآور دارد که تاکنون
در  ۲استان نیز تست شده است،
گفت :واکســن انیستیتو پاستور
بیش از  ۸۴درصــد ایمنی ایجاد
کرده اســت و با ُدز یادآور ایمنی
آن به  ۱۰۰درصد میرســد .یک
تزریق از ُدز یادآور این واکسن به
تنهایی میتواند در افرادی که قبال
کرونا گرفتند تــا  ۱۸برابر ایمنی
ایجاد کند.بیگلــری درباره زمان
تولید انبوه این واکســن تصریح
کرد :تا پایــان خــرداد ،حداقل
یک میلیون ُدز از این واکســن را
در اختیار مردم قرار میدهیم به
شرط اینکه مجوز استفاده را وزارت
بهداشت صادر کند .پس از آن هر
ماه ،یک میلیون ُدز به تولید اضافه
میشود و تا پایان پاییز میتوانیم
ماهانه  ۶تا  ۷میلیــون ُدز تولید
کنیم.
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Iran Pushing for Guaranteed
Relief from Banking
Sanctions: CBI

Iran is pressing the United States for a guaranteed
relief from sanctions that have targeted the country’s
entire banking system in recent years, the Governor
of the Central Bank of Iran (CBI) said.
In written answers given to questions by American
economic news website Bloomberg published on
Sunday, Abdolnasser Hemmati said that Iran has
been insisting on removal of banking sanctions as
a condition to return to full compliance with the
JCPOA, the international agreement on Iran’s nuclear
program that was abandoned in 2018 by a former
government in Washington.
“The removal of sanctions against the central bank,
Iranian banks, SWIFT, and any money transfer
between them and major foreign correspondent
banks, needs to be verified,” said Hemmati making
a reference to the financial massaging service
in Belgium which refuses to clear transactions
involving the CBI and other Iranian banks because of
US sanctions.
Iran and the US have been engaged in indirect talks
with other global powers in the Austrian capital
Vienna as they seek to revive the JCPOA.
US president Joe Biden said on Friday that the United
States is ready to lift many of the sanctions imposed on
Iran in recent years but he indicated that Iranian side
has not been happy with the move and is pressing for
a more inclusive sanctions relief.
Iranian negotiators in Vienna have made it clear that
Washington should do more to salvage the JCPOA
as it was the party who violated its commitments
regarding the deal.
Hemmati told the Bloomberg he was hopeful that
a deal could be reached in the talks in Vienna. He
said that Iran would be able to verify whether the
sanctions have been relieved from the banks.
“ Personally, I am hopeful about the trend of
negotiations ... We will make the verification in our
own ways,” he said, according to remarks confirmed
on the CBI website on Sunday.

Nearly 10,000 national
housing units ready to be
handed over to applicants

Iran’s deputy transport and urban development
minister announced that nearly 10,000 national
housing units are ready to be handed over to the
applicants.
Mahmoud Mahmoudzadeh also said, “We at the
Ministry of Transport and Urban Development are
looking to implement the national housing action plan
on a larger scale.”
As reported last week, the ministry has provided
Housing Foundation of the Islamic Revolution with
land for the construction of 81,000 housing units
under the framework of the mentioned plan.
According to Transport and Urban Development
Minister Mohammad Eslami, the Housing Foundation
of the Islamic Revolution is going to construct 100,000
housing unit under the mentioned plan of which so far,
the land for 81,000 units has been provided.
The official noted that so far 56,000 applicants
have registered with the foundation to receive the
mentioned housing units.
The National Housing Action Plan aims to construct
400,000 small and medium-size apartments (70100 square meters in size) across the country and
particularly in Tehran, where housing prices have
risen most sharply.Nearly half of the total number
of the said houses will be constructed in Tehran’s
suburban “new towns” such as Parand and Pardis,
respectively located in the west and east of the city.
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Global oil market eyeing Iran
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Kerman
Province
to expand
economic
cooperation
with
Hungary

Analysts see the
e nd of May as a
ISFAHAN w onderful day
N E W S for oil markets, as
it’s the deadline
News
economy
for Vienna talks
that could lead to
an agreement or observe
t alks failing and then
leading to an extension or
ceasing of negotiations,
the newspaper said in the
report.
If an agreement is made,
I ran’s oil industry
w ould quickly enter
a race in the market
which is still suffering
f rom the coronavirus
p andemic and OPEC
P lus production cut
a greement, but Iran
would spare no effort to
revive its position in the
global oil market.
C iting an unnamed
Iran exported
source in the Oil Ministry,
2.5 million bpd
t he report added that
of oil, including
there is an oversupply in
condensate,
before the
the oil market right now
resumption of
b ecause of a decrease
sanctions and it
i n demand due to the
can return to that
pandemic, but Iran knows
point if sanctions
how to influence and find
are removed as a
its place and it can do it if
result of reviving
sanctions are removed.
the JCPOA.

The Director of the National Iranian Oil
R efining and Distribution Company
(NIORDC)’s compressed natural gas (CNG)
programs Mohammad-Hossein Baqeri has
said that 132,000 public transport vehicles
are going to become dual-fueled across the
country.
T he mentioned vehicles are going to
become dual-fuel under the framework
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What’s News

Beginning of the fourth round of talks in
Vienna to revive the JCPOA and multilateral
attempts to reach a win-win agreement as
soon as possible has caught eyes in global
o il market, making OPEC Plus ministers
closely watch developments in Vienna, Iran
Newspaper wrote in a report on Monday.

Over 130,000 public
transport vehicles to
become dual-fuel
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Iran’s oil production has
increased to the highest
p oint since May 2019,
but there is still a large
g ap between current
p roduction and Iran’s
4-million bpd capacity.
Some sources have said
that Iran’s oil facilities
a re ready to maximize
production as soon as an
agreement is reached.
Iran exported 2.5 million
b pd of oil, including
condensate, before the
resumption of sanctions
and it can return to that
p oint if sanctions are
r emoved as a result of
reviving the JCPOA.
T he US has reportedly
expressed readiness to
cancel sanctions related
to oil, banking, shipping,
insurance, metals, auto
and airplane sectors, but
there are several points of
disagreement regarding

the measures the US must
take to rejoin the JCPOA as
well as what Iran can do to
return to full compliance
with the deal.
I n the meantime,
e xperts say that the
t alks have reached an
a cceptable point and
t here might be good
n ews soon. Fereidoun
Majlesi, an international
politics expert, told Iran
Newspaper that it’s not
easy for officials to make
positive statements since
it could be difficult for
them if talks fail. This is
a signal that there have
b een communications
a t different levels
b etween the two
s ides of negotiations
a nd there has been a
positive assessment of
c ommunications, he
added.
Recently, there has been

of a program launched back in May 2020,
for the promotion of CNG consumption
instead of gasoline. The program is aimed at
converting over 1.46 million public vehicles
into dual-fuel ones.
According to Baqeri, so far over 306,000
vehicles have registered in this program of
which only 132,000 have met the required
criteria to become dual-fuel.
Some 16,400 of the approved vehicles have
been introduced to designated centers and
are currently in line to be converted and
15,500 are also in line to be introduced to
the mentioned centers, the official said.

Solution: NO 758

a wave of decrease in oil
i ndustry investments,
according to the report,
that shows the world is in
a transition period from
f ossil energies to new
types of energy.
R ecently during the
P etersburgh climate
d iscourse conference,
the UN Secretary-General
r ecommended that
banks stop investing in
fossil energies because
they were no more costeffective.
I t is not predictable
h ow the oil industry
w ould be in 2050 and
what the prices would
b e at that time from a
b roader perspective.
I ran should maximize
its oil production to be
able to take advantage
o f the soon-to-vanish
opportunity.

Baqeri further noted that six contractors
have been selected for converting the
mentioned vehicles, and to this end, 279
centers have been equipped across the
country.
The official also announced the preparation
for turning 200,000 vehicles active in car
agencies and internet taxi platforms into
dual-fuel cars.
Since the implementation of a program
for rationing subsidized gasoline and
increasing fuel prices in November 2019,
CNG consumption has been rising in the
country.

News
Iran ranks 1st among West Asia’s top
electricity producers
Deputy Head of Iran Electricity
Industry Syndicate said Iran
is currently the region’s top
c ountry in terms of power
g eneration with over 85
gigawatts of installed capacity,
IRNA reported.Payam Baqeri
said the electricity industry
is a productive and strategic
industry that is considered
infrastructure for many other
sectors and is a prerequisite for
their development.
In this regard Iran is considered
o ne of the most advanced

countries in the region in terms
of electricity industry, he said.
A ccording to Baqeri, the
electricity industry also has
great potentials for exports
due to its good capacities and
domestic production of almost
all the equipment needed in
this industry.The official noted
that the country’s electricity
i ndustry has not been able
to grow in proportion to its
potentials and capacities over
the past few years due to some
problems and obstacles.

