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 تشابه علم اقتصاد 
با عمل قلب باز

شــاید در کشــوری مثل ایران 
که همه خود را یــک اقتصاددان 
می داننــد و حاضــر نیســتند 
شکست های مالی خود را ناشی 
از عدم اطالعات کافــی در مورد 
اقتصاد و شرایط کشــور بدانند ، 
صحبت از لزوم مشاوران اقتصادی 
در بین مردم حرفــی بس گزاف 
باشد. افرادی که توامان به صورت 
آکادمیک و تجربــی علم اقتصاد 
را دریافته اند و می دانند در کشور 
در حال توسعه ای مانند ایران باید 
چگونه رفتار کرد تا موفقیت مالی 
حاصل تالش هایمان شــود . اما 
متاسفانه از این قشر حمایت نشده 
و حاال هر کس خــود را عقل کل 
اقتصاد می داند. البته این موضوع  
تنها مربوط به مردم کشور نیست 
بلکه برخی از مســئوالن نیز در 
مهم ترین امور اقتصادی کشــور 
خود را صاحب نظر مــی دانند و 
حاضر بــه مشــورت گرفتن از 
متخصصان امر نیستند . همین 
موضوع  باعث شــده است کشور 
پر از فعالیت های بی ثمر و زیان ده 
شود و تولید هر روز یک پله عقب تر 

برود. ...

رئیس دولت آینده چگونه نقدینگی را 
هدایت می کند؟ 

نقدینگی؛ چالش جدی 
آقای رییس جمهور

 »هدایت نقدینگــی« یکــی از کلیدواژه های 
پرتکــرار در رقابت هــای انتخابات ریاســت 
جمهوری بوده است. نقدینگی چیست و چگونه 

می توان آن را به سمت تولید هدایت کرد؟
»دولت مــن نقدینگی را به ســمت تولید و 
اشــتغال را هدایت می کند.«؛ »۳۴۰۰ هزار 
میلیــارد تومان در کشــور نقدینگی داریم و 
اگر بتوانیم ایــن نقدینگی را بــه طرف این 
پیش ران ها هدایت کنیم، می توانیم شــاهد 
جهش کشــور باشــیم.«؛ »نقدینگی باید به 
سمت تولید هدایت شود؛ هدایت نقدینگی به 
سمت تولید و رونق تولید مهم است.«؛ »اگر 

این مشکالت رفع شود به طور...

فرزانهمستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر 
نگهــداری و تعمیرات کارخانه 
ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه 
اجرای پروژه های متعدد مربوط به 
اصالح و بهینه سازی الگوی مصرف آب سابقه طوالنی 
مدت در کارخانه ذوب آهن دارد، گفت: در سیســتم 
قبلی برج های خنک کننده ایستگاه ریخته گری شماره 
پنج با توجه به اتالف قابل توجه آب و عدم تامین دمای 
مورد نیاز، تصمیم به استفاده از تکنولوژی های روز دنیا 

و جایگزینی با طرح های جدید در برج مذکور شد.

محمدرضا یزدان پناه افزود: در برج های جدید نصب 
شده که از نسل جدید برج های موجود در سطح کشور 
است، با قابلیت داشتن مکانیزم تقطیرکننده یا کندانسه 
گیر و الیمیناتور )رطوبت گیر( و وجود آب بندها، تلفات 
آب و بخارات حاصل از فرآیند را کاهش داده و سطح 

اتالف انرژی را به حداقل ممکن می رساند.
 وی اضافه کرد: تمام عملیات فوق ظرف مدت ۲۱ شبانه 
روز شامل دمونتاژ تمام تجهیزات برج های قبلی و پیش 
مونتاژ قطعات و درنهایت نصب، تست و راه اندازی با 
موفقیت به انجام رسید و با اتمام عملیات فوق کارخانه 

ذوب آهن اصفهان به جمع چند کارخانه محدود دارنده 
برج های خنک کننده هیبریدی در کشور پیوست.

مدیر برنامه ریزی و نظارت بــر نگهداری و تعمیرات 
کارخانه ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: با توجه به عدم 
حضور ســوپروایزر کره ای به دلیل محدودیت های 
کرونایی عنوان شده از طرف ایشان با نصب دوربین های 
آنالین مدار بسته در نقاط مختلف پروژه، تمام مراحل 
پروژه بدون حضور کارشناسان خارجی به صورت شبانه 
روزی و به صورت آنالین کنترل و با بهترین کیفیت 

ممکن به اتمام رسید.

نصبتجهیزاتبرجهایخنککنندههیبریدیدرذوبآهناصفهان
اجرای عملیات دمونتاژ برج های خنک کننده طرح قدیم و نصب تجهیزات برج های خنک کننده هیبریدی 

ایستگاه ریخته گری شماره پنج بخش فوالدسازی در خرداد ماه جاری با موفقیت اجرا شد. ایسنا
گــــــزارش

اتـــاق بازرگانی

با حضور مسئولین فرودگاه شهید بهشتی و اعضای هیئت مدیره تشکل های اقتصادی برگزار شد

بازدید از کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
این بازدیــد با هدف 
فعــاالن  آشــنایی 
اقتصادی با خدمات کارگو ترمینال فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام شد.

 اعضای هیئت مدیره تشــکل های اقتصادی  ذیل 
اتاق بازرگانی اصفهــان از کارگو ترمینال فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان بازدید کردند.

در این بازدید نمایندگان تشــکل های اقتصادی با 
مسئولین فرودگاه شهید بهشتی و همچنین مدیران 
کارگو ترمینال   دیدار و گفتگو کردند و از خدمات 

قابل ارائه درکارگو ترمینال مطلع شدند.
احمد رضــا همتی، رئیس هیات مدیــره اتحادیه 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان  محصوالت 
کشاورزی اســتان اصفهان درگفتگو با نمایندگان  
تشکل های اقتصادی با تاکید بر این نکته که ایجاد 
زیر ساخت مناسب الزمه  توســعه صادرات است 
گفت: ازآنجاییکه در صادرات محصوالت فاسد شدنی 
زمان نقش مهمی را ایفا می کنــد، هدف از ایجاد 
کارگو ترمینال ارسال ســریع بار به نقاط مختلف 
دنیا است  و این مجموعه در ابتدا عضو محور بوده و 

سپس  خدمت محور شده است.
رئیس هیــات مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان  محصوالت کشــاورزی اســتان 
اصفهان، ضمن تقدیر از همــکاری اتاق بازرگانی 
اصفهان با ارائه توضیحاتی پیرامون  تاریخچه شکل 
گیری کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید 
بهشــتی اصفهان  ادامه داد: کارگو ترمینال اولین 
پایانه صادراتی در اســتان اصفهان است که بعد از 
ترمینال بار فرودگاه بین المللی امام خمینی رتبه 

دوم را در کشور دارد.
همتی میزان بار صادر شــده از این ترمینال را در 

حدود ۳6۰۰ تن بــا ارزش بالغ بر ۱5 میلیون دالر  
اعالم کرد و افزود: تا کنون در حدود ۲۱8 پرواز انجام 
شده است و کلیه اســتان های کشور از طریق این 
ترمینال صادرات انجام می دهند  اما  انتظار داریم  
حجم  صادرات از ســوی فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان نیز از طریق  ایــن ترمینال به میزان مورد 

انتظار  برسد.
وی با ذکر این نکته که کلیه  خدمــات الزم برای 
انجام صادرات از طریق ایــن پایانه به صورت صفر 
تا صد در محل ترمینال انجام می شود گفت: کلیه 
دستگاه های مرتبط با موضوع به منظور ارائه خدمات 
و صدور مجوزهای الزم در قالب پنجره واحد در این 
مکان حضور دارند و اقدامات الزم را در اسرع وقت 

انجام خواهند داد.
همتی تاکید کرد: در حوزه تولید مسئله بسیار مهم، 
در نظر گرفتن  نیازهای بازارهای هدف است و  به 
صورت کلی این بازارهای هدف هستند که تعیین 

کننده نوع کاالی تولیدی و حجم آن هستند.
در ادامه علی شاه نظری ، معاون عملیات فرودگاهی 
اداره کل فرودگاه های اســتان اصفهان، با تقدیر و 
تشکر از اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس هیات 

مدیره اتحادیه تولید کننــدگان و  صادرکنندگان 
کشاورزی اســتان اصفهان در طی ۱5 سال اخیر 
گفت: در طــی ۱۴ ماه اخیر علیرغــم رویارویی با 
پاندمی کرونا  بیش از ۲۰۰ پــرواز در این ترمینال 
انجام شــده اســت که در نوع خود بی نظیر است. 
عالوه بر این،کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان، تنها ترمینال در کل کشور است که  تمامی 
خدمات صدور مجوز دستگاه های مربوطه را از طریق 

پنجره واحد در محل فرودگاه ارائه می دهد.
معاون عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاه های 
استان اصفهان همچنین با معرفی خدمات جدید 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی استان اصفهان  
در ادامه خواستار همکاری دستگاه های مربوطه در 
جهت تاسیس و راه اندازی خطوط هوایی اصفهان 

شد.
گفتنی است در حاشــیه این بازدید، نمایندگان 
تشکل های اقتصادی از ترمینال پروازهای خارجی 
فــرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان 
  CIPو همچنین  جایگاه تشــریفات اختصاصی
فرودگاه  شهید بهشتی اصفهان که به تازگی تاسیس 

و افتتاح شده است دیدن کردند.

اخبار اصفهان
گــــــزارش
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رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران:

فضای مخابرات کشور و زیست بوم دیجیتال کامال جهشی است

شرکت مخابرات 
برنامه هایی در حوزه 

دیتا، اینترنت و 
تحویل دهی اشتراک 

سیستم های جدید 
دارد و امیدواریم 
سهامداران وضع 
بهتری را در سال 

آینده شاهد باشند

دکتر محمودزاده با بیان اینکه فضای مخابرات کشور و زیست بوم دیجیتال به نحوی است که مصرف و استفاده مردم از تلفن ثابت و همراه و پهنای باند 
 رو به افزایش است، اظهار داشت: به دنبال برنامه جهشی برای امسال هستیم و باید سهامداران ما امسال وضع مطلوب تری در مقایسه با سال گذشته

 پیدا کنند.

دکتر محمودزاده در مصاحبه 
اختصاصی در حاشیه مجمع 
عمومــی دربــاره مصوبات 
جلسه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه شــرکت مخابرات 
ایران افزود: فضای مخابرات 
کشور و زیست بوم دیجیتال 
به نحوی است که مصرف و استفاده مردم 
از تلفن ثابت و همــراه و پهنای باند رو به 
افزایش است و ما به دنبال برنامه جهشی 
برای امسال هستیم و باید سهامداران ما 
امســال وضع مطلوب تری در مقایسه با 

سال گذشته پیدا کنند.
وی افزود: پارســال ۲5۰ ریــال برای هر 
ســهم توزیع کردیم که امســال به ۳۰۰ 
ریال افزایش یافت که ســود خوبی برای 
ســهامداران دارد و نوید خوبی است که 
ارزش ســهام در بورس افزایش پیدا کند. 
شــرکت مخابرات برنامه هایــی در حوزه 
دیتــا، اینترنت و تحویل دهی اشــتراک 
سیســتم های جدیــد دارد و امیدواریم 
سهامداران وضع بهتری را در سال آینده 

شاهد باشند.
رئیس هیئــت مدیره شــرکت مخابرات 
ایران گفت: در جلســه مجمــع عمومی 
گزارش هیئــت مدیره از عملکرد ســال 
گذشــته شــرکت مخابرات ارائه شد که 
نمایندگان ســهامداران اصلــی و خرد 

هم به صــورت مجازی جلســه را دنبال 
کردنــد و در مجمــوع از برنامه هــای 
 امســال شــرکت مخابرات ابراز رضایت 

داشتند.
محمودزاده افزود: توزیع ســود سهام از 
۲5۰ ریال به ۳۰۰ ریال افزایش یافت که 
می تواند نوید خوبی به بورس باشد برای 
اینکه ارزش سهام افزایش پیدا کند و برای 
کسانی که در بورس فعالند در سال آینده 
جهش های بیشتری شــاهد خواهیم بود 
چرا که این شــرکت برنامه هایی در حوزه 
دیتــا، اینترنت و تحویل دهی اشــتراک 
سیســتم های جدیــد دارد و امیدواریم 
سهامداران وضع بهتری را در سال آینده 

شاهد باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای 
رفع کاســتی های شــرکت مخابرات چه 

مذاکراتی با دولت و مجلس شورای اسالمی 
داشــته اید تا از این طریق رضایتمندی 
مردم از شــرکت مخابرات بیشتر شود؟ 
گفت: هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات 
مشــکالت مخابرات را ارزیابی و آســیب 
شناسی کرده اســت، اما به سبب اینکه با 
تغییری در تعرفه ها مواجــه نبودیم و به 
سبب افزایش تورم و نرخ ارز با مشکالتی در 
سرمایه گذاری و پشتیبانی مواجه شدیم، 
به نتیجه ملموسی نرســیده ایم، اما همه 
تالش ما این است که رضایتمندی مردم 

ایجاد شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران 
افزود: در همین ارتباط با شــورای رقابت 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 
یکی دو ماه اخیر جلسات خوبی داشتیم 
و نمایندگان کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی هم پشتیبانی 
خوبی از توسعه مخابرات در کشور دارند که 
امیدواریم در شش ماه ابتدای سال بخشی 
از مشکالت توســعه ای مخابرات برطرف 
شود تا خدمات بهتری با افزایش سرعت 

به مردم ارائه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته شرکت مخابرات 
برنامه ای پنج ساله دارد که در سال اول آن 
که امسال اســت، تحول را مدنظر داریم و 
امیدواریم برنامه جهشی ما امسال پیاده 

سازی شود.

اخباراصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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مالکیت فکری چه جایگاهی دارد؟

حلقه مفقوده اکوسیستم استارت آپی ایران 
هر زمان که صحبت از دارایی های یک شرکت می شود، ذهن ها ناخودآگاه به 

سمت مصداق های عینی مانند پول و ملک می روند. در حالی که چند سالی است 
نوع متفاوتی از دارایی ها تحت عنوان مالکیت فکری مورد توجه قرار گرفته که به 

مراتب از پول و زمین مهم تر است، هر روز بر اهمیتش افزوده و صیانت از آن به 
مساله ای مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است. به طور مثال ۹۷ درصد از ارزش 

کل دارایی های مایکروسافت به این نوع از دارایی اختصاص دارد و فقط ۳ درصد از 
ارزش کل دارایی هایش به ساختمان و تجهیزات و ... شرکت مربوط می شود....
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بازار طال و سکه 1400/3/22 ساعت 15:35

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,625,00010,185,000قدیم

سکه طرح 
10,529,00010,161,000جدید

5,800,0005,900,000نیم سکه

3,775,0003,875,000ربع سکه

2,307,0002,282,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,605,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,062,9001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,608,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,417,2001,373,900 عیار

آگهی تجدید مزایده عمومی

علی اصغر خادمی - شهردار خور  شناسه: 1148406

نوبت اول

شهرداری خور به استناد مصوبه شماره 257 مورخ 99/1/25 شورای اسالمی شهر خور در نظر 
دارد نسبت به فروش مقدار  تقریبی 2125 تن سیمان فله تیپ 2 واقع در کارخانه سیمان نایین 
را از طریق آگهی  تجدید مزایده و دریافت بهای آن به صورت نقد اقدام نماید. )پرداخت هر نوع مالیات، 
عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد.( متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد 
قیمت، سایر مدارک و شــرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 

1400/04/05 به شهرداری خور مراجعه نمایند.
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ادامه از صفحه یک
... اگر به مسیر موفقیت افراد بزرگ در 
حیطه مالی نگاه کنید خیلی سریع 
می توانید دریابید که علت موفقیت آنها 
نه سرمایه زیاد بلکه نوع سرمایه گذاری 
اســت که انجام داده انــد و انتخاب 
درســت در این زمینه جز با مشورت 
کردن با مشــاوران مالی متخصص و 

خبره به دست نمی آید. 
علم اقتصاد به مانند دیگر علوم بشر 
یک علم تخصصی است و البته علمی 
است که روزانه همه افراد جامعه با آن 
به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه سر 
و کار دارند. علم اقتصاد همان قدر علم 
است که علم دندان پزشکی و همان 
قدر تخصص احتیــاج دارد که یک 
عمل قلب باز احتیاج دارد. همان طور 
که شما برای ترمیم دندان خودتان 
نمی توانید به صورت خودسرانه اقدام 
کنید، در برخی از مــوارد اقتصادی 
نیز شما نیاز به یک مشاور اقتصادی 
خواهید داشــت. یک مشاور تجاری 
و اقتصادی گاهی به شما این کمک 
را می کند تا فعالیت های اقتصادی 
و تجاری تــان را ترمیم کنید. گاهی 
اوقات درک اینکه آینده بازار چگونه 
خواهد بود بسیار سخت است. در اینجا 
می توانید لزوم وجــود علم اقتصاد و 
متخصصین مالــی را به خوبی درک 
کنید. به همین خاطر است که اغلب 
شرکت های بزرگ، و آن هایی که به 
کســب و کار و تجارت خود اهمیت 
می دهند بــرای مدیریــت تجاری 
خودشان اقدام به اســتفاده از یک یا 

چند مشاور اقتصادی می کنند.
 با یک طرح درســت اقتصادی شما 
یک خاطــر آرام را تجربه می کنید و 
به مقاصـد خـــود می رسیـد پـس 
چگونـه بـه طــــور  صحیـح برای 
آینـده خود نقشـــه بکشیـم؟ ایـن 
همـان زمـــانی اســـت کـه یـک 
مــشـاور اقتصادی می تواند به شما 
کمک کند.  پس اگر قصد دارید کاری 
تخصصی انجام دهید و فعالیتی را آغاز 
کنید که  آینده آن روشن باشد باید از 
ابتدا گام ها را درست و به جا بردارید و 
این مهم مهیا نمی شود مگر با مشورت 
گرفتن از متخصصین مالی که تمام 
جوانب کار را در بــر می گیرند بدون 
هیچ گونه ســو گیری، زیرا موفقیت 

شما باعث موفقیت آنها نیز می شود.
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برداشت هزار تنی دانه کلزا از مزارع اصفهان
کارشناس مسئول پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از آغاز برداشت کلزا در 
اراضی زیر کشت در استان اصفهان خبر داد.  کیوان بنی اسدی کارشناس مسئول پنبه و دانه های روغنی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال زراعی ١٣٩٩-١۴۰۰، بیش از ۴۵۰هزار هکتار از 
اراضی استان به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت. اوبا اشاره به آغاز برداشت کلزا در اغلب مناطق استان 

افزود: در حال حاضر در سال زراعی جاری بیشترین سطح کشت مربوط به شهرستان های شاهین شهرمیمه، 
گلپایکان،  شهرضا و... میباشدو پیش بینی میشود برداشــت تا اواخر خردادماه ادامه داشته باشد. کارشناس 

مسئول پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان در سال زراعی 
جاری، جزو استان های برتر در متوسط عملکرد در هکتار می باشدگفت:پیش بینی می شودبیش از هزار تن دانه کلزا حاصل 

شود. این محصول با هماهنگی های انجام شده تحویل کارخانه روغن نباتی مستقر در استان می شود. بنی اسدی  افزود: در سال زراعی جاری 
قیمت خرید تضمینی کلزا افزایش یافت و متناسب با هزینه های تولید گردید و ١١۰۰۰۰ریال اعالم شد. او در ادامه بیان کرد: روغن کلزا به دلیل 
داشتن اسید های چرب غیر اشباع نشده و نداشتن کلسترول از کیفیت تغذیه ایی باالیی برخوردار است و کشت کلزا از گیاهان دانه روغنی مهم 

و سازگار اقلیمی است؛ و در اصالح برای ساختمان خاک و... توصیه به کاشت این محصول می شود.

قرق و احیاءبیش از ۲۶ هزار هکتار از مراتع اصفهان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: طرح قرق و احیای ۲۶ هزار و ٣۶ هکتار مرتع و 

٩ هزار و ۶١۸ هکتار ذخیره گاه جنگلی در عرصه های طبیعی این استان در هشت سال گذشته انجام شد.
محمدعلی کاظمی با اشاره به اجرای طرح قرق در ذخیره گاه های جنگلی و مراتع اصفهان، اظهار داشت: هر 
سال تعدادی از مراتع که از نظر پوشش گیاهی فقیر است با هماهنگی مرتعداران صاحب پروانه چرا، قرق 

می شود و مرتعدار برای تعلیف دام از سایر مناطق استفاده می کند. وی با بیان اینکه قرق به زادآوری و رشد 
دوباره گونه های گیاهی و علوفه کمک کرده و مرتع به حالت طبیعی باز می گردد، افزود: با وجود اینکه خشکسالی 

سراسر مراتع استان را در برگرفته است و گونه های گیاهی در سال های کم بارش دچار تنش می شوند اما بارندگی، 
دوباره آنها را احیا می کند در حالی که اکنون ورود دام مازاد بیشترین تأثیر را بر آسیب پوشش گیاهی مراتع دارد زیرا پس از 

مدتی بر اثر تعلیف بی رویه گونه های یک ساله یا خوش خوراک مراتع از بین می رود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: مدت قرق مراتع بسته به نوع مرتع و پوشش گیاهی سه تا پنج سال است و پس از آن با احیا و تجدید حیات گونه های یک ساله و 
چند ساله، مناطق قرق آزاد شده و دام بر اساس ظرفیت دوباره وارد مرتع می شود. کاظمی با بیان اینکه قرق بهترین نوع حفاظت در منابع طبیعی 

است، ابراز داشت: تعادل در ورود دام به مراتع باید برقرار شده و دام بر اساس ظرفیت تولید علوفه وارد مرتع شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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 اگر از مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان 

به عنوان محلی برای 
رفت و آمد و برگزاری 

همایش های بین المللی 
بهره برداری شود، 

اصفهان می تواند مقصد 
گردشگری قرار گیرد 
و شبه پایتختی برای 
برگزاری مراسم های 

بین المللی به شمار رود

محمد جــواد ظریف، در 
بازدیــد از پــروژه مرکــز 
همایش های بین المللی 
اصفهان به همراه استاندار و 
شهردار اصفهان، با تشکر از 
اقدامات شهرداری اصفهان، 
اظهار کرد: اقدامات بسیار 
خوبی در اصفهان صورت گرفته است که 
امیدواریم مشکل آب هم به صورتیکه منافع 
همه را در نظر بگیرد و حق مردم اصفهان هم 
در این زمینه رعایت شود در همین دولت 

حل و فصل شود و کار به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: میزان پیشرفت قابل توجه 
پروژه مرکــز همایش های بیــن المللی 
اصفهان و بهره برداری از نمایشگاهی که 
یک نمایشگاه بین المللی آبرومند در شهر 
اصفهان به شــمار می رود، نشان دهنده 
مدیریت بســیار خوب شــهری و همت 
عالی دکتر نوروزی و حمایت اســتاندار و 
مجموعه شهرداری است. وزیر امور خارجه 
کشــورمان با بیان اینکه استفاده از سالن 
مرکز همایش های بین المللی، بسیار مهم 
اســت، تصریح کرد: با مجموعه هایی که 
در این پروژه در نظر گرفته شده است، می 
توان از این مــکان به عنوان یک مجموعه 
همایش های بین المللی در سطح منطقه 
که مشابه آن را ندیدم و به مراتب از سالن 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیباتر و 

مدرن تر است، استفاده کرد.

  امکانات جانبــی مرکز همایش ها 
دقیق، به جا و استاندارد است 

وی ادامه داد: امکانات جانبی این ســالن 
بسیار برجسته و قابل استفاده است، پیش 
بینی هایی کــه برای احــداث هتل ها و 
مرکز دیپلماتیک و مرکز تجارت جهانی، 
صورت گرفته بسیار دقیق، به جا و براساس 

استانداردهای جهانی بوده است.

ظریف با اشــاره به اینکه امیدواریم ظرف 
چند هفته آینده تفاهم نامه ای با شهرداری 
و استانداری اصفهان برای استقرار منطقه 
دیپلماتیــک در این مرکز امضــا کنیم، 
گفت: باید در این مرکز، جاذبه هایی برای 
ســفارت خانه های خارجی ایجاد شود تا 
حضور آن ها یا به صورت اســتقرار دفاتر 
و یا به صورت کنســولگری با هماهنگی 
شورای تامین اســتان و سایر دستگاه ها، 
برقرار شود. وی ضمن تقدیر از اقدامات بین 
المللی شهرداری، پروژه شهروند دیپلمات 
شهرداری را بسیار جذاب توصیف و اظهار 
کرد: امیدواریم بتوانیم با پیگیری، سرمایه 
گذاری بــرای احداث هتل هــای مرکز 
همایش های بین المللــی را با طرف های 

خارجی عالقمند، به نتیجه برسانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما یکی از 
دیپلمات های بسیار خوبمان را در اصفهان 
مستقر کرده ایم و به صورت ویژه از شهردار 
اصفهان برای اختصاص یک ســاختمان 
درخور وزارت امور خارجه به دفتر وزارت 

خارجه در اصفهان تشکر می کنم.
ظریف ادامه داد: البته عده ای به همه چیز 
ایراد می گیرند، در چنین مواقعی به زمزمه 
یک شعر بلند از ســعدی عادت کردم که 
می گوید »به کوشش توان دجله را پیش 
بست، نشاید زبان بد اندیش بست«؛ اگر قرار 
باشد با سرزنش هر فردی کنار بکشیم، هیچ 
کار خوبی در دنیا انجام نمی شود چراکه هر 

کار خوبی در دنیا گروه مخالفی هم دارد.

   ارتقای دفتر امور خارجه در اصفهان 
به اداره کل 

وی از تقویــت دفتــر وزارت امور خارجه 
در اصفهان تا ســطح اداره کل خبر داد و 
گفت: اکنون دفتر وزارت خارجه در مشهد 
مقدس به اداره کل ارتقا یافته اســت که 
این کار به دلیل اهمیت مشــهد مقدس 
و نیز حضور گســترده اتبــاع خارجی و 
کنسولگری های خارجی در مشهد بوده 
است اما دفتر اصفهان هم می تواند آینده 
بسیار گسترده ای داشــته باشد. وزیر امور 
خارجه تاکید کرد: امیدوارم زحماتی که 
شما کشــیدید و هزینه ای که شهروندان 
اصفهانی بــرای این ســالن همایش ها 
پرداخــت کرده انــد، با شــکل گیری با 
یک طراحی حساب شــده، به یک مرکز 
همایش های بین المللی تبدیل شود؛ البته 
صرفا هم نباید روی مرکز همایش های بین 
المللی دولتی کار کرد بلکه اکنون بخش 
خصوصی بیشــترین تعداد همایش ها را 
دارد و بخش خصوصی ایران با رفع تحریم ها 
یکی از جذاب تریــن محل ها برای بخش 
سرمایه گذاری ایران خواهد بود. وی با اشاره 
به اهمیت شرکت های دانش بنیان اظهار 
کرد: شــرکت های دانش بنیان در همین 
پروژه توانسته اند سقفی را طراحی کنند 
که وزن آن از هر مترمربع ١۵۰ کیلوگرم 
به ۵۰ کیلوگرم کاهش یابد؛ آینده کشور 
در شرکت های دانش بنیان است و ایران 
هم توانمندی بسیاری در این حوزه ها دارد.

   بهره مندی از بخش خصوصی برای 
استفاده از قابلیت های مرکز همایش ها 
ظریف با بیان اینکه ســالن همایش های 
اصفهان برای بخــش خصوصی می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد، گفت: اگر بخواهیم 
سالن زنده باشــد نباید به استفاده بخش 
دولتی منحصر شود چراکه چنین مراکزی 
اگر بعد از مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، 
خواهد مرد و به روز نمی شود. وی در پایان 
از مجموعه مدیریت شهری اصفهان بابت 
ســاخت مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان بــه عنوان یک دســتاورد بزرگ 
علمی، اقتصادی، مدیریتــی و فناوری در 

اصفهان قدردانی کرد.

  پیگیری تفاهم ســه جانبه برای 
استقرار منطقه دیپلماتیک در اصفهان 
شــهردار اصفهان با درخواســت از وزیر 
امور خارجه برای ایجاد ظرفیت مناســب 
برای بهره بــرداری از مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان گفت: اصفهان با ظرفیت 
مرکز همایش ها می تواند به شبه پایتختی 
برای برگزاری مراســم بین المللی تبدیل 
شــود. نوروزی با قدردانی از حمایت های 
مــداوم وزارت امور خارجــه از مدیریت 
شــهری اصفهان به خصوص در پیشبرد 
این پــروژه اظهار کــرد: بــا   تکمیل این 
مجموعه دغدغه شــهرداری از روز بعد از 
 افتتاح در مورد بهره بــرداری از این مرکز 

خواهد بود.

وزیر امور خارجه از پیگیری برای سرمایه گذاری خارجی در هتل های مرکز همایش های بین المللی اصفهان خبر داد؛   

تقدیر ظریف از اجرای پروژه مرکز همایش ها
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به قابلیت بهره برداری از 
مرکز همایش های اصفهان به عنــوان مجموعه همایش های 
بین المللی در ســطح منطقه گفت: وزارت امور خارجه پیگیر 
حضور سرمایه گذاران خارجی عالقمند برای تکمیل هتل های 

این مرکز خواهد بود.

      قابلیت بهره برداری از مرکز همایش های اصفهان به عنوان مجموعه همایش های بین المللی در سطح منطقه
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معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

غیر قانونی بودن نصب مستقیم پمپ
 بر روی کنتور و شبکه توزیع آب

براســاس بند ۲-٣۴-۴ آیین نامه عملیاتي و شرایط 
عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب کشور، نصب مستقیم 
پمپ بر روی کنتور و یا شبکه توزیع آب شهری تخلف 
است. معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای اســتان اصفهان با تاکید بر این 
موضوع گفت: برای مشترکیني که اقدام به نصب مستقیم پمپ بر روي کنتور و یا 
شبکه توزیع آب کنند پس از صدور اخطار کتبی در صورت اصالح نکردن شرایط، 
نسبت به قطع موقت انشعاب تا زمان برچیدن پمپ اقدام خواهد شد و در صورت 
تکرار این تخلف پیگیری های قانونی به عمل خواهد آمد. ســید محسن صالح 
افزود: استفاده از تأسیسات داخلی ایجاد فشار برای مشترکین، صرفاً در صورت 
اتصال پمپ به مخزن ذخیره مجاز است، به این صورت که آب شبکه توزیع پس 
از عبور از کنتور به صورت آزاد وارد مخزن مناسبی شده و از آنجا توسط پمپ، به 
تأسیسات داخلی مجموعه پمپاژ شود. معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای 
استان اصفهان به مشکالتی که نصب مستقیم پمپ بر روی کنتور آب ایجاد می 
کند اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت اتصال مستقیم پمپ به شبکه توزیع، 
ضمن ایراد خسارات احتمالی به تأسیسات آبرسانی، عملکرد کنتور نیز به شدت 
تحت تأثیر قرارگرفته و می تواند موجب نشان دادن مصرف غیر واقعی و تحمیل 
آب بهای بیشتر از مقدار واقعی مصرف به مشترک متخلف شود. صالح در پاسخ به 
گالیه کمبود فشار آب ساکنان طبقات باال در مجتمع های مسکونی تصریح کرد: 
بر اساس آئین نامه عملیاتی، تامین فشار در طبقات باال بر عهده مشترک است و 
ساکنان مجتمع ها باید با تعبیه درست پمپ و مخزن، این مشکل را حل کنند و 
در این رابطه رعایت حقوق شهروندی و عدم تجاوز به حقوق دیگران بسیار حائز 
اهمیت است. وی از مشترکین خواست ضمن رعایت الگوی مصرف در فصل گرما، 
هرگونه شکستگی خطوط لوله، هدر رفت آب، وجود انشعابات غیرمجاز و نصب 
مستقیم پمپ بدون مخزن ذخیره بر روی شبکه آب را به سامانه ارتباط با مشتریان 

١۲۲ که به صورت ۲۴ساعته آماده پاسخ گویی می باشد اطالع دهند.

