
2
2

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 2000 تومان

منا
س: ای

عک
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در اختتامیه جشنواره ملی شهر پژوهی عنوان شد؛  

دانشگاه  ها بال دیگر شهرداری برای مدیریت شهر
      نوروزی: فعالیت های شهر به واسطه پژوهش های علمی است
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اقتصاد یا سیاست؟ 
مسئله این است!

این روزها در افکار عمومی و بویژه 
در مجامع و شبکه روابط فعاالن 
و صاحبنظران اقتصــادی، این 
سوال بسیار شنیده می شود که 
عبور اقتصاد ایران از بحران فعلی 
بیشتر وابسته به حل معضالت 
ساختاری نظام اقتصادی است 
یا گره گشایی از وضعیت روابط 

بین المللی کشور؟
در این باب نظرات متنوعی طرح 
شــده و به نظر می رسد هر یک 
گوشــه ای از حقیقت را در خود 
دارد. کنــار هم قــرار دادن این 
نظرات می تواند تصویر کامل تری 

از موضوع به ما ارائه کند.
طرفــداران اولویت گشــایش 
بین المللی: اســتدالل های این 
گــروه دو نکته بســیار عمیق و 

اساسی در خود دارد.
نکته نخســت اینکه در دنیای 
امروز و عصر اقتصاد دانش بنیان، 
موضوع تقسیم کار تخصصی و 
صرفه ناشی از مقیاس در سرمایه 
گذاری بــرای توســعه دانش و 
فناوری، موتــور محرکه اصلی 
تولید ثروت اســت. نشان آشکار 

این ادعا رشد دو برابری ارزش ...

انحراف از هدف، کسب و کار را به قهقرا 
می برد؛

پوِل اشتباهی 
هنگامی که وضعیت اقتصادی کشور یا وضع اقتصادی 
شخصی شــما خوب نیست، همواره فشــار روانی 
محسوســی از طرف آدم های اطراف ما برای شاغل 
شدن ایجاد می شود. حتی اگر شما بیکار هم نباشید 
یعنی بتوانید خرج خودتــان و چند نفر دیگر را هم 
در بیاورید، اگر شغلتان طبق تعریف جامعه، شغل 
به حســاب نیاید، باز هم شــاهد چنین فشارهایی 
خواهید بود. در این صورت ممکن است به سمت پول 

اشتباهی کشیده شوید. 
شاید دورکار باشید و در خانه کار کنید. در خانه کار 
کردن عالوه بر اینکه مشکالت و سختی های خاص 
خود را دارد، در تعریف عمومی جامعه ما هنوز شغل به 
حساب نمی آید. مهم هم نیست شما در خانه کدهای 

سفینه فضایی می نویسید یا ...

حسین سالح ورزی| خبرآنالین
یادداشــــت
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سفر ایرانیان به ارمنستان از زمین و هوا، بازار ارز را متأثر کرد 

تب دالر، عوارض بی واکسنی! 
 

عوارض ناشی از کندی واکسیناسیون در ایران حاال خود را در عرصه اقتصاد نیز نشان 
داده است. افزایش قیمت دالر در صرافی  های بانکی 

و بازار آزاد از سوی بسیاری از صرافان مرتبط 
با افزایش درخواست سفر به کشورهای 
همسایه برای تزریق واکسن کرونا اعالم 

شده است. قیمت دالر در صرافی های 
بانکی افزایشی ادامه دار را در ...

اتاق بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در کارگروه اقتصادی بنیاد نصف جهان عنوان نمود:

آب، قطار سریع السیر و گردشگری محورهای اصلی مطالبات توسعه کشور از رئیس جمهور منتخب

رئیس اتــاق بازرگانی 
موضوع  سه  اصفهان 
آب، قطار سریع الســیر و گردشگری را به 
عنوان محورهای اصلی مطالبات استان از 
رئیس جمهور منتخب جهت توسعه استان 
اصفهان و به تبع آن کشور عنوان نمود. به 
گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، 
نشســت ماهیانه کارگروه اقتصادی بنیاد 
مطالعات نصف جهان در اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار 

شد.

دستور اصلی این نشســت جمع بندی اولویت ها 
و مطالبات توسعه اقتصادی استان جهت ارائه به 

رئیس جمهور منتخب بود.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
در این نشست با اشــاره به دکترین اقتصادی در 
برنامه های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
از جمله رئیس جمهور منتخب اظهار داشت: نقطه 
مشــترک این برنامه ها این بود که رفع مشکالت 
کشور وابســته به اولویت قراردادن اقتصاد کشور 

است.
وی افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری دیگر 
زمان آزمون و خطا نیســت و افــرادی که به کار 
تسلط ندارند نباید به امور گمارده شوند و مجری 

سیاست ها شوند.
گلشیرازی با تاکید بر توجه به اقتصاد بین الملل، 
عنوان نمود: برای افزایش صادرات نیاز به کاالی 
مطلوب داریم و برای رسیدن به تولید مطلوب نیاز 
به دانش فنی و تکنولوژی روز، اما در دولت گذشته 
بخش خصوصی و صنعــت در انتقال دانش فنی 
عملکرد مناسبی نداشت و ســرمایه گذاری الزم 

صورت نپذیرفت، لذا پروژه ها متوقف شد و رشد 
اقتصادی مطلوب محقق نشد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به مسائل 
زیربنایی استان اظهار داشت: در حوزه آب و وزارت 
نیرو، وزیر نیرو باید بینشی توسعه مدار داشته باشد 
و قائل به این باشد که اگر در استان اصفهان اقدامی 
انجام شــود نتیجه آن به نفع کل کشــور خواهد 
بود و لذا باید زمینه توســعه فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی استان اصفهان فراهم شود تا بعنوان 

استان پیشران بر توسعه کشور موثر باشد .
گلشــیرازی پروژه قطــار سریع الســیر را کلید 
توسعه استان و کشور دانست و خاطرنشان کرد: 
گردشگری استان اصفهان نیز دیگر حوزه بنیادی 
و کلیدی برای توسعه استان و استان های همجوار 
است و نباید در ســه حوزه مطرح شده ،کوتاهی 

نمود.
وی تأکید کرد تا زمانی که سازوکار تأمین مالی و 
سازوکار حمایت از بخش اقتصادی مولد در کشور 
سر و سامان نگیرد، ســاخت وتکمیل پروژه ها و 

توسعه اقتصادی محقق نمی شود.

حمیدرضا فوالدگر، رئیس کار گروه اقتصادی بنیاد 
نصف جهان و نماینده ســابق اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی نیز گفت: قرار است جلسه ای 
با رئیس جمهور منتخب داشــته باشیم تا بسته 
پیشنهادی خود برای توسعه اقتصادی استان را به 

ایشان ارائه دهیم.
وی ادامه داد: مسائل استان در سه بخش قابلیت ها 
و توانمندی ها، امکانات زیرســاختی وحوزه های 
دیگر مانندگردشــگری و میراث فرهنگی احصا 

شده است.
رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد مطالعات نصف جهان 
تصریح کرد: تمام این موارد ارزیابی شــده است و 
مشخص کرده ایم که این مشکالت چه میزان به 
دیوان ساالری اداری، مشکالت آب، محرومیت و 
توسعه نیافتگی استان، مسائل بیمه ای و گمرکی 
یا منابع بانکی اســتان باز می گــردد. همچنین 
پیشــنهاداتی  برای رسیدن اســتان از وضعیت 
فعلی به وضعیت مطلوب و رفع موانع در این بسته 
پیشنهادی بیان شده که البته به روزرسانی خواهد 

شد.

اخبار اصفهان
گــــــزارش
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بازار طال و سکه 1400/4/14 ساعت 15:35

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,699,00010,906,000قدیم

سکه طرح 
10,431,00010,631,000جدید

5,800,0005,900,000نیم سکه

3,725,0003,775,000ربع سکه

2,297,0002,312,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,575,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,056,2001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,577,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,408,3001,373,900 عیار

آگهـی مناقصـه  عمومی
 یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل  با 
استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طر یق برگزای مناقصه عمومی 

یک مرحله ای از بین واجدین شرایط خریداری نماید. 

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات تعمیرات خطوط و حوادث 
در محدوده شبکه توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان )امور برق مناطق 1 ، 2، 3، 4( 

شماره 
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
تحویل پاکات

بازگشایی اسناد 
کل مبلغ تضمین )ریال(ارزیابی کیفی

40014045 1400/04/16
چهارشنبه

1400/04/22
سه شنبه

1400/05/02
شنبه

1400/05/03
8 صبح

3.991.600.000
تضمین هر بسته به طور 
جداگانه در اسناد موجود 

می باشد.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت های زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/02  به نشانی: اصفهان،  چهار باغ عباسی، خیابان عباس آباد، ساختمان 
ستاد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، طبقه همکف، دبیرخانه،  تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد 

از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

 http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها  و جهت آگاهی 
بیشتر در مورد الزامات ، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شــماره تلفن 34121138 دفتر نظارت بر 

بهره برداری، با کارشناسان مربوطه  تماس حاصل فرمایید. 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت 

مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده  مناقصه گران می باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضای کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( د رجلسه بازگشایی پاکات آزاد 
می باشد. 

* به مدارک،  پیشنهادات و نامه های فاقد امضا ، مخدوش یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
* سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

چاپ اولآگهـی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری فوالدشهر به استناد  بند 32 بودجه  1400 به شماره 99/19522 مورخ 99/11/11 شهرداری در نظر دارد   
بهره برداری از مکان زیر را از طریق مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی به مدت یکسال به اشخاص واجد الشرایط  واگذار نماید. 

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده  تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 به سازمان مراجعه نمایند. 
آدرس: فوالدشهر، انتهای بلوار آیت اهلل خامنه ای، پارک پرنیان، جنب شهربازی    تلفن: 03152631711

شماره  بودجهنوع آگهیموضوعردیف
1400

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

 مبلغ پایه  هر ماه
 )ریال(

نوبت اول  اجاره غرفه اغذیه فروشی واقع در محله 22 بهمن )فاز یک( 1
مزایده

بند 32 بودجه 1400
99/19522
99/11/11

7.500.00012.500.000

غالمرضا خدادادی - رییس سازمان 
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تمدید دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران برای حداکثر 70 درصد کارکنان    
با توجه به خطر افزایش مجدد شــیوع ویروس کرونا ، طرح دورکاری برای 70درصد کارکنان ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران در مناطقی که در جدول 
رنگبندی کرونا ، قرمز اعالم شده اند تا  31 تیر ماه 1400تمدید شد . به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران،  و با توجه به اطالعیه 
استانداری ها، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال, تا 31 تیر ماه 1400 با شرط حداکثر 70 
درصد کارکنان دورکار در مناطق قرمز ، تمدید ومیزان دورکاری تا سقف تعیین شده با نظر مدیر مربوطه اجرا می شود. همچنین ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران نیز از ۸ الی 1۵ 
است. بر اساس این خبر، مناطقی که از سوی استانداری مربوطه ضوابط دیگری برای ساعت کار و دورکاری تعیین شده، می توانند بر اساس همان بخشنامه اقدام کنند. گفتنی ست, مشاغل 

خاص و مشاغلی که مستقیما با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه, میزان دورکاری آنان تعیین می شود. 

اخبار اصفهان
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
... تجارت جهانی نســبت به رشــد 
اقتصادی جهانــی اســت. در واقع 
این گروه می گوینــد در میانمدت و 
درازمدت، بدون روابط بین المللی موثر 
و توسعه تولید صادرات محور، مردم و 
کشــور، الجرم به صورت نسبی )در 
مقایسه با سایر جهان( فقیرتر خواهند 
شد و این مدعا کامال منطبق با منطق 

اقتصادی و عقل سلیم است.
نکته دوم در استدالل این گروه این 
است که در جهان شبکه ای، که باقی 
ماندن در بازارهای بین المللی برای هر 
بنگاه و اقتصاد هر کشوری، دیگر نه 
یک مزیت، بلکه یک ضرورت حیاتی 
اســت؛ مرکزیت ایــاالت متحده در 
بازار سرمایه، بازار فناوری و پویایی و 
بالندگی بازار مصرف این کشور، در 
کنار امکانات فنــی و حقوقی و مالی 
آن دولت برای تحمیل اراده سیاسی 
خود در عرصه تجــارت بین الملل، 
آمریکا را در موقعیتی قرار داده است 
که اگر مصر به حذف بنگاه یا کشوری 
از شبکه روابط اقتصاد جهانی باشد؛ تا 
حد زیادی در این امر توفیق خواهد 
یافت. تجربیات تلخ روزهای تحریم، 
متاسفانه تا حد زیادی موید این گزاره 
اســت. در مقابل آنان که بر اولویت 
اصالحات ســاختاری اقتصاد کشور 
تاکید دارند نیز دو نکته کلیدی را در 
استداللهای خود طرح می کنند که 

شایسته توجه بسیار است.
نکته نخست اینکه دسترسی به بازارها 
و سرمایه و فناوری بین المللی، برای 
هر نظام اقتصادی منبعی است مانند 
سایر منابع؛ اما در نهایت آنچه اقتصاد 
را پیش می برد و موجب شــکوفایی 
بنگاه و ارتقای رفاه خانوار می شــود؛ 
توانایی اقتصاد برای ایجاد ارزش افزوده 
است. ناهنجاری های ساختاری در 
نظام اقتصادی ایران، با سرکوب انگیزه 
ایجاد رشد از طریق ارتقای بهره وری، 
موتور تولید ارزش افــزوده در نظام 
اقتصادی ایران را خاموش کرده است و 
به این ترتیب گشایش های بین المللی 
نیز، تنها به رونق و رواج خام فروشی و 
اشاعه مجدد سیاستهای مضر و مخرب 
سرکوب ارزی منجر خواهد شد. در 
واقع ریختن بنزین در باک ماشینی که 

موتور آن خراب است فایده ای ندارد.
نکتــه دوم اینکه ناهنجــاری های 
ســاختاری نظــام اقتصــادی، که 
طرفــداران اولویــت اصــالح نظام 
اقتصادی نسبت به گشایش سیاسی، 
از آن بعنــوان »تحریم های داخلی« 
و یا »خودتحریمی« یاد می کنند؛ تا 
حد زیادی از تحریم های بین المللی 
مستقل است. البته قطعا دسترسی به 
منابع بین المللی انجام این اصالحات 
ســخت و دردناک را ساده تر خواهد 
کرد؛ اما در اســاس، ایــن اصالحات 
نیازمند زیرساخت فنی و اراده سیاسی 
در درون کشور است و اتصال ضروری 

و ذاتی به موضوع تحریمها ندارد.
کنــار هــم قــرار دادن نــکات و 
استدالل های دو گروه، بوضوح نشان 
می دهد در درازمدت، رسیدن به یک 
اقتصاد شکوفا و پایدار، نیازمند حل هر 

دو مسئله است.

اقتصاد استان
02
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یکسان سازی برند فضای مجازی هیات های ورزش روستایی
شهره باقری مدیر روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 
استان اصفهان، با رای اکثریت به عنوان سرپرست منطقه سه کشور و عضو شورای 
راهبردی روابط عمومی فدراســیون ورزش روســتایی و بازی های بومی محلی 
انتخاب شد.به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان: نخستین 

نشست هم اندیشی مسئولین روابط عمومی هیات های منطقه سه کشور برگزار شد.این نشست با حضور میالد 
مقیمی زاده مدیر و باقر بهبودی  دبیر کمیته روابط عمومی فدراســیون به میزبانی روابط عمومی هیات ورزش 

روستایی استان اصفهان امروز پنج شنبه دهم تیرماه در محل هیات ورزش روستایی استان اصفهان برگزار شد.در این 
نشست که با حضور شهره باقری )اصفهان(، امین کمالی فرد )تهران( سعیده نظری )مرکزی(، زهرا فالح )قم( و مسئول روابط 

عمومی استان البرز نیز در این نشست غایب بود، مقرر گردید ضمن تشکیل جلسات مسئولین روابط  عمومی  شهرستان ها و برگزاری دوره های 
آموزشی خبرنویسی و عکاسی ویژه آنان برگزار شود.همچنین یکسان سازی برند فضای مجازی هیات ها، برگزاری نشست با مسئولین روابط 
عمومی دستگاه های مرتبط با حوزه روستایی و عشایری جهت تعامل و هم افزایی، گفت و گو با دهیاران و نشر آن به منظور ایجاد امیدآفرینی، انگیزه 

فعالیت و غیره  به تصویب اعضا رسید.

شرکت در مسابقات اتومبیل رانی  برای همه افراد آزاد است
در چند روز آینده در ســطح شــهر بنرهای ترک دی پخش خواهد شد و فراد در 
ترک دی می توانند با هزینه کم از پیست های  هیات اتومبیل رانی و موتورسواری 
استان استفاده کنند.همچنین افراد  با حضور مربی نکات ابتدایی رانندگی حرفه ای 
را آموزش ببینند. از بین افراد شرکت کننده استعدادیابی می شود و نفراتی را جذب هیئت می کنیم تا از بین 

آنان قهرمان پروری انجام دهیم.این مطلب را شهرام شاه زمانی رییس هیات موتورسواری و اتومبیل رانی استان 
اصفهان عنوان کرد و افزود: دو راند مسابقه در پیش داریم. در تاریخ ۲۵ تیر ماه مسابقه اساللوم همگانی را پیش 

رو داریم که بنرهای آن در سطح شهر در حال توزیع است. در این مسابقه بانوان در کالس جداگانه و آقایان نیز در سه 
کالس جدا به رقابت می پردازند همچنین برای ورزشکاران با سابقه کالس حرفه ای برگزار می شود. در 7 مرداد ماه نیز اولین 

مسابقه پنج گانه رالی شهری را از مبدا چهار شهرستان تیران و کرون، خمینی شهر، نجف آباد و شاهین به مقصد اصفهان را پیش داریم. در 
این مسابقه یک مسیر شهری داریم، زمان بسیار مهم است و قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئن باید به طور دقیق رعایت شود. با افتخار 
اعالم می کنم برای اولین بار مسابقه رالی در استان اصفهان با تیم قدرت مند رالی استان قرار است اجرا شود. همچنین ۲۵ تیرماه مسابقات آفرود 

کشوری است که شش نفر اعزامی خواهیم داشت.