H ead of Kerman
Province Chamber
of Commerce said
o n Monday that
t rading between
t he province and
Hungary is limited
t o pistachios
a nd dates, but
i t can expand to
exchange of goods
and technology in a
broad scale.
S peaking in the
virtual meeting on
K erman-Hungary
c
ooperation
c apacity, Mahdi
T
ayyebzadeh,
H ead of Kerman
Province Chamber
o f Commerce,
Industry, Mines and
A griculture, said
t hat agriculture
h as a dominating
role in economy of
t he province and
t here is interest
i n farming with
new technologies,
i ncluding
in
i rrigation and
c
onsumption
optimization.
H e also said
t hat Kerman
P rovince could
h ave cooperation
w ith Hungary in
o ther areas like
renewable energies,
g
reenhouse
a griculture and
t ransferring of
g oods to Europe
t hrough Hungary
b ecause of its
preferential tariff
a greements with
o ther European
states.
A s the next
s peaker, Mohsen
R ashid Farrokhi,
H ead of National
A ssociation of
Iranian Dates, said
t hat Iran’s export
of dates to Hungary
w as too low but
could increase one
U S sanction were
removed.
M ohammad Ali
M
ohammad
M irzaeian, Iran’s
a mbassador in
H ungary, hoped
t hat the ties
b etween Tehran
a nd Budapest
c ould grow with
i mprovements
i n coronavirus
vaccination and US
sanctions removal.

ISFAHAN
NEWS

05

Politics

Tuesday ,May 11 , 2021, No. 776

ISFAHAN
NEWS
news
politics

Qalibaf:
Cowardly
terrorist act
ineffective
on Afghan
nation’s
resolute will

I ran’s Parliament
s peaker in a letter
a ddressed to the
head of Afghanistan’s
Wolesi Jirga (House of
the People) reacted to
yesterday’s terrorist
a ct emphasizing:
b lank and coward
t errorist acts are
q uite ineffective
on the resolute will
o f the friendly and
b rother nation of
A fghanistan for
e stablishment of
sustainable security,
d
evelopment,
construction, and fate
making.
M ohammad Baqer
Q alibaf has in the
l etter addressed
t o Mir-Rahman
R ahmani also
e xpressed deep
r egret over the
coward terrorist act
i n Kabul in which
m any primary
s chool students
were martyred and
m ore students got
wounded.
W hile strongly
c ondemning that
t errorist act that
took place in the holy
month of Ramadan
and made bitter the
t aste of the Afghan
n ation, I pray to
B enevolent Allah’s
altar for the salvation
of the martyrs of that
act, the fast curing of
its injured victims,
a nd patience and
perseverance of the
b ereaved victims,
a dded the Iranian
Parliament speaker.
Q
alibaf
also
r eiterated that he
i s sure that such
t errorist acts are
q uite ineffective
on the resolute will
o f the friendly and
b rother nation of
A fghanistan for
e stablishment of
sustainable security,
d
evelopment,
c onstructing their
country, and deciding
about their own fate.
Taking advantage of
t his opportunity, I
also pray to Sanctified
Allah for full health
a nd evermore
success for your good
self and the esteemed
parliament members,
g overnment and
nation of Afghanistan.

Ghani declares day of mourning for victims of school
bombing

President Ashraf Ghani declared Tuesday, April 11, a day of mourning for victims of the Kabul
and Logar bombings.Dozens of people, mostly students, were killed in the Pul-i-Alam truck
bombing and Saturday’s explosions at the Dasht-i-Barchi school in Kabul.Ghani said on Sunday
he had asked the first vice-president to provide cash assistance to the victims’ families, Pajhwok
reported.The attack on innocent people, especially students, was a crime against humanity, and
the perpetrators were abhorred by the nation, he added.Ghani said he had tasked his second
vice-president with hammering out a security plan in consultation with the residents of the
area and report back to him within two weeks.
On Sunday, security officials and victims’ families said the toll had risen to 68 dead and nearly
190 wounded.Ghani said: “I declare Tuesday a national (day of) mourning to pay tribute to the
martyrs of the Logar terrorist attack and the students in Kabul…”

Official: Promising prospects for Vienna talks
imminent

 he third day of the fourth round of Vienna talks that is underway today is going to have
T
"promising prospects", Head of Iranian President's office Mahmoud Vaezi said on Sunday.
Negotiations are being pursued under the supervision of the country's authorities with
the aim of removing the imposed sanctions and restoring the rights of the Iranian people,
Vaezi tweeted.
The talks have made good progress, he said, adding that although the process is difficult,
given the previous talks, it's prospects could be promising.
What matters most at this phase is national solidarity and unity, he pointed out.
Any measure by groups and media that sends a message of division is against the national
interest and undermines the negotiating team, he further noted.

U.S. and Iran want to restore the nuclear
deal; Nytimes

news

UNSC to investigate recent
events in occupied lands

President Biden and Iran’s leaders say they
share a common goal: They both want to
re-enter the nuclear deal that President
Donald J. Trump scrapped three years ago,
restoring the bargain that Iran would keep
sharp limits on its production of nuclear fuel
in return for a lifting of sanctions that have
choked its economy.

According
to
Newyork times,
after five weeks
ISFAHAN but
of shadow boxing
N E W S in Vienna hotel
News
rooms — where
politics
the two sides pass
notes through European
intermediaries — it has
become clear that the old deal,
strictly defined, does not work
for either of them anymore, at
least in the long run.
The Iranians are demanding
that they be allowed to keep
the advanced nuclear-fuel
production equipment they
installed after Mr. Trump
abandoned the pact, and
integration with the world
financial system beyond
what they achieved under the
2015 agreement.The Biden
administration, for its part,
says that restoring the old deal
is just a steppingstone. It must
be followed immediately by an
agreement on limiting missiles
and support of terrorism —
and making it impossible for
Iran to produce enough fuel
Iran and the
for a bomb for decades. The
United States “are Iranians say no way.Now, as
really negotiating negotiators engage again in
different deals,”
Vienna, where a new round
said Vali R. Nasr, a
of talks began on Friday, the
former American
official who is now Biden administration finds
itself at a crucial decision point.
at Johns Hopkins
University School Restoring the 2015 accord,
with all its flaws, seems doable,
of Advanced
International
interviews with European,
Studies. “It’s why
Iranian and American officials
the talks are so
suggest. But getting what
slow.”

Secretary of State Antony J.
Blinken has called a “longer
and stronger” accord —
one that stops Iran from
amassing nuclear material for
generations, halts its missile
tests and ends support of
terrorist groups — looks as far
away as ever.That is potentially
a major political vulnerability
for Mr. Biden, who knows he
cannot simply replicate what
the Obama administration
negotiated six years ago,
after marathon sessions in
Vienna and elsewhere, while
offering vague promises
that something far bigger
and better might follow.Iran
and the United States “are
really negotiating different
deals,” said Vali R. Nasr, a
former American official
who is now at Johns Hopkins
University School of Advanced
International Studies. “It’s why
the talks are so slow.”
The Americans see the
restoration of the old deal
as a first step to something
far bigger. And they are
encouraged by Iran’s desire
to relax a series of financial
restrictions that go beyond
that deal — mostly involving
conducting transactions with
Western banks — because

it would create what one
senior administration official
called a “ripe circumstance
for a negotiation on a followon agreement.”The Iranians
refuse to even discuss a larger
agreement. And American
officials say it is not yet clear
that Iran really wants to restore
the old deal, which is derided
by powerful hard-liners at
home.With Iran’s presidential
elections six weeks away, the
relatively moderate, lameduck team of President Hassan
Rouhani and Foreign Minister
Mohammad Javad Zarif are
spinning that an agreement is
just around the corner. “Almost
all the main sanctions have
been removed,” Mr. Rouhani
told Iranians on Saturday,
apparently referring to the
American outline of what is
possible if Tehran restores
the sharp limits on nuclear
production. “Negotiations are
underway for some details.”
Not so fast, Mr. Blinken has
responded. He and European
diplomats underscore that
Iran has yet to make an equally
detailed description of what
nuclear limits would be
restored.
But even if it does, how Mr.
Biden persuades what will

News

almost surely be a new hardline Iranian government to
commit to further talks to
lengthen and strengthen the
deal is a question American
officials have a hard time
answering. But Mr. Biden’s
aides say their strategy is
premised on the thought that
restoring the old deal will
create greater international
unity, especially with
Europeans who objected
strenuously to Mr. Trump’s
decision to exit a deal that was
working. And even the old deal,
one senior official said, “put
a serious lid on Iran’s nuclear
program.”Hovering outside
the talks are the Israelis,
who continue a campaign of
sabotage and assassination to
cripple the Iranian program —
and perhaps the negotiations
themselves. So it was notable
that the director of the Mossad,
who has led those operations,
was recently ushered into the
White House for a meeting
with the president. After an
explosion at the Natanz nuclear
plant last month, Mr. Biden
told aides that the timing —
just as the United States was
beginning to make progress
on restoring the accord — was
suspicious.

The UN Security Council (UNSC) will
convene on Monday to discuss the recent
developments in the occupied lands and
territories and also in “Sheikh Jarrah”
neighborhood.
News sources announced the establishment
of a UN Security Council meeting on Monday
to review the recent developments occurred
in the occupied lands and territories.
According to the report, the UN Security
Council is scheduled to consider escalating
tensions in the occupied lands on Monday
and Israeli attacks on Palestinians in Al-Aqsa
Mosque and Sheikh Jarrah neighborhood.
International pressure has been mounted in
recent days on the Zionist regime to end the
violence against Palestinians in the occupied
territories.
In this regard, many countries in the region
have condemned the violent actions of the
Zionist regime in Eastern occupied lands in
Palestine.