تکذیب پرکشیدن قیمت مرغ در اصفهان
در پی انتشار برخی خبرها در خصوص افزایش قیمت مرغ در اصفهان مسئوالن 

سازمان های جهاد کشاورزی و صمت این موضوع را تکذیب کردند.
دهقانی مدیر امورطیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: سازمان 
جهاد کشاورزی وظیفه تامین مرغ زنده و تحویل با قیمت مصوب به کشتارگاه ها 
را دارد، اما از کشتارگاه به بعد قیمت گذاری و توزیع مرغ بر عهده سازمان صنعت، 

معدن و تجارت است. 
او افزود: قیمت مصوب مرغ زنده اکنون هر کیلوگرم ١۷١۰۰ تومان است و افزایش 

قیمت به هیچ وجه صحت ندارد.
در همین زمینه معاون بازرگانی وتوسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان با تاکید بر لزوم برخورد با گران فروشــی گفت: در صورتی که 
فروشگاهی اقدام به عرضه مرغ با قیمت باالتر از نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۴ هزار و 

٩۵۰ هزار تومان کند حتما باید با جدیت با آن برخورد شود.

آبفــــا

بــــازار
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پروتکل های بهداشتی ویژه انتخابات ابالغ شد
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروتکل های بهداشتی ویژه انتخابات ۱۴۰۰ را ابالغ کرد.

 بر اساس آخرین ابالغ وزارت بهداشت، پروتکل های بهداشتی به ۳ دسته اقدامات حین اخذ رای، قبل از فرایند اخذ رای و اقدامات 
تبلیغی و ترویجی مقابله با کرونا تقسیم بندی شده اند.

بر این اساس اقداماتی که حین اخذ رای گیری و در روز انتخابات باید رعایت شوند )۲۶( مورد، اقداماتی که قبل از فرایند اخذ رای باید 
رعایت شوند )۸( مورد و اقدامات تبلیغی و ترویج مقابله با کرونا )۶( مورد می باشند.

ریز پروتکل ها در ایام پیش رو متعاقبا اعالم خواهد شد.
گفتنی است رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از چند روز پیش و در جلسات و نشست های مختلف از رعایت و دقت در رعایت پروتکل 
ها و نکات بهداشتی در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات و البته روز برگزاری انتخابات گفته و به رعایت آنها توسط مردم و شرکت 
کنندگان در انتخابات، نامزدها و طرفدارانشان و البته دست اندرکاران و برگزار کنندگان انتخابات و مسئولین توصیه کرده و می کند.

دکتر سید محمد جمالیان معتقد است اگر شیوه نامه های بهداشتی به درســتی در این روزهای حساس و شکننده رعایت نشوند، 
ممکن است زمان وقوع پیک پنجم را جلوتر بیاندازد.

تزریق واکسن کوبایی کرونا به افراد زیر ۱۸ سال
کوبا واکسن ضد کرونای خود را به افراد زیر ۱۸ سال تزریق می کند.

 مرکز کنترل دولتی دارو، تجهیزات و دستگاه های پزشکی کوبا انجام اولین آزمایش بالینی واکسن های در مرحله آزمایش این کشور 
را که باید بر افراد زیر ۱۸ سال صورت پذیرد، تصویب کرد.

انستیتو واکسن فینالی که تولید کننده واکسن "سوبِرانا" اســت، در پیامی در توئیتر اعالم کرد که این آزمایش "سوبرانا-پدیاتریا" 
)سوبرانا-اطفال( نام خواهد داشت و برای افراد بین ۳ تا ۱۸ ســال تزریق خواهد شد. این موسسه علمی اعالم کرد: »۳۵۰ کودک و 

نوجوان که دارای معیار های انتخاب باشند، در این آزمایش شرکت خواهند کرد«.
این انستیتو در بیانیه ای اطالع داد که هدف از این اقدام، ارزیابی ایمنی، بررسی واکنش ها و ایمنی زایی واکسن های "سوبرانا ۰۲" و 

"سوبرانا پلوس" است.
"بیِسنته بِِرز"، مدیر این مرکز علمی، به تازگی اذعان داشت که تصمیم برای ادامه کار با این ۲ واکسن به دلیل ایمنی نشان داده شده 
توسط آن ها در مراحل مختلف ارزیابی صورت گرفته در این کشور اتخاذ شده است و بیان کرد پس از انجام واکسیناسیون، واکنش ها 

به این واکسن ها خفیف یا متوسط بوده است.
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مشکلی برای تزریق 
دوز دوم واکسن کرونا 

وجود ندارد
رئیس مرکز مدیریت شــبکه 
وزارت بهداشــت با اشــاره به 
اینکه بــرای تزریــق دوز دوم 
واکسن کرونا مشــکلی وجود 
ندارد، گفت: حدود ۴.۷ میلیون 

نفر تاکنون واکسینه شده اند.
جعفــر صــادق تبریــزی در 
خصوص اتمام واکسیناسیون 
۷۰ ســاله ها، اظهار داشت: در 
حال حاضر حدود ۷۰ درصد ۷۰ 
ساله ها واکسن کرونا را دریافت 
کردند، هنوز واکسیناســیون 
۶۵ سال به باال آغاز نشده و به 
محض آنکه واکسن به دست ما 
برسد، واکسیناسیون این گروه 

سنی را نیز آغاز می کنیم.
وی افزود: حدود چهار میلیون 
نفر نوبت اول واکسن را دریافت 
کردند و ۷۰۰ هزار نفر نیز نوبت 

دوم را دریافت کردند.
رئیس مرکز مدیریت شــبکه 
وزارت بهداشت با اشاره به وقفه 
ایجاد شده و در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا برای افرادی 
کــه دوز اول را دریافت کردند، 
مشکلی ایجاد می شود یا خیر؟ 
گفت: در واکسن آســترازنکا 
حداقل زمان برای دریافت دوز 
دوم، ســه تا چهار ماه است و 
در حال حاضــر ۱.۵ ماه دیگر 
فرصت داریــم. همچنین برای 
تزریــق نوبــت دوم واکســن 
اســپوتنیک وی یک تا سه ماه 
زمان داریــم بنابرایــن هیچ 
مشــکلی برای افرادی که دوز 
اول را دریافت کردند، به وجود 

نخواهد آمد.
تبریزی اظهار داشــت: ۱۰۰ 
هزار واکسن »اسپوتنیک وی« 
پنجشــنبه گذشــته دریافت 
کرده ایم، امروز توزیع آن آغاز 
می شود و بالفاصله تزریق نوبت 

دوم آغاز خواهد شد.
وی همچنیــن دربــاره تزریق 
نوبت دوم واکســن سینوفارم 
گفت: چهار تا هشت هفته بعد از 
تزریق اول، فرصت برای تزریق 
دوز دوم وجود دارد و بر اساس 
وعده داده شــده، یک میلیون 
دوز از این واکســن این هفته 
دریافت خواهد شــد بنابراین 
هیچ نگرانی از بابت تزریق نوبت 

اول و دوم واکسن نداریم.
رئیس مرکز مدیریت شــبکه 
وزارت بهداشت گفت: بدقولی 
شرکت های ســازنده واکسن و 
تحویل ندادن به موقع، برنامه 
پیش بینی شده واکسیناسیون 
را با تأخیر همراه خواهد کرد که 
این موضوع ناشی از تحریم ها 
است البته عالوه بر واکسن، این 
مشکالت برای دارو و تجهیزات 

پزشکی نیز وجود دارد.
تبریزی همچنین در خصوص 
واکسیناســیون گروه هــای 
آسیب پذیر گفت: برای بخشی 
از بیماران خــاص و افرادی که 
بیماری زمینه ای دارند، تزریق 
انجام شده و مابقی نیز در پایان 

تیر ماه انجام خواهد شد.
وی تأکید کــرد: مراجعه برای 
دریافــت نوبت دوم واکســن 
حتماً بایــد با پیامــک انجام 
شــود و افراد قبــل از دریافت 
پیامک کــه در آن زمان تزریق 
اعالم می شود، مراجعه نکنند. 
همچنین مراجعه به پایگاه های 
واکسیناسیون حتماً بر اساس 
نوبت دهی خواهــد بود و بدون 
دریافــت نوبــت و ثبت نام در 

سایت مراجعه نشود.
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آگاهی از عــوارض احتمالی بعد از تزریق واکســن کرونا برای 
دریافت کنندگان آن مفید و موجب اطمینان خاطر در خصوص 
واکسیناسیون است.اینکه دریافت کنندگان واکسن بدانند چه 

زمانی نیاز به بستری شدن و یا مراجعه به پزشک خواهند داشت.

قدس آنالین
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مهم تریــن عوارض مورد 
انتظــار بعــد از تزریــق 
واکسن شــامل  عوارض 
موضعــی ) درد، تــورم و 
قرمزی محــل تزریق( ، 
عوارض سیستمیک )تب، 
لرز، ســردرد، سرگیجه، 
بدن درد، خستگی، ضعف و بیحالی، 
حالت تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست 
و دردمفصلی(، واکنش های آلرژیک 
) تنفس سخت، راش های سراسری 
پوستی و تند شــدن ضربان قلب( و 
عوارض جــدی و نادر مانند شــوک 

آنافیالکسی هستند.
عوارض شایع مشاهده شده بعد از 

دریافت واکسن
عوارض موضعی )درد، خارش، تورم، 
قرمزی و احســاس گرمــا در محل 
تزریق( و عوارض سیســتمیک )تب 
موقت، احساس ضعف، سردرد، بدن 
درد، درد مفاصل، احســاس کسالت 
و خــواب آلودگی تهوع، اســتفراغ و  
اســهال از شــایعترین عوارض می 
باشند که بیشتر از مابقی موارد دیده 

می شوند.
عوارض ناشایع )کمتر مشاهده 

شده( بعد از دریافت واکسن
سرگیجه، احســاس گیجی، لرزش، 
تعریق، یبوست، سرفه، بی اشتهایی، 
بزرگی غدد لنفاوی، شوک وازووگال 
و شوک آنافیالکسی  از دیگر عوارض 
واکسن هســتند که کمتر مشاهده 
شــده اند و در اصطالح ناشایع نامیده 

می شوند.
*این در حالی است که شمار زیادی 
از دریافت کنندگان واکسن نیز  هیچ 
نوع عارضه شایع یا ناشایع مربوط به 

واکسن را تجربه نخواهند کرد.
زمان  و مدت بروز عوارض جانبی 

ناشی از واکسن
غالبأ عوارض ناشی از واکسن به طور 
معمول از ۱۲ ساعت تا کمتر از ۷ روز 
بعد از تزریق واکسن  به طور متغیر رخ 
می دهد. در موارد بســیار نادر برخی 
عوارض ممکن اســت ۱ مــاه بعد از 

واکسیناسیون بروز یابد.
اقدامــات الزم جهت به حداقل 

رساندن عوارض واکسن
· در مورد احتمال عوارضی که ممکن 
اســت در زمان کوتاه  به دنبال تلقیح 
واکسن رخ دهد مانند شوک وازووگال 
و شــوک آنافیالکســی ، الزم است 
واکســینه شــدگان حداقل به مدت 
زمان ۱۵ دقیقه بعد از دریاقت واکسن 

در مرکز دریافت واکسن بمانند.
· اخذ شــرح حال از افراد در خصوص 
هر گونه حساســیت به واکسن های 
قبلــی تزریق شــده یا حساســیت 
بــه دریافــت دوز قبلــی واکســن 

۱۹-COVID

· بــرای جلوگیری و کنترل شــوک 
وازوگال، توصیه می گــردد افراد در 
پوزیشن های ایستاده واکسینه نشوند 
و در موقعیت خوابیده و یا در صورت 
عدم  وجود امکانات، به صورت نشسته 

واکسینه شوند.
· پوشیدن لباس تمیز و خنک جهت 
جلوگیری از آلودگی احتمالی محل 
تزریق واکسن و تحمل باال رفتن دمای 

بدن می تواند کمک کننده باشد.
· نوشیدن مایعات به میزان زیاد و در 
صورت بروز تب استفاده  از مسکن های 
ضد التهابی غیر اســتروئیدی برای 
کنترل آن و از آنتی هیستامین ها برای 
عوارض موضعی می توانند در کاهش 

عوارض کمک کننده باشند.
چه عوارضی نیاز به بستری شدن 

و یا مراجعه به پزشک دارند؟
در صــورت بروز عوارض نــادر مانند 
خونریزی ارگان هــای مختلف بدن، 
آمبولی، شوک آنافیالکسی و یا سوپر 
اینفکشــن محل تزریق، گســترش 
قرمزی یا حساسیت به لمس در محل 

تلقیح واکســن بعد از ۲۴ ســاعت و 
یا  اینکه عوارض ناشــی از واکسن به 
صورت نگران کننده ای تشدید شوند 
و بعد از چند روز از بین نروند، دریافت 
کنندگان واکسن بایســتی به مراکز 
درمانی مراجعــه و تحت معالجه قرار 

گیرند.
همزمانی پیامدهای نامطلوب بعد 

از تزریق واکسن
برخی عالئم بعد از دریافت واکســن 
ممکن اســت بروز یابند که ارتباطی 
با ماهیت واکســن ندارنــد. به طور 
مثال ممکن اســت افراد همزمان با 
دریافــت واکســن در دوره کمون و 
بدون عالمت بیماری بوده باشــند و 
عالیم بارز بیمــاری COVID-۱۹ که 
ارتباطی با دریافت واکسن ندارد ) تب، 
تنگی نفس، سرفه، اختالل بویایی و 
چشایی ، میالژی و عالئم گوارشی( را 
تجربه کنند. این افراد جهت تشخیص 
بیماری COVID-۱۹ بایستی تحت 
آزمایشــاتی ماننــد RT-PCR   و یا 

RAPID-TEST  قرار گیرند.

عوارض جانبی مورد انتظار بعد از تزریق واکسن کرونا
انجام ُدز دوم واکسیناسیون از هفته آینده

سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: حتی افرادی که واکسن زدند باید پروتکل ها 
را رعایت کنند، چون وضعیت رعایت پروتکل ها در سطح کشور به حدود ۷۰ 

درصد رسیده است، اما باید بیش از این پروتکل ها رعایت شود.
»علیرضا رئیسی« سخنگوی ستاد ملی کرونا، با اشاره به محتوای صحبت ها 
در جلسه ی ستاد کرونا، بیان کرد: در این جلسه به بررسی وضعیت بیماری در 
ایران و جهان پرداختیم که نوع مدیریت و دستاور ما در مدیریت موج چهارم 
کرونا بررسی شد، همچنین مروری بر وضعیت سطح دنیا داشتیم، به ویژه 
کشور هندوستان و سایر کشورهایی که دچار ویروس جهش یافته هستند. 