حسین سالح ورزی| خبرآنالین
یادداشـــت
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اگر شهر عالمانه 
مدیریت نشود و فناوری 

شهری مبتنی بر 
پژوهش در نظر گرفته 

نشود نمی توان شهرهای 
آینده را اداره کرد چرا که 

امروزه سرمایه گذاری 
در حوزه فناوری شهری 
در کشورهای پیشرفته 

گسترش یافته است

 قدرت الــه نــوروزی در 
اختتامیه جشــنواره ملی 
شــهر پژوهی و نخستین 
جشــنواره فــن پژوهی با 
اشــاره به اینکه جشنواره 
شــهر پژوهی بــه عنوان 
اولین جشــنواره در حوزه 
فن پژوهی باید به سویی حرکت کند که 
شهر را در همه زمینه ها زیست پذیر کند 
و دانشگاه و دانشمندان به نیازهای واقعی 
کمک کنند، اظهار کرد: نباید پژوهش  ها 
فقط در حوزه های عمرانی بوده و تحقیق 
در حوزه  های علوم انسانی نیز ضرورت دارد.

وی افــزود: مدیران اجرایــی باید بتوانند 
در بحران  ها به ســویی حرکت کنند که 

رفتارهای انسانی بیشتر بروز کند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه مجموعه 
مدیران شــهرداری بدون استفاده از علم 
و دانش، پژوهش و رابطــه با مراکز علمی 
نمی توانند به درستی به این نیازها پاسخ 
دهند تا زندگی شایسته همراه با آرامش و 
آسایش برای همه شهروندان فراهم شود، 
گفت: شهرداری اصفهان در حوزه برنامه  
ریزی و ارتباط با صنایع و دانشــگاه  ها به 
گونه  ای عمل کرده است که امروز اگر هر 
اتفاقی در شــهرداری می  افتد به واسطه 

پژوهش های علمی اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اگر دانشگاه بخواهد به رسالت 
واقعی خود عمل کند باید به تجربه دیگران 
و واقعیات جامعه توجــه کند، امروز دیگر 
راهبرد مقاله برای مقاله، کتاب برای کتاب 
و پایان نامه برای پایان  نامه، همگی برای 
جمع شدن در کتابخانه اثر بخشی برای حل 
مشکالت در جامعه نداشته و در مقابل هیچ 
مدیری نمی  تواند ادعا کند با تجربه همه 

مسائل را می  تواند حل کند.
نوروزی تصریــح کرد: در همین راســتا 
شهرداری اصفهان تصمیم گرفت که اگر 
می  خواهد شــهر زیســت پذیر بوده و بر 
مشکالت و چالش  های متعدد غلبه کند، 
باید حل مســائل را بر محور پژوهش قرار 
داده و دانشگاه  ها و پژوهشگاه  ها را به عنوان 

بال دیگر حرکت خود بداند.
وی بیان کرد: شهرداری اصفهان در زمان 
زلزله کرمانشاه به ســرعت حضور یافته 
و اقدام انسان دوســتانه انجام داد، و یا در 

خوزستان، اهواز و خوزستان که سیل رخ 
داد در صحنه حضور یافت، در واقع نتیجه 
تحقیقات پژوهشی در حوزه انسانی این بود 

تا انسانی از گرفتاری نجات یابد.

  بودجه 50 میلیارد تومانی شهرداری 
برای حوزه پژوهش

همچنین در این مراسم، علیرضا صادقیان با 
اشاره به سهم پژوهش از بودجه شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در بودجه 1400 عدد 
قابل توجهی، برای پژوهش در نظر گرفته 
شــد که یکی از خروجی  های آن همین 
جشنواره اســت، در مجموع ۵0 میلیارد 
تومان بودجه در این زمینه در نظر گرفته 
شده که زمینه را برای حضور اندیشمندان 
کشور برای حل معضالت شهر فراهم می  
کند. وی ادامه داد: برای پاسخ به نیازهای 
مردم و زندگی بهتر باید از پژوهشــگران 
کمک گرفت تا بتوان آینده را مدیریت کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: امیدواریم 
همواره بتوان از نظرات پژوهشگران برای 
آینده کالنشــهر اصفهان استفاده کرد، تا 
ســال ۲0۵0، 7۵ درصد جمعیت جهان 
در شــهرها زندگی خواهند کرد که این 
موضوع اهمیت آینده پژوهــی را بیش از 

پیش می  کند.

  904 اثر به جشنواره شهر پژوهی 
ارسال شد

در ادامه این مراســم، رضا مختاری، دبیر 
علمی چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی 
گفت: این جشنوار که از آذرماه سال گذشته 
کار خود را آغاز کرد با همت شــهرداری 
اصفهان و تعامل دانشگاه های استان برگزار 

شد.
وی با بیان اینکه در 11 محور مقاالت و آثار 
شرکت کنندگان در جشــنواره پذیرفته 

شد، افزود: کاهش آالینده  های محیطی، 
روان سازی عبور و مرور شهری، مدیریت 
ایمنی، بحران و تاب  آوری شــهری، بهره 
 وری و اقتصاد شــهری، رسانه ارتباطات و 
دیپلماسی شــهری، سالمت و سرزندگی 
فضاهای شــهری، آینده  پژوهی، نوآوری، 
عمران شــهری و حقوق شــهروندی از 

محورهای جشنواره بود.
دبیر علمی چهارمین جشنواره ملی شهر 
پژوهــی تصریح کرد: تبــادل تجربیات و 
دستاوردهای پژوهشی، تکریم و قدردانی 
از پژوهشگرانی که به حل مشکالت شهرها 
کمک کرده  اند، اتصــال دانش و نظریه با 
حوزه عمــل و اجرا از جملــه اهداف این 
جشنواره است که در راستای حکمروایی 
مطلوب شهری به این پژوهش  ها نیاز است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹04 اثر به این 
جشنواره ارسال شد که بیش از دو برابر رشد 
داشته است، اظهار کرد: شعار اصفهان شهر 
زیست پذیر برای این جشــنواره انتخاب 
شد و شبکه ســازی به عنوان یکی از مهم 
 ترین اهداف جشــنواره مــورد نظر بود تا 
اندیشمندان شهری شبکه و بانک اطالعاتی 
قوی را شکل دهند که آثار آن در پروژه های 

شهری نمایان شود.
مختاری بیان کرد: ۹3 اثر در این جشنواره 
مورد تقدیر قرار گرفت و  73 اثر به عنوان 

آثار برگزیده انتخاب شد.
وی افزود: 1۸7 اثر در محور آینده پژوهی، 
۵۵ اثر در محور بهــره  وری اقتصادی ،4۵ 
اثر در محور حقوق شــهروندی، 4۵ اثر در 
محور رسانه، ۵3 اثر در محور روان سازی 
عبور و مرور، 134 اثر در محور ســالمت 
و ســرزندگی، ۶۹ اثر در محــور کاهش 
آالیندگــی محیطی، 103 اثــر در محور 
گردشــگری، در محور ایمنی و تاب آوری 
شــهری ۹1 اثر، مدیریت عمران 47 و 77 
اثر در نوآوری شهری به دبیرخانه جشنواره 

شهر پژوهی ارسال شد.
دبیر علمی چهارمین جشنواره ملی شهر 
پژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری 
گفت: دانشــگاه های اصفهــان، هنر، آزاد 
خوراسگان و شهرداری اصفهان بیشترین 

تعداد اثر را در این جشنواره داشته اند.

   بدون فناوری و پژوهش شهرهای 
آینده قابل اداره کردن نیست

در ادامه، اســماعیل زیارتی، رئیس مرکز 
مطالعات برنامه  ریزی شهری و روستایی 
سازمان شهرداری  ها و دهیاری  های کشور 
اظهار کرد: مدیریت شهری باید با حذف 
مقررات دســت و پاگیر زمینه  های شهر 
پیشرفته را فراهم کرده، همچنین شهر باید 
کارآفرین باشد تا درآمدی بیشتر از هزینه ها 

کسب کند.
وی ادامه داد: اگر شهر عالمانه مدیریت نشود 
و فناوری شهری مبتنی بر پژوهش در نظر 
گرفته نشــود نمی توان شهرهای آینده را 
اداره کرد چرا که امروزه ســرمایه گذاری 
در حوزه فناوری شــهری در کشورهای 

پیشرفته گسترش یافته است.
رئیــس مرکــز مطالعــات برنامه ریزی 
شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور افزود: باید هر مقوله ای 
متناسب با شرایط تغییر یافته و بازآفرینی 
شود که مدیریت شهری نیز از این قاعده 
پیروی می کند، مدیریت شــهری کارآمد 
باید سکاندار خوبی در شهر بوده و کشتی را 
به سمت ساحل امن هدایت کرده و در شهر 

توان افزایی کند.
وی تصریح کرد: سعی شده تغییر نگاه در 
حوزه پژوهشی از طریق راه اندازی سامانه 
مدیریت دانش، بهره گیری از ظرفیت های 
IT برای ارائه آموزش های الزم به کارکنان 
شهرداری ها، راه اندازی اپلیکیشن شهر و 

روستا انجام شود.

در اختتامیه جشنواره ملی شهر پژوهی عنوان شد؛  

دانشگاه  ها بال دیگر شهرداری برای مدیریت شهر
شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان تصمیم گرفت که اگر 
می  خواهد شهر زیست پذیر بوده و بر مشکالت و چالش های 
متعدد غلبه کند، باید حل مسائل را بر محور پژوهش قرار داده 
و دانشگاه  ها و پژوهشگاه  ها را به عنوان بال دیگر حرکت خود 

بداند.

     نوروزی: فعالیت های شهر به واسطه پژوهش های علمی است

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

هدایت نقدینگی راه حل اقتصاد نیست
 به مردم نباید امید واهی برای حل مشکالت 
از طریق هدایت نقدینگی داد، تنها باید با 
خلق پول که عامل اصلی مشکالت اقتصاد 

است مقابله کرد. 

محمد غالمی مدیر گروه معیشت و اقتصاد مؤسسه تحقیقات راهبردی 
تمدن اسالمی با تاکید بر این مطلب در گفتگو با خبرنگار ما گفت : مشکل 
اقتصاد کشور خلق پول است، وی با بیان اینکه هدایت نقدینگی به سمت 
تولید یک ایده اشتباه و غیرممکن است، گفت: اینکه ارقام و اعداد نقدینگی 
در چه حساب بانکی باشد اهمیتی ندارد و این هدایت نقدینگی یک موضوع 
اشتباه است. وی در ادامه افزود: برخی معتقد هستند نقدینگی مانند آب 
جاری اســت و باید آن را به پای درخت تولید هدایت کنیم تا میوه بدهد 
اما این یک دیدگاه اشتباه اســت و تفاوتی ندارد نقدینگی در حساب چه 
کسی باشــد، تأثیر هدایت نقدینگی با تغییر حساب افراد تأثیر متفاوت 
در واقعیت اقتصاد دارد اما در حل مشــکل نقدینگی و تورم بی اثر است. 
مدیر گروه معیشت و اقتصاد مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسالمی 
اظهار کرد: در صنایع و تولید کننــدگان کمبود نقدینگی به این صورت 
که نقدینگی واقعا نداشته باشند نیســت بلکه ارزش پول بشدت کاسته 
شده است و امکان اســتفاده از این نقدینگی وجود ندارد. غالمی با اشاره 
به ناتوانی صنایع در بازپرداخت تسهیالت بانکی، تصریح کرد: این روند 
۵0 سال وجود داشته و همواره تسهیالت برای هدایت نقدینگی به صنایع 
ارائه می شده است و بخشی از آنها در بازپرداخت به مشکل برمی خوردند و 
با مشکالت بعدی مواجه می شدند. وی ورود نقدینگی به بازارها را تصوری 
غلط دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی به جایی هجوم نمی برد بلکه از 
حسابی به حساب دیگر می رود، اینکه این اعداد و ارقام در حساب چه کسی 
باشد بر تورم اثر ندارد، امروز بزرگترین مشکل کشور تورم است اما ریشه 
آن در خلق پول است که برخی مدعی خلق پول عادالنه و مطلوب هستند 
و توجهی به مشکالت خلق پول ندارند، اما حقیقت این است که مشکل 
امروز ما نقدینگی نیست بلکه خلق پول است. مدیر گروه معیشت و اقتصاد 
مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسالمی هدایت نقدینگی را یک عبارت 
مورد توجه سیاستمداران ذکر کرد و گفت: در چند سال آینده نتیجه این 
بی توجهی به خلق پول را خواهیم دید، هدایت نقدینگی یک ادعای خام و 
ناشدنی است، باید بدانیم که هدایت نقدینگی ممکن نیست و بیشتر شعاری 
است. غالمی در ادامه افزود: وقتی با خلق پول مشکلی نداشته باشیم همواره 
شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود، مجری خلق پول بانک است و اگر قرار 
باشد مجری هدایت نقدینگی هم باشد این کار را با خلق پول انجام خواهد 
داد و مشکالت اقتصادی ادامه خواهد داشت و تورم افزوده خواهد شد. وی 
اظهار کرد: ساختارهای ما هنوز همان است که در گذشته بوده و باز برخی 
می خواهند تجربه شکست خورده تاریخی در زمینه هدایت نقدینگی را 
تکرار کنند، اینبار اسم آن را تغییر داده اند، می خواهند ۲00 میلیون دالر 
به بورس تزریق کنند دوباره مردم به سمت بورس بیایند و دوباره مشکالت 
بورسی تکرار خواهد شد، در صورتی که مشکل خلق پول است و مشکل 

ما نقدینگی نیست.
مدیر گروه معیشت و اقتصاد مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسالمی 
با بیان اینکه خلق پول اکل مال به باطل و حرام است، تصریح کرد: برخی 
متصور هستند نمی توان خلق پول را کاهش داد، به همین دلیل تنها به 
دنبال هدایت نقدینگی هســتند، وقتی خلق پول 40 درصدی داریم در 
صورتی که رشد اقتصادی ایده آلی که مســؤوالن به دنبال آن هستند و 
حدود 10 درصد است نمی تواند مشکالت اقتصادی را برطرف کند. ۸غالمی 
هدایت نقدینگی را حربه ای برای عدم مقابله با خلق پول قلمداد کرد و گفت: 
نباید کسی بگوید خلق پول راه حل مشکالت کشور است، آدرس غلط در 
اقتصاد نباید داد، دولت یک دولت انقالبی است و اگر آدرس غلط به جامعه 
بدهد انقالب اسالمی در آینده آسیب خواهد دید، باید مسؤوالن صادقانه 
به مردم بگویند مشکل کشور خلق پول است و باید تورم را تحمل کنیم تا 
بتوانیم در مرور زمان مشــکل تورم را برطرف کنیم، اکنون آقای رئیسی 
باید با خلق پول حقوق کارمندان را بدهد و این مشکل ساز خواهد بود. وی 
ادامه داد: باید حقیقت را به مردم گفت و امید واهی و دروغین برای مردم با 
آدرس های غلط ایجاد نکرد، خلق پول وجود دارد و دولت ناچار به خلق پول 
است اما به مردم آدرس غلط داده می شود و باعث می شود امیدهای واهی در 
جامعه برای حل مشکالت اقتصاد ایجاد شود در حالی که خلق پول به عنوان 
اصلی ترین مشکل اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت. این کارشناس 
مسائل اقتصادی با تأکید بر ایجاد مشکالت خلق پول در اقتصاد کشور و 
تورم زا بودن خلق پول، تصریح کرد: این یک توهم است که بخواهیم تورم 
را با خلق پول و هدایت نقدینگی به سمت تولید کنترل کنیم و نمی توان 
انتظار داشت که مشکل تورم در شرایطی که خلق پول وجود دارد حل شود. 

گفت و گو

کارگاه متروکه، محلی برای تولید ارز دیجیتال 
فرمانده انتظامي شهرســتان  خمیني شــهر  از کشــف ۲0 دستگاه 
ماینرخارجي قاچاق بــه ارزش 3 میلیارد ریــال در عملیات ماموران 
این فرماندهی طی بازرســی از یک کارگاه متروکه خبر داد. سرهنگ  
غالمرضا براتي   اظهار داشت: ماموران کالنتری 1۵ فرماندهی انتظامی 
شهرستان خمینی شهر در پی کســب خبری مبني بر اینکه در یک 
کارگاه متروکه ، ارز دیجیتال تولید می شــود،  بررســي موضوع را در 
دســتور کار خود قرار دادند.وي افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات 
الزم و کسب اطمینان از درستي موضوع  با هماهنگي مقام قضائي از این 
کارگاه بازدید کردند که در نتیجه این عملیات  تعداد ۲0 دستگاه ماینر 
که به صورت قفسه بندي با تجهیز کابل هاي شبکه برق، جاسازي شده 

بودند، کشف شدند.

دستگیري سارق کابل برق در  خمیني شهر  
فرمانده انتظامي شهرستان خمینی شهر از دستگیري سارق کابل برق و کشف 
بیش از ۶00 کیلو گرم کابل برق فشار قوي در عملیات ماموران این فرماندهی خبر 
داد. سرهنگ غالمرضا براتي  با بیان این خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
کابل برق شبکه هوایي شهرستان خمیني شهر، رسیدگي به موضوع در دستور 
کار مأموران کالنتری 11 فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.وي افزود: 
ماموران با انجام گشت های ویژه و هدفمند در سطح شهرستان و بکارگیری یک 
سری اقدامات پلیسي حین گشت زنی در حوزه ماموریتی خود به یک دستگاه 
خودروی سواری پژو مشکوک و آن را متوقف کردند.فرمانده انتظامي شهرستان 
خمینی شهر با اشاره به کشف بیش از ۶00کیلو سیم برق در بازرسی از خودروی 
مذکور اظهار داشت: ماموران پس از استعالم هاي صورت گرفته دریافتند که راننده 

خودرو از سارقان حرفه اي سابقه دار است.