Zionists clash with
Palestinian worshipers in
Al-Aqsa Mosque

A violent clash erupted between Zionist
military forces and Palestinian worshippers
in Al-Aqsa Mosque on Monday.
The courtyards of Al-Aqsa Mosque once again
witness the violent attack of Zionist military
forces on Palestinian worshipers in support
of Israeli settlers.
Lebanese-based Al-Mayadeen Telegram
channel reported in a breaking news that
a large number of Palestinian worshipers
gathered in the courtyards of Al-Aqsa Mosque
to counter illegal entry and attacks by settlers,
and wrote that occupiers fired tear gas, plastic
bullets and rocket-propelled grenades to
disperse the worshipers.
According to the report, violent clashes
started between Israeli settlers and
Palestinians in Al-Aqsa Mosque minutes ago,
and Palestinian youth are controlling the
settlers' attacks.
Al-Jazeera news website also reported fierce
clashes broke out between Zionist military
forces and Israeli settlers by publishing
images of violent scenes of clashes in Al-Aqsa
Mosque.

Iran condemns attack on its diplomatic facilities in Iraq
Iranian Foreign Ministry Spokesman Saeed Khatibzadeh
strongly condemned the attack on Iranian diplomatic
facilities in Iraq.
Speaking in his weekly press conference on Monday, Saeed
Khatibzadeh answered questions on a wide range of topics.
Iran strongly condemns attack on its diplomatic facilities
in Iraq
"Unfortunately, last night, some individuals attacked the
Iranian Consulate General in Karbala. Iranian officials at
Consulate and Embassy contacted relevant authorities
in Iraq. Security forces dealt with the attackers," said
Khatibzadeh in reaction to the attack of some rioters to the
Iranian consulate in Karbala.
"The Islamic Republic of Iran strongly condemns the attack
on its diplomatic facilities in Iraq and hopes that Iraq will
fulfill its duties in this regard," he added, saying, "Last night,
we submitted a protest note to the Iraqi embassy in Iran,
and we expect the Iraqi government to perform its duties
well."
Martyr Soleimani's case being pursued in intl. forums
The spokesman also pointed to the Yahoo News report on
the assassination of Martyr Soleimani and the involvement
of the Zionist regime and Iraqi Kurdistan, saying, "The case

of Martyr Soleimani is being pursued in the Judiciary and
in international forums. Many of these reports are not
hidden from us."
"Our position is the same, those who directly or indirectly
in any country participated in this cowardly assassination
certainly have criminal and judicial responsibility," he
added.
Stable future in Afghanistan reachable via intra-Afghan
talks
"We are following the events in Afghanistan closely and are
concerned about some developments," said Khatibzadeh
referring to the latest terrorist attack in Kabul.
He denounced the act of terrorism that targeted ordinary
people, especially students, and offered his condolences to
the families of the victims and wished speedy recovery for
the wounded people.
"We think it is time to use the atmosphere of brotherhood
and to unite and act in unison against this extremist
t hinking and the ISIL and Takfiri groups. We wish
A fghanistan a stable future, and this will happen
through genuine dialogue between Afghan groups and
government," the Iranian diplomat added.
Negotiating team not decision-maker, decision made in

Tehran
Khatibzadeh spoke about
the possibility of extending the agreement between
Iran and the IAEA, saying, "What Araghchi said in the
interview is that the law of the parliament is binding and
the agreement between Iran and the IAEA will end on May
21. Naturally, because we are in no hurry to conclude these
talks and do not allow them to erode the negotiations, we
do not want any date to prevent the exact implementation
of Tehran's executive instructions."
"The negotiating team is not the decision-maker and the
decision is made in Tehran," he stressed.
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Iran denies
presence of its
trucks at Karabakh
Iran’s embassy in
Baku has denied
reports claiming the
movement of Iranian
trucks carrying goods
in Karabakh.
Following
the
publication of some
images on social
media alleging the
presence of Iranian
trucks
carrying
goods in Karabakh,
the Iranian embassy
in Baku denied the
report and stated that
the images and videos
are “incorrect”.
“At a time when
relations between
the two friendly and
brotherly countries
are developing, groups
that do not want these
relations to develop
publish such baseless
and false information,”
the embassy stressed.

world's worst overall COVID19- death toll, has "no doubt"
been undercounting fatal cases, top pandemic adviser
Anthony Fauci said Sunday.
The country has officially lost over 5

The United States, which has reported the
81,000 people to the disease caused by the
SARS-CoV-2 coronavirus -- but a University
of Washington study released Thursday
estimated deaths at more than 900,000, AFP
reported.
"That's a bit more than I would have thought
the undercounting was," Fauci told NBC's
"Meet The Press."
"But I think there's no doubt... That we are and
have been undercounting."
The United States has reported over 32.6
million cases since the virus was first
identified at the end of 2019 in China.
America was battered by a spike in cases and
deaths after the end-of-year holidays, but
since January new infections have come down

Cyber-attack on US fuel
pipeline leads to state of
emergency

The US government issued
emergency legislation on Sunday
after the largest fuel pipeline in the
US was hit by a ransomware cyberattack.The Colonial Pipeline carries
2.5 million barrels a day - 45% of the
East Coast's supply of diesel, gasoline
and jet fuel.It was completely
knocked offline by a cyber-criminal
gang on Friday and is still working
to restore service, BBC reported.A
total of 18 states have been granted
a temporary hour of service waiver
for transporting gasoline, diesel, jet
fuel, and other refined petroleum
products.They are Alabama,
Arkansas, District of Columbia,
Delaware, Florida, Georgia,
Kentucky, Louisiana, Maryland,

Prominent Iranian singer, composer and barbat (barbud) player Abdolvahhab
Shahidi passed away early Monday at the age of 99 years old.Iran's House of
Music declared the demise of the great master and offered condolences to the
renowned musician's family and the music society.His grandchild Ali Kheradmand
wrote on his Instagram account that the master was not hospitalized due to getting
infected with COVID-19, because he got the first dose of corona vaccine on May 5, 2021. In fact, Shahidi
spent his last hours at the hospital due to his heart condition. Abdolvahhab Shahidi was born in
Meymeh, Isfahan province, on 24 September 1922. He started his artistic activities in 1940s when he
started singing and playing Santour and oud from master Esmail Mehrtash.
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Iran Pushing for Guaranteed Relief
from Banking Sanctions: CBI

'No Doubt' US Has Undercounted COVID
Deaths, Says Fauci

"That's a bit more
than I would
have thought the
undercounting
was," Fauci told
NBC's "Meet The
Press."

Great Iranian musician Abdolvahab Shahidi dies
at 99

as vaccination rates have jumped.
"We are turning the corner. We have 58 percent
of adult Americans with at least one shot, over
110 million Americans fully vaccinated,"
White House COVID-19 coordinator Jeffrey
Zients told CNN's State of the Union.
US President Joe Biden wants 70 percent of
adults in the US to have received at least one
shot of the COVID-19 vaccine by the July 4
Independence Day holiday.
But the rate peaked around April 10 and has
been declining since then, with vaccine holdouts slowing the race to population immunity.
Federal, state and local officials are partnering
with pharmacies, restaurants, breweries,
supermarkets and sports teams to come up
with incentives to get people to get their shots.
In New Jersey, Governor Phil Murphy launched
a "Shot and a Beer" program to encourage
vaccination, while in West Virginia Governor
Jim Justice announced that the state will offer
$100 savings bonds to residents aged 16 to 35
who get inoculated.

Mississippi, New Jersey, New York,
North Carolina, Pennsylvania, South
Carolina, Tennessee, Texas, and
Virginia.
Experts say fuel prices are likely to
rise 2-3% on Monday, but the impact
will be far worse if it goes on for
much longer.Independent oil market
analyst Gaurav Sharma told the BBC
there is a lot of fuel now stranded
at refineries in Texas."Unless they
sort it out by Tuesday, they're in
big trouble," said Mr. Sharma. "The
first areas to be impacted would
be Atlanta and Tennessee, then
the domino effect goes up to New
York."He said oil futures traders were
now "scrambling" to meet demand,
at a time when US inventories are
declining, and demand - especially
for vehicular fuels - is on the rise as
consumers return to the roads and

the US economy attempts to shake off
the effects of the pandemic.
Multiple sources have reported
that the ransomware attack was
caused by a cyber-criminal gang
called DarkSide, who infiltrated
Colonial's network on Thursday and
took almost 100GB of data hostage.
After seizing the data, the hackers
locked the data on some computers
and servers, demanding a ransom
on Friday. If it is not paid, they
are threatening to leak it onto
the internet.Colonial said it is
working with law enforcement,
cyber-security experts, and the
Department of Energy to restore
service.On Sunday evening it said
that although it is four mainlines
remain offline, some smaller lateral
lines between terminals and delivery
points are now operational.
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Hearing on Eviction of Palestinians from AlQuds Neighborhood Postponed
An Israeli court decided to postpone by 30 days a hearing
on a decision by the Tel Aviv regime to evict Palestinians
from their homes in a Jerusalem al-Quds neighborhood to
make way for the construction of a new illegal settlement.

Early in the
month, the
Israeli regime
also shut down
Bab al-Amoud
(Damascus
Gate) of the
al-Quds' Old City,
further enraging
Palestinians.