وی ادامه داد: در مجموع کماکان توصیه این است که خیلی مراقب باشیم و 
حتی افرادی که واکسن زدند باید پروتکل ها را رعایت کنند، چون وضعیت 
رعایت پروتکل ها در سطح کشور به حدود ۷۰ درصد رسیده است، اما باید 

بیش از این پروتکل ها رعایت شود.
رئیســی افزود: در رابطه با برگزاری آزمون های پایه نهــم و دوازدهم هم بر 
اساس ارزیابی ها که بیش از ۳۰۰ هزار نظارت در این رابطه انجام شد، حاکی 
از آن است که در اغلب حوزه ها پروتکل ها به خوبی رعایت شده است که از 
خانواده ها و همینطور آموزش و پرورش جای تشــکر دارد، البته گزارشی از 
نواقص در پروتکل ها داشتیم اما با این حال هم باالی ۹۰ درصد پروتکل ها 

رعایت شد.
وی ادامه داد: اما در مورد وضعیت کرونا در کشور هم باید اضافه کنم، کرونا در 
کشور نزولی و در ۴ استان صعودی است و روند کلی کشور از نظر موج بیماری، 
روند نزولی است، اما در استان های جنوبی و شــرقی کشور درگیری هایی 
وجود دارد و آن روند نزولی در این استان ها مشــاهده نمی شود و حتی در 
برخی استان ها روند بیماری افزایشی است، بنابراین روند بیماری در استان 

هرمزگان هنوز  یک روند صعودی دارد.
رئیسی گفت: بیماری در استان سیستان و بلوچستان هم هنوز صعودی است، 
حتی استان های کرمان و بوشهر نیز حتما نیاز است که مراقبت های بسیار 
بیشتری را انجام دهند، امروز ۱۳ شهر قرمز در سطح کشور داریم و همچنین 
۲۰۸ شهر نارنجی و ۲۲۷شــهر نیز در وضعیت زرد قرار دارند و برای همین 
خواهشم آن است که به شدت و قدرت بیشــتری رعایت پروتکل ها صورت 

گیرد و نظارت ها دقیق تر شود تا مبادا این روند نزولی بیماری متوقف شود.
وی ادامه داد: همچنین فاز یک واکسیناســیون که شامل کادر بهداشت و 
درمان بود به اتمام رســید و به این ترتیب افراد باالی ۷۰ سال را در برنامه 
واکسیناســیون قرار دادیم و برخی گروه های آســیب پذیر دارای بیماری 
زمینه ای نیز واکسینه شدند، اما متاسفانه یک بد عهدی طبق معمول برای 
دریافت واکسن داشتیم که محموله ۳ میلیون ُدزی که قرار بود ۲ هفته پیش 
به دستمان برسد، به دستمان نرسید و در این هفته قسمتی از آن به دستمان 
خواهد رسید.رئیســی ادامه داد: اما خبر خوب اینکه امروز یا فردا، بررسی 
آخرین نتایج فاز دوم واکسن ایرانی توسط کمیته های ناظر اعالم می شود و 
اگر موفق به اخذ گواهی شویم، می توانند مجوز مصرف اضطراری را بدهند تا 
از واکسن داخلی استفاده کنیم و کسانی که دز اول واکسن را دریافت کردند و 
نوبت دز دوم شان است، نگران نباشند و آخر این هفته تا هفته آینده دوز دوم 

واکسن ها را انجام خواهیم داد.

گزارش

مهم ترین عوارض 
مورد انتظار بعد از 

تزریق واکسن شامل  
عوارض موضعی ) 

درد، تورم و قرمزی 
محل تزریق( ، عوارض 
سیستمیک )تب، لرز، 

سردرد، سرگیجه، 
بدن درد، خستگی، 

ضعف و بیحالی، حالت 
تهوع، استفراغ، 
اسهال، یبوست 
و دردمفصلی(، 

واکنش های آلرژیک 
) تنفس سخت، راش 

های سراسری پوستی 
و تند شدن ضربان 

قلب( و عوارض جدی 
و نادر مانند شوک 

آنافیالکسی هستند.

سبک زندگی

بروغن آرگان روغنی اســت که از 
هســته های درخت آرگان به دست 
می آید. این درخت به وفور در مراکش 
یافت می شود، و قرن هاست که محصول آن مورد استفاده 

قرار می گیرد.
از قدیم آرگان در پخت و پز )به عنوان چاشــنی( و لوازم آرایشی 
)به عنوان یک مرطوب کننده( استفاده می شده است. امروزه این 
استفاده ادامه دارد و مراکش حتی در سال های آتی تولید خود را 

برای پاسخگویی به تقاضاها افزایش می دهد.
ترکیبات و اجزاء این روغن شگفت انگیز

روغن آرگان نسبتا ترکیبی پیچیده اســت، با ترکیبی از اجزای 
مفید و مواد مغذی مختلف. بیایید بــه برخی از اجزای فراوان تر 

آن بپردازیم.
توکوفرول ها

توکوفرول ها یک شــکل از ویتامین E هســتند و دارای مزایای 
زیادی برای کســانی که از آنها اســتفاده می کنند، هستند. در 
درجه نخســت، توکوفرول ها یک آنتی اکسیدان قوی هستند. با 
این وجود، همچنین مشخص شده که آنها نقش مهمی در تنظیم 
ژن دارند. در واقع، توکوفرول ها نه تنها می توانند از رادیکال های 
آزاد جلوگیری کنند، بلکه از تیروزین کیناز که آنزیمی شناخته 
شده برای کمک به رشد و ایجاد ســلول های سرطانی است نیز 

جلوگیری می کنند.
پلی فنل ها

پلی فنل ها ریز خوراک هایی هســتند که در تعــدادی از منابع 
گیاهی به طور فراوان یافت می شوند. یک منبع این ماده هسته ای 
از درخت آرگان، یعنی روغن آرگان است. پلی فنل ها در تعدادی 
از بیماری های انســان نقش دارند، از جملــه بیماری های قلبی 
عروقی، دیابت، ســرطان و حتی آلزایمر. عالوه بر این، می توانند 
با مبارزه مستقیم علیه رادیکال های آزاد، به مبارزه با نشانه های 

پیری کمک کنند.
اسیدهای چرب

اسیدهای چرب بخش اعظمی )حدود ۹۹ درصد( از ترکیب روغن 
آرگان را تشکیل می دهند. چهارتا از برجسته ترین اسیدهای چرب 

موجود در روغن آرگان عبارتند از: الیاف )۴۳-۴۹٪(، لینولئیک 
)۲۹-۳۶٪( پالمتیک )۱۵-۱۱٪( و استریک )٪۷-۴(:

این اسیدهای چرب را می توان در بســیاری از روغن های دیگر 
از جمله روغن زیتــون، روغن بادام و روغــن جوجوبا پیدا کرد و 
تعدادی مزایای اثبات شــده علمی برای رشــد مو دارند. برای 
مثال، اســیدهای روغنی اسید لینولئیک، مســدود کننده های 
DHT شناخته شده هستند. این بدان معنی است که وقتی آنها به 
صورت موضعی اعمال می شوند، می توانند به طور طبیعی DHT را 
از پوست سر شما حذف کنند و مانع تشکیل بیشتر آن می شوند. 
اسیدهای استئاریک و پالمیتیک اســید نیز دارای مزایای ثابت 
شده هستند؛ نشــان داده شده اســت که آنها التهاب را کاهش 

می دهند.
کاروتن

کاروتن ها که با عنوان بتا کاروتن بیشــتر شــناخته شده است، 
رنگدانه هایی هستند که به طور طبیعی در گیاهان تولید می شوند. 
در گیاهان، آنها در فرآیند فتوســنتز )فرایندی که از طریق آن 
گیاهان نور خورشید را به انرژی شیمیایی تبدیل می کنند( کمک 
می کنند. با این حال، در حیوانات نیز می توانند نقش مهمی داشته 

باشند. اسکوآلن
اسکوآلن، در اصل از روغن کبد کوسه گرفته شده است، از آنجایی 
که از نامش پیداست، ترکیباتی است که به طور طبیعی در گیاهان 
و اکثر حیوانات )از جمله انســان( یافت می شــود. در حالی که 
اسکوآلن دارای مزایای داخلی است، مانند ترکیب سدیم استرول، 

همچنین یک مرطوب کننده طبیعی برای پوست است.
مزایای این روغن شگفت انگیز برای رشد مو 

با وجود این همه اجزاء مفید، شــکی نیســت کــه روغن آرگان 
می تواند به رشد مو ســالم کمک کند. در اینجا فقط چند نمونه  

خاص از مزایای آن آورده شده است.
روغن آرگان آسیب فولیکوالر را کاهش می دهد

یک مشــخصه رایج ریزش مو، بدون توجه به علت زمینه ای آن، 
آسیب به فولیکول مو است. این معموال در نتیجه مینیاتوری شدن 
فولیکول رخ می دهد و اگر درمان نشود، می تواند منجر به طاسی 
دائمی شود. رنگ مو یک محصول آرایشی رایج است، اما موجب 

آســیب به پوســت سر، 
تارهای مو و فولیکول ها 
می شــود. ایــن عمدتا 
ناشــی از حضور آمونیا 
در بسیاری از رنگ های 
دائمی است، اما حتی 
رنگهای غیر آمونیاک 
نند پوست  نیز می توا
سر را خشــک کنند 
و از وجود روغنهای 

طبیعی محروم کند.
آسیب به فولیکول 

مو می تواند منجر به رشد و ایجاد رشته های مو آسیب 
دیده شود. این آسیب در نهایت می تواند فولیکول را مینیاتوری 
کند و و منجر به رشد کمتر و کمتر مو می شود. با گذشت زمان، 
رشد مو آهسته شده و کامال متوقف می شود. این روغن می تواند 
به سرعت آسیب را درمان کند و از ایجاد آسیب بیشتر جلوگیری 
کند. شما می توانید مطمئن شوید که فولیکول ها در بهترین شکل 

خود باقی می مانند.
این روغن از نشانه های پیری جلوگیری می کند

علل زیادی برای ریزش مو وجــود دارد. یک علت آن یک عارضه 
جانبی طبیعی ناشی از پیری است که با وجود رادیکال های آزاد 
در داخل پوست سر تندتر شده است. روغن آرگان دارای خواص 
آنتی اکسیدانی بسیاری اســت که می تواند به سالم و جوان نگه 

داشتن پوست و مو کمک کند.
مرطوب و هیدراته می کند

این دو عمل اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند. با این حال، هر دو 
مرطوب کننده و هیدراتاسیون برای پوست سر و مو سالم ضروری 

هستند. اول، بگذارید این دو اصطالح را تعریف کنیم:
هیدراتاسیون. یک فرایند مربوط به مقدار آب است.
مرطوب کننده. فرآیند مربوط به مقدار روغن است.

روغن آرگان، هنگامی که به طور مســتقیم به پوست سر اعمال 
می شود، پوست و مو، تارهای مو و فولیکول ها را مرطوب و هیدراته 

می کند. 
پوست سر خشک یک مشکل رایج است. 

این عارضه معموال با خارش، سفتی، پوسته پوسته شدن، قرمزی 
و تحریک همراه است. در حالی که پوست سر خشک لزوما منجر 
به ریزش مو نمی شود، اما می تواند منجر به خارش پوست سر شما 
شود. همانطور که ناخن ها پوست شما را می خراشند، می توانند 
باعث الیه برداری ها شــوند که منجر به التهاب و تحریک بیشتر 
می شود. خراشیدن همچنین می تواند مو را از فولیکول خارج کند 

و روند رشد مو را مختل کند.
در حالی که بســیاری از افراد به شامپو ضد شوره روی می آورند، 
این می تواند بیشتر پوست سر را خشک کند و عارضه را بدتر کند. 

بنابراین باید چه کاری انجام داد؟
این زمانی است که بهتر اســت به روغنهای طبیعی روی آورید، 
یکی از آنها آرگان اســت، برای دوباره مرطوب و هیدراته کردن 
پوست، با اســتفاده از روغن های طبیعی، می توانید باعث شوید 
پوست سرتان چیزی که از دســت داده را دوباره به دست آورد. 
عالوه بر این، می توانید اطمینان حاصل کنیــد که موهایتان از 
ریشه تا نوک قوی است و از شکســتگی و از دست دادن قبل از 

موعد جلوگیری می  شود.
www.hairlossrevolution.com

آرگان، روغن شگفت انگیز

پریسا جمدی
مترجم
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Drought has inflicted 670 
trillion rials ($2.79 billion) 
worth of losses on Iran’s 
agriculture sector since the 
beginning of the current crop 
year. 
According to Mohammad 
Mousavi, an official with 
the Agriculture Ministry, 
assessments carried out 
over 11.2 million hectares 
of farming lands in 30 
provinces show 43% of the 
total losses amounting to 
670 trillion rials pertained 
to the decline in agronomic 

production, 26% to a drop in 
horticultural output, 13% to 
a fall in fisheries and livestock, 
and 11% to a decline in forage 
crops. 
“In addition, 4% of the 
total damage were due 
to challenges created in 
water infrastructures, such 
as pools, pipes, qanats and 
springs and 3% of the losses 
can be attributed to water 
supply complications and the 
animal feed used by nomads,” 
Mousavi was quoted as saying 
by Mehr News Agency. 

Industrial 
projects 
worth 
$152m 
inaugurated 
in Kerman 
province
Iranian Industry, 
Mining and Trade 
Minister Alireza Razm 
Hosseini on Thursday 
inaugurated six major 
industrial projects 
with a total investment 
of 6.4 trillion rials 
(about $152.3 million) 
in southern Kerman 
province.
The inaugurated 
projects include a 
chromite concentrate 
production plant, 
a gold concentrate 
plant, a copper 
c o n c e n t r a t e 
production unit, a 
silica concentrate 
plant and a flour 
factory, Shata 
reported.
Heading a delegation, 
Razm Hosseini 
arrived in Kerman on 
Wednesday evening 
for a two-day visit.
On Thursday, the 
minister paid a visit 
to an air conditioning 
production unit in 
southern Kerman, 
and then he 
inaugurated the 
chromite concentrate 
production plant 
which has the 
capacity to produce 
over 15,000 tons of 
chromite annually. 
The plant was 
established with a 
total invest of 790 
billion rials (about 
$18.8 million) 
and will create job 
opportunities for over 
100 people.
The gold concentrate 
plan is also going to 
produce 65 kilograms 
of gold concentrate 
every year and will 
offer direct jobs to 
100 people.As for the 
copper concentrate 
unit, the plant is 
expected to produce 
15,000 tons of the 
products annually. 
Some 3.5 trillion rials 
(about $83.33 million) 
has been invested in 
this unit which is 
going to create jobs 
for 300 people.Put 
into operation with 
500 billion rials of 
investment (about 
$11.9 million), the 
flour factory has 
the annual capacity 
of 60,000 tons and 
provides jobs for 34 
people.
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The country’s 
aluminum ingot 
output stood at 
86,216 tons in the 
two-month period 
of the present 
year, while the 

figure was 64,689 tons 
in the same time span of 
the previous year, data 
released by the Iranian 
Mines and Mining 
Industries Development 
and Renovation 
Organization (IMIDRO) 
showed.
As previously announced 
by IMIDRO, the production 
of aluminum ingot in Iran 
rose 61 percent during the 
previous Iranian calendar 
year 1399 (ended on 
March 20) compared to 
the figure for the preceding 

year.
The country’s aluminum 
ingot output stood at 
446,800 tons in the 
previous year.
Iran’s major aluminum 
producers had managed 
to produce 278,318 tons of 
the product in the Iranian 
calendar year 1398.
The country’s aluminum 
ingot production in the 
Iranian calendar year 1398 

had declined eight percent 
in comparison to the figure 
for its preceding year.
IMIDRO data show that 
among the country’s 
top producers, Iranian 
Aluminum Company 
(IRALCO) had the best 
performance in the 
previous year producing 
185,000 tons of aluminum 
ingots.Aluminum ingot 
production in the country 

reached 41,000 tons 
in the last month of the 
previous year (February 
19-March 20), registering 
a 38 percent rise compared 
to the 30,000 tons in the 
preceding year’s same 
period.Annual production 
of the aluminum ingot in 
the country is planned to 
increase 63 percent by the 
end of the current Iranian 
calendar year (March 20).