رئیس پلیس راه  اردستان  جان راننده کامیون را نجات داد 
رئیس پلیس راه استان گفت: یک کامیون دانگ فنگ در اثر واژگونی 
دچار حادثه آتش ســوزی شــده بود که رئیس پلیس راه  اردســتان  
جان راننــده را نجات و آتــش را خاموش کرد. ســرهنگ  اصغر زارع  
بیان داشــت: ماموران پلیس راه  اردســتان  از واژگونی یک کامیون 
کشــنده دانگ فنگ و آتش گرفتن آن مطلــع و بالفاصله وارد عمل 
شــدند.وی افزود: رئیس پلیس راه اردســتان قبــل از اینکه ماموران 
آتش نشــانی به محل برســند راننده را از کابین خودرو خارج کرد و 
آتش را تا حد زیادی با اســتفاده از کپســول اطفاء حریق مهار کرد.

رئیس پلیس راه اصفهان ادامه داد: ســرانجام ماموران آتش نشــانی 
 نیز اعــزام و آتش مهار شــد که بحمــدهلل این حادثه تلفــات جانی 

نداشت.

شهید امامی  آخرین ایستگاه محموله قاچاق  
فرمانده انتظامی شهرستان  شهرضا  از کشف محموله ای قاچاق به ارزش ۶ میلیارد 
ریال توسط ماموران ایستگاه بازرسی شــهید  امامی  خبر داد. سرهنگ  صادق 
کاظم زاد  یان داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید  امامی  
شهرستان  شهرضا  حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون مشکوک و 
آن را متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ ماشین لباسشوئي، ۶۵ 
بسته مواد آرایشي، 400 عدد فندک، 1۹۵ عدد عینک آفتابي، 400 کارتن کاغذ 
سیگار، ۲0 میکروفون حرفه اي، ۲0 کارتن ست فندک و زیر سیگاري ، ۲ کارتن 
پک لوازم آرایشي بهداشتي و1۲0 بسته مایه لبنیاتي کشف شد که راننده مدارک 
گمرکی را ارائه نداد و خودرو و محموله توقیف شدند.فرمانده انتظامی شهرستان 
شهرضا ادامه داد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۶ میلیارد 

ریال اعالم شده است.
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هشدار؛ویروسدلتاجوانانرابیشتردرگیرمیکند
محمدرضا صالحی، متخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد تفاوت کرونای دلتا با سایر گونه ها اظهار 

کرد: قدرت واگیری این گونه به شدت بیشتر از سایر سویه هاست به گونه ای که هر فرد آلوده می تواند ۵۰ نفر را آلوده کند.
او افزود: درگیری بالینی این سویه نیز بسیار جدی است به شکلی که خیلی سریع ریه ها را درگیر می کند. طبق مطالعاتی که در هند انجام شده 
از نظر شرایط بالینی، این ویروس مشکالت وخیم تری را ایجاد می کند.عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: نکته بعدی این است 
که قدرت پیشگیری تمام واکسن ها نسبت به این سویه جدید کمتر از سایر جهش هاست. هر چند همه واکسن ها ادعای ایمنی زایی دارند اما به 
نظر می رسد در مطالعات و تجریباتی که تا کنون به دست آمده است، قدرت کمتری دارند.او تاکید کرد: متاسفانه سویه دلتا، اطفال و افراد کم 
سن را بیشتر درگیر می کند.صالحی گفت: متاسفانه سویه دلتا از نظر بالینی شرایط وخیم تری ایجاد می کند، همچنین تمایل این سویه برای 
درگیری ریه نسبت به سویه انگلیسی بیشتر اســت.او تصریح کرد: عالئم اولیه این ویروس همراه با تشدید نشانه های تنفسی سیستم تنفسی 
فوقانی، مثل آبریزش بینی، سوزش چشم ها و عطسه است. در گونه های دیگر، ریه ها ظرف هفت تا ده روز درگیر می شد اما در این سویه، ظرف 
سه تا ۵ روز، ریه ها درگیر می شود و این خیلی برای ما حائز اهمیت است، چون جایی که ما نگرانی داریم و برای بحث مرگ و میر برای ما اهمیت 
دارد، درگیری ریه هاســت. صالحی توصیه کرد: در صورت بروز عالئم بالفاصله به پزشک مراجعه نشود؛ کماکان، تمرکز ما بر بحث پیشگیری 

است. توصیه اصلی ما برای پیشگیری مراقبت ویژه از سالمندان در این شرایط است به شکلی که از خانه بیرون نیایند. 

ارسالپیامکبهافرادفوتشدهبرایتزریقواکسنکرونا
واکسیناسیون سالمندان جدا از دغدغه هایی همچون نگرانی از عوارض واکسن ها، شلوغی مراکز واکسیناسیون، بی نظمی در اطالع رسانی 
به مراجعین، معضالت تاخیر در تزریق دوز دوم مسائلی دیگر را پیش روی خانواده های آنان قرار داده است.اما آنچه به گفته وراث برخی از 
فوت شدگان سالیان گذشته عجیب است، پیامک وزارت بهداشت مبنی بر دعوت به واکسیناسیون سراسری این متوفیان است. این درحالی 
است که بسیاری از افرادی که در قید حیات هستند بدون دریافت پیامک بر اساس اولویت بندی سنی خود به مراکز مراجعه کرده اند اما برخی 
متوفیان به شکلی رسمی و با دریافت پیامک به مراکز واکسیناسیون دعوت شده اند.در همین این راستا خانم کمالی ادعا می کند تا به حال 
وزارت بهداشت ۵ بار مادر فوت شده من رو دعوت به واکسیناسیون کرده است. این در حالی است که مادر من در سال ۹۴ فوت شده اند. مگر 
ثبت احوال اطالعات هویتی افراد را در اختیار ندارد. شناسنامه ایشان همان ابتدا باطل شده است چگونه ممکن است اطالعات افراد متوفی 
ثبت نشده باشد.آقای حسنی در این مورد گفت: با توجه به اینکه پدر همسر بنده سال گذشته فوت شده اند، اما همچنان از طریق پیامک از 
سوی وزارت بهداشت برای انجام واکسیناسیون به مراکز بهداشت دعوت می شوند.آیا وزارت بهداشت اطالعاتی از متوفیان در اختیار ندارد؟!در 
این راستا سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد این موضوع که چرا افراد متوفی همچنان از سوی وزارت بهداشت برای 
انجام واکسیناسیون به مراکز بهداشت دعوت می شــوند، گفت: وزارت بهداشت بانک اطالعاتی خودش را دارد. اگر چه از طریق ثبت احوال 

بانک اطالعاتی هویتی افراد را در اختیار دارد، اما به نظر می رسد با توجه به مشکل به وجود آمده از آن استفاده نمی کند.
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 سفر به ارمنستان برای تزریق رایگان واکسن کرونا، این روزها از 
جمله بحث های داغ فضای مجازی است که برخی از شهروندان 
ایرانی را دچار هزینه های گزاف و کمرشکن هفت تا ۲0 میلیون 

تومانی و خطرات سفر به یک کشور بیگانه می کند.

ایرنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

تب »ســفر به ارمنستان برای 
دریافت رایگان واکسن کرونا« 
در روزهای اخیر توسط رسانه 
های بیگانه همچــون »بی بی 
سی فارســی« و بخش فارسی 
خبرگزاری آلمانــی »دویچه 
ولــه«، دامن زده می شــود تا 
آنان ضمن تالش برای ســیاه نمایی فرآیند 
واکسیناســیون در ایران، به صورت تلویحی، 
افراد ساده لوح را نیز به سفر به کشور همسایه 

ما ترغیب و تشویق کنند. 
فراگیر شدن بحث ســفر به ارمنستان برای 
دریافت رایگان واکسن کرونا و داغ شدن تنور 
آن در سایه بازنمایی رسانه ای، موجب شده 
اســت که قیمت تورهای گردشگری به این 
کشور چهار میلیون نفری که در شرایط عادی 
و غیرکرونایی از چهار میلیون تومان فراتر نمی 

رود، سه تا پنج برابر شود. 
در این میان برخی افراد فرصت طلب نیز با سوء 
استفاده از شرایط ناشی از »سرایت روانی« سفر 
به ارمنستان برای دریافت رایگان واکنس کرونا، 
می کوشــند تا با تبلیغات گسترده در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی مبنی بر ارایه هر 
گونه خدمات جانبی به متقاضیان این نوع سفر، 
آنان را سرکیسه و در آن سوی خاک ارمنستان 

بالتکلیف رها کنند. 
گــزارش ز گمرک نــوردوز در مــرز ایران و 
ارمنســتان در ۱۶۰ کیلومتری شمال غرب 
تبریز، حاکی است که اوالً سفر به ارمنستان 
برای دریافت واکســن رایگان در استان های 
همجوار آن در خاک ایران اســالمی، به دلیل 
اشراف مردم به منطقه و شرایط اقتصادی ارمنی 
ها، طرفدار چندانی نــدارد؛ دوم اینکه بخش 
عمده متقاضیان این نوع سفر را شهروندانی از 
تهران و دیگر استان های مرکزی ایران تشکیل 
می دهند که به دلیل بعد مسافت و نداشتن 
آشنایی کافی از ارمنستان، فریب افراد فرصت 
طلب را خورده و برای برآورده شــدن آرزوی 
دریافت واکســن رایگان خیالی بــه ازای هر 
نفر میلیون ها تومان، متحمل هزینه اضافی 

می شوند. 
علی حســن پور، راننده اتوبوس که به گفته 
خودش این روزها در خط تهران - جلفا فعالیت 
می کند، در این باره به ایرنا می گوید: بسیاری 
از کسانی که در دام تبلیغات دریافت واکسن 
رایگان کرونا در ارمنستان گرفتار می شوند، 
دور از مرزهــا در تهران و دیگر اســتان های 
همجوار آن ساکن هستند و هیچ اطالعی از 
چگونگی سفر به ارمنســتان و دشواری های 

بعدی آن ندارند. 
حسن پور اضافه می کند: بیش از ۹۰ درصد 
کســانی که با قصد دریافت واکسن کرونای 
رایگان در ارمنستان راهی سفر می شوند، حتی 
نمی دانند که به دلیل شیوع کرونا، تردد زمینی 
بین ایران و ارمنستان با محدودیت های اساسی 
مواجه است و آنان باید پس از پیاده شدن در 

گمرک نوردوز، ســاعت ها برای عبور از مرز و 
رسیدن به ایروان و دیگر شهرهای ارمنستان، 

معطل و متحمل هزینه های گزاف شوند. 
وی یادآوری می کند: اغلب کسانی که پس از 
سفر به ارمنستان با اتوبوس به تهران بازگشته 
اند، از اینکه فریب تبلیغــات دروغین فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی را خورده و 
چندین برابر قیمت های اعالم شــده در آنها، 
متحمل هزینه برای سفر به یک کشور همسایه 

شده اند، پشیمان بوده اند. 
کاظم علمداری نیز که به گفته خودش در جلفا 
مغازه دار بوده و این روزها در گمرک و پایانه 
مرزی »نوردوز«، مستقر شــده است، به ایرنا 
می گوید:  این هم تبی گذرا مثل سایر موارد 
مشابه اســت که در اثر یک شایعه، پا گرفته و 

موج برداشته است و پیش می رود. 
علمداری که امــورات گمرکــی و کمک به 
جابجایی مسافران ایرانی در مرز نورودوز را رتق 
و فتق می کند، تاکید دارد: اگر شما به ترکیب 
جمعیتی متقاضیان ورود به خاک ارمنستان 
دقت کنید، افراد بومی و ساکنان استان های 
مرزی را در بین آنان نمی بینید، زیرا این عده از 
کیفیت زندگی در ارمنستان اطالع دارند و می 
دانند که سفر برای واکسن، می تواند هزار جور 
تبعات و مشکالت دیگر برای آنان در خاک یک 

کشور بیگانه به دنبال داشته باشد. 
یک شهروندان ۵۰ ساله ساکن تهران نیز که 
فاصله ۷۶۰ کیلومتری تهران تا گمرک نوروز 
را با اتوبوس پیموده اســت، تشریح می کند: 
من تنها از روی تبلیغــات در فضای مجازی 
و خبرهای رسانه ها به ســفر ترغیب شدم و 
چون هیچ شناختی از ارمنستان ندارم، خیلی 
هیجان و استرس دارم و در گروه نیز اطالعات 
دقیق درباره محل و چگونگی دریافت واکسن 

به ما ارایه نداده اند. 
وی که نخواست نامش در خبر برده شود، در 
پاسخ به این ســوال که آیا سفر به یک کشور 
بیگانه برای دریافت واکســن با تحمل هزینه 
های چند میلیون تومانــی، دوری از خانواده 
و خطرهای رایج ســفر، می ارزد، با خنده می 
گوید: باالخره وقتی موجــی در میان مردم 
می افتد، خیلی ها درگیرش می شوند و من 
نیز یکی از آنها هستم که شاید به دلیل ترس 
از کرونا و به شــکل ناخواســته دل به این راه 

سپرده ام. 
 واکســن های کرونا در ارمنستان روی 

دست دولت مانده است
هر چند خبرهای مربوط به سفر به ارمنستان 
برای دریافت واکسن کرونا، به گونه ای بازنمایی 
می شود که ممکن اســت انگاره نیت انسان 
دوســتانه دولت این کشــور را به متقاضیان 
دریافت واکسن القا کند، اما واقعیت این است 
که این کشور تاکنون موفق به واکسینه کردن 
کمتر از نیم درصد از جمعیت چهار میلیون 

نفری خود شده است. 
شــبکه تلویزیونی »یورو نیوز« در گزارشی 
از وضعیت واکسیناســیون علیــه کرونا در 
ارمنستان اعالم کرد که تاکنون بیش از ۲۲۵ 
هزار نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتال 
شده اند و چهار هزار و ۵۲۱ نفر نیز جان خود را 

از دست داده اند.
بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، مقام 
های بهداشتی ارمنستان تاکنون موفق شده 
اند تنها بیش از ۷۴ هزار ُدز واکسن کرونا تزریق 
کنند که از این تعداد نیز تنها ۱۶ هزار نفر به 
طور کامل واکسینه شــده اند که نیم درصد 

جمعیت این کشور هم نمی شود.
بنا بر این گزارش، واکسیناسیون علیه کرونا در 
ارمنستان از ماه آوریل گذشته با سه واکسن 
آسترازنکا، اسپوتنیک وی و سینوواک چین 
شروع شــده است؛ واکســن های آسترازنکا 
و ســینوواک در دســترس همه قرار دارد اما 
واکسن روسی اســپوتنیک به افراد ۱۸ تا ۵۴ 

سال آسیب پذیر تزریق می شود.
در همین حال رســانه های ارمنستان نیز در 
گزارش های متعدد اعالم کــرده اند که »در 
این کشــور ترس از واکســن وجود دارد و به 
این دلیل روند کار کند است. کارزارهای ضد 
واکسن نیز در ارمنستان بسیار فعال هستند. 
بخشی از واکسن این کشور از سبد کوواکس 

تهیه شده است«.
تردد هفت هزار و ۸00 مســافر از مرز 

نوردوز در خرداد ماه 
در همین حال مدیرکل حمــل و پایانه های 
مسافری آذربایجان شرقی نیز در گفت و گو 
با ایرنا از افزایش نامحســوس تردد مسافر از 
مرز نوردوز در بین ایران و ارمنستان سخن می 
گوید و اضافه می کند: خرداد ماه امسال هفت 

هزار و ۸۰۰ مسافر به صورت رفت و برگشت از 
این پایانه مرزی تردد کردند. 

علیزاده تشریح می کند: به عبارت دیگر نصف 
این رقم، یعنی سه هزار و ۹۰۰ مسافر ایرانی و 
ارمنی در طول خرداد ماه سال جاری به یکی از 

دو کشور سفر کرده اند. 
وی یادآوری می کند: آمار تردد مسافر از پایانه 
مرزی نــوردوز در مرز ایران و ارمنســتان در 
محدوده آذربایجان شرقی در ۱۳ روز سپری 
شده از تیر ماه امسال نیز چهار هزار و ۴۱۳ نفر 
بوده است؛ به عبارت دیگر در این مدت ۲ هزار 
و ۲۰۶ نفر به یکی از دو کشور ایران یا ارمنستان 

سفر کرده اند. 
سفر به کشــور خارجی برای دریافت 

واکسن کرونا به صالح نیست 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز 
نیز به ایرنا می گوید: سفر به یک کشور بیگانه 
برای دریافت واکسن کرونا  با هزار اما و اگر به 

هیچ وجه به صالح نیست.
دکتر عباسعلی درســتی اضافه می کند: هر 
چند تحویل واکســن کرونا در کشور تاکنون 
با کندی مواجه بود، اما قرار اســت ماه های 
مرداد و شهریور امسال ۱۰ میلیون دوز واکسن 
"کوو  برکت" تحویل جامعه داده شود که با این 
ترتیب واکسیناســیون افراد پرخطر سرعت 

می گیرد. 
وی ادامه می دهد: با لحاظ این  موارد، تحمل 
سفر دشوار به یک کشور بیگانه و تقبل هزینه 
گزاف بی مورد برای دریافت واکسن منطقی 

نیست.
در نهایت باید گفت که به نظر می رسد رسانه 
های بیگانه با اهداف مغرضانه و سیاسی کاری، 
سفر رایج هموطنان مان به ارمنستان را در بوق 

و کرنا می کنند 
بدیهی است که دولت ارمنستان نیز به دلیل 
منافع اقتصادی این اقدام رسانه های بیگانه، 
ســکوت را بر هر گونه اظهار نظر در این باره 

ترجیح می دهد. 
برخی از کارشناسان نیز با اشاره به راه اندازی 
پرواز تبریز - ایــروان و بالعکس و نیز افزایش 
پروازها در مســیر تهران - ایروان و بالعکس 
در روزهای اخیر، این قبیل اقدامات را نیز در 
ترغیب مردم برای سفر به کشورهای خارجی 

تاثیرگذار می دانند.