It came following days of strong protests
by Palestinian people both in the occupied
West Bank and the besieged Gaza Strip
against the decision.
Israel's justice ministry said in a statement
on Sunday it would delay a key Monday
hearing in the case that could see
Palestinian families evicted from their
homes in the Sheikh Jarrah neighborhood
of occupied East Jerusalem al-Quds to make
way for Israeli settlers.
"In all the circumstances and in light of the
attorney general's request, the regular
hearing for tomorrow, May 10, 2021 (is)
cancelled," it said, adding that it would
schedule a new hearing within 30 days.
The latest development comes as many
Palestinians were wounded in clashes
in Sheikh Jarrah, after Israeli forces and
settlers tried to force the Palestinians to
abandon their residences in the area.
The regime had earlier issued them
warnings that they had to evacuate their
homes.
Israeli forces have been demolishing
Palestinian homes and structures in the
neighborhood for the construction of a
new settlement outpost in the area under
an Israeli court ruling.
Based on an Israeli court ruling, some
28 Palestinian families face the threat of
forceful eviction from the neighborhood.
On Thursday, the Israeli supreme court
postponed its ruling on the eviction of the
Palestinian families until May 10, when
another hearing would be held.
Several protest rallies have already been
held across the occupied Jerusalem al-Quds
this week to condemn the court ruling.
The Palestinian resistance movement
Hamas has already warned Israel against
harming the inhabitants of Sheikh Jarrah,

urging Palestinians to intensify their
presence in the streets of the neighborhood
to prevent the implementation of “Zionist
schemes.”
The military wing of Hamas has also said
Israel would “pay a heavy price” if it did not
stop aggression against the Palestinians in
Sheikh Jarrah.
Meanwhile, the lawyer of Palestinian
families living in Sheikh Jarrah has accused
the Israeli settlers of fraud, after the district
court in occupied Jerusalem al-Quds ruled
in favor of the settlers who laid claim to land
in the neighborhood earlier this year.
"The registration of the lands in the name
of the settlement association took place
through fraud and deception, in collusion
with the commissioner of public properties
and the registrar of Israeli lands," Hosni
Abu Hussein told AFP.
The dispute in Sheikh Jarrah has also added
fuel to tensions around the al-Aqsa Mosque
compound and elsewhere in the holy
occupied city of Jerusalem al-Quds, where
the Israeli regime is carrying out brutal
attacks against the Palestinians.
Since the beginning of the holy fasting
month of Ramadan, the Israeli forces and
illegal settlers have been roaming the
city, chanting anti-Palestinian slogans
and trying to prevent Palestinians from
gathering and performing their religious
duties.
Early in the month, the Israeli regime also
shut down Bab al-Amoud (Damascus Gate)
of the al-Quds' Old City, further enraging
Palestinians.
The provocations took a dangerous turn
after the forces attacked Palestinian homes
in Sheikh Jarrah.
Israel occupied East Jerusalem alQuds, the West Bank, and the Gaza Strip
during the Six-Day War in 1967. It later
had to withdraw from Gaza but has been
occupying the other territories since.
About 600,000 Israelis live in over 230
illegal settlements in the West Bank and
East Jerusalem al-Quds.

الیحههمسانسازیحقوقبازنشستگانتاهفتهآیندهتحویلدولتمیشود

نوبخت درخصوص آخرین وضعیت دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت :این الیحه در سازمان
برنامه و بودجه درحال نهایی شدن است و احتماالً در هفته جاری یا نهایتاً اوایل هفته آینده به دولت می رود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،محمدباقر نوبخت یکشنبه شــب با حضور در گفت وگویی مجازی در
کالبهاوس به تشریح هشت سال عملکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص آخرین وضعیت دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت:
این الیحه در سازمان برنامه و بودجه درحال نهایی شدن است و احتماالً در هفته جاری یا نهایتاً اوایل هفته آینده به
دولت میرود و تالش میشود قبل از اتمام کار دولت ،به صورت قانون از مجلس تحویل بگیریم.
وی با بیان اینکه مأموریت راهبردی و اصلی سازمان برنامه و بودجه ،راهبری و رصد توسعه کشور است ،گفت :این مأموریت باید با
مطالعه به انجام برسد .نظارت و ارزشیابی مدیریت در نهادهای کشور نیز جزو وظایف ما بود .او ادامه داد :باید در چارچوب وظایف از سازمان
برنامه و بودجه کشور انتظار داشته باشیم .احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خود وقت زیادی را از ما گرفت .نوبخت در ادامه به نتیجه رساندن
سند آمایش سرزمین در دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت :مراحل بررسی این سند از پیش از انقالب آغاز و امسال به نتیجه نهایی رسید .این نهاد
با برنامه ریزی و سند برنامه ششم توسعه در پی رشد ۸درصدی اقتصاد و همچنین ایجاد یک میلیون شغل بود.

ارزش داجکوین ۳۰درصد سقوط کرد

ارزش داجکوین ،ششمین ارز دیجیتال بزرگ جهان ،در حالی با سقوط از پرتگاه مواجه شد که ایالن ماسک برای
اولین بار در برنامه تلویزیونی معروف «یکشنبه شب زنده» حضور پیدا کرد.
به گزارش سیانبیسی ،ارزش داجکوین ،ششــمین ارز دیجیتال بزرگ جهان ،در حالی با سقوط از پرتگاه
مواجه شد که ایالن ماسک برای اولین بار در برنامه تلویزیونی معروف «یکشنبه شب زنده» حضور پیدا کرد.
پیش از حضور یافتن ایالن ماسک در این برنامه و با گمانهزنی در مورد اینکه احتمال اظهار نظر او در مورد داجکوین
وجود دارد ،ارزش این ارز دیجیتال سر به فلک کشیده بود.
پیش از این ایالن ماسک ،مالک تسال و یکی از دو ثروتمند برتر جهان ،بارها با اظهار نظر در مورد داجکوین باعث شده
بود قیمت آن جهش کند.
در طول برنامه زنده یکه شنبه شب ،ایالن ماسک دو بار به داجکوین اشاره کرد و گفت ارزش آن به ماه خواهد رسید.
قیمت داج کوین در اوایل این برنامه با سقوط سنگین  ۲۹.۵درصدی روبرو شد و تا  ۴۹سنت پایین آمد.
قیمت داجکوین در ادامه توانست بخشی از این ســقوط را جبران کرده و در  ۵۷سنت تثبیت شود که همچنان  ۱۷درصد پایینتر از سطح دیروز
است.

کاهش  ۶میلیارد دالری قاچاق موبایل با اجرای طرح رجیستری

در حالیکه اجرای طرح رجیستری از ورود  ۳۶میلیون
موبایل قاچاق به ارزش ۶میلیارد دالر جلوگیری کرده اما
متأسفانه توسعه اجرای این طرح برای سایر تجهیزات
سیمکارتخور محقق نشده است.

آمارهای سامانه
همتا موید این است
که در بازه حدود ۳
سال پس از اجرای
این طرح حدود ۶.۶
میلیارد دالر تلفن
همراه (مجموع ًا از
رویه مسافری و
تجاری) وارد کشور
شده است

در حالیکه اجــرای طرح
رجیستری در  ۳سال اخیر
از ورود  ۳۶میلیون موبایل
 ISFAHANقاچاق بــه ارزش بیش از ۶
 N E W Sمیلیارددالرجلوگیریکرده
است اما متأسفانه توسعه
گـــزارش
مهر
اجرای این طرح برای سایر
تجهیزات سیمکارتخور تاکنون محقق
نشده است.
بر اساس آمار ارائه شــده از سوی سامانه
همتا ،در سال گذشته حدود  ۱۵.۶میلیون
دستگاه تلفن همراه به ارزش  ۲.۹میلیارد
دالر وارد کشور شده است ،همچنین مطابق
آمار گمرک پس از «ذرت دامی»« ،گوشی
تلفن همراه» در ســکوی دوم اقالم عمده
وارداتی به کشور قرار دارد.
ثبت چنین رکوردهایی برای واردات تلفن
همراه به کشور در حالی رقم میخورد که
حدود  ۳سال قبل یعنی در سال  ،۹۶میزان
واردات رسمی تلفن همراه چیزی در حدود
 ۳میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به
ارزش  ۵۱۸میلیون دالر بوده است.
افزایش بیش از  ۸۰درصدی واردات تلفن
همراه از سال  ۹۶تاکنون ،بیش از هر عامل

گردشگری

سبکزندگیکروناییمقصدتوریستهایخارجیراتغییرداد

بــا بــاال رفتــن
گــــزارش
تعدادکسانی که واکســن کرونا را دریافت
فصلتجارت
کردهاند گردشگری عشایر میتواند به یکی
از تورهای پرطرفدار بهویژه برای گردشگران خارجی که دوره
طوالنی قرنطینه و دور بودن از فضاهای طبیعی را تجربه کردهاند
بدل شود.
گردشــگران خارجی معموال بهدنبال دیدن جاذبههای یک منطقه در
کوتاهترین زمان ممکن برای مدیریت هزینههایشان هستند ،در مقابل
برای آژانسها یا راهنمایان گردشگری مهم است بتوانند مسافرانشان را
روزهای بیشتری در تور نگه دارند ،آنها تالش میکنند شهرها و جاذبههای
بیشتری را در سفرشان بگنجانند .این درحالی اســت که برخی اقسام
گردشگری بهواسطه ماهیت خود در سفرهای نیم روزه ،یک روزه یا چند
روزه خالصه نمیشود و در آنها مسافر ب هواسطه داشتن تجربه متفاوت حاضر
استباوجوددریافتکمترینامکانات،هزینههایبیشتریراهمتقبلکند.
گردشگری عشایر یکی از این اقسام گردشگری است که معموال تورهای
آن برای یک هفته و بیشتر برنامهریزی میشود .مخاطبان تورهای ورودی
این شیوه از گردشگری معموال توریستهایی هستند که دغدغه فرهنگی
دارند و میخواهند تجربه زیستن در فرهنگهای متفاوت را داشته باشند
و راهنمایان و آژانسها معموال با آنها کمترین مشکل و چالش را دارند.
او با اشاره به نکات مثبت و منفی این موج میافزاید :معموال ما در تورهای
گردشگری کمترین مشکل را با گردشگران داریم زیرا معموال مخاطبان
خارجی این تورها انتظاراتشان مناســب با خدماتی است که دریافت
میکنند ،با این حال نیاز اســت در مواردی آموزشهایــی به آنها درباره
مســائل فرهنگی عشــایر با توجه به تفاوتهای فرهنگی داده شود .در
موضوع گردشــگری داخلی موضــوع آموزش جدیتر اســت و در این
زمینه باید اقداماتی انجام داد .این کارشناس گردشگری عشایر آموزش
جامعه میزبان را از دیگر حلقههایی میداند که باید تقویت شده تا چرخ
گردشگری عشایر به خوبی بچرخد .چراغی در این باره میگوید :باید در
این زمینه به حساســیتهای فرهنگی توجه کرد ،تورها نباید به شکلی