Tire output climbs 3% in 2 
months on year
Production of tires in Iran has risen three percent 
during the first two months of the current Iranian 
calendar year (March 21-May 21), compared to 
the same period of time in the past year.
Some 40,619 tons of tires have been produced 
during the two-month period of this year.
In terms of number, a four-percent growth has 
been also achieved through the production of 
3.788 million tires.
As reported, passenger car tires account for the 
lion’s share of the number of produced tires in the 
mentioned time span, showing a four-percent 
rise year on year.
Some 4,198 tons of van tires were produced, 
indicating a 16-percent growth.
Also, 8,494 tons of truck and bus tires were 
produced, showing a four-percent rise.
Production of the tires of light agricultural 
vehicles experienced a decline of 34 percent to 
stand at 2,874 tons, and that of the heavy ones fell 
three percent to stand at 669 tons.
Meanwhile, 669 tons of road building and 
industrial vehicle tires were produced, with 
a 35-percent drop compared to the first two 
months of the past year.
The bicycle and motorcycle tire output stood at 
2,474 tons, indicating 62 percent growth.
In a bid to nullify the U.S. sanctions, Iran 
is determined to strengthen its domestic 
production to achieve self-reliance.
Selecting the motto of “Pickup in Production” 
for the Iranian calendar year 1398 (March 
2019-March 2020), and the slogan of “Surge 
in Production” for the year 1399 (March 
2020-March 2021) indicates the Islamic 
Republic’s determination to achieve this goal.
To this end, the Iranian ministries besides the 
private sector outlined their programs for the 
surge in production in the past year, and pursued 
the set objectives seriously in this due.
It is clear that among different ministries, the 
Ministry of Industry, Mining and Trade was 
one with a somehow heavier responsibility to 
materialize the motto of the year.
The ministry managed to fulfill its duty as the 
production of some major industrial products 
was noticeably increased in the previous year.
One of the sectors, which achieved outstanding 
output growth, was the tire production industry. 
The country's tire industry, despite the 
continuation of sanctions and the coronavirus 
pandemic conditions, as well as some domestic 
restrictions, has had a thriving and successful 
year overall; a year that was accompanied by 
record-breaking production and entry into some 
new fields.
In this regard, breaking of production records 
in the production of various types of tires was 
witnessed, and for the first time the annual 
output surpassed 24 million tires.
In addition to the successes achieved in terms 
of the output amount, the tire manufacturers 
entered new areas including production of the 
wide base tires and the tires of SUVs.
Wide base tires, which are a new generation of the 
heavy vehicles’ tires, were produced for the first 
time in the West Asia by the Iranian producers.In 
recent years, with the high investment making 
of domestic companies and with more emphasis 
on research and development (R&D), the 
production of this type of tires with a high-quality 
standard has been on the agenda, it is while in the 
past, Iran had to rely on foreign aid to change the 
generation of tires.

Aluminum ingot output up %33 in 2 months 
on year
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Iran starts importing 
electricity from 
Republic of 
Azerbaijan
 Spokesperson for Iranian Electricity 
Industry revealed that Islamic Republic 
of Iran began importing electricity 
from the Republic of Azerbaijan on 
Thu. in order to reduce restrictions for 
supplying domestic power.

According to Iran Power Generation, 
Transmission & Distribution 
Management Company (TAVANIR), 
Mostafa Rajabi Mashhdi went on to say 
that Iran’s import of electricity from 
the Republic of Azerbaijan kicked off 
by synchronization of Moghan power 
transmission lines to the power grid 
of Republic of Azerbaijan.Presently, 
73-MW power of the said transmission 
line is injected into Iran’s domestic 

electricity grid, he added.He went on 
to say that the amount of Iran’s power 
import from the aforementioned 
electricity transmission line is 
expandable up to 130-MW in peak 
consumption hour.However, the power 
industry of the country has used all 
its potentials and capacities to meet 
domestic demands for the electricity 
needed in the country, Rajabi Mashhadi 
emphasized.

 1st scientific article 
about 'COVIran 
Barekat' published
Iranian scientists have published 
the 1st article on the Iranian-made 
coronavirus vaccine, 'COVIran Barekat', 
at BioRxiv.
The article is titled: "Safety and Potency 
of COVIran Barekat Inactivated Vaccine 
Candidate for SARS-CoV-2: A Preclinical 
Study."
"There is an urgent demand to 
manufacture an effective and safe 
vaccine to prevent SARS-CoV2 infection, 

which resulted in a global pandemic," 
the article's abstract says.

"In this study, we developed an 
inactivated whole-virus SARS-CoV-2 
candidate vaccine named COVIran 
Barekat. Immunization at two different 
doses (3 microgram or 5 microgram per 
dose) elicited a high level of SARS-CoV-2 
specific neutralizing antibodies in mice, 
rabbits, and non-human primates. 
The results show the safety profile in 
studied animals (include guinea pig, 
rabbit, mice, and monkeys)," it added.
"Rhesus macaques were immunized 
with the two-dose of 5 microgram and 

microgram of the COVIran Barekat 
vaccine and showed highly efficient 
protection against 104 TCID50 of 
SARS-CoV-2 intratracheal challenge 
compared with the control group. These 
results highlight the COVIran Barekat 
vaccine as a potential candidate to 
induce a strong and potent immune 
response which may be a promising 
and feasible vaccine to protect against 
SARS-CoV2 infection."
Mass production of the Iranian-
made anti-Coronavirus began at a 
pharmaceutical factory run by the 
Execution of Imam Khomeini Order 
(EIKO) in Tehran in mid-May.

The country’s 
aluminum ingot 
production in the 
Iranian calendar 
year 1398 had 
declined eight 
percent in 
comparison to 
the figure for its 
preceding year.

Drought Inflicts Losses Worth $2.7 
Billion on Agro Sector

Production of aluminum ingot in Iran rose 
33 percent during the first two months of the 
current Iranian calendar year (March -21May 
21), as compared to the same period of time in 
the past year.



In an interview 
with Iran’s English-
language Press 
TV and Arabic-
language Al-Alam 
news networks, 
broadcast on Friday 

night, Zakani offered a brief 
outline of the foreign policy 
he would pursue if he won the 
presidential election, slated 
for June 18.
Zakani said Iran had fully 
fulfilled its commitments 
under the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), as the nuclear deal 
is formally called, and “we are 
now seeking to find out why 
Europe is not upholding its end 
of the bargain. That is why the 
negotiations are taking place.”
“We will continue negotiations 
to make our demands, and it is 
now Europe that should fulfill 
its commitments,” he said.
In the case of the US, Zakani 
added, there is a condition 
that Washington must fulfill 
before it can rejoin the JCPOA, 
over three years after it 
withdrew from the deal under 
ex-President Donald Trump 
and went on a campaign of 
draconian sanctions against 
the Iranian nation.
“The condition for the US 
to return to the JCPOA is 
removing all the sanctions, 
giving [all the necessary] legal 
guarantees, followed by our 
verification. If that happens, 
the US can rejoin the JCPOA,” 
he said.
Zakani referred to certain 
calls by the US and its allies 
for the inclusion of other 
issues unrelated to Iran’s 
nuclear program in the 
JCPOA, including the Islamic 
Republic’s conventional 

missile work and its influential 
role in the region.
“The negotiations will solely 
revolve around the nuclear 
issue and the JCPOA, and will 
have nothing to do at all with 
the defense sector and the 
region,” he added.
Zakani, a fierce critic of 
the JCPOA, said the current 
politicians have been suffering 
from “a lack of self-esteem” on 
the world stage, which he said 
poses the biggest challenge to 
Iran’s global standing.
Zakani to pursue ‘active, smart 
diplomacy’ in global arena
He said he would work to 
change the approach in the 
foreign policy “from inaction 
to active, smart diplomacy,” a 
process under which Iran’s 15 
neighbors would be regarded 
as “a serious priority,” followed 
by the resistance axis and 
other Muslim countries.
Zakani said he would go for 
making changes to the Foreign 
Ministry as his “first and 
most serious” measure if he 
becomes president to enable 
the diplomatic apparatus 
to follow up on economic 
and cultural ties with other 
countries besides political 
interactions.
Next come the ties with the 
Eastern powers such as China 
and Russia, said Zakani, 

adding that the country can 
pursue agreements for long-
term interactions with those 
powers.
On relations with the West, 
Zakani said the 1979 Islamic 
Revolution has enabled Iran to 
end the policy of submission 
to the Westerners and base 
its relations with them 
on “common interests and 
mutual respect.”
‘No ties with US as long as 
it pursues uprooting Iran’s 
nation’
“As long as the US pursues 
uprooting the Iranian nation 
and the Revolution, it will 
definitely fail to succeed, and 
relations with it, similar to 
those with other states, would 
be meaningless,” Zakani said.
The lawmaker emphasized 
the need for the country to 
“grow strong” in the face of the 
pressure that the United States 
has been exerting on the nation 
over the past 40 years.
“If we grow strong at home, 
these pressures will lose their 
effect,” Zakani said.
On policy vis-à-vis Persian Gulf 
kingdoms
Zakani was also asked for 
his views on troubled ties 
between Iran and some 
Persian Gulf governments. 
He said he would pursue 
“de-escalation” with Iran’s 

southern neighbors “so we 
can set the stage for collective 
cooperation on safeguarding 
our interests and ensuring 
lasting security in the region.”
He criticized some of the 
Persian Gulf kingdoms for 
adopting “wrong policies” in 
the region, referring, as a case 
in point, to Saudi Arabia, which 
has been leading a deadly 
military campaign against 
Yemen.
“We advise Saudi Arabia to 
accept its mistake...and stop 
committing crimes against the 
Yemeni nation,” he said.
The presidential candidate 
also condemned the Arab 
regimes which signed 
normalization deals with 
Israel and said “their biggest 
response was what happened 
in Gaza, the West Bank and the 
1948 territories” last month.
“I think the [normalization] 
file was already closed. [The 
normalization] came to an 
end before even being born,” 
he said.
“Those countries [that chose 
normalization] have definitely 
realized or will realize that 
they have made a big mistake 
since Israel itself is on the 
verge of annihilation and its 
disintegration process will 
begin from within the regime,” 
Zakani added.

Iran Eyes New Chapter in Ties 
with the Philippines
 Iranian President Hassan Rouhani congratulated 
the Philippines on its Independence Day, hoping 
for a new chapter in the bilateral relations between 
Tehran and Manila with the promotion of regional 
and international cooperation.
In a letter to his Filipino counterpart Rodrigo 
Duterte on Saturday, President Rouhani 
congratulated the Philippines on the anniversary of 
gaining independence from Spain.
Highlighting the historical background of relations 
between Iran and the Philippines and their potential 
capacities, Rouhani expressed hope that two Asian 
nations would enhance the bilateral, regional and 
international cooperation and mark a new chapter 
in the bilateral ties.
He also wished the Philippines prosperity and 
success.
Iran and the Philippines started bilateral relations 
in 1974.
In recent years, the two governments have ramped 
up efforts to enhance the political, economic and 
cultural ties.
Venezuela calls on US to 
‘unlock’ vaccine money
 Venezuela’s President Nicolas Maduro demanded 
on Friday that US President Joe Biden “unlock 
the money for the vaccines” for the COVID-19, 
coronavirus.
Maduro’s statement came one day after his 
administration denounced the “blocking” of $10 
million that was transferred from Venezuela to 
COVAX -- a system of the World Health Organization 
created to provide coronavirus vaccines to 
developing countries.
"I demand today, June 11, from Venezuela, that 
the government of Joe Biden cease its blocking of 
money from Venezuela for COVAX vaccines, that 
the government of Joe Biden unlocks the money of 
vaccines for the people of Venezuela," Maduro said 
in a television address, Anadolu reported.
Foreign Minister Jorge Arreaza released a letter 
Thursday on Twitter that was sent by COVAX to his 
government.
It details that Swiss Bank UBS froze $10 million 
transferred from Venezuela to COVAX.
The letter said $110 million was transferred 
successfully, meaning the majority of the vaccines 
purchased should be sent to Venezuela.
Venezuela agreed with COVAX to purchase 11 
million doses for $120 million.
Accordingly, the $110 million deposited by 
Venezuela should be enough for about 10 million 
doses.
Maduro said that COVAX had “enough money” to 
"immediately" start sending vaccines.
“The COVAX system has no excuses for not sending 
the vaccines to Venezuela," said Maduro.

Removing sanctions, US can rejoin JCPOA: 
Pres. candidate

Presidential candidate Alireza Zakani says 
the United States can return to the 2015 
nuclear deal only if it removes, verifiably, all 
its anti-Iranian sanctions.
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Putin dismisses claims on Russia's satellite offer to Iran
Russian President Vladimir Putin has dismissed as fake news the claims that Russia was 
preparing to offer Iran an advanced satellite system that would enable Tehran to track potential 
military targets in the Middle East.
"It’s just fake news. At the very least, I don’t know anything about this kind of thing, those who 
are speaking about it probably will maybe know more about it. It’s just nonsense, garbage," 
Putin said in an interview with NBC TV channel, TASS reported.
The Washington Post reported on Thursday citing current and the former US and Middle 
Eastern officials that Moscow planned to supply Iran with a Russian-made Kanopus-V satellite. 
The report claimed this advanced satellite system will enable Iran to survey potential military 
targets across the Middle East and beyond.
Deputy Spokesperson of the Department of State, Jalina Porter, told a briefing that the US 
administration was following these media reports.

JCPOA Joint Commission to resume in Vienna on Jun. 
12
The Joint Commission of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in a statement 
announced that the 6th round of the talks for the revival of JCPOA start in the Austrian 
capital Vienna on Saturday, June 12.The 6th round of intensive talks for the revival of 
JCPOA will be resumed in Vienna on Sat. in the presence of remaining members of the 
agreement and the American side.The Joint Commission will be chaired, on behalf 
of EU High Representative Josep Borrell, by the Deputy Secretary General/Political 
Director of the European External Action Service, Enrique Mora. It will be attended 
by representatives of China, France, Germany, Russia, the United Kingdom and Iran.
Participants will continue their discussions in view of a possible return of the United 
States to the JCPOA and on how to ensure the full and effective implementation of the 
JCPOA, a statement by the EU is read.