سرابتزریقواکسنرایگانکرونادرارمنستان
وزیربهداشتازسیاهنماییها
دربارهشیوعکروناانتقادکرد

 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ســیاه نمایی برخی افرد در 
خصوص وضعیت بیمارستان های سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در حال حاضر 

۳۰۰ تا ۴۰۰ تخت بیمارستانی خالی در این استان داریم.
سعید نمکی در آیین افتتاح ۵۱ طرح دانشــگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه 
گذشت زمان حقیقت عریان را آشــکار خواهد کرد، ادامه داد: همکارانم در پیک 
ویروس انگلیسی نیز یک روز هم نگذاشتند بیماران کرونایی و حتی غیرکرونایی 

بدون آی سی یو بمانند.
وی با بیان اینکه از نخستین روزهای درگیری با ویروس کرونا در این عرصه بوده و 
یک شب خواب راحت نداشته ام، گفت: در حالی که کشورهای پیشرفته و اروپایی 
در هفته های اول بروز ویروس انگلیسی زانو زدند و بیماران زیادی پشت درهای 
بیمارستان ها در این کشورها ماندند، اما در کشور ما بیماری به خوبی مدیریت شد و 

چنین صحنه هایی در هیچ نقطه ای از ایران اسالمی مشاهده نشد.
وزیر بهداشت گفت: با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا و به دلیل اینکه مبادا مردم 
نگران کمبود دارو شده و وحشت زده شوند این دروغ بزرگ آمریکا را که اذعان می 
کرد اقالم دارویی در فهرست تحریم قرار ندارند را آشکار نکردیم و نگذاشتیم مردم 

حتی یک روز سرگردان دارو باشند.
وی ادامه داد: با شیوع کرونا با همکاری و همدلی بخش صنعت و شرکت های دانش 

بنیان داروها و تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور ساخته و اکنون صادر می کنیم.
نمکی با اشاره به توانایی شرکت های پاستور و رازی در حوزه واکسیناسیون، اظهار 
کرد: چه غم انگیز است فردی که خود را اهل قلم می داند، بنویسد در کشوری که 
دوچرخه نمی سازیم چگونه می خواهند واکسن تولید کنند، این فرد یک ذره غیرت 
ملی ندارد در حالی که آنتی بادی واکسن های پاستور و رازی در بدنش می باشد 

توانمندی های داخلی را تکذیب می کند.
وی ادامه داد: واکسن کرونا بعد از یک سال زحمت بی وقفه در کشور تولید شده 
و اکنون به عنوان شمشین و هفتمین واکسن ســاز بزرگ کرونا در جهان مطرح 

هستیم.
وزیر بهداشت گفت: متاسفانه برخی زحمات یکساله مدافعان سالمت و سازندگان 
دارو، تجهیزات و واکسن را نفی می کنند تا یک نفر را بزنند و برای این کار حقیقت 

را کتمان می کنند.
وی اضافه کرد: تیم بهداشت و درمان کشور پیک چهار کرونا را با عزت و عظمت 
مدیریت کردند بطوری که میزان مرگ و میر نسبت به پیک سوم یک دوم بوده است.

نمکی با اشاره به انتقاده هایی که انجام می گیرد، افزود: عده ای کال با نظام مشکل 
دارند که حساب آنها جداست ولی عده ای که با من مشکل دارند و زحمات مدافعان 

سالمت را تخریب می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر روزی احساس کنم زحمات همکارانم در حوزه بهداشت 
و درمان به عنوان مدافعان سالمت زیر پا گذاشته می شود و خون شهدای سالمت 
مورد بی احترامی قرار می گیرد حتما پاســخ خواهم داد، من آمده ام تا روی مین 

بروم و از عملکرد خود نه بلکه از عملکرد همکارانم تمام و کمال دفاع خواهم کرد.
وی افزود: ۲ ماه پیش گزارش هایی رسید که سویه هندی در چند بخش از کشور 
دیده شده و بالفاصله به صورت شبانه روز تالش کردیم آتش این گرفتاری کشور 

را نگیرد.
وزیر بهداشــت اظهار کرد: ویروس های هندی، آمریکایی و آفریقای جنوبی از ۲ 
ماه گذشته وارد کشور شده و با تالش شبانه روزی مدافعان ویروس را مهار کرده و 

نگذاشتیم اثرات سوء این موج باعث بی رونق شدن شرایط انتخابات شود.
وی تاکید کرد: برخی می خواهند اقدامات ما را زیر ســوال ببرند برای این منظور 
درخواست کرده ام مهر محرمانه از تمامی نامه نگاری هایی که در مبارزه با کرونا 

انجام داده ام را بردارند تا من اقدامات انجام شده را رسانه ای کنم.
نمکی گفت: با وجود تالش شبانه روزی مرزبانان و ناجا شاهد حضور برخی اتباع 
خارجی به صورت غیرقانونی در کشور هســتیم که موجب می شود ویروس در 

کشور بچرخد.
وی با تاکید بر اینکه ما ابزاری برای زمین گیر کردن ویروس به جز جانفشانی مدافعان 
سالمت نداریم،  افزود: وقتی خیلی چیزها در اختیار ما نیست نمی توان موج پنجم 

را در یک منطقه محدود کرد.
وزیر بهداشــت اضافه کرد: برای اینکه موج پنجم را کنترل و مدیریت کنیم باید 
کلینیک های سرپایی و میزان بیمار یابی را افزایش دهیم و همچنین حساسیت 

کیت های آزمایشگاهی خودر را نسبت به ویروس هندی چک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درمان سرپایی که در فاز چهارم از آن نتیجه گرفتیم را فراموش 
نکنید و اگر مریض به منزل فرستاده می شود پیگیری های بعدی انجام و آمادگی 

تخت های بیمارستانی بیشتر شود.

گزارش

دکتر عباسعلی 
درستی اضافه می 

کند: هر چند تحویل 
واکسن کرونا در کشور 
تاکنون با کندی مواجه 

بود، اما قرار است ماه 
های مرداد و شهریور 
امسال ۱0 میلیون دوز 
واکسن "کوو  برکت" 

تحویل جامعه داده 
شود که با این ترتیب 
واکسیناسیون افراد 

پرخطر سرعت می 
گیرد. 

سبک زندگی

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برخی 
افراد به بهانه گرما در تجمعات و امکان عمومی از ماســک 
استفاده نمی کنند در حالیکه این اتفاق ابتال به کرونا را در آنها 

تشدید می کند.
عباس شاهســونی افزود: تحقیقات انجام شــده، نشان می دهد که 
افزایش دما تاثیری در کاهش این بیماری ندارد، در واقع افزایش دما 
سبب می شود تا افراد در و پنجره را باز کنند و تهویه صورت گیرد. آنچه 
باعث جلوگیری از ابتال به بیماری کووید۱۹ و انتقال ویروس کرونا 

می شود، رعایت فاصله اجتماعی و تهویه مناسب است.
وی اظهار داشت: برخی افراد گرما را بهانه ای برای استفاده نکردن از 
ماسک عنوان می کنند، اما همه افراد در تجمعات و فضا های بسته باید 
از ماسک استفاده کنند، زیرا ماسک عاملی برای گرمازدگی نیست. 
در واقع در صورتی که افراد بخاطر گرما از ماسک استفاده نکنند خطر 

ابتال به کرونا افزایش می یابد.
با گرما زدگی چه کنیم؟

شاهسونی تاکید کرد: گرمازدگی عالوه بر مخاطرات خاص خود، در 
شرایط کرونایی بسیار خطرناک تر است، چون استفاده از ماسک را با 

دشواری روبه رو می کند.
رییس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت اظهار داشت: گرمازدگی عارضه بسیار خطرناکی است 
که در آن سیستم کنترل حرارت بدن مختل می شود تعریق کاهش 
می یابد، اما دمای بدن افزایش می یابد )بیش از ۴۱ درجه سانتیگراد(.

وی ابــزود: اگر فردی در اثر گرمای هوا دچار ســردرد، ســرگیجه، 
بی اشتهایی، گرفتگی عضالت، افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب، 

تشنگی بیش از حد و افزایش دمای بدن شد، گرمازده شده است.
شاهسونی ادامه داد: افرادی که بیشتر در معرض گرما هستند مانند 
کشاورزان، کارگران راه و ساختمان، مشاغل نظامی و نیز افرادی که 
فضای بیرون و زیر نورمســتقیم خورشــید فعالیت شدید می کنند 

احتمال گرمازدگی در روز های گرم تابستان وجود 
دارد.

به گفته شاهسونی، همچنین افرادی که در فضای 
بسته قرار می گیرند به ویژه سالمندان یا کودکان 
خردســال؛ به علت عدم تهویه مناسب و ناتوانی 

دچار گرمازدگی می شوند.
وی افزود: کاهش فعالیت در زیر نور مستقیم خورشید بویژه در 

ساعت ۱۲ تا ۱۶ که حداکثر شدت تابش وجود دارد، ضروری است 
و توصیه می شود حضور در فضا های بســته و بدون تهویه و جریان 

مناسب هوا کمتر شود.
شاهســونی افزود: در صورتی که بخاطر گرما دچــار عالئمی نظیر 
سرگیجه شدید بجای خلوت و دارای تهویه مناسب بروید و ماسک 

خود را در بیاورید، اما اگر عالیم ادامه یافت به پزشک مراجعه کنید.
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: مایعات به میزان کافی بنوشید و افرادی که 

ر  د
فضای باز و زیر نور مستقیم خورشید 

فعالیت می کنند )تا حد امکان یک بطری اب همراه داشته باشید( و 
مهم ترین اقدام برای افرادی که گرمازده می شوند کاهش دمای بدن 
از طریق پاشیدن آب ولرم بر روی بدن فرد گرما زده است. همچنین 
فرد را بجای خنک و زیر سایه منتقل کنید و بحالت طاق باز بخوابانید و 
حداقل چهار لیوان آب بنوشانید و آب روی بدن آن بپاشید در صورتی 
که فرد دچار گرمازدگی شدید است سریعا با اورژانس تماس بگیرید.

گرما نباید بهانه ای برای ماسک نزدن شود

واکسیناسیون
عمومی،همهگیری
راپایانمیدهد

متخصص اپیدمیولوژی گفت: 
هیچ راهی جز واکسینه شدن 
بیش از ۷۰ درصد افراد جامعه 
برای مهار همه گیری ویروس 

کرونا وجود ندارد.
مسعود یونســیان اظهار کرد: 
کشــور هایی کــه در بحران 
کرونا به زندگی عادی برگشته 
اند، کشــور هایی هستند که 
درصــد قابل مالحظــه ای از 
جمعیتشان را واکسینه کرده 
اند. آنها برنامه ریزی هایشــان 
به گونه ای است که با توجه به 
شیوع دلتا کرونا اکثر جمعیت 
بزرگسالشان واکسینه شده اند.

یونسیان افزود: معتقدیم زمانی 
می شــود به فعالیــت روزمره 
بازگشت که اکثریت جمعیت 
بالغ هر کشور کامال واکسینه 
شده باشــند، تا آن موقع مدام 
شاهد موج های جدید خواهیم 
بود بنابراین هــر چقدر انتقال 
بیماری بیشتر رخ دهد، امکان 
جهش های بعدی نیز بیشــتر 

خواهد شد.
او ادامه داد: االن هم نمی دانیم 
که در کشــور ما ممکن است 
جهشی بعد از جهش دلتا وجود 
داشته باشد یا خیر. کشور هایی 
می توانند در این مورد اظهارنظر 
دقیق داشــته باشند که حجم 
باالیی از ویروس هایشــان را 
مورد توالی یابی ژنتیکی انجام 
می دهنــد. ما نیز ایــن توالی 
یابی را انجــام می دهیم، اما نه 
در حجم باال بــه همین دلیل 
نمی توانیم توانایی تشــخیص 
دقیق جهش ها را داشته باشیم.

یونسیان گفت: عوامل متعددی 
باعث بروز پیک پنجم بیماری 
در کشور شد که مهمترین آن،  
شــیوع ویروس جهش یافته 
دلتاست. این ویروس ۶۸ کشور 
دیگر را نیز درگیر کرده است و 
در حال تبدیل شدن به سوش 

غالب کشورها شده است.
او یادآوری کــرد: با این وجود، 
دلتا در کشور هایی که پوشش 
واکسینه باالیی داشته اند، افراد 
زیادی را مبتال نکرده اســت؛ 
حتی اگر افراد واکسینه مبتال 
شــوند، به وضع حاد بیماری 
دچــار نمی شــوند و نیــاز به 

بستری ندارند.
این متخصــص اپیدمیولوژی 
اظهار کــرد: اصلی ترین دلیل 
بروز ســریع پیــک پنجم در 
سطح کشــور واکسینه نشدن 
درصد باالیی از جمعیت است 
. همچنین تصمیماتی که باید 
گرفته و عملیاتی شود نیز اتفاق 
نمی افتد و نظــارت دقیقی بر 

جزئیات اجرای آنها نیست.
یونســیان ادامه داد: بعضی از 
تصمیمات ما اثر معکوس دارد. 
مثاًل وقتی ما در پیک هستیم 
و باید به مردم اطالع رســانی 
کنیم که کمتریــن تماس را با 
هم داشته باشند و در فضا های 
باز با تهویه مناسب باشند، با یک 
منطق عجیب اعالم می شود 
که خودرو های شخصی نباید 
از شهر ها خارج شوند، اما خروج 
افراد از شهر ها محدود نمی شود 
و مردم مجبور می شــوند تا از 
وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کنند. از آنجایی کــه نظارت 
موثری بــر فاصله گــذاری  و 
اســتفاده از ماســک و ... در 
این وســایل جود ندارد، خطر 
 ابتال بــه مراتــب افزایش پیدا 

می کند.

سالمت
گزارش
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Iran’s Vice President 
for Women and Family 
Affairs Masoumeh Ebtekar 
referred to commonalities 
between Iranian and 
Japanese people and called 
for developing cooperation 
between entrepreneurs 
of the two countries to 
exchange experiences.
Speaking in an specialized 
webinar on supporting 
female entrepreneurs 
in time of COVID-19 
pandemic, Ebtekar said that 
coronavirus has changed 

the conditions of living in 
the world and Iran is no 
exception. 
While the world is dealing 
with unfair distribution of 
medical items especially 
COVID-19 vaccine and 
in spite of sanctions 
and foreign pressures, 
Iranian scientists have 
taken a major stride 
in line with improving 
people's conditions 
especially entrepreneurs 
by producing COVID-19 
vaccine.

200 Export 
Firms 
Borrowed 
$130m
The Trade Promotion 
Organization of Iran 
gave export incentives 
to the tune of 33 trillion 
rials ($132 million) to 
200 plus companies, the 
TPO chief said.
Hamid Zadboum 
said the support was 
in the framework of a 
government-backed 
package to boost non-
oil export in the last 
fiscal that ended in 
March.
The funding was made 
available from the 
National Development 
Fund of Iran, the 
sovereign wealth fund, 
and partially from 
banks.
“The entire package 
was worth 40 trillion 
rials ($159 million), half 
of which was procured 
from the NDFI and the 
other half from banks,” 
Zadboum was quoted 
as saying by IRIB.
Export loans are 
normally at 14.5% 
interest but credible 
companies pay lower 
rates depending on 
their ranking on the 
credibility list plus 
their export capacity, 
Zadboum said without 
elaboration.
One credibility criteria 
is the exporters’ 
financial commitments 
namely repatriation of 
overseas forex earnings 
to the country.    
“The TPO is processing 
loan applications of 137 
export firms who have 
met their commitment 
in returning overseas 
income,” Zadboum said.
Loan requests of 100 
applicants were 
rejected either by the 
TPO or agent banks, he 
added.The government 
has not yet announced 
the support package 
for the current year. 
However, the TPO 
earlier announced 
plans to lend 10 trillion 
rials ($40m) as per the 
provisions of the fiscal 
budget in the current 
fiscal year, IRNA 
reported.
Grappling with 
US sanctions and 
the coronavirus 
pandemic, foreign 
trade authorities are 
striving to increase non-
oil export and expand 
export markets.  Iran 
exported to 143 
countries and imported 
from 123 in fiscal 2020-
21.
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According to 
data released 
by Securities 
and Exchange 
Organization on 
Codal.ir, 200,828 
sedans were 
produced by 

three major automakers, 
Iran Khodro Company 
(IKCO), SAIPA and Pars 
Khodro, during the three 
months. In last year’s 
corresponding quarter, 
the figure was 203,160. 
IKCO’s output rose to 
96,678, which is 0.1% 
higher year-on-year. 
Peugeot models had the 
lion’s share with 69,077 
cars during the period 
and Dena was IKCO’s 
second most popular 
model with 12,479 units. 
SAIPA produced 79,520 
vehicles during the 
three months, marking 
a meager rise of 0.02% 
YOY. Tiba models 
topped the company’s 
production chart with 
39,586 units. 
The only output 
downtrend was 
registered by Pars 
Khodro, with a 9.23% 
fall, as it produced 24,630 
vehicles during the first 
quarter compared to 
27,136 in the year-ago 
period.
The production rate of 
automakers in the month 

ending June 21 has also 
declined, falling by 1.07% 
compared with the year-
ago month when 85,903 
units were produced. 
Pars Khodro registered 
a 19.3% production 
decrease, making it the 
sharpest fall among 
Iranian automakers. 
The company’s output 
reached 8,925 units, 
while last year’s figure 
stood at 11,072.
SAIPA’s data show an 
8.5% decline compared 
to the month ending June 
21, 2020. 
IKCO was the only 
company maintaining 
an upward trajectory, 
registering an 11.1% 
production rise to 42,949 
units.
The pressure of 
US sanctions and 
m i s m a n a g e m e n t , 
coupled with the 
Covid-19 outbreak, have 
derailed Iran’s auto 
industries. However, the 
government has stepped 
in to streamline the 

sector and cut its reliance 
on foreign resources. 
Industry insiders have 
optimistically set the 
current year’s auto 
production target at 1.25 
million sedans. 
In the last fiscal year 
(ended March 20, 
2021), IKCO and 
SAIPA forged ties with 
k n o w l e d g e - b a s e d 
teams to indigenize auto 
electronic parts in the 
hope of improving the 
quality and quantity of 
their output. Officials 
are optimistic that 
automakers will meet 
the goal this year.
 Slashing Capital Flight
According to Farshad 
Moqimi, CEO of IKCO, the 
localization of vehicle 
parts has saved up to 
$210 million for IKCO in 
the last two fiscal years 
(March 2019-21).
He said the achievement 
mainly resulted from the 
localization of 135 auto 
parts and vehicle design 
projects implemented 

with the help of SAPCO 
during the period. 
“The projects have 
gradually curbed IKCO’s 
dependency on foreign 
suppliers,” he added. 
According to the IKCO 
chief, the company has 
produced 2,000 sets 
of vehicle frames and 
mechanical tools, saving 
up to $22 million with 
the support of industrial 
units affiliated with 
the Defense Ministry 
and knowledge-based 
companies. 
“The company used 
to spend close to 
$360 million on the 
import of parts every 
year. Fortunately, 
indigenization efforts 
can raise the amount of 
saving to $248 million 
per year,” he added.
Moqimi noted that 
an additional 125 
indigenization projects 
are underway in various 
fields, which are expected 
to reduce capital flight by 
€133 million per year.