دالر به کانال ۱۵هزار
تومان باز میگردد؟
رئیس اتاق بازرگانی ایــران و چین
میگوید ســه عامل اصلی بر قیمت
دالر در اقتصاد ایران تاثیر دارد که با
کنار هم قرار دادن آنها میتوان آینده
این نرخ را پیش بینی کرد.
مجیدرضــا حریری اظهــار کرد :در
این تردیدی نیست که جایگاه ریال
و ارزش پول ملی ایــران در قیاس با
ارزهایی مانند دالر ،تاثیری قابل توجه
در قیمت تمام شــده کاالها و تورم
و میــزان هزینههای ثابــت زندگی
مردم دارد؛ از این رو نرخ دالر و ثبات
آن اهمیت زیــادی در برنامه ریزی
اقتصادی و مدیریت زندگی دارد.

حذف قاچاق و ایجاد زمینه برای فعالیت
قانونی ،تعداد شرکتهای واردکننده از ۲۰
به ۴۰۰شرکت افزایش یافته و همین عامل
فضای رقابتی را در بازار تلفنهمراه ایجاد
کرده است.
لزوم توسعه طرح رجیستری به
سایر تجهیزات دارای سیمکارت
وی با تأکید بر لزوم توسعه طرح رجیستری
به سایر تجهیزات دارای سیمکارت ،اظهار
داشــت :علیرغم اجرای موفق این طرح
در بخش موبایل ،توسعه طرح رجیستری
به ســایر تجهیــزات دارای ســیمکارت
متوقف مانــد که این موضوع باعث شــد
عالوه بر از دست رفتن حقوق حاکمیت،
مصرفکنندگان نیز به دلیل خرید کاالی

فاقد گارانتی و استانداردهای الزم متضرر
شوند.
دهقانی نیا ادامه داد :پایشهای ســامانه
همتا نشــان میدهد که حجم تجهیزات
ســیمکارتخور مذکور در بند  ۱الحاقی
تبصره  ۸قانــون بودجــه  ۱۴۰۰مصوبه
مجلس ،حدود  ۲میلیون دستگاه به ارزش
حدودی  ۳۰۰میلیون دالر است که بیش
از  ۹۵درصد آنها از طریق قاچاق تأمین
میشــود و حدود  ۵۰۰میلیارد تومان به
دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی از دست
میرود؛ در حالیکه به راحتی با زیرساخت
موجود میتــوان این حجم قاچــاق را به
صفر رساند.
با اجرای مصوبه مجلس تکلیف

تجهیزات موجود در کشــور چه
میشود؟
وی دربــاره نگرانیهایی که نســبت به
کاالهای موجود در ســطح کشور وجود
دارد ،اظهار داشــت :در طرح رجیستری
برای تلفن همراه شاهد بودیم که تدابیری
اندیشیده شــد تا برای کاالهای از پیش
موجود در ســطح بازار ،مشکلی به وجود
نیاید .در توسعه این طرح نیز حتماًاین دقت
نظر وجود خواهد داشت که هر کاالیی که
قبل از اجرای طرح در کشــور فعال بوده،
دچارمشــکل نشــود و طرح تنها شامل
تجهیزات جدید باشد .مردم میتوانند با
شماره گیری  *۷۷۷۷#و انتخاب گزینه
استعالم اصالت ،از قانونی بودن یا نبودن
کاال قبل از خرید اطالع پیدا کنند.

بازار سرمایه

اعمال تغییرات مهم در بازار سرمایه

جایگزینجهانیسفرهایلوکس

برگزار شوند که پس از مدتی فرهنگ عشایری دچار
ی آنها را تحتتاثیر خود قرار
آسیب شود و سبک زندگ 
دهد .گردشگری عشایری قرار است به تقویت جوامع
محلی و حفظ سنتها کمک کند و این موضوعی است
که باید راهنمایان و آژانسها به آن توجه ویژهای داشته
ی عشایری عنوان
باشند .او درباره جذابیتهای تورها 
میکند :هر فعالیتی در زندگی عشایر یک جاذبه است.
زندگی آنها مبتنی بر دامداری است و در این سفر گردشگر
درباره چرایی غلبه دام بر سایر اقسام معیشت ،مدت زمان
چرای دام ،قوانین چرا ،نوع علوف ه و ...اطالعاتی کســب
میکند .توریست ماجراجو با یک هفته زندگی با عشایر
فرآیند تولید محصوالتی که آنها از شیر تهیه میکنند را از
نزدیک میبیند ،مشک زدن ،تهیه کشک و ...بخشی از این
محصوالتهستند.همچنیناینتصورباطلکهغذایاصلی
عشایر گوشت است برایش از بین میرود و میبیند چطور
آنها از این محصوالت ثانویه به عنوان قوت اصلی بهره میگیرند .چراغی از
مشاهدهمراحلتولیدصنایعدستیبهعنواندیگرجاذبهگردشگریعشایر
نام برده و اضافه میکند :صنایع دستی تنها وسایل تزئینی نیستند بلکه آنها
دارای کارکردهای خود در زندگی عشایرند .عالوه بر آن ما جاذبهای تحت
عنوان فولکلور داریم ،هر ایل قصهها ،مثلها و داستانهای خود را دارند که
اقیانوسی است و توریست به قدر بضاعت خود از آنها آگاه میشود.
مراسمها و آیینها دیگر جاذبههایی هســتند که گردشگر با آنها در این
سفرها آشنا میشــود و این امکان را مییابد با توجه به زمان حضورش
در یکی ازآنها شرکت کند .در این مراســمها لباسهایی که مردم به تن
میکنند ،نوع موسیقی و ...میتواند تجربهای متفاوت را برای گردشگر به
همراه داشته باشد.این کارشناس گردشگری ،کوچ و فرآیندهای مرتبط
با آن را جاذبه دیگر یک تور عشــایری میداند و ادامه میدهد :شیوه غذا
درست کردن ،پیاده و سوار کردن ابزار و وسایل زندگی ،آزاد کردن برهها
ک زندگی مردمی که زندگیشان
هنگام رسیدن گوسفندها و در کل سب 
با یکجانشینی متفاوت است میتواند تور عشایری را نسبت به سایر تورها
جذابتر کند.دوران پاندمی و شیوع کرونا آیا فرصتی برای رونق گردشگری
عشایر نیست؟ چراغی در این زمینه معتقد است باید با احتیاط برخورد کرد.
عشایر بهواسطه سبک زندگیشان و کمبود امکانات پزشکی آسیبپذیری
بیشتری نسبت به دیگر اقشار دارند .از این رو صرف تست منفی کرونا با
توجه به مدت زمان تست و انجام سفر نمیتواند قطعیتی از ناقل نبودن فرد
داشته باشد .همین موضوع هم باعث واکنشهای مختلف عشایر نسبت به
گردشگران شده ،ممکن است افراد یک ایل کامال پذیرا باشند و در مقابل
برخی با احتیاط و سوءظن با مسافر برخورد کنند ،از اینرو پیش از سفر
باید به این موارد توجه کرد.بسیاری از مردم در کشورهای اروپایی واکسن را
دریافت کردهاند که هر روز هم به تعدادشان افزوده میشود .چراغی معتقد
استاینگروهمیتوانندمشتریانتورهایگردشگریعشایرباشند،کسانی
که پس از گذراندن دوره پاندمی ترجیح میدهند به زندگیشان تجربههای
متفاوت را اضافه کرده و یک تور عشایری میتواند این خواسته را به شکل
کامل محقق کند.
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قاچاقچیان باشد؟
البته با تصمیم نمایندگان مجلس شورای
اســامی در اواخر ســال گذشــته ،این
تجهیزات نیز قرار است به زودی مشمول
طرح رجیستری شوند.
بر همین اســاس ،مطابق بند ح تبصره ۸
قانون بودجــه  ،۱۴۰۰وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات موظف شد کلیه تبلتها
و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل
ارتباطات ثابت به ســیار وارداتی و تولید
داخل را در ســامانه هوشــمند مدیریت
تجهیزاتسامانهای (همتا) ثبت کند.
کاهش  ۶میلیــارد دالری قاچاق
گوشی با اجرای طرح رجیستری
حمیدرضا دهقانینیــا ،مدیرکل نظارت
بر سامانههای الکترونیک ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه از زمان اجرای
طرح رجیســتری ۳۶ ،میلیون موبایل به
صورت قانونی وارد کشور شده است ،گفت:
آمارهای ســامانه همتا موید این است که
در بازه حدود  ۳ســال پس از اجرای این
طرح حدود  ۶.۶میلیارد دالر تلفن همراه
(مجموعاً از رویه مسافری و تجاری) وارد
کشور شده است.
وی با اشــاره به اینکه قبل از اجرای طرح
رجیستری  ۹۰درصد بازار از طریق قاچاق
تأمین میشــد ،افزود :میتوان گفت که
اجرای این طرح ،کاهش  ۶میلیارد دالری
را در پی داشته است .همچنین با توجه به
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خـــبـــر