On relations with 
the West, Zakani 
said the 1979 
Islamic Revolution 
has enabled Iran 
to end the policy of 
submission to the 
Westerners and 
base its relations 
with them on 
“common interests 
and mutual 
respect.”
‘No ties with US as 
long as it pursues 
uprooting Iran’s 
nation’
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 Lifting 
of US 
Sanctions 
on Iranians 
Unrelated 
to JCPOA 
Talks: 
Spokesman
 Iranian Foreign 
M i n i s t r y 
S p o k e s p e r s o n 
Saeed Khatibzadeh 
said there was no 
connection between 
the US’ “selective” 
move to lift a number 
of Iran-related 
sanctions and the 
negotiations on the 
revival of the 2015 
nuclear deal.
“Selective US 
delistings are 
neither related 
to JCPOA talks nor 
viewed as signals of 
goodwill—specially 
when coupled with 
renewed economic 
t e r r o r i s m , ” 
the Iranian 
spokesperson said 
in a post on his 
Twitter account on 
Friday.
He also emphasized 
that US President 
Donald Trump 
“must abandon his 
‘maximum failure’ 
by effectively and 
verifiably removing 
sanctions” on Iran 
“instead of following 
Trump's footsteps”.
His comments came 
a day after the US 
Treasury’s Office 
of Foreign Assets 
Control (OFAC) 
announced in a 
statement that it had 
dropped sanctions 
on three former 
National Iranian Oil 
Company officials 
and two companies 
that previously 
“traded” Iranian 
p e t ro c h e m i c a l s . 
It said the former 
officials were 
removed from US 
blacklists as they 
were no longer 
affiliated with the 
entities already on 
US sanctions list.
However, the 
statement added 
that the Treasury 
had imposed 
new sanctions on 
several entities it 
said is financially 
helping Yemen's 
popular Ansarullah 
movement that has 
been defending 
the country 
against Saudi-led 
aggression since 
2015.
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US President Joe Biden is a career politician and there is 
hope that there will not be any impulse-based movements, 
Russian President Vladimir Putin said in an interview with 
NBC TV channel.
The Russian leader noted that Biden "is radically different 
from Trump because President Biden is a career man. He 
has spent virtually his entire adulthood in politics."
"That's a different kind of person, and it is my great hope 
that yes, there are some advantages, some disadvantages, 
but there will not be any impulse-based movements, 
on behalf of the sitting US president," Putin said, TASS 
reported.
Russian President said that he does not worry about 
Biden’s scandalous remarks on him.
"I always guided by the interests of Russian people and 
Russian state. And some kind of labels - it's not something 

I worry about in the least," Putin said answering a question 
on his reaction to Biden’s interview, where he called him 
"a killer."
"Over my tenure, I've gotten used to attacks from all kinds 
of angles and from all kinds of areas under all kinds of 
pretext, and reasons and of different caliber and fierceness 
and none of it surprises me," Putin said.
According to Putin, using such labels has become normal 
for US political culture, probably under Hollywood’s 
influence, but this does not seem normal in Russia. "Look, 
you know, I don't want to come across as being rude, but 
this looks like some kind of indigestion except that it's 
verbal indigestion," the Russian leader said after NBC's 
Keir Simmons mentioned by name some individuals who 
have been killed in recent years. "You've mentioned many 
individuals who indeed suffered and perished at different 

p o i n t s 
in time for various 

reasons, at the hands of different individuals," he said.
The full version of the interview will be aired on Monday.
Biden gave a notorious interview with ABC in March, which 
caused a public outcry. The US leader said that Moscow 
would have to "pay a price" for its allegedly meddling in 
America’s elections and agreed when asked if Russian 
President Vladimir Putin was a ‘killer’.
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Putin Calls Biden ‘Career Man,’ Hopes There Won’t 
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No need for crocodile tears: Araghchi to 
Malley
 In reaction to the recent remarks of the US Special Envoy for Iran 
Robert Malley, Iranian Deputy Foreign Minister said that no need 
for crocodile tears when US efforts to immiserate 82 million Iranians 
are ongoing."Trump is gone, but his unlawful & murderous sanctions 
are still there,"  Seyed Abbass Araghchi wrote in his Twitter account on 
Saturday."No need for crocodile tears when US efforts to immiserate 82 
million Iranians are ongoing," he added, saying, "Economic terrorism amid 
a PANDEMIC is a crime against humanity,"His tweet came as the US Special 
Envoy for Iran Robert Malley commented about an internal affair in Iran. 

A wildcat has been spotted 
at Hunting-Prohibited 
area of Abyek, Qazvin 
Province, the head of 
the city's department of 
environment said.
Omid Rahmani, the head 
of Abyek's department 
of environment said on 
Saturday that the executive 
officers of the department 
managed to observe and 
photograph a wildcat 
while patrolling the 
natural areas of the city.
The body length of a 
wildcat is 45 to 80 cm and it 
weighs between three and 
eight kilograms, he added.
 Some 8 species from 
Felidae, including 
Leopard, Cheetah, Lynx, 
Caracal, Forest cat, Sand 
cat, Pallas's cat and 
Wildcat, inhabit Iran, 
Rahmani said.
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Morning call to prayer : 
04:15:48   
Noon call to prayer : 
13:03:28  
Evening call to prayer: 
20:31:56  
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According to World Health Organization 
(WHO), Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) 
which is also known as blood cancer is one 
of the most common cancers in children and 
if diagnosed early, its cure rate will increase 
significantly. As more people in the society 
become aware of the symptoms of this 
disease, its detection will be on right time 
and accordingly, the treatment will be more 
effective, less costly and less painful. On the 
occasion of International Week for Children 
with Leukemia, we had an interview with 
the Medical Deputy of MAHAK regarding the 
symptoms and information related to this 
disease.
Dr. Alireza Daneshgar addressed the child-
related groups that they should pay attention 
to the signs and symptoms of this disease as 
the most important step in its diagnosis. He 
said: “Paleness, weakness, lethargy, frequent 
infections, fever, easy bruising, bleeding that 
is hard to stop, and pain in the bones and joints 
are the symptoms which are seen in children 
with leukemia. It should be noted that these 
symptoms do not necessarily mean that a child 
has cancer; however, the parents should refer to 

a physician as soon as they notice any of them.
Regarding the importance of periodic check-
ups and tests for children, he added: “according 
to the child’s age, the time intervals between 
check-ups are different. New born and infants 
should be checked once a month during their 
first year of life; and it will be reduced to every 
two months in the second year and every three 
months in the third year. After that, check-ups 
should be done once or twice in year. It should 
be noted that diagnostic tests have no specific 
time and it will be done based on physician’s 
prescription.”
He mentioned the other common cancers 
in children which are Wilm's tumors, 
Retinoblastoma, Low-grade Glioma, Hodgkin 
Lymphoma, Non-Hodgkin Lymphoma and 
added: “The importance of these check-ups 
and tests becomes even greater when we 
know that sometimes cancer affects the body 
asymptomatically so, it is only diagnozable 
through routine check-ups and medical 
examinations or with the disease progression.”
On the subject of heredity of blood cancer in 
children and as a conclusion, Dr. Daneshgari 
said, “if family members are challenging with 
variety of cancers, children are more likely to 
get cancer; however, there are currently no 
accurate diagnostic tests to predict it. Besides 
genetic factors and family roots, malnutrition, 
unhealthy drinking water and polluted air can 
all contribute to cancer in children. So, it is more 
important to adhere to periodic check-ups if 
there is a family history of cancer.”

The outgoing head of Israel's Mossad 
spy agency has given the most direct 
acknowledgement that the Tel Aviv regime 
was behind the recent sabotage attacks on 
Iran's nuclear enrichment facility at Natanz 
and assassinating nuclear scientist Mohsen 
Fakhrizadeh.
Yossi Cohen's statements to Israel's Channel 
12 investigative program "Uvda" aired on 
Thursday night provided an extraordinary 
debriefing by the head of the traditionally 
secretive agency in what appears to be 
Prime Minister Benjamin Netanyahu's final 
days in office.
It also sent a clear message to other nuclear 
experts in Iran's nuclear program that they, 
too, might become targets for assassination, 
even as diplomats in Vienna are negotiating 
hard to rescue the 2015 nuclear agreement, 
officially called the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
Cohen did not outright claim responsibility 
for the strikes, but his specificity was 
the closest confirmation yet of Israeli 
involvement. The interviewer, journalist 
Ilan Dayan, also appeared to provide a 
comprehensive explanation of how Israel 
sneaked the bombs into the Natanz nuclear 
site's underground passageways, which 
Cohen did not contest.
When asked about sabotage in the Natanz 
facility, the interviewer asked Cohen where 
he'd take them if they could go there, and he 
said, "to the cellar," where "the centrifuges 
used to spin."
“It doesn’t look like it used to look,” he 
added.As a signatory to the nuclear Non-
Proliferation Treaty (NPT), Iran has 
been insisting that its nuclear program is 
peaceful. Before Iran’s recent measures to 

limit cooperation with the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) in retaliation 
for the violation of the JCPOA by the U.S. and 
imposition of sanctions, the UN nuclear 
watchdog issue a report that Iran’s nuclear 
activities were subject to the most intensive 
inspections in the history of the UN body.  
While Cohen did not claim assassination on 
record, Dayan describes Cohen as having 
"personally signed off on the entire effort" 
in the program.
Iran has repeatedly expressed its disdain 
with Israel's attacks, with Iran's ambassador 
to the IAEA, Kazem Gharibabadi, warning on 
Thursday that the incidents "not only will be 
responded decisively, but will also certainly 
leave no option for Iran but to reconsider its 
transparency measures and cooperation 
policy."
Yossi Cohen's interview comes amid U.S. 
disruption in the Vienna talks as Biden's 
administration is insisting on keeping Iran's 
nuclear science at its bare minimum, since 
they consider Iran's nuclear science as a 
gamechanger. 
During the Vienna talks, the U.S. has 
demanded that Iran “destroy” the advanced 
centrifuges it started to spin at the Fordow 
and Natanz facilities one year after the 
U.S. withdrawal from the JCPOA. These 
centrifuges, known as the IR9, are 50 times 
more powerful at producing uranium than 
the ones covered by the JCPOA, according 
to Reuters. 
Iran has flatly rejected the U.S. demand 
just as Washington is refusing to lift all 
the sanctions imposed, re-imposed, or 
relabeled by the Trump administration 
against Iran. 
The incumbent U.S. administration seems 
to follow Israel’s hawkish policies toward 
Iran, distancing itself from the slogans made 
earlier to revive the nuclear deal. 
Ex-Mossad chief 's acknowledgement 
coupled with the stubbornness of the U.S. 
on its irrational demands may prove that 
United States is an accomplice in Israel's 
assassination of Fakhrizadeh.

MAHAK supports 17,358 blood-cancer children 
over past 30 yrs.

Mossad admits assassinating Fakhrizadeh, 
sabotage at Natanz
Iran’s ambassador to the United Nations said the country 
has regained its voting rights in the UN General Assembly 
after paying its dues in arrears to the UN, lashing out at 
the US for keeping the sanctions that have frozen Tehran’s 
foreign assets.

MAHAK Charity Center has supported 17,358 children 
with the blood cancer during the past 30 years since its 
establishment.
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Iran Regains Right to Vote 
at UN
 Iran’s ambassador to the United 
Nations said the country has regained 
its voting rights in the UN General 
Assembly after paying its dues in 
arrears to the UN, lashing out at the 
US for keeping the sanctions that have 
frozen Tehran’s foreign assets.
“Illegal US sanctions have not just 
deprived our people of medicine; they 
have also prevented Iran from paying 

our dues in arrears to the UN,” Majid 
Takht Ravanchi announced on his 
Twitter account on Friday.
“After more than 6 months of working 
on it, the UN today announced it has 
received the funds,” the envoy noted.
“ALL inhumane sanctions must 
be lifted NOW,” Takht Ravanchi 
emphasized.
UN deputy spokesman Farhan Haq 
announced on Friday that Iran 
had paid the minimum amount — 
$16,251,298 — and was able to vote in 

Friday’s election for five new members 
of the UN Security Council. He thanked 
banking and government authorities 
in various places, including South 
Korea, for enabling the payment to 
be made.
Iran lost its voting rights in January 
and Secretary-General Antonio 
Guterres said in a letter circulated 
June 2 that Tehran had still not paid the 
minimum and would continue being 
unable to vote, along with Central 
African Republic, AP reported.



تخصیص سهمیه سوخت برای زمان قطعی برق صحت ندارد
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: هر فردی درخواست دریافت سوخت و یا هر یک 

از فرآورده های نفتی راداشته باشد، باید در سامانه سدف )سامانه درخواست فرآورده های نفتی( ثبت نام کند.
 فاطمه کاهی  با بیان اینکه  برخی از مشترکان خانگی و همچنین تولیدکنندگان و صنعتگران مبنی برای دریافت 
سهمیه سوخت به منظور استفاده از مولد برق و دیزل ژنراتور در شرایط اضطراری حین قطع برق درخواست هایی 

را ارائه می دهند، اظهار کرد: هر فردی به هر دلیلی درخواست دریافت سوخت داشته باشد، باید در سامانه سدف 
ثبت نام کند و در غیر این صورت سوختی به او تعلق نمی گیرد.

وی افزود: اگر تولیدکننده یا صنعتگری درخواست سوخت برای فرآیند خود داشته باشد، از آن جا که هر کدام از این 
صنایع زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند، باید حتما میزان سوخت درخواستی آن ها از سوی متولی مربوط به فعالیتشان تایید 

شود و سپس موضوع در مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت تایید شدن در این شرکت، 
سوخت به آن ها تعلق می گیرد.

همچنین برای صنایع تولیدی مصرف کننده برق که قطعی برق دارند سوخت درخواستی برای دیزل ژنراتورهای اضطراری نیز می بایست از طریق 
سامانه سدف ثبت شده  و عالوه بر تایید سازمان و وزارتخانه متولی مجوز و تایید اداره برق منطقه ای را نیز داشته باشند.

دلیل افزایش ۲۰۰۰ تومانی قیمت بلیت هواپیما چیست؟
در شرایطی که سقف نرخ بلیت هواپیما در همه پروازهای داخلی تا  دو هزار تومان افزایش یافته است، سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که این افزایش قیمت به دلیل باالرفتن عوارض ریالی مسافر از هزار تومان 
به سه هزار تومان پس از حدود پنج سال بوده است.  اخیرا شرکت های هواپیمایی سقف قیمت بلیت هواپیما 
در مسیرهای داخلی را دو هزار تومان افزایش داده بودند که تصور می شد این گرانفروشی به صورت هماهنگ از 

سوی آن ها اتفاق افتاده است اما گویا دلیل دیگری دارد و برای این افزایش نرخ جزئی مجوز دارند. محمد حسن 
ذیبخش –سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- در گفت وگو با ایسنا درباره علت این افزایش قیمت اظهار کرد: 

طی پنج سال گذشته عوارض ریالی مسافر که سازمان هواپیمایی کشوری به ازای هر بلیت از شرکت های هواپیمایی 
دریافت می کرد هزار تومان بود و تغییری پیدا نکرده بود اما در ماه گذشته شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب کرد که نرخ 

این عوارض برای پروازهای داخلی از هزار تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند.
وی افزود: این میزان افزایش قیمت بلیت هواپیما به ایرالین ها ارتباطی ندارد و عوارضی است که سازمان هواپیمایی کشوری مانند دیگر دستگاه های 
ذیربط دیگر دریافت می کنند. با توجه به این وضعیت باید دید آیا نرخ بلیت هواپیما به دالیل دیگر مانند افزایش نرخ چنین عوارض هایی باالتر خواهد 

رفت یا آنکه فعال افزایش قیمتی را در بلیت هواپیما شاهد نخواهیم بود.