Tehran Housing Inflation 
Surpasses 84 Percent: SCI
Tehran’s housing Consumer Price Index in the 12-month 
period ending May 21, which marks the end of the 
second Iranian month, increased by 84.1% compared 
with the corresponding period of last year, latest data 
released by the Statistical Center of Iran show.SCI had 
put the average annual inflation rate for the preceding 
Iranian month, which ended on April 20, at 81.5%. The 
housing inflation for the month under review (April 
21-May 21) registered a year-on-year increase of 
71.8% compared with the similar month of last year. 
The year-on-year inflation of the month ending April 20 
was 82.6%. The housing CPI (using the Iranian month to 
April 19, 2016, as the base) stood at 711.6 for the month 
ending May 21, indicating a 3% increase compared with 
the previous month.During the month ending April 
20, the housing CPI stood at 690.7, registering a 0.1% 
rise compared with the previous month.The overall 
average goods and services Consumer Price Index in 
the 12-month period ending May 21 increased by 41% 
compared with the corresponding period of the year 
before, according to SCI. The center had put the average 
annual inflation rate for the preceding Iranian month, 
which ended on April 20, at 38.9%. The consumer 
inflation for the month under review (April 21-May 
21) registered an increase of 46.9% compared with the 
similar month of the previous Iranian year. The year-on-
year inflation of the month ending April 20 was 49.5%. 
The overall CPI (using the Iranian year to March 2017 
as the base year) stood at 308.4, indicating a 0.7% rise 
compared with the month before. Month-on-month 
consumer inflation was 2.7% for the preceding month.
SCI put urban and rural 12-month inflation for the 
month under review at 40.5% and 43.2%, respectively. 
CPI registered a year-on-year increase of 46.1% for 
urban areas and 51% for rural areas in the month ending 
May 21. 

Oil drops as lack of OPEC+ 
unity hangs over market
Oil prices fell on Monday, with Brent dropping after four 
days of gains, as investors and traders awaited crucial 
talks by OPEC+ following disagreement within the 
group that could lead to major producers pumping up 
volumes to grab market share.Brent crude was down by 
40 cents, or 0.5%, at $75.77 a barrel by 0131 GMT, after 
falling 1 cent last week, the first weekly decline in six. 
U.S. oil was down by 30 cents, or 0.4%, at $74.86 a barrel, 
having risen 1.5% last week, the sixth consecutive week 
of gains for the contract.
The Organization of the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) and its allies, known as OPEC+, voted on Friday 
to increase production by about 2 million barrels a 
day from August to December 2021 and to extend the 
remaining output cuts to the end of 2022, but objections 
from the United Arab Emirates (UAE) prevented 
an agreement.It was a rare public disagreement 
between members of the group, with national interests 
increasingly diverging, which is impacting OPEC+ 
policy as oil users want more crude as their economies 
recover from the COVID-19 pandemic."This latest move 
raises the bar for the OPEC+ alliance, which has shown 
great unity that has ultimately helped rebalance the 
market following the collapse in demand," ANZ Research 
said in a note. "A break-up could result in a free-for-all 
that would likely lead to a collapse in prices."Saudi 
Arabia's energy minister sought on Sunday to push 
back against UAE's opposition to a proposed OPEC+ 
deal, calling for "compromise and rationality" to get 
unanimity when the group meets again on Monday."You 
have to balance addressing the current market 
situation with maintaining the ability to react to future 
developments ... if everyone wants to raise production 
then there has to be an extension," Prince Abdulaziz 
bin Salman told Saudi-owned Al Arabiya television  
channel.

Iran Auto Output Drops in Q1
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4th Intl. Online 
Congress of ‘Smart 
Tehran’ kicks off
The Fourth International Online Congress of 
“Smart Tehran” began in Tehran on Monday.
The 4th Online Congress “Smart Tehran” with 
the motto of “Digital Transformation, Digital 
Services, Smart Cities in COVID-19 Era and 
Beyond” kicked off on Monday with a focus 
on smart cities during and post-coronavirus 
periods through video conference.

Senior domestic and international technology 
managers and figures will address the 
Congress, and specialized meetings, tutorial 
workshops and also talk shows will be held on 
the sidelines of organizing the Congress.
Specialized meetings, smart city views and 
special talks are some of the programs that will 
be held in this Congress.
Vice-President for Science and Technology 
and Head of National Elites Foundation Sorena 
Sattari, Head of Information Technology 
Organization of Ministry of Communications 
and Information Technology (ICT) Amir 

Nazemi, Chairman of Tehran City Council 
(TCC) Mohsen Hashemi Rafsanjani, Mayor 
of Tehran Pirouz Hanachi, Head of ITC 
Organization of Municipality of Tehran 
Mohammad Farjoud and Senior Advisor 
for Digital Technologies and Smart Cities of 
the United Nations Development Program 
(UNDP) Calum Handforth will deliver speech 
at the first day of the Congress.
It should be noted that this prestigious 
Congress will run until June 6. The first edition 
of the Congress was held in 2017.

According to 
Farshad Moqimi, 
CEO of IKCO, the 
localization of 
vehicle parts has 
saved up to 210$ 
million for IKCO in 
the last two fiscal 
years (March 
21-2019).

VP calls for developing cooperation between 
Iranian, Japanese entrepreneurs

Iran’s automotive output decreased by %1.14 
during the first three months of the current 
Iranian year (March -21June 21) compared to 
the year-ago period.
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The signing 
ceremony of 
the Isfahan-
S a m a r k a n d 
S i s t e r h o o d 

memorandum of 
Understanding was 
conducted online by 
the mayors of the 
two cities in the 
presence of the 
Ambassador of the 
Islamic Republic of 
Iran to Uzbekistan. 
According to the 
Isfahan Municipality 
Media Relations 
Office, Hamid 
Nayerabadi, the 
Ambassador of the 
Islamic Republic of 
Iran to Uzbekistan, 
was also present 
online. By signing 
this memorandum, 
Samarkand is 
officially the 
fourteenth sister city 
of Isfahan. The cities 
of Porto in Portugal 
and Hyderabad in 
India are two other 
cities with which 
Isfahan is on the 
verge of concluding a 
s i s t e r h o o d 
a g r e e m e n t . 
Isfahan and 
Samarkand are 
among the most 
important and 
historical cities in 
the world 
In this ceremony, the 
mayor of Isfahan 
expressed his 
satisfaction with the 
signing of this 
memorandum with 
the city of 
Samarkand as the 
fourteenth sister city 
of Isfahan and said: 
"Today we announce 
the beginning of 
relations between 
Isfahan and 
Samarkand. After the 
city of Samarkand, 
the signing of these 
s i s t e r h o o d 
agreements with the 
cities of Porto in 
Portugal and 
Hyderabad in India, 
which is in the final 
stages, will 
c o n t i n u e . " 
G h o d r a t o l l a h 
Norouzi said: "From 
today, with the 
signing of the 
s i s t e r h o o d 
agreement between 
me and the mayor of 
Samarkand, these 

two historical cities 
will become the 
center of cultural, 
tourism, economic, 
etc. activities for 
Uzbekistan and 
Iran." He stated: 
Samarkand and 
Isfahan are both 
members of ECO. 
This could make 
Isfahan and 
Samarkand, as two 
important cities in 
the Eco region, the 
creator of a network 
of small cities. This 
will form a successful 
model of intercity 
multilateralism and 
lead to great success 
and multilateral 
c o o p e r a t i o n . 
He continued: "This 
memorandum is not 
just for cooperation 
between the two 
municipalities. It is 
also a memorandum 
of understanding 
that includes all 
relevant institutions 
such as the Chamber 
of Commerce, the 
university, etc. to act 
as peers to start 
cooperation in the 
shadow of this 
friendship and 
interaction." The 
mayor of Isfahan 
said: both Isfahan 
and Samarkand are 
among the most 
important and 
historical cities in the 
world. He added: 
"The signing of this 
m e m o r a n d u m 
provides the ground 
for more activity and 
c o o p e r a t i o n 
between the two 
c i t i e s . " 
He added: "Both 
cities have good 
experience in the 
field of diplomacy. 
The signing of this 
memorandum is a 
good opportunity for 
the citizens of both 
cities and countries 
to get to know each 
other better. I hope 
this memorandum 

will pave the way for 
more interaction." 
* The signing of the 
s i s t e r h o o d 
memorandum is 
the foundation of 
c o o p e r a t i o n 
between the two 
old cities  
The mayor of 
Samarkand also 
stated in this 
ceremony: The 
signing of the 
s i s t e r h o o d 
memorandum of 
u n d e r s t a n d i n g 
between the two 
cities of Isfahan and 
Samarkand is a 
foundation for 
establishing friendly 
relations and 
c o o p e r a t i o n 
between these two 
old cities. Babar 
Mirza Ablaqlov 
stated: "Cooperation 
and friendship 
between two cities of 
the same religion 
and with a common 
worldview will 
develop the relations 
between the nations 
of the two countries." 
"We are also eager to 
sign this document," 
he said, adding: 
"After 600 years, 
these two historic 
cities have once 
again taken the path 
of the friendship of 
their ancestors and 
intend to continue on 
this path. 
Isfahan and 
Samarkand have 
many different 
cultural capacities 
The Ambassador of 
the Islamic Republic 
of Iran to Uzbekistan 
also stated at this 
ceremony: "The 
signing of this 
memorandum could 
pave the way for 
further events and 
cooperation in the 
fields of culture, 
tourism, and 
economy." Hamid 
Nayerabadi stated: 
Isfahan and 

Samarkand have 
many capacities that 
can be used to 
develop their 
relations as much as 
p o s s i b l e . 
Isfahan sisterhood 
with the gate of East 
and West 
c i v i l i z a t i o n 
The Director-
General of 
Communications 
and International 
Affairs of Isfahan 
Municipality also 
said on the sidelines 
of the ceremony: The 
f o u r t e e n t h 
s i s t e r h o o d 
agreement of Isfahan 
was signed with the 
city of Samarkand, a 
city with which we 
have many cultural 
c o m m o n a l i t i e s . 
Samarkand and 
Isfahan are both on 
the Silk Road. 
Samarkand is 
mentioned as the 
gateway of Eastern 
and Western 
civilizations and is a 
city registered in 
UNESCO as a 
crossroads of 
c u l t u r e s . 
Iman Hojjati 
mentioned the two 
cities of Samarkand 
and Isfahan among 
the oldest Muslim 
cities in the world 
and added: One of 
the important points 
of Samarkand for 
Isfahan is the 
presence of this city 
in the field of Persian 
l a n g u a g e 
civilization. Rudaki, 
as the father of 
Persian poetry, has 
the title of 
Samarkand in the 
continuation of his 
name, and all these 
c u l t u r a l 
commonalities can 
be the link between 
these two cities. He 
added: Isfahan's 
sisterhood proposal 
was formed by the 
head of the Center for 

Islamic Civilization 
and during his trip to 
Isfahan during the 
past years and with 
the follow-up and 
efforts made, the 
signing of this 
memorandum was 
done today. We hope 
that like other sisters 
of Isfahan, with 
whom we were able 
to hold good joint 
projects, we can 
make good things 
happen with 
Samarkand, which is 
geographically close 
to Isfahan. The 
Director-General of 
Communications 
and International 
Affairs of Isfahan 
M u n i c i p a l i t y 
emphasized: When 
two cities are called 
sisters, they send a 
message to everyone 
that these two cities 
are friends and 
interact with each 
other and will have 
peaceful relations 
with each other that 
can be the beginning 
of various projects. 
With the projects we 
define, we can 
deepen our cultural, 
economic, scientific, 
etc. goals through 
s i s t e r h o o d 
relationships. Hojjati 
emphasized: "These 
are good events that 
can take place among 
the sister cities, 
provided the activity, 
dynamism, mobility 
and definition of 
various projects by 
city managers." He 
added: "Citizen 
Diplomat" project 
has been activated as 
a support umbrella 
in Isfahan. With 
e f f e c t i v e 
communication, we 
have tried this 
umbrella to be able 
to activate various 
projects between 
sister cities and 
Isfahan.

UK special forces to stay in 
Afghanistan: report
 A host of the Special Air Service (SAS) will 
reportedly stay in Afghanistan after the 
withdrawal of Western troops from the country.
A small number of the Special Air Service (SAS), 
a special forces unit of the British Army, will stay 
in Afghanistan after the withdrawal of western 
troops from the country, The Telegraph has cited 
an unnamed former SAS soldier as saying.
The ex-serviceman claimed the SAS troops would 
"provide training to Afghan units and deploy with 
them on the ground as advisers", adding that 
there was "no determined time" for how long the 
UK special forces will have boots on the ground 
in Afghanistan.
UK soldiers walk at a base in Kandahar on May 
6, 2010.
"As long as they continue to see the value they will 
keep forces there. It's not a pleasant place at the 
moment, people are scared and rightly so", he 
said. The former SAS soldier also pointed to the 
Taliban continuing to "control the countryside 
and are just waiting for the coalition to leave".
"They are making it abundantly clear at every 
opportunity that their peace is with the coalition 
and not the Afghan government. The country will 
implode", he said.
The Telegraph additionally quoted an unnamed 
senior military source as saying that UK Prime 
Minister Boris Johnson is due to make an official 
decision on the matter during a meeting of the 
National Security Council later on Monday.
"It's our job to provide a range of different options 
to the government", the source stressed.
The remarks followed defense sources telling 
The Guardian on Friday that the withdrawal 
of the last of the UK's regular troops from 
Afghanistan is slated to be complete "in the next 
few days".
The British Ministry of Defence, for its part, 
stated that "the UK is involved in ongoing 
discussions with the US and international 
allies regarding the future of our support to 
Afghanistan".
All foreign troops must leave 
Afghanistan by deadline
Stating that all foreign troops must leave 
Afghanistan, Taliban Spokesman said that if 
foreign troops failed to leave Afghanistan in an 
agreed deadline, they would be considered as 
occupying forces.
Speaking in an interview with BBC on Monday, 
Suhail Shaheen said that Taliban are not seeking 
military occupation of Kabul, but no foreign 
troops, including military contractors, should 
remain in the city.
If foreign troops remain in Afghanistan against 
the Doha agreement, then Taliban leaders will 
decide appropriately what to do, he said, adding, 
“In this situation, we will react and the final 
decision is adopted by leaders of Taliban.”
Noting that Afghan people need the activities of 
Nongovernmental Organizations (NGOs) and 
embassies, Shaheen said that Taliban opposes 
the continued presence of foreign troops but 
will not attack diplomats, members of NGOs and 
other foreign nationals.
Shaheen also described withdrawal of US troops 
from Afghanistan’s Bagram as a historic moment.
Following the withdrawal of US military forces 
from ‘Bagram’ airbase, near Kabul, and end of 
North Atlantic Treaty Organization (NATO)’s 
mission in Afghanistan, some reports have been 
released on the continuation of presence of 1,000 
military forces of NATO in Afghanistan, mostly 
US troops.
The main aim of continued presence of these 
troops in Afghanistan is to protect embassies of 
NATO member states and Kabul International 
Airport.
As Western troops continue to withdraw from 
Afghanistan, military violence has escalated and 
Taliban are expanding into areas under their 
control.

By signing a memorandum of understanding; 

Samarkand becomes Isfahan's twin town
Mayor of Isfahan: Enjoying the 
commonalities and cultural and 
historical richness of the two cities by 
signing a sisterhood memorandum
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Introduction, farewell ceremony of judiciary chief
 The farewell ceremony of the Judiciary Chief Ebrahim Raeisi and the introduction of its new head 
Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i was held on Mon.
A number of senior Iranian officials, including Parliament Speaker Ghalibaf, first vice President 
Jahangiri, and Tehran's mayor Hanachi attended the ceremony.
The Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei appointed Gholam-Hossein 
Mohseni-Eje'i as the new head of the Iranian Judiciary on Thursday.
At Leader's decree, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i will replace Ebrahim Raeisi who won the June 
18 presidential elections and is now Iran's President-elect.President-elect Raeisi wrote a letter to 
the Leader last week calling on him to appoint a new head to the Judiciary amid his busy schedule of 
selecting cabinet members.In his decree, the Leader calls on Hojjat al-Eslam Mohseni-Eje'i to use new 
technology in the Judiciary apparatuses, employ hard-working and trustworthy personnel, continue 
the serious fight against corruption, and establish direct contact with the people.

4 soldiers killed in ambush by suspected militants in Mali
According to the army, four soldiers were killed when their patrol was ambushed by 
suspected militants in central Mali on Sunday.
The region is where Mali is battling militants linked to al Qaeda and ISIL terrorists. No 
group has claimed responsibility for the attack, the army said in a statement,  Reuters 
reported.
The army said in a statement that the patrol was ambushed near the town of Lere on 
Sunday morning.
"The provisional toll is at four soldiers killed," it said.
The attack comes as France, which has deployed over 5,000 counter-terrorism soldiers 
in Mali to help combat militants, said on Friday that it has resumed jointed military 
operations with Mali after they were suspended following a coup.