بازاردیگریکهدرانحصارقاچاقچیانماند
دیگری مربوط بــه عملکرد مطلوب طرح
رجیستری در خصوص جلوگیری از قاچاق
و واردات غیر قانونی تلفن همراه بوده است.
هر چند اخبار مربوط به عملیاتی شــدن
این طرح که مبتنی بر عدم ارائه خدمات
اپراتــوری و آنتندهی به دســتگاههای
غیرقانونی و قاچاق است ،از سال ۹۵شنیده
میشد اما سرانجام در آذر ماه سال  ،۹۶با
رجیستر شدن گوشیهای برند اپل اولین
گام در این زمینه برداشته شد و پس از آن
در طی مدت شــش ماه ،تمامی برندهای
گوشــی تلفن همراه تحت پوشش طرح
رجیستری قرار گرفت.
بنابر اظهارات مقامات ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،پیش از اجرای طرح رجیستری،
کمتــر از  ۱۰درصد نیاز کشــور از طریق
واردات رسمی وارد کشــور شده و مابقی
از طریق قاچاق تأمین میشــد .به همین
دلیل ،عــاوه بر تضییع  ۲هــزار میلیارد
تومانی حقوق دولت ،کاالی فاقد گارانتی
و استانداردهای سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی به دست مصرفکننده
میرسید.
اما جای سوال است که چرا با وجود اجرای
موفقیتآمیز طــرح رجیســتری برای
تلفن همراه ،توســعه این طرح برای سایر
تجهیزات سیمکارتخور (ازجمله تبلت،
ساعت هوشمند ،بارکد اسکنر ،مبدل تلفن
ثابت به سیار) تاکنون متوقف مانده است تا
بازار این محصوالت ،همچنان در اختیار
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دامنه نوسان در بازار سرمایه برای سومین مرتبه در چهار ماه گذشته دچار تغییر شد و از حالت نامتقارن
دوباره به حالت متقارن بازگشت .همچنین حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معامالتی
از روز شنبه تغییر خواهد کرد.
دامنه نوسان در بازار سرمایه که در  ۲۵بهمن سال گذشته از حالت متقارن خارج و به منفی دو و مثبت شش درامده بود،
چندی پیش به مثبت شش و منفی سه تغییر یافت و اکنون آخرین تصمیم شورای عالی بورس از بازگشت دامنه نوسان
به مثبت و منفی پنج و همچنین فزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن حکایت دارد .بر این اساس دامنه نوسان به جای
مثبت شش و منفی سه به مثبت و منفی پنج تغییر یافت و درآینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد
شد .همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه
مورخ  ۲۵اردیبهشت ماه سال جاری  ،حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معامالتی سهام بورس اوراق
بهادار تهران ،بازار اول و دوم فرابورس ایران به  ۱۵میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد،
نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰میلیارد ،پنج میلیارد و ۲.۵میلیارد تغییر یابد.
بازار

توزیع  ۱۲هزار تن مرغ گرم در بازار

در دو روز اخیر  ۱۲هزار تن گوشت مرغ گرم در بازار توزیع شده است .به گزارش وزارت جهاد کشاورزی،رئیس
سازمان دامپزشکی کشور گفت :در دو روز اخیر ۶ ،میلیون و  ۵۸۸هزار و  ۴۶۴قطعه مرغ کشتار و  ۱۲هزار و ۴۰۰
تن گوشت مرغ گرم به بازار عرضه شده است.
علیصفر ماکنعلی با بیان این مطلب ،افزود :بیشترین میزان کشتار مرغ در استان های گلستان با یک هزار و ۳۹۴
تن ،گیالن با یک هزار و  ۱۸۰تن و مازندران با  ۹۲۷تن انجام شده است.

سه عامل تعیین کننده قیمت
دالر در ایران
وی با بیان اینکه در سطح کالن سه
عامل بر تعیین قیمت دالر در اقتصاد
ایران نقش اساســی دارند ،توضیح
داد :عامل نخســت به شرایط کالن
اقتصادی ایران بازمیگردد .وضعیت
تورم ،ارزش افزوده ،رشد اقتصادی،
سرمایه گذاری و بســیاری از عوامل
دیگر در کنار یکدیگر ارزش ذاتی ریال
را تعیین میکنند که در مقایسه با دالر
نرخی را مشخص میکند.
رئیس اتاق بازرگانی ایــران و چین
ادامــه داد :عامــل دوم ،در رابطه با
میزان دسترسی به دالر و عرضه آن
از سوی بانک مرکزی است .ما در دهه
 ۹۰دو شــوک قیمتی دالر داشتیم
که هر دو آنها پس از شــکل گیری
تحریمها و تشــدید آنها ایجاد شد.
یک بار دالر از  ۱۰۰۰تومان به حدود
 ۴۰۰۰تومان و بار دوم به مرز  ۳۰هزار
تومان رسید و دوباره بازگشت .حال
اگر بانک مرکزی دسترسی بیشتری
به ارز داشته باشد و عرضه را در برابر
تقاضا افزایش دهد ،بخشی از افزایش
قیمت دالر در ســالهای گذشــته
متوقف خواهد شد .البته اجرای این
سیاست پیچیدگیهای خاص خود
را دارد و نمیتوان به راحتی از افزایش
دسترســی به ارز و تزریق آن به بازار
سخن گفت .حریری سومین عامل
تاثیرگذار بر قیمت ارز را شرایط روانی
جامعه دانست و گفت :هرچه ناامیدی
نسبت به آینده اقتصاد افزایش یابد،
این تصور به وجــود میآید که ریال
در حال از دســت دادن ارزش خود
است و برای جلوگیری از زیان بیشتر،
باید ثروت را به ارزهای دیگر بدل کرد
که همین اقدام در کنار شرایط روانی
جامعه منجر به افزایش جدی نرخ ارز
میشود که ما آن را در طول سالهای
گذشته بارها مشاهده کرده ایم.
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اسامی استارتآپهای دریافتکننده تسهیالت را اعالم میکنیم

سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و سازمان فناوری اطالعات هر کدام با انتشار نامهای جداگانه به صندوق
نوآوری از این صندوق درخواست کردهاند تا نام شرکتهای دریافت کننده تسهیالت را به صورت شفاف
اعالم کند .حال رئیس این صندوق اعالم کرده است که به زودی پس از استعالم از نهادهای نظارتی اسامی
شرکتهای دریافت کننده تسهیالت را اعالم خواهیم کرد .این نامهها پس از اعتراض بسیاری از کاربران
در فضای مجازی و درخواست آنان برای انتشار لیست شرکتهای استارتآپی دریافت کننده وام از صندوق
نوآوری برای این صندوق ارسال شد .گفته رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به پیوست در مورد اینکه
دریافت کنندگان وام و تسهیالت از این صندوق عالقهای به اعالم اسمشان ندارند ،مورد اعتراض بسیاری از کاربران
فضای مجازی قرار گرفت و آنان خواستار شفافسازی در این زمینه و اعالم اسامی دریافت کنندگان تسهیالت شدند .علی وحدت
اعالم میکند ،نزدیک  ۱۳هزار میلیارد تومان در قالب تسهیالت در اختیار شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای استارتآپی که مجوز دانش
بنیانی داشتهاند قرار گرفته است .براساس گفتههای وحدت طی  ۳سالی که او در این صندوق فعال است تمام شرکتهای بزرگ و شناخته
شده استارتآپی  ۵۰میلیارد تومان تسهیالت از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کردهاند .اما وحدت در این گفتوگو نامی از این شرکتها
به میان نیاورد؛ چراکه به گفته او این اطالعات ،اطالعات محرمانه شرکتهاست و آنها نمیخواهند نامشان به عنوان وامگیرنده منتشر شود.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
دفتراصفهان  :میدان احمدآباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح (بهرام) ساختمان حورا
تلفن031-32274500:
روابطعمومی:تلفن 031-32274515 :فاکس32274502 :ـ 031
سازمان آگهیهای اصفهان 32274506 - 32274512 32274517 - 32274518:ـ 031
فاکس بازرگانی اصفهان 32274507 -32274511 :ـ 031
چاپ :شاخه سبز
امور مشترکین اصفهان031-32274508 :
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بازار کار