ایرناپالس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاددان ها در 
یک تعریف ساده 

می گویند نقدینگی، 
جمع پول و شبه پول 

است؛ پول همان سکه 
و اسکناسی است که 

افراد جامعه در اختیار 
دارند. موجودی 

حساب های جاری 
بانکی نیز در تعریف 

پول قرار می گیرد
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کمتر از ۱0 روز برای 
پرداخت مالیات سکه 

فرصت دارید
طبق دســتورالعمل ســازمان امور 
مالیاتی، کلیه خریداران حقیقی سکه 
از بانک مرکزی در سال گذشته باید 
تا پایان خرداد سال جاری نسبت به 
پرداخت مالیات اقدام کنند که تنها 
۱۰ روز فرصت بــرای این افراد باقی 

مانده است. 
خریداران ســکه از بانک مرکزی از 
سال ۱۳۹۷ مشمول پرداخت مالیات 
هســتند که خریداران سکه در سال 
گذشــته تا پایان خرداد ماه ســال 
جاری باید مالیــات متعلقه بپردازند 
و اگر مالیات خــود را تا پایان این ماه 
نپردازند، به مالیــات متعلقه آنها به 
ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد 

جریمه اضافه می شود. 
همچنین، مؤدیانی که امکان پرداخت 
مالیات مقطوع را به صورت کامل تا 
پایان خرداد سال جاری ندارند، مالیات 
آنها حداکثر تا چهار مــاه به صورت 

مساوی قسط بندی می شود.
طبق دستورالعمل، کسی که بیش از 
پنج تا ۱۵ سکه از بانک مرکزی بخرد، 
باید به ازای هر قطعه سکه باید ۹۶۰ 
هزار تومان مالیــات پرداخت کند و 
نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سکه به ازای 
هر قطعه باید معــادل یک میلیون و 

۲۸۰ هزار تومان مالیات بپردازد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

»دولت من نقدینگی را به 
ســمت تولید و اشتغال را 
هدایت می کند.«؛ »۳۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان در کشور 
نقدینگی داریم و اگر بتوانیم 
این نقدینگی را به طرف این 
پیش ران ها هدایت کنیم، 
می توانیم شــاهد جهش کشور باشیم.«؛ 
»نقدینگی باید به ســمت تولید هدایت 
شود؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید و 
رونق تولید مهم است.«؛ »اگر این مشکالت 
رفع شود به طور خودکار نقدینگی به سمت 
تولید هدایت خواهد شد و قدرت تخریبی 
خود در جهت های دیگر را از دست خواهد 
داد.«؛ »شــرایط اعتماد مردم به بورس و 
هدایت نقدینگی را به بازار سرمایه فراهم 
می کنیم.«؛ »اگر نقدینگی به درســتی 
مدیریت و به ســوی تولید هدایت شود، 
نگرانی ها کامالً بر طرف می شود.«؛ »دولت 
من، دولت ثبات و آرامش است و می خواهد 
نقدینگی را مهار و به سمت تولید هدایت 

کند.« و ...
این  مطالــب، بخشــی از اظهارنظرهای 
اقتصادی نامزدهای سیزدهمین انتخابات 

ریاست جمهوری است.
»هدایت نقدینگی« یکی از کلیدواژه های 
پر تکــرار در تبلیغات نامزدهاســت که 
در نخســتین مناظــره تلویزیونی نیز به 
آن پرداخته شــد. به عنوان نمونه ســید 
امیرحســین قاضی زاده هاشمی راهکار 
کنترل تــورم را اصالح ســاختار بودجه، 
گسترش و تقویت تولید و هدایت نقدینگی 

به سمت تولید بیان کرد.
سعید جلیلی راهکار هدایت نقدینگی به 
تولید را در بســتن راه های  فرار مالیاتی و 
اعطای منابع حاصل شــده در این زمینه 

به بانک ها برای تزریق به تولید اعالم کرد.

    نقدینگی چیست؟
پرســش اینجاســت که وعده »هدایت 
نقدینگی« تا چه میزان قابلیت اجرا دارد؟ 
پیش از پاســخ به این پرســش باید دید 

نقدینگی چیست؟
اقتصاددان ها در یک تعریف ساده می گویند 
نقدینگی، جمع پول و شــبه پول است؛ 
پول همان ســکه و اسکناســی است که 
افراد جامعه در اختیــار دارند. موجودی 
حســاب های جاری بانکی نیز در تعریف 

پول قرار می گیرد.
شبه پول، سایر انواع سپرده های بانکی است 
که مانند ســپرده جاری که به راحتی در 
دسترس نیستند. سپرده های کوتاه مدت و 
بلندمدتی که باید مدت زمان مشخصی در 
بانک بمانند، شبه پول را تشکیل می دهند.

آمارهــای بانک مرکزی نشــان می دهد 
در پایان ســال ۱۳۹۹ حجــم پول بیش 
از ۶۹۰ هــزار میلیــارد تومــان و حجم 
پول بیش از ۲۷۸۵ هــزار میلیارد تومان 
بوده اســت. بنابراین حجم نقدینگی در 
پایان سال گذشــته، تقریباً برابر با ۳۴۷۶ 
هزار میلیارد تومان بود. پرســش بعدی 
اینجاست که چرا تاکنون این حجم عظیم 
نقدینگی به بخش تولید هدایت نشــده 
است و اگر بتوان نقدینگی را به سمت تولید 
 هدایت کرد، چرا باید نســبت به رشد آن 

هشدار داد؟

   نقدینگی برای تولید
اسکناس و سکه در دســت مردم، همان 
بدهی بانک مرکزی به مردم و سپرده های 
بانکــی در بانک هــای تجــاری، همان 
بدهی بانک ها به ســپرده گذاران اســت. 
بنابراین می توان گفت پول و شــبه پول، 
بدهی بانک ها هســتند. آیا می توان این 
»بدهی« را به ســمت »تولیــد« هدایت 
کرد؟ نقدینگی پس از ایجاد، قابل هدایت 
نیست، اما می توان خلق و ایجاد نقدینگی 

را کنترل کرد.
با توجه به شــرایط اقتصادی، تقاضا برای 
دریافــت اعتبار یا تســهیالت نیز تغییر 
می کند و بر اساس همین تقاضا، نقدینگی 
نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. رشد نقدینگی 
زمانی می تواند پیامدهــای منفی برای 
اقتصاد کشــور داشته باشــد که سرعت 

بیشتری نسبت به رشد تولید پیدا کند.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از رشــد 
اقتصادی مربوط به ۹ ماه نخســت سال 
۱۳۹۹ است که در آن رشد تولید ناخالص 
تولید داخلی با نفت برابــر با ۲.۲ درصد و 
رشــد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 
برابر با ۱.۹ درصد اعالم شده  و این در حالی 
است که رشد نقدینگی در پایان آذر ۱۳۹۹ 
نسبت به آذر ۱۳۹۸ بیش از ۳۸ درصد و 
نسبت به اسفند ۱۳۹۸ حدود ۲۷ درصد 

رشد داشته است.

  خلق نقدینگــی در برابر هدایت 
نقدینگی

پرســش بعدی این اســت که می توان 
نقدینگی را مدیریت کرد؟

بانک مرکزی می تواند از طریق عملیات بازار 
باز، برآوردی از نقدینگی مورد نیاز به دست 
آورد و از این طریق، خلــق نقدینگی در 
شبکه بانکی را مدیریت کند. عالوه بر این، 
عملیات بازار بــاز می تواند با جلوگیری از 
پولی شدن کسری بودجه، مانع استقراض 
دولــت از بانک مرکزی شــود و از این دو 

مسیر، نرخ تورم را کنترل کند.
عملیات بازار پس از اینکه ســال ها و در 
دولت های مختلف مورد غفلت واقع شده 
بود، از ســوی بانک مرکــزی و در دولت 

کنونی مورد استفاده قرار گرفت.

فروش اوراق بدهی دولتی که وزارت امور 
اقتصادی و دارایی آن را منتشر می شود و 
توسط بانک مرکزی به عنوان کارگزار در 
بازار بین بانکی مورد معامله قرار می گیرد، 
روشی است که در آن بدون خلق نقدینگی 
نه تنها کسری بودجه دولت تأمین می شود، 
بلکه از تزریق منابع توسط بانک مرکزی نیز 
جلوگیری می کند و به این صورت، خلق و 

ایجاد نقدینگی نیز مدیریت می شود.
بنابراین، در مناظره های بعدی باید دید 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به 
جای هدایت نقدینگــی، چه برنامه هایی 
بــرای مدیریت کردن کــم و کیف خلق 

نقدینگی دارند.

رئیس دولت آینده چگونه نقدینگی را هدایت می کند؟ 

نقدینگی؛ چالش جدی آقای رییس جمهور
 »هدایت نقدینگی« یکــی از کلیدواژه های پرتکرار 
در رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری بوده است. 
نقدینگی چیست و چگونه می توان آن را به سمت تولید 

هدایت کرد؟



نیرو جهت واحد تزریق و انبار )آقا(
 سن زیر 35 سال

 حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم
 دارای کارت پایان خدمت )ضروری می باشد(

 مسیر سرویس: چمران، الله، جی
 دارای حداقل 5 سال سابقه کار
  تلفن: 0313737 )داخلی 107(

 تعدادی نیروی خانم
 )حداکثر سن 35 سال(

 جهت مشاوره تحصیلی  در همه رشته ها و مقاطع
 لیسانس و باالتر ،  عالقمند به مشاوره

  باانگیزه و جویای دانش
 ادرس  محدوده خ  بزرگمهر

تماس با خط ثابت  32682885  

  کارمند فروش آقا
   با حقوق عالی + بیمه+ پورسانت عالی

   محدوده خیابان  بزرگمهر
03132672488      -09133154087

 حسابدار حرفه ای خانم فروشــگاه  لوازم جانبی 
کامپیوتروموبایل  

 آشنابه نرم افزار پارسیان 
 حداقل 2سال سابقه کار

  تمام وقت
 کار : 9تا 2ظهر و  5عصر تا 21شب 

افراد  دانشجو و فاقد شرایط تماس نگیرید
 09134086569 

 آدرس:  خیابان طالقانی،بازار بزرگ  طالقانی

نگهبان آقا، تمام وقت
  روابــط عمومی خوب و با حوصله جهــت برخورد با 

مسافران اقامتگاه
  سالمت جسمانی،   عدم سوء پیشینه

  ساعت کار 5 عصر لغایت 8 صبح روز بعد، هر روز حتی 
روز تعطیل

  پذیرش مسافر و حفاظت )نگهبانی( از اقامتگاه
  درب مجموعه 12 شــب تا 7 صبح بســته شده و با 

هماهنگی نگهبان باز میشود.
  حقوق توافقی،   بیمه حداقل کارگری

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09131077055

کارشناس دفتر فنی )مهندس عمران( در گروه سرمایه 
گذاری نیکان در  اصفهان
  نوع همکاری: تمام وقت

  آشنایی کامل با متره برآورد و فاز 2
  حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 
به ایمیل یا واتس اپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

)Whatsapp( 09133178446
nikanland97@gmail.com

 نیروی جوشکار و  مونتاژ کار 
   آقا 2نفر 

ترجیحا  بازنشسته 
حقوق اداره کارو حق  فنی

09374673008

فروشنده خانم، پاره وقت    تعداد: 2 نفر
  جوان،   باهوش،   با قدرت بیان باال و عالقمند
  مسئولیت پذیر،   ترجیحا آشنا به کامپیوتر

)Whatsapp & Sms( 09382706545
03135245726  

مدیر داخلی خانم، تمام وقت
  دارندگان سابقه کاری مرتبط دارای اولویت می باشند

  حقوق و مزایا توافقی
ارسال رزومه به واتساپ یا تلگرام یا ایمیل:

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Telegram & Whatsapp( 09134134840
ahmadreza.afshari456@gmail.com

به تعدادی نیروی خانم جهت کار  مس و  پرداز همراه 
با آموزش و  دستمزد مکفی در محدوده کاوه نیازمندیم.
 قابل توجه  بانوانی که عالقه دارند پس از یادگیری به 

صورت کامل  کار در منزل هم ارائه میشود
09913951063، 09029581104 )سلیمانی(

مونتاژکار بردهای الکترونیکی خانم در شرکت بهنور 
الکترونیک در  اصفهان

  نوع همکاری: تمام وقت
smd بردهای QC با سابقه مونتاژ و  

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09162311290

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

استخدام شرکت پرتو تابلوی شرق سپاهان
**  مونتاژکار تابلو برق صنعتی

**   رنگ کار
**   جوشکار

**   انباردار
حقوق اداره کار + بیمه  +همراه با ناهار

  بدون سرویس
ساعت کار 8 الی 18

sarshoghs@yahoo.com : ارسال رزومه
03138783379 - 03138783380  ،09134001488

کسب و کار
یکشنبه 23 خرداد 1400 | شمـاره 801
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

عینک آفتابی هوشمندی که متناسب با شرایط تیره و روشن می شود
یک استارت آپ اقدام به ساخت یک عینک آفتابی هوشــمند کرده است که با یک برنامه در گوشی های 
هوشمند قابل کنترل است و میزان تیرگی شیشه های آن متناسب با تغییر در شرایط نور محیط تغییر 
می کند. استارت آپی به نام  آمپر )Ampere( یک عینک آفتابی هوشمند طراحی کرده است که تیرگی 
شیشه های آن بنا بر تقاضا و شرایط محیط از طریق یک برنامه روی گوشی های هوشمند یا با فشار یک دکمه 

تغییر می کند. همچنین یک مدل لوکس از آن دارای بلندگوهای داخلی و یک میکروفن برای برقراری تماس 
است. برخالف عینک های کالسیک که با لنزهای فتوکرومیک ساخته می شوند و در پاسخ به نور بیشتر به طور 

خودکار تغییر رنگ می دهند، این عینک موسوم به  داسک )Dusk( با لنزهای الکتروکرومیک ساخته شده است. 
این نوع از شیشه در واکنش به سیگنال های الکتریکی تغییر رنگ می دهد.  استفاده کنندگان از  داسک  چند راه برای تغییر میزان 

تیرگی شیشه های عینک خود دارند. از جمله یک دکمه در زیر یکی از دسته های عینک که دارای سه سطح تیرگی از پیش تعیین شده است . 
همچنین برای کنترل بیشتر و دقیق تر می توان از یک برنامه موبایلی استفاده کرد که در آن یک نوار موجود است که به کاربران امکان می دهد 
تیرگی شیشه عینک را از صفر تا صد درصد تنظیم کنند. همچنین می توان تنظیمات دلخواه را ذخیره کرد تا بعداً به راحتی در دسترس باشند.  

آمپر  می گوید تغییر در میزان تیرگی  داسک  در ۰.۱ ثانیه اتفاق می افتد.

بدون شک وضعیت کسب و کار 
شما همیشه همراه با بودجه 

محدود نخواهد بود. بنابراین 
باید وعده هایی مبنی بر افزایش 

حقوق سریع پس از بهبود 
وضعیت مالی کسب و کارتان را 
دهید در غیر این صورت هرگز 

امکان همکاری با کارمندان ماهر 
را نخواهید داشت

،،
اقتصاد آنالین

یادداشـــت
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مالکیت فکری چه جایگاهی دارد؟

حلقه مفقوده اکوسیستم استارت آپی ایران

هر زمان که صحبت از دارایی های یک شرکت می شود، ذهن ها 
ناخودآگاه به ســمت مصداق های عینی مانند پول و ملک 
می روند. در حالی که چند سالی است نوع متفاوتی از دارایی ها 
تحت عنوان مالکیت فکری مورد توجه قرار گرفته که به مراتب از پول و زمین مهم تر 
است، هر روز بر اهمیتش افزوده و صیانت از آن به مساله ای مهم و چالش برانگیز 
تبدیل شده است. به طور مثال 97 درصد از ارزش کل دارایی های مایکروسافت به این 
نوع از دارایی اختصاص دارد و فقط 3 درصد از ارزش کل دارایی هایش به ساختمان و 

تجهیزات و ... شرکت مربوط می شود.