"From today, 
with the signing 
of the sisterhood 
agreement 
between me and 
the mayor of 
Samarkand, these 
two historical 
cities will become 
the center of 
cultural, tourism, 
economic, etc. 
activities for 
Uzbekistan and 
Iran." He stated: 
Samarkand and 
Isfahan are both 
members of ECO.
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Cuba's President 
dismisses US 
report on human 
trafficking
Cuba's President 
dismisses US report on 
human trafficking
 Cuba's President Miguel 
Diaz-Canel on Sunday 
dismissed the US State 
Department report 
accusing his country of 
insufficient compliance 
with the elimination of 
human trafficking.
According to the 
president, the United 
States lies, defames and 
slanders by accusing 
Havana in its report on 
that scourge, released 
on July 1 by Secretary of 
State Antony Blinken, 
Prensa Latina reported.
'The US government 
resents the moral, 
solidarity and 
humanist example of 
our medical brigades 
of internationalist 
cooperation,' the 
head of State tweeted. 
A recent statement 
from Cuba's Foreign 
Ministry rejected 
Washington's campaign 
against international 
cooperation in the area 
of health and ratified 
the country's zero-
tolerance policy against 
any form of human 
trafficking.
According to the text, 
the US State Department 
report is a defamatory 
initiative promoted by 
the most reactionary 
and corrupt sectors of 
that country.
Cuba has a policy of zero 
tolerance to any form of 
human trafficking, and 
excellent performance 
in preventing and 
fighting against it, 
as well as protecting 
victims, a record, 
registered by the 
United Nations and 
other international 
organizations, Foreign 
Minister Bruno 
Rodriguez wrote on 
Twitter.
The report accuses 
Cuba of insufficiently 
complying with the 
minimum standards 
for the elimination of 
human trafficking and 
not making significant 
efforts to that end.
Such accusation is 
part of the campaign 
to discredit Cuba's 
i n t e r n a t i o n a l 
cooperation in the field 
of health, for which the 
country has received the 
recognition of dozens 
of governments and 
the appreciation of the 
benefited populations, 
the press release issued 
by Havana refers.
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Death toll in Philippine military plane crash up to 50
The death toll in a Philippine military plane crash that occurred on Sunday has gone up to 50, while 49 
servicemen were injured, ABS CBN reports citing a spokesman of the Armed Forces of the Philippines (AFP).
Maj. Gen. Edgard Arevalo said on Monday that authorities had found the bodies of the remaining 5 missing 
troops, bringing the total death toll in the plane crash to 50, including 47 dead soldiers and three civilians on 
the ground who also died.
Another 49 soldiers were wounded, and four civilians on the ground were injured, as well, Arevalo specified.
Earlier, it was reported that the plane crash had killed 45 soldiers, while 42 people were found alive, Sputnik 
news agency reported.
There were over 80 people on board the C-130 plane when it crashed on the island of Jolo on Sunday, as it was 
trying to land but missed the runway.According to Arevalo, the Philippine military has temporarily grounded 
its C-130 planes.

Iraqi oil minister 
said that his country 
supports a proposal by 
the Organization of the 
Petroleum Exporting 
Countries and its allies to 
extend a pact on output 
curbs until December 
2022.
Oil Minister Ihsan Abdul 
Jabbar also said during a 
news briefing in Baghdad 
on Sunday that he expected 
oil prices to remain at $70 
per barrel or above until 
that time, Reuters reported. 
He further said that Iraq 
also agrees with a proposal 
that the group known as 
OPEC+ should increase its 
output by 400,000 barrels 
per day from August, in line 
with the pact to gradually 
lift curbs imposed after 
the pandemic last year 
triggered a record price 
collapse.
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It is the second time in four months that 
Ruili, home to more than 210,000 people, 
has been locked down after the discovery 
of cases imported from Myanmar, AFP 
reported.
Ruili is a major crossing point from Muse 
in neighboring Myanmar, which has seen 
escalating unrest since a February 1 
military coup, raising fears that people will 
try to flood across the border into China to 
escape the violence.
One of the three infected patients was a 
Myanmar national, according to health 
authorities in Yunnan province.

China closed the main bridge and crossing 
to Myanmar in March as cases surged across 
the border.
Authorities have also increased patrols in 
recent months to prevent illegal border 
crossings and cracked down on human 
trafficking to prevent an influx of refugees.
Ruili will test all residents for the virus 
within two days and all "non-essential 
travel" will be banned until further notice, 
the local government said Monday.
Only one member of each household 
can leave to buy daily necessities with 
permission during the testing period.
Anyone who wants to leave the city must 
produce a negative virus test conducted 
within the past 72 hours, the local 
government said.
The city tested all residents and urged 
everyone to get to vaccinated after a small 
outbreak in April.

In the phone call with Imran Khan on Sunday, 
Raeisi expressed concern about the ongoing 
situation in Afghanistan, saying, “The security 
of Afghanistan is important to us and this 
security should be established by Afghans 
themselves.”
The Iranian president-elect also noted that 
“collective security” in the region could only be 
established through cooperation of all regional 
countries, adding, “Experience has shown that 
foreigners only sow insecurity under the guise 
of establishing security, and institutionalize 
instability.”
He further cited Palestine as the factor 
of convergence in the Muslim world and 
said effective and constant defense for the 
oppressed Palestinian people would guarantee 

“sustainability of regional security.”
The Pakistani premier, for his part, expressed 
concern over the situation in Afghanistan.
He said diplomacy is the best way to solve the 
crisis in Afghanistan, but it will not be easy 
under the current circumstances.
Imran Khan expressed hope that he would 
meet with the Iranian president-elect in the 
near future, Press TV reported.
Fighting has raged between the Taliban and 
Afghan forces across several provinces of 
Afghanistan in recent months and the militant 
group claims to have seized more than 100 out 
of nearly 400 districts in the country.
The militant group’s advances come as foreign 
troops prepare to leave Afghanistan after two 
decades of war and occupation.
US President Joe Biden announced in April 
that all American troops would withdraw 
from Afghanistan by September 11, the 20th 
anniversary of the terrorist attacks that 
Washington used as a pretext to invade and 
occupy the Asian country despite the fact that 
no Afghan national was involved in the attacks.

Chinese City on Myanmar Border Locked 
Down Again over Virus Fears

Russian envoy stresses need to keep IAEA 
cameras working
 Iranian President-elect Ebrahim Raeisi and Pakistani 
Prime Minister Imran Khan in a telephone conversation 
weighed plans to ensure sustainable security in 
neighboring Afghanistan.

A Chinese city near the border with Myanmar has imposed a 
lockdown and started mass testing after three coronavirus 
cases were reported on Monday, with officials rushing to 
curb another outbreak.

The militant 
group’s 
advances come 
as foreign troops 
prepare to leave 
Afghanistan 
after two 
decades of war 
and occupation.

China closed 
the main bridge 
and crossing to 
Myanmar in March 
as cases surged 
across the border.

UK Special Forces 
Will Reportedly Stay in 
Afghanistan 'as Advisers'
A small number of the Special 
Air Service (SAS), a Special Forces 
unit of the British Army, will stay in 
Afghanistan after the withdrawal 
of Western troops from the country, 
The Telegraph has cited an unnamed 
former SAS soldier as saying.
The ex-serviceman claimed the SAS 
troops would "provide training to 
Afghan units and deploy with them 
on the ground as advisers", adding 
that there was "no determined time" 
for how long the UK special forces 
will have boots on the ground in 
Afghanistan.
"As long as they continue to see value 
they will keep forces there. It's not a 
pleasant place at the moment, people 
are scared and rightly so", he said.

The former SAS soldier also pointed to 
the Taliban continuing to "control the 
countryside and are just waiting for the 
coalition to leave".
"They are making it abundantly 
clear at every opportunity that their 
peace is with the coalition and not the 
Afghan government. The country will 
implode", he said, Sputnik reported.
The Telegraph additionally quoted 
an unnamed senior military source 
as saying that UK Prime Minister 
Boris Johnson is due to make an 
official decision on the matter during 
a meeting of the National Security 
Council later on Monday.
"It's our job to provide a range of 
different options to the government", 
the source stressed.
The remarks followed defense sources 
telling The Guardian on Friday that 
the withdrawal of the last of the UK's 

regular troops from Afghanistan is 
slated to be complete "in the next few 
days".
The British Ministry of Defense, for 
its part, stated that "the UK is involved 
in ongoing discussions with the US 
and international allies regarding the 
future of our support to Afghanistan".
The statement came as US Defense 
Secretary Lloyd Austin said at a 
press conference that the pullout of 
American troops from Afghanistan is 
proceeding according to plan, adding 
that Washington will do its best to 
make the drawdown deliberate, 
orderly, and safe as well as to protect 
its people and partners.
In April, US President Joe Biden vowed 
to fully withdraw American troops 
from the country by 11 September, 
on the 20th anniversary of the 9/11 
attacks.

Envoy: Saudis Ought to 
Accept Talks, Pull Out 
of Yemen
The Saudi-led military coalition 
which has suffered successive 
defeats in the face of Yemeni 
forces has no choice but to move 
towards negotiations, withdraw 
from Yemen, and compensate 
people of Yemen for the damages 
caused by seven years of war, 
Yemen’s envoy to Iran said.
Speaking in a radio interview on 
Monday, Yemen's Ambassador 
to Tehran Ibrahim Mohammad 
Mohammad al-Deilami 
highlighted the successive and 
heavy defeats that the Yemeni 
army and popular forces have 
inflicted on the Saudi aggressors.
Saudi Arabia and its allies will 
never achieve their objectives in 
Yemen, he underlined, adding, 
“What forces the aggressors to 
pull back is the Yemeni nation’s 

patience. Apart from such 
persistence, the Yemeni army 
and military forces have gained 
perfect achievements in the field, 
which would force Saudi Arabia 
and its partners to retreat sooner 
or later and opt for negotiations 
ultimately.”
The ambassador also slammed 
Saudi Arabia’s meaningless 
insistence on military action 
considering its defeats in the 
battlefield, stressing, “Saudi 
Arabia must realize Yemen’s 
power and accept it. That country 
has undoubtedly no choice but 
to move towards negotiations. 
Saudi Arabia and its allies have 
to withdraw from the Yemeni soil 
and compensate for the damages 
of seven years of war on Yemeni 
people, otherwise, we will press 
on with resistance to expel the 
aggressors from our country.”
The ambassador went on to say 
that Yemen’s resistance against 

the enemy’s aggression for the 
past seven years proves that 
the adversaries have made a 
miscalculation. “This battle will 
undoubtedly end with the defeat 
and expulsion of the enemies 
(from Yemen).”
Since March 2015, Saudi Arabia 
and some of its Arab allies 
have been carrying out deadly 
airstrikes against the Houthi 
Ansarullah movement in an 
attempt to restore power to 
fugitive former president Abd 
Rabbuh Mansour Hadi, a close ally 
of Riyadh.
The war has killed tens of 
thousands of people, mostly 
civilians, and resulted in what the 
UN has described as the world's 
worst humanitarian crisis.
Some 3.3 million people have 
been displaced from their homes 
and 24 million, or more than 80 
percent of the population, are in 
need of aid, according to the UN.



بانک ها و سازمان  مالیاتی همراه با اصناف تعطیل شوند
رئیس اتاق اصناف تهران در نامه ای به استاندار تهران اعالم کرد که برای اثربخشی بیشتر کنترل بیماری کرونا در 
صورت لزوم باید بانک ها و سازمان های مالیاتی هم تعطیل شوند. قاسم نوده فراهانی در نامه ای به انوشیروان محسنی 
بندپی استاندار تهران اعالم کرد که با وجود شرایط بد اقتصادی امکان تعطیلی واحدهای صنفی وجود ندارد، اما برای 
اثربخشی بیشتر کنترل بیماری کرونا در صورت لزوم باید بانک ها و سازمان های مالیاتی نیز همراه با اصناف تعطیل 

شوند. در نامه رئیس اتاق اصناف به محسن بندپی استاندار استان تهران در مورخ ۱۳ تیر آمده است: احتراماً، همان 
گونه که مستحضرید شرایط اقتصادی صاحبان صنوف و خانواده های آنها، به مرحله ای از بحران و آسیب های مختلف 

رسیده است که دیگر امکان تعطیلی واحدهای صنفی برای فعاالن اقتصادی ممکن نیست و از سوی دیگر فشارهای روحی 
آستانه تحملی برای صنوف باقی نگذاشته است. لذا با توجه به وضعیت بسیار بد فعاالن اقتصادی به دلیل تعطیلی پی در پی آنها از 

سوی ستاد ملی کرونا و افزایش هزینه ها از جمله حامل های انرژی، مالیات، هزینه پرسنلی، اجاره، عوارض پسماند شهرداری و ده ها معضل و 
مشکل دیگر، وضعیت را به سمتی هدایت کرده است، در این شرایط مدیریت و کنترل صنوف را غیرقابل پیش بینی کرده است. طبق گزارشات واصله 
نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار باالست و صاحبان صنوف تاکید دارند »همراه اصناف، سازمان ها و ارگان هایی که با حوزه اصناف از جمله بانک ها، 

سازمان های امور مالیاتی و… نیز همگام با اصناف باید تعطیل گردند« و نباید بار همه آسیب های کرونا به دوش اصناف قرار گیرد. 

جزئیات و نحوه پرداخت باقی مانده سود سهام عدالت
رییس ســازمان بورس گفت: پرداخت باقیمانده ســود سهام عدالت در 24 ســاعت گذشته تقریبا به همه 

حساب هایی که قبال هم سود به آن پرداخت شد واریز می شود.
محمد علی دهقان دهنوی با اشاره به پرداخت ۵۰ درصد سود سهام عدالت در اسفند ماه سال گذشته که مربوط 
به عملکرد ۳۶ شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت در سال ۹۸ بود، گفت: پرداخت سود شرکت ها به این ترتیب 

است که بعد از برگزاری مجمع شرکت، سود مشخص می شود و تا ۸ ماه بعد از مجمع، شرکت ها موظف هستند 
سود را به سهامداران پرداخت کنند، برای اینکه این فرایند بتواند به صورت متمرکز انجام شود تصمیم گرفتیم هم 

سود سهامداران مستقیم عدالت و هم سود سهامداران غیرمستقیم عدالت در شرکت سپرده گذاری مرکزی تجمیع شود 
و به صورت هماهنگ پرداخت شود. وی در ادامه افزود: بر اساس همین برنامه زمانی توزیع سود شرکت ها، ۵۰ درصد سود که تا 

قبل از سال جمع شده بود در اسفند ماه پرداخت شد و ۵۰ درصد باقی مانده نیز مقرر شد در اسرع وقت پرداخت شود که متأسفانه بعضی از شرکت های 
سرمایه پذیر که باید در آن موعد زمانی سود را پرداخت می کردند تأخیر داشتند و به همین خاطر برنامه پرداخت سود به تأخیر افتاد. دهقان با بیان 
اینکه از دیشب پرداخت مرحله دوم سود آغاز شده است، گفت: خیلی مایل بودیم که همه ۵۰ درصد باقی مانده سود را پرداخت کنیم، ولی دو اتفاق 

مانع شد که یک مقدار این سود واریزی از ۵۰ درصد کمتر باشد.
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در حالی که مقامات 
وزارت بهداشت 

شعار تبدیل شدن 
ایران به پایگاه 

صادرات واکسن 
کرونا را می دهند 

ایران به پایگاه صدور 
توریست واکسن 
تبدیل شده است
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 باِر کِج نقدینگی
 در اقتصاد

تیم اقتصادی دولت جدید باید مهار 
نقدینگی و هدایت آن به تولید را در 
صدر اولویت های کاری خود قرار دهد 
چرا که این حجم از پــول در جامعه 
اگر ساماندهی نشــود، ممکن است 
سیل گونه وارد بازارها شده و مشکل 

ساز شود.
از نقدینگی گفتن، خاِص این دوران 
نیست و روزهای و ماه ها و حتی سال 
های پیش مدام از این شاخص مهم 
اقتصاد کالن و هشدارهایی درباره رشد 
بی رویه آن گفته و شنیده شد اما آنچه 
آمار حکایت می کنــد، میزان باالی 
حجم نقدینگی و البته رشد آن در سال 
گذشته است. متاسفانه سال هاست 
این بار کج در حال رشــد و باال رفتن 
اســت که هیچگاه هم به سرمقصد 
منزل نخواهد رسید که اگر در دولت 
جدید هم برنامه ای بــرای آن ارائه 
ندهند، به طور قطع شاهد شرایطی 
خواهیم بود که برای ترمیم آن نیازمند 
حل مشکالت در سال های طوالنی 
خواهیم بود. برخی کارشناسان می 
گویند وجود نقدینگــی و باال بودن 
حجم آن در اقتصــاد به خودی خود 
چیز بــدی نیســت و موضوعی که 
نقدینگی را به عنوان تهدیدی برای 
اقتصاد تبدیل می کنــد، عدم توان 
سیاستگذار در کنترل و به کارگیری 
آن در فعالیت های مولد است که می 
تواند به صورت سرگردان در بازارهای 
مختلف وارد و تخریب اقتصادی ایجاد 
کند. ایجاد حباب های قیمتی، سرازیر 
شــدن یکباره حجم بــاالی پول در 
دست مردم برای ســرمایه گذاری و 
خرید مواردی مانند ارز، سکه، طال، 
خودرو، مسکن و این اواخر وارد شدن 
سرمایه های زیادی در بورس باعث 
بروز خسارت های فراوانی در اقتصاد 
ایران شده و در نهایت به زیان برخی 
از سرمایه گذاران غیرحرفه ای در این 

بازارها منجر شده است.
بنابراین اصلی ترین وظیفه دولت و 
بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و 
مالی به نحوی است که بتوان نقدینگی 
موجود در جامعه را در فعالیت های 
تولیدی و ایجاد زیرساخت های کشور 
به کار گرفت و اجازه نداد تا منابع در 
اختیار مردم وارد فعالیت های غیرمولد 
و داللی شــود. عدم توانایی مدیریت 
نقدینگی در سالیان متمادی منجر 
به رشــد یکباره قیمت ها در برخی 
بازارها، افت ارزش پــول ملی و زیان 
جامعه شده است. بنابراین نقدینگی 
در کنار تورم، یکی از شــاخص های 
اقتصادی است که نمی توان و نباید 
آن را نادیده گرفت چــرا که به مرور 
اگر مدیریت آن از دست برود، کنترل 
و کاهش آن بسیار سخت خواهد شد 
و در نهایت منجر به افت ارزش پول 
ملی و حباب های قیمتی و تورم بسیار 
فزاینده خواهد شــد. براساس آمار، 
میزان نقدینگی در پایان سال گذشته 
۳ هزار و 4۷۵ هــزار میلیارد تومان 
ثبت شد که رشــد 4۰.۶ درصدی را 
از آن خود کرد. این میزان از رشــد 
نقدینگی به قدری نگران کننده است 
که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان 
و صاحبنظران قرار گرفته و معتقدند 
باید این میزان از نقدینگی به سمت 
بخش مولد اقتصاد هدایت شود، در 
غیراینصورت می تواند آثار و تبعات 
جبــران ناپذیری به همراه داشــته 
باشد. در نتیجه با توجه به آغاز به کار 
دولت ســیزدهم از اواسط مردادماه، 
تیم اقتصادی کابینه جدید باید مهار 
نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید 
را در صدر اولویت های اقتصادی خود 
قرار دهد و به آسانی از آن نگذرد چرا 
که این حجم از پول در دست مردم و 
در جامعه اگر ساماندهی نشود ممکن 
است سیل گونه خود را در یک بازار 
نمایان کند و شاهد آسیب های بسیار 

در آن بخش باشیم.
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  به این ترتیب نرخ دالر در 
بازارآزاد افزایشی قابل توجه 
را تجربه کرده  و به آستانه 
2۶ هزار تومان رسیده است. 
خبرهای رسیده از بازار ارز 
نشــان می دهد بخشی از 
این رشد قیمت در افزایش 
تقاضا برای سفر ریشه دارد. سفری که اغلب 
ایرانیان به منظور تزریق واکسن کرونا در 
دستور کار خود قرار داده اند .   وقتی برخی 
کارشناسان از رســیدن دالر به نرخ کمتر 
از 2۰ هزار تومان سخن می گفتند، بودند 
کسانی که با استناد به تقاضا و شرایط کنونی 
این اتفاق را غیرممکن دانســتند. حسین 
ســالح ورزی،عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی معتقد است که به زودی با توجه 
به برگزاری جشن پایان کرونا در کشورهای 
اطراف ایران نظیر ترکیــه و امارات و دیگر 
کشــورها، تقاضایی ۵ میلیارد دالری به 

منظور تامین ارز مورد نیاز ســفر از سوی 
مسافران این کشورها وارد بازار خواهد شد 
که این امر سبب می شود قیمت ارز بار دیگر 
با فشــاری جدید از این ناحیه روبرو شود.  
تحرکات اخیر اما نشــان می دهد که این 
تقاضا کم کم در حال ورود به بازار ارز است.