جهت درج آگهی های
استخدامی خود در
روزنامه اخبار اصفهان
با شماره
32274500
تماس حاصل فرمایید
تعدادی پرسنل خانم و آقا
کار در فست فود اپتیموس
حقوق+بیمه
ساعت تماس16الی20
09128450894
کارشناس آی تی و شبکه
آشنایی به کاربری Active Directory
آشنایی به sql server
آشنایی به ماشین های مجازی ()esxi
آشنایی به+ network
با شرایط خیلی خوب
متقاضیان واجد شرایط لطفا رزومه خود را به آدرس
ایمیل درج شده در آگهی ارسال فرمایند و منتظر تماس
شرکت در روزهای آینده باشند.
ft.sepahan@mail.com
حسابدار خانم ،تمام وقت
لیسانس حسابداری
با حداقل یک سال سابقه کار
ساعات کاری از 8صبح الی 4:30بعد از ظهر می باشد.
محل کار :واقع در خیابان هشت بهشت غربی و خیابان
شیخبهاییمیباشد.
بیمه ،حقوق اداره کار
)Whatsapp( 09913783461
03145230102
ariasepehrzendehrood@yahoo.com
کارمند اداری خانم ،تمام وقت
آشنایی باICDL
با روابط عمومی باال و ظاهری آراسته
زیر  35سال
دارای روحیه کار گروهی و فن بیان قوی
حقوق و مزایا طبق قوانین اداره کار ،بیمه
)Whatsapp( 09352454222
info@metopas.ir ،03137761070

درجستوجویفرصتهایپنهان
با اینکه شناسایی فرصتها دشــوار است ،اگر از یک
رویکرد متفکرانه و سنجیده استفاده کنید ،می توانید
آنها را پیدا کنید .در این مقاله ،خواهیم دید که چطور
میتوانیم این کار را انجام دهیم.
به جلو پیش رفتن
اگر میخواهید وظایفتان
را تغییر دهید یا در شغلتان
 ISFAHANپیشرفتکنید،مهماستکه
 N E W Sبدانید چطور فرصتهایی
یادداشـــت را که با عالئق و مهارتها و
وبسایت چطور
شرایطشماهماهگهستند،
شناسایی و دنبال کنید.
این کار به زمان زیادی نیاز دارد .میتوانید به
فرایند پیدا کردن فرصتها به عنوان سفری
نگاه کنید که در نهایت شما را به مقصدی
هیجانانگیز و ناشناخته میرسانند .باید
صبور باشید و بر تالشهایتان اصرار کنید.
با این حال ،تالشهایی کــه امروز انجام
میدهید در آینده جواب میدهند .نه تنها
مشــغول انجام وظایفی خواهید شد که
ِ
مناسبتان هستند ،بلکه درک خوبی هم
از گزینههایی خواهید داشــت که پیش
خواهند آمد .همچنیــن درک بهتری از
مهارتهایی که برای موفقیت در کارتان
باید داشته باشید و آنهایی که باید رشد و
پرورش دهید ،پیدا خواهید کرد.
کشف فرصتها
اجازه دهید نگاهی به فرایند شناســایی
فرصتهای شغلی و انتخاب بهترین آنها
بیندازیم.

فروشنده ،پاره وقت
ساعت کاری 15:30 :الی 21:30
حقوق 2میلیون تومان ،بیمه
)Whatsapp( 09133814975
03132231954
کارگر ساده آقا ،تمام وقت
تعداد 10:نفر
بدون سرویس
حقوق و مزایا و بیمه اداره کار
اصفهان  -شهرک صنعتی مبارکه
03152373789 ،09133349846
)Whatsapp( 09394940914
یک فروشگاه اینترنتی در اصفهان جهت تکمیل کادر
خود به یک نفر نیروی خانم برای امور دفتری و بسته
بندیپستینیازمنداست.
شرایط :آشنا به کامپیوتر
مزایا :با بیمه
ساعات کاری 8 :الی 18
تلفن34482287 ,09338002575 :

همینطورکهبهدنبال
فرصتها میگردید،
باید نقاط قوت و ضعف
خود را خوب شناسایی
کنید.اینکمکمیکند
که فرصتهایی را که
بیشترازبقیهبهشما
مربوط میشوند و
مناسبتانهستند
پیداکنید

.۱طرز فکر صحیح داشته باشید
فرصتها همیشه در اطرافتان هستند.
(بعدا به اینکه کجا میتوانیم پیدایشــان
کنیم نگاهی میاندازیــم) .پس باید دائما
حواستان به آنها باشد .عادت کنید که هر
روز به دنبال فرصتهای ممکن بگردید.
یک دفترچه یادداشت با خود داشته باشید،
یا با استفاده از یک اپلیکیشن تلفن همراه
هوشمند مانند Evernoteفرصتهایی
که به ذهنتان میرسند را یادداشت کنید.
تاآنجاییکهمیتوانیدفرصتهایبیشتری
یادداشت کنید ،بعدا میتوانید لیستتان
را کمتر کرده و فرصتهــای مرتبطتر را
نگه دارید.

 .۲به دنبال فرصتها بگردید
شماهمچنینمیتوانیدتالشیدرزمینهی
جستجوی فرصتهای پنهان انجام دهید.
اینها فرصتهایی هســتند که برایشان
تبلیغاتی صورت نگرفته است ،یا پروژههایی
هستند که میتوانند نیازی درون سازمان
یا صنعتتان را برآورده کنند.
با سازمان خودتان شروع کنید .حواستان
به فرصتهای شــغلی خالی که در حال
حاضر در سازمان هستند و یا در آینده به
وجود خواهند آمد ،یــا برنامههایی که در
رابطه با گسترش سازمان هستند ،باشد.
همچنین بــه این فکر کنیــد که چطور
میتوانید درون سازمانتان و در موقعیتی
که فعال دارید ،پیشــرفت داشته باشید.
چه راههایی در دســترستان هســتند.
همچنین باید با افراد دیگری که در سازمان
و صنعتتان هستند ،یک شبکه تشکیل
دهید تا آخرین خبرها را به سرعت دریافت
کنید .اگر دوســتان یــا همکارانتان در
بخشی یا در سازمانی کار میکنند که به
آن عالقمند هستید ،از آنها بپرسید که آیا
میتوانند شما را به افراد بانفوذ معرفی کنند.
حتما از اخبــار و رویدادهای صنعتتان
مطلع و به روز باشید تا از روندهای مرتبط
و تکنولوژیهای جدیــدی که معموال به
خلق فرصتهای جدید منجر میشوند،
اطالع پیدا کنید .مثال معموال در مجالت
یا گروههایــی که مربوط بــه صنعتتان
هســتند ،میتوانید آمــار و اطالعات به
دســت آوریــد .ســرویسهای خدمات
اجتماعــی مانند توئیتــر و لینکدین نیز
برای شناســایی گرایشها و فرصتها و
رابطه داشتن با افراد مطلع و بانفوذ مفید
هستند.
تحلیــل  PESTهم برای افشــا کردن
فرصتها مفیــد اســت PEST .ابزار
مناســبی برای کشــف عوامل سیاسی،
اقتصــادی ،زیســتمحیطی ،فرهنگی
اجتماعی و تکنولوژیکی اســت که باعث
ایجاد تغییر میشوند .استفاده از این راهکار
به شما کمک میکند فرصتهای بالقوه را
در هر کدام از این زمینهها شناسایی کنید.
زمانی که به دنبــال فرصتها میگردید،
میتوانید به ســواالتی مانند سواالت زیر
پاسخ دهید:
آیا در سازمان یا صنعتتان کمبود نیروی
کار است؟ اگر جواب مثبت است ،در کدام
قسمت این کمبود دیده میشود؟
کدام بخش ســازمان یا صنعت شــما در

با سازمان خودتان شروع کنید.
حواستان به فرصتهای شغلی
خالی که در حال حاضر در
سازمان هستند و یا در آینده به
وجود خواهند آمد ،یا برنامههایی
که در رابطه با گسترش سازمان
هستند ،باشد

 .۴عواملدیگری کهبرایتان اهمیت
دارند را شناسایی کنید
همچنین ،باید عواملی کــه در زندگی و
شغلتان مهم هســتند را نیز درک کنید.
این به شما کمک میکند تا فرصتهایی
که برایتان مناسب هستند را پیدا کنید.
با ابزاری مانند کدهای هولند و لنگرگاههای
شغلی شِین و فرایند MPSشروع کنید ،تا
بتوانیدکاریکهبرایتانمناسبتریناست
را پیدا کنید .سپس ببینید چه چیزهایی در
زندگی شما باید سرجایشان قرار بگیرند تا
بتوانید شادی و خوشبختی را تجربه کنید.
همچنین عوامل دیگــری نیز برای دنبال
کردن فرصتها مهم هستند .آنها به شما
کمک میکنند تا بتوانید در مرحلهی بعد
دامنهی انتخابتان را کمتــر کنید .این
عوامل شامل موارد زیر میشوند:
تناسب با سبک زندگی فعلیتان
حقوق و مزایا
امنیتشغلی
تناسب با اهداف زندگی و شغلیتان

رابطه مغز اینشتین با مغز استارتآپ ها!

تعدادی نیروی خانم جهت اتوکاری و بسته بندی
پوشاک
محدوده عبدالرزاق ،کار فقط داخل کارگاه
09135440020

هستیم :هوش و نبوغ چیست؟
در ســال  ۱۹۸۵محقــق آمریکایــی ،ماریــان دیامونــد (Marian
 )Diamondبا مطالعه مغز اینشتین به نتایجی دست یافت .حاصل این
تحقیقات را در این نوشتار بررسی میکنیم.