مالکیت فکری در واقع از خالقیت ذهنی افراد که به صورت فیزیکی نمود پیدا کرده حمایت 
می کند و مانع استفاده دیگران از طرح های منحصر به فرد آن ها می شود. از آنجا که این دارایی 
ریشه تمامی شرکت های دانش بنیان است، از این روی مدیریت آن می تواند در توسعه کسب و 

کار تاثیر مهمی داشته باشد و لزوم آشنایی با مصادیق و روش های صیانت از آن حس می شود.
در ایران مرکز »مالکیت معنوی« سال ها تحت نظارت قوه قضاییه بود و به جز آن نیز چند دستگاه 
دولتی موظف بودند تا در حوزه های مختلف به تولیدات نوآورانه مجوز دهند. اما از سال ۹۸ با 
موافقت هیئت وزیران، »مرکز ملی مالکیت فکری« تشکیل شد تا نوآوران در یک مرکز تمامی 

مراحل ثبت مالکیت فکری خود را طی کنند.

   انواع صیانت از مالکیت فکری
اموال فکری مصادیق مختلفی دارند که هر کسب و کار ممکن است بسته به موضوع فعالیت 
خود، توجه بیشتری به یک یا چند مصداق از مالکیت فکری داشته باشد. نشان تجاری، پتنت، 
طراحی های صنعتی، کپی رایت و اســرار تجاری از جمله انواع دارایی های فکری هستند که 

روش های مختلفی برای حفاظت از آن ها وجود دارد. به طور مثال پتنت یک حق 
انحصاری برای بهره برداری از اختراع اســت که بر اســاس آن می توان از ساخت، 

بهره برداری و فروش اختراع از سوی دیگر افراد و شرکت ها، ممانعت به عمل آورد.
طراحی صنعتی به جنبه های فیزیکی و زیبایی شناختی محصول ارتباط داشته 
و طیف وسیعی از صنایع و محصوالت صنعتی مانند تجهیزات پزشکی، ساعت و 

جواهرات، دستگاه های الکتریکی و ... را در بر می گیرد.
عالمت تجاری نیز نشانه ای برای شناسایی و متمایز ساختن محصوالت یک فرد یا 

شرکت است تا کاربران و مشتریان، آن را از سایر محصوالت بازار تشخیص دهند.
نوع دیگری از مالکیت فکری وجــود دارد که از نظر قانونی مصداق حمایتی ندارد و 
چیزی شبیه به راز تجاری است. »مســعود حمیدزاده« مدیر سرمایه گذاری های 

جسورانه گروه فیروزه، در گفتگو با دیجیاتو در این باره گفت:
»زمانی که در رابطه با این موضوع صحبت می شــود، الزم اســت در ابتدا مشخص 
شود برای چه ســطحی از افراد و چه نوع فعالیت این موضوع مطرح می شود. یعنی 
باید بدانیم در سطح سهام داران شرکت یا کارآفرین ها بوده و همچنین قرار است از 
ارتباط آن ها با چه افرادی مثل کارمندان یا سرمایه گذارهای بالقوه یا در فعالیت های مشترک 
با شرکت های دیگر محافظت شود؟« به اعتقاد او با وجود خال قانونی برای چنین محافظتی از 
دارایی فکری، می توان از خالقیت ها و تکنیک هایی استفاده کرد. گرفتن وجه تضمین، ارائه 
اطالعات با استراتژی و تمهیدات مختلف از جمله ابزارهایی است که می توانند در این زمینه به 

استارت آپ ها کمک کنند.
حمیدزاده با اشاره به عدم امضای قرارداد »عدم افشا« توسط سرمایه گذارهای خطرپذیر در 
کشورهای پیشرفته مثل آمریکا باالخص در مراحل اولیه مذاکره به عنوان یک رویکرد رایج در 
این صنعت به دیجیاتو گفت: »این رویکرد به دلیل وجود زیرساخت های حقوقی موجود می باشد 
که سرمایه گذارها را پس از امضای چنین قراردادهایی محدود کرده و آن ها را برای ادامه  کار خود 
با چالش روبرو می کند، با این حال نکته  حائز توجه بحث اعتبار شرکت شکل گرفته است که هر 
سرمایه گذاری که به نحو احسن از اطالعات و دارایی های فکری استارت آپ ها محافظت کند تا به 
بیرون درز نکنند، اعتبار بیشتری در اکوسیستم خواهد یافت.« به گفته مدیر سرمایه گذاری های 
جسورانه گروه فیروزه، این موضوع نیز در ایران وجود داشته و سرمایه گذارهای حرفه ای تالش 

می کنند تا با حساسیت روی این موارد، اعتبار خود را حفظ کنند.

   استارت آپ های ایرانی و غفلت از مالکیت فکری
دارایی های نامحسوس تنها برای شرکت های بزرگ اهمیت نداشته و هر شرکت نوآوری بایستی 

حفاظت و بهره برداری بهینه از این دارایی ها را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.
در اختیار داشتن اموال فکری می تواند به وسیله فروش، اعطای مجوز، بهره برداری تحت عنوان 
الیسنس و تجاری سازی محصوالت و خدمات مبتنی بر دارایی های فکری، درآمد قابل توجهی 
برای استارت آپ ها داشته باشد. اما به نظر می رسد اکوسیستم استارت آپی ایران نسبت به بحث 
مالکیت فکری غافل است. »سهیل پایدار«، مدیر عامل »ثبت شد«، ناآگاهی را اصلی ترین عامل 

این موضوع می داند و به دیجیاتو گفت: »ایران یکی از قدیمی ترین کشورها در حوزه صیانت از 
مالکیت فکری است که از حوالی سال ۱۳۱۰ قوانینی پیرامون این موضوع در کشور تصویب 
شده اما جامعه استارت آپی نسبت به وجود چنین قوانینی بی اطالع است. به طور مثال خیلی ها 
معتقدند که ما در ایران کپی رایت نداریم و این تفکر ناشی از عدم رعایت حق استفاده از محتوا و 
اثرهای بین المللی در ایران است زیرا ما به کنوانسیون برن نپیوسته ایم اما این بدین معنا نیست 
که کپی رایت آثار ایرانی در کشورمان رعایت نشود.« او با رد این که قوانین مالکیت فکری در ایران 
ضمانت اجرایی خوبی ندارند، به آشناییت مناسب قاضی ها با قوانین این حوزه اشاره کرد افزود: 
»ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در این حوزه مجازات کیفری داریم و مثال هایی وجود 
دارد که فرد به علت نقض حق اختراع فردی دیگر محکوم به زندان شده است. البته گاهی در بحث 
کپی رایت شاهد جریمه های اندکی بوده ایم که نقش خاصی برای بازدارندگی ندارند اما از جهتی 

که فرد خاطی را درگیر پرونده قضایی می کند تاثیر بسزایی در عدم رعایت کپی رایت دارد.«

   فرهنگ سازی برای مالکیت فکری
غفلت از مالکیت فکری در میان استارت آپ های ایرانی دو بعد دارد که یکی از آن مربوط به خود 
کسب وکارها و دیگری رعایت مالکیت فکری دیگران است. »ناصر غانم زاده«، فعال در حوزه 

سرمایه گذاری استارت آپی، در این باره به دیجیاتو گفت:
»متاسفانه در ایران روی مالکیت فکری فرهنگ سازی صورت نگرفته است زیرا اموال فکری 
بخش زیادی از محتواهایی که در ایران از آن ها استفاده می کنیم برای کشورهایی است که در 
ایران مالکیت فکری آن ها به رسمیت شناخته نمی شود. نهادینه شدن این موضوع باعث شده 
تا بسیاری از افراد حتی برای موسیقی ایرانی پول ندهند و آن را از بسترهای مختلف به صورت 

رایگان دانلود کنند یا یک لوگو را بدون رضایت صاحب اثر کپی کنند.«
او با بیان این که قوانین خوبی در زمینه مالکیت فکری در ایران داریم، علت عدم توجه به آن را 
ناشی از عدم فرهنگ سازی، ناآگاهی و بی حوصلگی کسب وکارها برای صیانت از دارایی های 

فکری شان دانست.

   ارزش گذاری و هزینه  های مالکیت فکری
پایدار با بیان این که حوزه مالکیت فکری در دنیا یکی از حوزه های نسبتا گران است، به دیجیاتو 
می گوید هزینه هایی که در ایران برای ثبت می دهیم خیلی باال نیست که یکی از دالیل آن تاثیر 

تورم روی رقم تعیین شده در آیین نامه های قدیمی است.
البته در کنار آن، بحث منابع انسانی و بهره بردن از متخصصان این حوزه وجود دارد که البته 
بسیاری از استارت آپ ها حس نمی کنند چنین هزینه ای نیاز است و همین عامل باعث می شود 

تا اگر در آینده به مشکلی بر بخورند باید مبالغ سنگین تری را پرداخت کنند.
مسعود حمیدزاده نیز هزینه های این حوزه را مرتبط با صنعت و نوع فعالیت استارت آپ می داند. 
او در این باره گفت: »استارت آپی که بر مبنای علوم پایه قرار داشته و بایستی قسمتی از علم را 
توسعه بدهد، ثبت پتنت برایش از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و هزینه های مربوط به 

ثبت را پرداخت می کند.«

دیجیاتو
گــــــزارش

استارت آپ

چالش جذب برترین کارمندان در شرایط مالی نامناسب؛

بهترین ها را با کمترین بودجه داشته باشید

کارمندان حرفه ای 
به احتمال زیاد انتظار 

تشکیل تیم های بزرگ 
از سوی شما را دارند. 

این امر از نقطه نظر مالی 
برای شما چندان امکان 

پذیر نیست بنابراین 
باید به گونه ای متفاوت 
از مزیت های تیم های 
کاری کوچک بگویید

اغلب کسب و کارها تالش برای جذب و استخدام نیروی 
کار حرفه ای با بودجه محــدود را بیش از اندازه چالش 
برانگیز ارزیابی می کنند. بدون تردید هر برندی در تالش 
برای همکاری با بهترین نیروی کار ممکن در بازار است، 
با این حال همیشه وضعیت آنطور که شما می خواهید، 
پیش نخواهد رفت. بودجه محدود امری رایج در میان 
بسیاری از کســب و کارها محسوب می شود. برخی از 
کارآفرینان در این شرایط به طور کامل قید همکاری با 
برترین استعدادها را می زنند. این امر شاید ساده ترین 
گزینه ممکن باشد، اما هرگز بهترین انتخاب نخواهد بود. 

هدف اصلی در این مقاله 
مرور برخی از شــیوه ها 
برای تعامــل و بهترین 
کارمندهــا در شــرایط 
دست و پنجه نرم کردن 
با بودجه محدود است. در 
ادامه برخی از مهمترین 
نکات در این زمینه را مورد بررســی 

قرار خواهیم داد. 

   پیشــنهاد تعطیلی های بدون 
حقوق فراوان

کارمنــدان دارای مهــارت بســیار 
باال تمایــل باالیی برای اســتفاده از 
تعطیالت دارند. اگــر این امر مدنظر 
کســب و کار شــما باشــد، امکان 
همکاری با آنها در شــرایط مناسب 
را پیــدا خواهید کرد. بــدون تردید 
هیچ کس از تعطیــالت زیاد در طول 
ماه متنفر نیست. مهمترین نکته در 
این میان تالش برای متقاعدســازی 
کارمنــدان موردنظر برای اســتفاده 
از تعطیــالت بــدون حقوق اســت. 
شــما به هر حال بودجــه محدودی 
دارید و امــکان پرداخت حقوق برای 
 تعطیالت کارمنــدان تان را نخواهید

 داشت.

   برجسته ساختن هدف برند
کارمنــدان حرفه ای بیــش از آنکه 
به حقوق شــان نگاه کننــد، آینده 
کســب و کار و هدفش را مدنظر قرار 
می دهند. اگر شما در این میان توانایی 
تاثیرگذاری بر روی کارمندان حرفه 
ای از طریق اشــاره به هدف کسب و 
کارتان را نداشــته باشید، مشکالت 
بســیار زیادی پیش روی تــان قرار 
خواهد گرفت بنابراین همیشــه در 
جلســه های مصاحبه کاری با اشاره 
به موقعیت فعلــی برند و آینده ای که 
برای آن ترسیم کرده اید، با کارمندان 
مذاکره کنید. در غیر این صورت هیچ 
شانســی برای جلب نظر آنها نخواهد 

داشت. 

   تاکیــد بر روی اهمیــت کار در 
تیم های کوچک

کارمندان حرفه ای بــه احتمال زیاد 
انتظار تشــکیل تیم هــای بزرگ از 
سوی شــما را دارند. این امر از نقطه 
نظر مالی برای شــما چندان امکان 
پذیر نیست بنابراین باید به گونه ای 
متفاوت از مزیت های تیم های کاری 
کوچک بگویید در غیــر این صورت 
در همان ابتــدای تعامل بــا چنین 
 افرادی دچار مشکالت عمیق خواهید

 شد. 
بســیاری از برندهای تازه تاسیس در 
زمینه جذب نیروهای ماهر در حوزه 
کسب و کار اقدام به بیان مزیت های 
گروه هــای کاری کوچــک یا حتی 
کار انفرادی می کننــد. نکته جالب 
اینکه چنین امــری امکان جلب نظر 
کارمندان را به همــراه دارد. پس اگر 
شما با بودجه های محدود در زمینه 
کســب و کار دســت و پنجه نرم می 
کنید، بایــد از این شــیوه به بهترین 

شکل ممکن اســتفاده نمایید در غیر 
این صورت شانســی برای همکاری 
بــا بهترین کارمندان دنیــا نخواهید 

داشت. 

   بیان فرصت های تمرین و ارتقای 
مهارت

کســب و کارهــای دارای بودجــه 

محدود اگر توان پرداخت حقوق باال 
به کارمندان برتــر را ندارند، باید در 
عوض فرصت های کســب تجربه و 
مهارت  افزایی باالیی را تدارک ببینند. 
این امر اهمیت بســیار زیادی برای 
کارمنــدان دارد و آنهــا را به بهترین 
شکل ممکن برای کار با حقوق های 
 کمتر از حد معمــول راضی خواهند

 کرد. 
بدون شــک وضعیت کســب و کار 
شما همیشه همراه با بودجه محدود 
نخواهد بود. بنابراین باید وعده هایی 
مبنی بر افزایش حقوق سریع پس از 
بهبود وضعیت مالی کسب و کارتان را 
دهید در غیر این صورت هرگز امکان 
همکاری با کارمندان ماهر را نخواهید 

داشت. 

   پیشنهاد سهام شرکت

پیشنهاد سهام شــرکت برای جبران 
کســری حقوق بهترین ایده ممکن 
محسوب می شود. شــما با استفاده 
از چنین تکنیکــی امکان همکاری با 
کارمندان ماهر بدون نیاز به پرداخت 
حقوق هــای باال را خواهید داشــت. 
البته این امــر متضمن ارزیابی مثبت 
کارمندان موردنظر از آینده کسب و 
کارتان است. در غیر این صورت هیچ 
کس تمایلی به همــکاری با یک برند 
بدون برنامه و چشم اندازی مثبت را 

نخواهد داشت. 
اگر کارمندان شما سهامداران کسب 
و کارتان باشند، امکان مذاکره و جمع 
بندی امور با آنها بســیار ســاده تر از 
سهامداران عادی خواهد بود بنابراین 
چنیــن گزینــه ای از نظر ســهولت 
مدیریت کســب و کار نیز برای شما 

بهتر خواهد بود. 
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