  وقتی واکسن نیست
در حالی که کشورهای همسایه به تدریج 
وارد فاز تزریق واکســن برای توریست ها 
می شوند ایران همچنان با روند بسیار کند 
واکسیناسیون روبروست . بسیاری از کسانی 
که در ســنین باال ، دوز اول واکسن خود را 
دریافت کرده اند حاال با نبود واکسن برای 
تزریق در دز دوم مواجه هســتند . انتشار 
تصاویری از بی احترامی و برخورد نامناسب 
با متقاضیان مسن واکســن در ایران البته 
واکنش های بسیاری را در فضای مجازی 
برانگیخت و حتی به عذرخواهی مقامات 
ناجا منجر شــد اما در عمل همچنان نبود 
واکسن به عارضه ای بسیار مهم برای ایران 
تبدیل شده اســت که عوارض خود را در 

حوزه اقتصاد نیز نشان می دهد .
 سفر به ارمنستان از طریق هوا و زمین در 
جریان اســت و گزارش ها نشان می دهد 
سفرهای اتوبوسی و حتی کرایه تاکسی تا 
مرز برای سفر به ارمنستان رونق باالیی دارد 
.  حاال رونق سفر به ارمنستان سبب شده 
است شــمار پروازهای ایران به این کشور 
نیز در معرض افزایش باشد. ارمنستان که 

هجده ماهی است با رکود شدید اقتصادی 
روبروســت امید دارد در شرایط کنونی با 

افزایش شمار گردشگران مواجه گردد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز 
وعده داده است از هفته آینده، شرکت ارمنیا 
ایرویز ۵ پرواز را به ۷ پرواز در هفته افزایش 
دهد که در مجموع ۱۱ پــرواز در هفته از 
ارمنستان به تهران انجام خواهد شد. محمد 
ذیبخش درباره میزان پروازهای بین ایران 
و ارمنستان به ایلنا گفته است: هیچ یک از 
شرکت های هواپیمایی داخلی در این مسیر 
فعال نیستند و پروازهای بین این دو کشور با 
شرکت های هواپیمایی ارمنی انجام می شود. 
وی با اشاره به جزییات پروازهای این مسیر 
گفت: در هفته شرکت ایرکمپانی 2 پرواز 
بین ایروان-  تهران، شــرکت هواپیمایی 
ارمنیا ایرویز ۵  پرواز بیــن ایروان- تهران 
و شــرکت ارمنیا ایرویز 2 پرواز بین ایروان 
- تبریز انجام می دهد. سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری ادامه داد: در مجموع ۹ 
پرواز بین ارمنستان و ایران  برقرار می شود.

ذیبخش درباره افزایــش تعداد پروازهای 
بین دو کشور تاکید کرد: قرار است از هفته 
آینده، شرکت ارمنیا ایرویز ۵ پرواز را به ۷ 
پرواز در هفته افزایش دهد که در مجموع 
۱۱ پرواز در هفته از ارمنســتان به تهران 
انجام خواهد شد.نکته مهم اینجاست که 
اغلب ایرانیان برای تزریق دز دوم باید سفری 
مجدد به این کشور داشته باشند و به فته 
فعاالن در این حوزه بلیت سفر به این کشور 

برای تزریق دز دوم، بالفاصله پس از تزریق 
اولین دز ، رزرو می شــود. سفرهای هوایی 
به این کشــور هزینه ای نزدیک به شش تا 
شش و نیم میلیون تومان دارد. رونق سفر 
به ارمنستان اما بدان دلیل اتفاق افتاده است 
که ترکیه هنوز تزریق واکسن به توریست ها 
را آغاز نکرده و از سوی دیگر در ابوظبی نیز 

هنوز به ایرانیان واکسن تزریق نمی شود.
 روســیه نیز البته به توریست ها واکسن 
می زند اما گرانی ســفر به این کشور برای 
ایرانیان سبب شده اســت تزریق واکسن 
در این کشور برای ایرانی ها چندان صرفه و 
صالح اقتصادی نداشته باشد از سوی دیگر 
روسیه تنها واکسن »اسپوتنیک وی« را به 
شهروندان تزریق می کند این در حالی است 
که واکســن های مدرنا و فایزر طرفداران 

بیشتری دارند.  

  واکنش های عجیــب به تزریق 
واکسن در خارج از ایران

در حالی که انتظار می رود وزارت بهداشت با 
اتخاذ موضعی منطقی، برنامه واکسیناسیون 
سراسری در کشور را اعالم کند، مقامات این 
وزارتخانه واکنش های عجیب و غریبی به 
این ماجرا نشان داده اند . کمبود واکسن و 
کندی تزریق در ایران در حالی اتفاق افتاده 
است که ایران وارد پیک پنجم شیوع کرونا 
شــده و خطری جدی پیش روی سالمت 
و اقتصاد ایران است.  کیانوش جهانپورکه 
پیش تر منتقدان واکسن داخلی را پفیوز 
خطاب کرده بود، حــاال در خصوص این 
موضوع که تعدادی از مــردم برای تزریق 
واکسن کرونا به ارمنستان سفر می کنند، 
گفت: در برخی از کشــور های همسایه ما 
از جمله ارمنستان از واکسیناسیون علیه 

کرونا اســتقبال نشده اســت. سخنگوی 
ســازمان غذا و دارو در پاسخ به این سوال 
که آیا ممکن است واکسن هایی که در این 
کشور به توریســت ها زده می شود، تاریخ 
مصرف گذشته باشــد؟، توضیح داد: خیر، 
واکسن ها تاریخ مصرف گذشته نیستند و 
برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد آن ها را به 
توریست ها با پاسپورت تزریق می کنند. این 
مسئول ضمن اشاره به اینکه در برخی دیگر 
از کشور ها هم وضع به همین گونه است و 
در حال حاضر کشــوری داریم که سرعت 
واکسیناسیون در آن یک دهم ایران است، 
افزود: در این کشــور ها از واکسیناسیون 
اســتقبال عمومی صورت نگرفته است و 
تاریخ انقضاء واکسن  در حال اتمام است و 
ممکن است در برخی از شهر های عراق هم 

شاهد این وضعیت باشیم.

سفر ایرانیان به ارمنستان از زمین و هوا، بازار ارز را متأثر کرد 

تب دالر، عوارض بی واکسنی! 
عوارض ناشی از کندی واکسیناســیون در ایران حاال خود را 
در عرصه اقتصاد نیز نشــان داده است. افزایش قیمت دالر در 
صرافی  های بانکی و بازار آزاد از سوی بسیاری از صرافان مرتبط 
با افزایش درخواست سفر به کشورهای همسایه برای تزریق 
واکسن کرونا اعالم شده است. قیمت دالر در صرافی های بانکی 
افزایشی ادامه دار را در روزهای اخیر تجربه کرده است و تداوم 
این روند در روز گذشته سبب شد دالر بار دیگر کانال حساس 24 
هزار تومان را پشت سر گذاشته و در صرافی های بانکی وارد کانال 

25 هزار تومان شود . 

انـــرژی

بــــازار

مصرف بیش از حد تنها دلیل قطعی برق نیست
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از قطعی مکرر برق و بی نظمی 
های ایجاد شده در طول روز، تداوم این جریان را به زیان تمام بخشها و مجموعه 
های اداری، تولیدی و صنعتی دانست وگفت: در فصل تابستان که اوج مصرف 

برق است صادرات برق باید کاهش یابد.

فتح اله بیات  با اشاره به قطعی های مکرر برق در طول روز و اثرات منفی آن بر فعالیت کارخانه های تولیدی و صنعتی 
اظهار کرد:متاسفانه مدتی است یک پدیده نامبارکی در جریان است و قطعی های مکرر برق روی نظم خاصی انجام 
نمی شود. در برخی مناطق ساعات کمتر و برخی مناطق ساعات بیشتری شاهد قطعی برق هستیم و در روز چند 

نوبت قطعی داریم که هیچ ساعت مشخصی ندارد.
وی افزود: با توجه به گرمای هوا بسیاری از نیروهای کاری که در مجموعه های صنعتی و تولیدی در مجاورت کوره ها 
تحت حرارت شدید مشغول کارند نیازمند سیستم های خنک کننده هستند چرا که این گرما چند برابر می شود و 

برای نیروی کار بسیار مضر است.
ریس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه قطعی برق در شرایط حاضر تمام بخشهای کشور به ویژه 
تولید را درگیر کرده است، اظهار کرد: وقتی برق قطع می شود محصولی که در جریان خط تولید قرار گرفته ممکن 
است ازبین برود و ضایعات شود. برخی مجموعه ها نیاز به سیستم تهویه با خنک کننده دارند که با قطعی برق دچار 

مشکل نشوند.
به گفته بیات، در حال حاضر بانک ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی وامدادی، مشاغل ضروری و سیستم های اداری 
که به نوعی با اینترنت کار می کنند نیازمند برقراری جریان برق هستند لذا انتظار می رود یک نظم وانضباطی در 

زمینه قطعی برق به وجود آید.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قطعی مکرر برق در طول روز ناشی از مصرف بیش از حد برق است؟ اظهار کرد: فقط 
مصرف بیش ازحد نیست، پستهای فشار قوی برق و سیستم برق رسانی باید تجهیز شوند و آنهایی که فرسوده اند 
مورد نوسازی و بازسازی قرار گیرند، ضمن آنکه باید نظارت و کنترل بیشتری نسبت به مزارع بیت کوین و استخراج 

رمز ارزها صورت گیرد اما مهمتر از همه بحث صادرات است.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد:در فصل تابستان که با گرمای شدید هوا مواجهیم، به سیستم برقی وخنک 
کننده نیاز است و مصرف باال است بنابر این اگر صادرات برقی هست باید کاهش یابد تا به مجموعه های تولیدی و 

صنعتی آسیب نرساند.

قیمت گوشی )محدوده ۳ میلیون تومان(
آنچه در زیر می آید قیمت انواع موبایل 2تا ۳میلیونی در سطح بازار تهران است؛

ایسنا
خـــبــــر



   نیروی خانم   با روابط عمومی باال 
  مسلط به  فتوشاپ و  اینستاگرام و فضای مجازی

   با درآمد عالی   
درآمد 100%  تضمینی

09135712292

بازاریاب تلفنی خانم، پاره وقت
  تسلط بر تبلیغات واتس اپ و اینستاگرام

  حقوق ثابت
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 
به واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر 

تماس حاصل نمایند.
اصفهان، محدوده خیابان امام خمینی

)Whatsapp( 09138774484

کارمند اداری خانم، پاره وقت
  فارغ  التحصیل

  ظاهر آراسته و مطابق با شئونات اسالمی
  مسلط به مجموعه آفیس و اینترنت
  داشتن تمرکز و دقت در انجام امور

  روزهای کاری: هر روز )در صورت نیاز حتی روزهای 
تعطیل(

  ساعت کاری: عصر ها از 4 الی 9 شب
  پرداخت حقوق بر مبنای میزان ســاعات کارکرد در 

هر ماه
خواهشمند است متقاضیان واجد شرایط، رزومه خود را 

فقط و فقط به شماره واتس آپ زیر ارسال نمایند.
)Whatsapp( 09122397027 محتشم کاشانی

به یك نیروي  خدماتي خانم ترجیحا جوان سن 25 تا 
40 سال نیازمندیم

ساعت کاري:9الي 17
 حقوق توافقي،  بیمه دارد

09133666300

استخدام  دوزنده ماهر)خانم(  جهت  دوخت تریکو 
خطی 100 در  کارگاه

    اتوکار روزانه 50 هزار
    کمك برشکار  روزانه 50هزار

   نیرو جهت  بسته بندی  و  وردست )روزانه 50 هزار(
   مزدی دوز بیرون بر جهت دوخت کامل نیازمندیم 

)خطی 150 تا 250 بستگی به مدل کار داره(
03132211505  ، 09130008943

به تعدادی  نیروی ماهر وساده )خانم وآقا( جهت 
کاردر  تولیدی  کیف همسفر نیلز مندیم 

 محدوده بزرگمهر 
32640284   ،09384052831

کارمند اداری، تمام وقت،   در بخش فروش
excel و word مسلط به نرم افزارهای  

  روابط عمومی و فن بیان باال
  آشنا با فرآیندهای اداری - سازمانی

IT ترجیحا با مدرک نرم افزار یا  
  حقوق ثابت،   بیمه،   محیط آرام و مناسب

)Telegram( 09396632981
03136632981  

info@farabord.com

 کارخانه سپاهان فلز استخدام می کند:
** حسابدار خانم مسلط به پارسیان شیفت صبح

** منشی خانم مسلط به فضای مجازی شیفت عصر
   حقوق +  بیمه + مزایا  

03133690256   ،09137160093

 استخدام  مهندس مکانیك آقا جهت نقشه کشی در 
شرکت  ماشین سازی

  واقع در شهرک صنعتی محمودآباد 
  همراه با  سرویس رفت و برگشت  

  ارسال رزومه به واتساپ:   09131155669

  فروشنده خانم 
   حقوق عالی + بیمه + سرویس   

  شیفت صبح ) از 7صبح الی 14:30(
  شیفت عصر)از14:30 الی 22(

کار در فروشگاه شیرینی فروشی
چهار راه حکیم نظامی 09134821915

نیروی خانم )محل کار در دفتر(
)solidworks( جهت طراحی با نرم افزار

سن : 20 الی 30
ترجیحا با سابقه کار )یا بدون ســابقه ولی مسلط به 

نرم افزار(
09215606592

به تعدادي  چرخکار ماهر و  وردست نیازمندیم
ساعت کاري :8:30الي 18

 مکان:سه راه صمدیه
 حقوق:توافقي،  بیمه دارد

09370380532

یك  همکار دندانساز    با   مدرک تبصره 5   
09138984290

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

 سرپرست کارگاه
  با مدرک تحصیلی لیسانس  کشاورزی آب،  عمران، 

آبخیزداری
 جهت کار در پروژه های آبیاری، ســاخت سیل بند و 

تعمیر و نگه داری سیستم های آبیاری
ارسال رزومه واتساپ: 09135715578 

  شماره تماس:   03137737672

کسب و کار
سه شنبه 15 تیر 1400  | شمـاره 821
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استفاده از پارک های گردشگری و استارت آپ ها برای معرفی مقصد
رییس جامعه گردشگری الکترونیک گفت: ابزارهای معرفی مقاصد گردشگری در حال حاضر تغییر است. 
مردم از اطالعات فضای مجازی برای انتخاب ســفر اســتفاده می کنند، باید ازپارک های گردشــگری و 
عالقمندان استارت آپ برای معرفی مقصد بهره مند شد. حسن تقی زاده انصاری در نشست خبری »نخستین 
سمپوزیوم ملی یکصدسال گردشگری ایران«  که در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 

افزود:  فرصت های مختلفی در صنعت گردشگری به واسطه پارک علم و فناوری ایجاد شده است اما به کمک 
بخش های مختلف مانند بهداشت و غیره نیز نیاز است. وی عنوان کرد: در دوران کرونا بیشتر از فضای مجازی برای 

کسب اطالعات استفاده شده است، تورهای مجازی به نقاط مختلف کشور در فضای مجازی گذشته شده است که فرصت 
گردشگری در این مدت از دست نرود. رییس جامعه گردشگری الکترونیک گفت: در دوران بازآفرینی و بررسی اطالعات سفر باید به 

مقاصد گردشگران توجه کرد و با توجه به بازار مخاطب تغییرات الزم صورت گیرد و نسبت به معرفی مقاصد خود بهتر عمل کرد. تقی زاده انصاری 
افزود: جمعی از متخصصان گردشگری سالمت به این سمپوزیوم نیز دعوت شده اند، هدف این است که گردشگری سالمت و درمانی آسیب شناسی 
شود که چگونه از این ظرفیت بهره مند شد.  وی یادآورشد: در کشور سیر تاریخی توجه به گردشگری بررسی می شود و می تواند به عنوان پتانسیل 
جدی مورد توجه قرار گیرد.گردشگران سالمت در دوره اپیدمی هم امکان سفر دارند و کشور برای کمک به اقتصاد باید از این ظرفیت استفاده کند.