فروشنده خانم و آقا
شیفتصبح،شیفتعصر
جهت فروشندگی در قنادی
ساعت تماس از ۹صبح الی۲۱
محدوده مشتاق،خاقانی 36256771
منشیومسئولدفتر خانم
بصورت نیمه وقت صبح ۹الی۱۳
با روابط عمومی و فن بیان باال
آشنا به کامپیوتر و فضای مجازی
مدیر و مدبر ،زرنگ
به همراه بیمه بعد از تکمیل استخدام
محدوده امام خمینی بلوار امام رضا
03137393670 ،09374820149

تعدادی فروشنده خانم
حقوق و مزایا
(۲۰۰۰۰۰۰الی۲۵۰۰۰۰۰تومان)  +بیمه  +سرویس برگشت
پاره وقت ،شیفت عصر
کار در شیرینی فروشی
09134821915

شاید بخواهید در سازمان و یا کمیتهای که
به آن واقعا اعتقاد دارید به صورت داوطلبانه

 .۳نقــاط قوت و ضعــف خود را
شناساییکنید
همینطور که به دنبال فرصتها میگردید،
باید نقاط قــوت و ضعف خــود را خوب
شناســایی کنید .این کمک میکند که
فرصتهایی را که بیشــتر از بقیه به شما
مربوط میشوند و مناســبتان هستند

پیدا کنیــد و در ضمــن درک میکنید
که بر کدام یک از مهارتها باید بیشــتر
کار کنید.
برای کشف نقاط قوت خود ،سواالت زیر را
در نظر بگیرید:
در شغل فعلیتان از انجام کدام وظایف یا
پروژهها لذت میبرید؟ به احتمال زیاد این
گونه وظایف بر نقاط قوت شما تکیه دارند.
چه کاری را بهتر از دیگران انجام میدهید؟
به کدام ارزشها اعتقاد دارید که معموال در
دیگران نمیبینید؟
چه منابعی در اختیار داریــد که دیگران
ندارند؟
کدام افراد در شــبکهتان بانفوذ هستند و
میتوانند کمکتان کنند؟
دیگران نقاط قوت شما را در چه چیزهایی
میبینند؟ (اگر مطمئن نیســتید ،از آنها
سوال کنید)
سپس به نقاط ضعف خود نگاه کنید .برای
پیدا کردن آنها به این سواالت پاسخ دهید:
از کدام وظایف به دلیل اینکه اعتمادبهنفس
کافی در انجام آنها ندارید اجتناب میکنید؟
افراد دیگر چــه چیزهایی را بــه عنوان
نقطهضعف در شما میبینند؟ (اگر مطمئن
نیستید از آنها بپرسید)
آیا نســبت به تحصیــات و مهارتهای
خود اعتمادبهنفــس دارید؟ ضعیفترین
مهارتتان کدام است؟
آیا مشخصهی شخصیتی خاصی دارید که
شما را در شغلتان عقب نگه داشته است؟

(مثال آیا اعتمادبهنفستان پایین است یا
وظایفتان را پشت گوش میاندازید؟)
بعد از اینکــه نقاطقــوت و ضعفتان را
شناســایی کردید ،به این فکــر کنید که
کدام یــک از آنهــا را میتوانید به فرصت
تبدیل کنید؟ میتوانید این کار را با استفاده
از نقاط قوت و یا حــذف نقاط ضعفتان
انجام دهید.

استارتآپ

بهیکنفر حسابدار(خانم) مسلط به امور مالیاتی و نرم
افزار پارسیان در اصفهان نیازمندیم.
شرایط :با روابط عمومی باال
تلفن33310453 :

کارگر ساده آقا
شرکتی معتبر واقع در شهرک صنعتی سگزی به
تعداد زیادی نیروی کارگر ساده به صورت شیفت ۱۲
ساعت کار ۲۴ساعت استراحت نیاز دارد.
مزایا:
ناهار  ،شام ،حقوق به موقع ،بیمه از روز اول
حق شیفت و پاداش تولید
سرویس از پل چمران.
تلفن تماس09132120499:
ساعت تماس :از ۸تا ۱۷روزهای غیر تعطیل.

حال رشد هســتند؟ آیا به آن قسمتها
عالق ه دارید؟
چه تکنولوژیهای جدیدی آنجا هستند؟
این تکنولوژی ها چطور بر کار شما ،سازمان
یا صنعتتان تاثیر میگذارند؟
آیا نیازی در سازمان یا صنعت شما وجود
دارد که هیچ کس آن را برآورده نمیکند؟
آیا هی چ کدام از مشــتریان ،فروشندهها یا
تامینکنندگان ،مشــکالتی در صنعت و
یا سازمان شما دارند؟ ( مشکالت معموال
باعث خلق فرصتهای بزرگ میشوند)
نکته:

مشــغول به کار شــوید .کار داوطلبانه نه
تنها اجر و پاداش دارد ،بلکه به شما کمک
میکند شــبکهی خود را گسترش داده و
فرصتهای جدید کشف کنید .همچنین
یــک راه عالی بــرای باال بــردن دانش و
مهارتتان در صنعــت یا زمینهی خاصی
است.

،،

بازار کـار

چطور فرصتهای شغلیمان را شناسایی کنیم؟

در سال  ،۱۹۸۵بررسی مغز آلبرت اینشتین نشان داد
گــــــزارش مغز او از نظر تعداد نورونها ،تفاوتی با مغز دیگر افراد
برترینها
ندارد؛ اما عاملی در نبوغ او دخالــت دارد که آن را در
استارتآپها نیز میتوانیم ببینیم.
تالش دانشمندان در سالهای اخیر در زمینه هوش مصنوعی به پیشرفت بیسابقهای
این حال آنها هنوز هم اطالعات دقیقی از نحوه عملکرد مغز انسان
منجر شده است؛ با 
ندارند.
استارتآپها ما را مانند اینشتین نابغه میکنند
در این میان پرسشی سر به مهر باقی مانده است که به دنبال پاسخی منطقی برای آن

آیا مغز اینشتین متفاوت از مغز دیگران است؟
در مقــاالت مرتبط با مغز ،بیشــتر در مورد نورونها و ســلولهای گلیال
صحبت میکنیم« .گلیا» در زبان یونانی به معنای چسب است .این سلولها
قســمتهای مختلف مغز را به هم متصل میکنند .یک نوع از این سلولها
آستروسیت ستارهایشکل نام دارد.
مطالعه دیاموند در سال  ۱۹۸۵نشان داد مغز اینشــتین تعداد نورونهای
بیشتری نسبت به مغز یک فرد عادی ندارد؛ اما استروسیتهای بیشتری در
نیمکره چپ مغز او مشاهده میشوند .این نیمکره بیشتر مربوط به محاسبات
ریاضی است.
بررسی مغز اینشتین دقیقا چه چیزی را نشان داد؟
اگر آستروسیتهای انسانی را به مغز یک موش تزریق کنیم ،رشد میکند و باهوشتر
میشود؛ همچنین قدرت یادگیری و حافظهاش بهبود مییابد.
محققان همیشه فکر میکردند سیناپس ،که محل اتصال دو سلول مغز برای انتقال
اطالعات است ،از دو سلول مغزی تشکیل شده است؛ اما این تصور اشتباه بود .سیناپس
از دو سلول مغزی و یک آستروسیت تشکیل شده است.
آستروسیتها ســیناپس را پرورش میدهند و دربهبود خواص نورونها برای تغییر
پارامترهای درونیشان نقش دارند .یک آستروسیت میتواند با دو میلیون سیناپس
در تماس باشد ،فعالیتهای آنها را هماهنگ کند و به افزایش هوش ما کمک کند.

آستروسیتها در هوش مصنوعی چگونه شکل میگیرند؟
محققان هوش مصنوعی در دانشگاهی در اسپانیا ،با استفاده از یک الگوریتم که شامل
آستروسیتهای مصنوعی است ،عملکرد شــبکه عصبی را بهبود دادهاند .زمانی که
فعالیت نورون بیشینه میشــود ،آستروسیتها فعال میشــوند .این کار ارتباطات
نورونها با الیه مجاور را  ۲۵درصد افزایش میدهد و آنچه در واقعیت رخ میدهد را
شبیهسازی میکند.
چگونه میتوان تعداد آستروسیتها را افزایش داد؟
اگر اینشتین به علت تعداد زیاد آستروســیتهایش نابغه بود ،آیا ما هم میتوانیم با
افزایش تعداد آنها نابغه شویم؟
اوایل سال  ۱۹۶۶دیاموند و همکارانش نشــان دادند که قراردادن موشهای جوان
در یک محیط شبیهسازی شــده غنی با چالشها و تجربیات جدید ،تعداد سلولها
گلیال را افزایش میدهد .این نتیجه حتی برای یک موش مسن هم صادق است .این
کار تعداد آستروســیتها را افزایش میدهد و مرتبط با عملکرد شناختی مغز است؛
بنابراین با تمرین و حل چالشهای مختلف به طور ناخودآگاه فرد باهوشتری خواهید
شد.
نتیجهگیری
دیاموند در طول سالهای زیاد تحقیق و تدریس خود در دانشگا ه برکلی ،نتیجه گرفت
که  ۵مورد برای داشتن آستروسیتهای سالم و رشد مغز انسان در هر سنی ضروری
است :رژیم غذایی مناسب ،ورزش ،چالش ،نوآوری و عشق.
اگر شما یک تیم را راهبری میکنید ،ممکن است نتوانید ورزش و رژیم اعضای گروه
خود را مدیریت کنید ،اما میتوانید شــرایطی را ایجاد کنید که تیم شما فرصتهای
نوآوری و چالشهای زیادی را درمسیر خود تجربه کنند تا به افراد باهوش تری تبدیل
شوند.