آنچه باید به آن توجه کنید 
این است، اگر به هر کدام از این 

شغل ها که در مسیر خواسته تان 
نیستند منحرف شوید، شما 

پول اشتباهی دارید به دست 
می آورید و پول اشتباهی هدف 

شما را نابود می کند. در نتیجه 
باید مواظب خودتان و اهدافتان 

باشید

،،
تجارت نیوز

یادداشـــت
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تاکید یونسکو بر گسترش کسب و کار شرکت های دانش بنیان و خالق ایرانی

تازه ترین گزارش علم یونسکو از رشد زیست بوم نوآوری ایران 
خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، گزارش علم یونسکو که هرساله 
منتشر می شود و به وضعیت علم، فناوری و توسعه کشــورها می پرازد. در آخرین شماره این 
گزارش به طور ویژه جایگاه ایران در توسعه علم و فناوری، رونق شرکت های دانش بنیان و خالق 
مورد بررسی قرار گرفته است. در پانزدهمین فصل از این گزارش به پیشرفت ها و رشد کشور 
در حوزه هایی نظیر شرکت های دانش بنیان، فعالیت های تحقیق و توسعه و گسترش مراکز 

نوآوری اشاره شده است.

   رونق شرکت های دانش بنیان با وجود تحریم ها
گزارش یونسکو در سال ۲۰۲۱ به افزایش تعداد مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها و مراکز رشد 
فناوری از سال ۱۳۹۴ به همراه افزایش تقاضای داخلی اشاره می کند؛ توسعه زیست بوم نوآوری 

در ایران، به رشد نمایی تعداد شرکت های دانش بنیان و شرکت های خالق منجر شده است.
این گزارش به ابعاد رشد زیست بوم نوآوری و فناوری در ایران پرداخته که به واکاوی آسیب ها 
و موانع پیش روی فعاالن دانش بنیان، خالق و استارت آپی می پردازد. علی رغم این چالش ها، 
مزیت هایی هم برای ایران به وجود آمد. وضع تحریم های سنگین در حوزه صادرات نفت، موجب 

شد ظرفیت اقتصاد دانش بنیان مورد توجه دولت قرار بگیرد. پشتیبانی دولت از 
شرکت های دانش بنیان، شرکت های خالق و استارت آپ ها در سال های اخیر افزایش 

یافت و رونق این کسب وکارها را به همراه داشت.

   متنوع شدن حوزه های دانش بنیان
گزارش علم یونسکو در سال ۲۰۲۱ رشد چشمگیر نوآوری درون زا در ۵ سال گذشته 
را همراه با بالندگی می داند و بیان می کند؛ در سال ۱۳۹۴ نخستین مراکز نوآوری و 

شتاب دهنده ها با هدف توانمندسازی استارت آپ ها در ایران ایجاد شد.
۴۹ شتابدهنده با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۱۱۳ مرکز نوآوری با مشارکت 
پارک های علم و فناوری و دانشگاه های بزرگ راه اندازی شد. مراکز رشد فناور ی زمینه 
اشتغال در محیط دانشــگاه را برای فارغ التحصیالن کارآفرین فراهم می آورد تا با 

راه اندازی شرکت های خالق به فعالیت کسب و کار بپردازند.

   رشد ترویج فرهنگ دانش بنیان و خالق
در این گزارش آمده اســت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۷ 
کتاب هایی با موضوع تجارب جهانی در ۲۰ حوزه مبتنی بر فناوری با هدف آگاه سازی کارآفرینان 
از فرصت های نوآوری در جهان، به چاپ رسانده است. این حوزه ها عبارتند از مدیریت پسماند، 
کشاورزی، مدیریت آب و خشکسالی، آلودگی هوا، ورزش و سالمت جسمانی، سالمت دیجیتالی، 
نوآوری اجتماعی، انرژی، گردشگری، بیمه، آموزش و داده کاوی. برخی از شرکت های خصوصی 
بزرگ سبدهای سرمایه گذاری خود را متنوع و از ســال۱۳۹۴ مجموعاً ۲۰ استارت آپ را در 
حوزه های راهبردی مانند اقتصاد دیجیتال، آب، انرژی، لیزر و فوتونیک، علوم شناختی، هوا فضا، 

نرم افزار، صنایع خالق، کشاورزی و حمل و نقل راه اندازی کرده اند.

   توانمندی باال در تولید داروی ایران ساخت
در این گزارش آمده است حوزه های فناوری زیستی و فناوری نانو از نقاط قوت پژوهش و فناوری 
در ایران محسوب می شوند. تا سال ۱۳۹۷ تعداد ۵۲۴ شرکت فعال در حوزه زیست فناوری 

در ایران شکل گرفت و فروش محصوالت نانو ایران ساخت فقط در عرض ۳ سال ۱۲ برابر شد.
بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ تعداد مقاله های علمی 
ایران در حوزه سالمت و بهداشت تا ۶۴ درصد افزایش یافت. از سال ۱۳۹۴ سهم تولیدات دارویی 
داخلی به سرعت افزایش یافت. بازار داخلی در سال ۱۳۹۷ ارزشی برابر با ۴.۵ میلیارد دالر داشت 

که ۷۰ درصد آن را شرکت های دارویی با مالکیت داخلی تشکیل می دادند.
همچنین ایران تا سال ۱۳۹۸ موفق شد ۹۵ درصد از داروهای مورد نیاز بازار داخلی، شامل دو 

سوم از مواد فعال تشکیل دهنده این داروها را تولید و در سال ۱۳۹۸ به ۱۷۰ کشور دارو صادر 
کند که مقصد بخش قابل توجهی از آن اتحادیه اروپا بود.

   توانمندی بخش های دانش بنیان برای مقابله با همه گیری کووید 19
گزارش ســال ۲۰۲۱ یونســکو در ســال ۲۰۲۱ به مواجهه ایران با چالش کرونا و توانمندی 
شرکت های دانش بنیان در مواجهه با این مشکل پرداخته است. به طوری که بیان می کند در سال 
۱۳۹۹ شیوع ویروس کووید ۱۹، اقتصاد ایران را با چالش بزرگی مواجه کرد. در حالی که ایرانیان 

در تدارک جشن سال نو بودند، تعداد مبتالیان مورد تایید به ۳۰ هزار نفر رسید.
در ابتدای سال جدید با هدف گذاری مجدد برای ظرفیت تولید تجهیزات ایمنی فردی مانند 

ماسک و مواد ضدعفونی کننده، گامی در جهت جبران کمبودها برداشته شد.
این گزارش همچنین از حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری از اقدامات 
شرکت های دانش بنیان در مقابله باکووید ۱۹ می گوید از جمله این که اعطای وام بدون بهره به 
کسب وکارها، راه اندازی پویش کرونا پالس برای تشویق شرکت های خالق به ارائه راه کارهایی 
برای رفع چالش های کووید ۱۹ و در نظرگرفتن مشوق های مالی برای کسب وکارها با هدف 
کمک به تولید تجهیزا ت پزشکی از مواد ضدعفونی کننده و محافظ تا ونتیالتور و کیت های 

تشخیصی و حتی یافتن راه های نوین درمان، از جمله اقدامات حمایتی صورت گرفته است.

   بهبود محیط کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان و خالق فضای دیجیتال
گزارش سال ۲۰۲۱ یونسکو به معرفی وضعیت ایران در حوره کسب وکارهای دانش بنیان و خالق 
دیجیتال، فضای مجاری و فناوری اطالعات پرداخته است. در این گزارش آمده است که توسعه 
اقتصاد دیجیتال با ظهور شرکت های خالق، حمایت های متنوع دولت فناوری های دیجیتال، 

تحولی کلیدی در حوزه فناوری ها نو ایجاد کرده است.
بنا بر این گزارش، در ۵ سال گذشته تعداد زیرساخت های برخط در زیست ایران افزایش یافته 
است. برای مثال برنامه های کاربردی درخواست آنالین ســرویس خودرو، بازارهای آنالین و 

دیجیتال و پخش ویدئویی جزو مهم ترین این برنامه ها به حساب می آیند.
همچنین یونسکو در این گزارش آورده است شیوع ویروس کووید ۱۹، موجب رشد تقاضا برای 
شرکت های خالق حوزه سالمت و تبلیغ برنامه های کاربردی طراحی شده برای تلفن های همراه 

هوشمند جدید در این حوزه روی بیلبوردهای شهری شده است.
رشد عرضه و تقاضای خدمات آنالین با افزایش نفوذ اینترنت به ویژه اینترنت تلفن همراه بوده 
است. نفوذ اینترنت در سال ۱۳۹۹ به ۷۰ درصد رسیده در حالی که در سال ۱۳۹۴ نفوذ اینترنت 
۴۰ درصد بود. به عالوه، دوســوم بالغ بر ۶۵ درصد کاربران تلفن همــراه در ایران به اینترنت 

دسترسی دارند.

مهر
گــــــزارش

استارت آپ

انحرافازهدف،کسبوکاررابهقهقرامیبرد؛

پوِل اشتباهی 

حتی اگر درآمد خوبی 
هم از این شغل ها داشته 

باشید، یادتان باشد، 
پولی که از این مسیر 
به دست می آورید، 

پول اشتباهی است؛ 
زیرا شما را از آنچه 

می خواهید دور می کند

هنگامی که وضعیت اقتصادی کشور یا وضع اقتصادی شخصی 
شما خوب نیست، همواره فشار روانی محسوسی از طرف آدم های 
اطراف ما برای شاغل شدن ایجاد می شود. حتی اگر شما بیکار 
هم نباشید یعنی بتوانید خرج خودتان و چند نفر دیگر را هم در 
بیاورید، اگر شغلتان طبق تعریف جامعه، شغل به حساب نیاید، 
باز هم شاهد چنین فشارهایی خواهید بود. در این صورت ممکن 

است به سمت پول اشتباهی کشیده شوید.

شاید دورکار باشید و در خانه 
کار کنید. در خانه کار کردن 
عالوه بر اینکه مشــکالت و 
ســختی های خاص خود را 
دارد، در تعریــف عمومــی 
جامعــه ما هنوز شــغل به 
حســاب نمی آید. مهم هم 
نیست شما در خانه کدهای سفینه فضایی 
می نویسید یا ویدیو می سازید. در تعریف 
جامعه ما شما هنوز شــغلی ندارید. الاقل 
نمی توانید یک گواهی اشتغال داشته باشید.

   یافتن شغل خوش تعریف، انحراف 
از مسیر

این مشــکالت در نهایت باعث ایجاد یک 
فشار روانی می شوند. فشاری که ما را وادار 
می کنند در چهارچوب جامعه وارد شویم. 
وارد شدن در چهارچوب جامعه در تضاد با 

یافتن هدف زندگی و رسیدن به آن است.
مشــکل اصلی هم نه  خود وارد شــدن در 
چهارچوب جامعه و احتماال کســب کمی 
درآمد بیشتر است )که بستگی به شرایط 
دارد(، بلکه به این نکته هم برمی گردد که 
شــما شــاید بتوانید حتی در یک شرایط 
اقتصادی بد، کلی کار متفاوت انجام دهید و 
چه بسا بهتر از متوسط افراد شاغل در همان 
تخصص بلد باشید، اما شاید چنین شغلی 

شما را ارضا نکند.
بگذارید مثالی از خــودم بزنم. چیزی که 
برای من شغل به حســاب می آید نه فقط 
انجام کاری برای پول درآوردن، بلکه کاری 
است که در آن حس مفید بودن بکنم. اگر 
امروز تحصیالتم را در کارشناسی ارشد رها 
نمی کردم و تا دکترا ادامه می دادم، احتماال 

می توانستم در یکی از شعبه های دانشگاه 
آزاد یا پیام نور هیئت علمی شوم.

جدای از اینکه اصال آیــا ادامه تحصیالت 
دانشگاهی کاری به صرفه است یا نه، من به 
این فکر می کنم که چقدر می توانم در یک 
دانشگاه پیام نور یا آزاد فرد مفیدی باشم. 
بهترین حالتش این بود که چند مقاله در 
ژورنال های بین المللی چــاپ می کردم؛ 
اما خودم هم می دانســتم که نه مقاله من 
و نه کار علمی که بیشتر ما در ایران انجام 
می دهیم، در دنیای علم و تکنولوژی محلی 

از اعراب ندارد.

   کارمندی، پول اشتباهی غیرمفید
یا حتی شاید می توانســتم جایی کارمند 
باشــم. کارمندی که حداقل دو جور بیمه 
درمانی و عمر دارد، امنیت شغلی قابل قبولی 
دارد و هم می تواند وام های معقول بگیرد 
و در نهایت پــس از مدتی تا حدی زندگی 

باثباتی داشته باشد.
اما نه چنین کاری و نه چنین شغلی، نه تنها 
هیچ حــس رضایتمندی در مــن ایجاد 
نمی کند، بلکه در راســتای اهداف من هم 
نیست. وقتی هم که از هدف حرف می زنم 
منظورم لزوما این نیســت کــه من نقطه 
خاصی را نشــانه رفته ام و می خواهم به آن 
برسم. بلکه خود چهارده ســاله ام را به یاد 
می آورم و به این فکر می کنم که انجام چه 

کارهایی را بیشتر دوست داشتم.
من دوســت داشــتم همــواره کاری که 
به ترکیب چندین مهــارت احتیاج دارد، 
انجام دهم. امروزه این مهارت های ترکیبی 
لذت بخش برای مــن ملغمه ای از فیزیک، 

الکترونیک و کامپیوتر هستند.
چند مــاه پیش موقعیت های شــغلی در 
شرکت اســپیس ایکس )SpaceX( را 
بررسی می  کردم. نکته ای که تقریبا در همه 
موقعیت شغلی آن وجود داشت این بود که 
گفته بودند در این موقعیت شغلی احتماال 
روزهایی باشند که ۲۴ ساعت در شبانه روز 
و حتی در تعطیالت نیز سر کار باید حاضر 
شوید. مشخصا کار کردن در این موقعیت 
سخت تر از کارمندی در یک اداره یا سازمان 

دولتی اســت. حتی اگر میزان پرداختی 
در اسپیس ایکس کمتر از همین سازمان 
دولتی باشند، من باز هم ترجیح می دهم 
در اسپیس ایکس آچار و هویه دستم بگیرم 
تا اینکه پشــت میزی کاغذهای بی فایده 

امضا کنم.
زیرا می دانم با همان آچار و هویه، من تاثیر 
مثبت بسیار بیشتری روی مسیر حرکت بشر 
می گذارم؛ زیرا چیزی که در حال ساخت آن 
هستم، احتماال روزی نیم میلیون کیلومتر 
آن سوتر روی مریخ به کار رود و سرنوشت 
انسان را تغییر دهد و این یک شغل رویایی 

برای من است.

   جامعه عامل انحراف به سمت پول 
اشتباهی

همه این هــا را گفتم که بگویــم، یکی از 
مهم ترین موانع ما برای رسیدن به اهدافمان 
یا الاقل انجام دادن کارهایی که دوستشان 
داریم، همیــن خانــواده و جامعه اطراف 
هستند. ممکن است به خاطر اینکه صرفا 
لقب شاغل را ندارید، فشــاری روی شما 
بیاید تا سراغ کاری بروید که برای جامعه 
تعریف شده اســت. حتی اگر درآمد خوبی 
هم از این شغل ها داشته باشید، یادتان باشد، 
پولی که از این مســیر به دست می آورید، 
پول اشتباهی است؛ زیرا شــما را از آنچه 

می خواهید دور می کند.
مشــکل دیگری که می تواند در این مسیر 
ایجاد شود این اســت که شاید شما امروز 
کاری را که دوست دارید انجام می دهید؛ 
اما چون کارتان را تازه شروع کرده اید، شاید 
درآمدتان به اندازه کافی نیســت. در این 
شرایط ممکن است کلی موقعیت شغلی 
دیگری نیز برایتان باز شود. موقعیت هایی 
که هم درآمد بهتری دارنــد و هم تصویر 

جامعه پسندتری از شما ایجاد می کنند.

آنچه باید به آن توجه کنید این است، اگر 
به هر کدام از این شــغل ها که در مســیر 
خواسته تان نیستند منحرف شوید، شما 
پول اشــتباهی دارید به دست می آورید و 
پول اشتباهی هدف شما را نابود می کند. 
در نتیجه باید مواظب خودتان و اهدافتان 

باشید.

   پول درست، شغل در راستای اهداف
اگر امروز هدفی برای خود متصور هستید اما 
برای گذران زندگی مجبورید پول دربیاورید، 
بهتر است سراغ شغلی بروید که در ارتباط 
نزدیکی با خواسته هایتان دارد. با این کار اوال 
حدی از حس مفید بودن را کسب خواهید 
کرد و از آن ســو به علت نزدیکی به حوزه 
کاری مورد عالقه خود، می توانید برخی از 
مهارت های الزم در این حوزه را نیز کسب 

کنید.
درست است که درآمد حاصله از همین کار 
هم پول اشتباهی است، اما بسیار معقول تر 
از آن است که سراغ شغلی بروید که نه از آن 
لذت می برید، نه حس مفید بودن به شما 

می دهد و نه هیچ قرابتی با اهدافتان دارد.
مشــکالتی کــه در اینجا ذکــر کردیم، 
تقریبــا بــرای هر کســی وجــود دارند. 

بیشــتر این هــا اجبارهــای اجتماعــی 
و اقتصــادی هســتند. اجبارهایــی که 
 بســیاری از افراد را تا آخر عمرشان گرفتار 

می کنند.
نکته دیگری که همواره باید در این مسیر 
پرهیز از پول اشتباهی، به یاد داشته باشید 
این اســت اگر شــما فردی چند-مهارتی 
هســتید، یعنی در چندین حوزه مهارت 
داریــد، احتماال قضیه از ایــن هم برایتان 
سخت تر است. شاید مهارت شما در تعدادی 
از حوزه ها بسیار بهتر از متوسط نیروهای 
کار موجود است؛ اما شاید این حوزه چیزی 

نیست که شما می خواهید.
مثال شاید فوتبالتان خوب است. حتی بهتر 
از فوتبالیست های حرفه ای کشور هستید؛ 
اما شما دوست ندارید تا آخر عمرتان فوتبال 
بازی کنید. با اینکه پولش خوب اســت اما 

شما را راضی نمی کند.
اگر در حوزه ای که دوست دارید در آن فعال 
باشید مهارتتان کمی پایین تر از متوسط 
بازار کار است، باز هم احتماال در مسیر پول 
اشتباهی خواهید افتاد. در نتیجه شاید تا 
آخر عمرتان مجبور شوید شغلی را داشته 
باشید که نه از آن خوشتان می آید و نه شما 

را راضی می کند.
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