
2

I S F A H A N   N E W S

قیمت 2000 تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛  

 افتتاح مجموعه پل ها و تقاطع چهارسطحی 
شهید سلیمانی

2 ادامه در صفحه 

بازار طال و سکه 1400/3/23 ساعت 15:35

 
کم کاری 

دیپلمات ها، انزوا 
در بازار جهانی

یکی از بزرگتریــن دغدغه های 
کشــور مــا در امــر تولیــد، 
نداشــتن بازارهای جهانی برای 
محصوالتمان است. این در حالی 
اســت که بســیاری از تولیدات 
داخلی ما کیفیت مرغوبی دارند تا 
جایی که به صورت فله ای از ایران 
خریداری شده و با نام کشورهای 
دیگر و در بسته بندی های جذاب 
به بازار های جهانی عرضه می شود 
اما به صورت مســتقیم از ایران 
خریداری نمی شــود. شاید فکر 
کنید نبود بســته بندی مناسب 
از مهم تریــن عامــل هــای این 
موضوع است اما باید گفت صنعت 
بسته بندی در ایران پیشرفت های 
قابل قبولــی کرده اســت ولی 
بازاریابی جهانی محصوالت ایرانی 
بسیار ضعیف اســت. به نظر شما 
وظیفه این بازار یابی ها به عهده 

مردم است یا دولت؟
همان طور که از آمارهای موجود 
می توان استخراج کرد، وضعیت 
ایــران بــه خصــوص در حوزه 

اقتصادی در سطح جهانی، ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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اولین روزنامه 

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

در آستانه تغییر دولت، دغدغه صاحبان صنوف چیست؟

خواسته  اصناف از 
دولت سیزدهم

      رئیس اتاق اصناف اصفهان : در حال حاضر متاسفانه با مشکالت متعدد در توزیع کاال ها و بیکاری مواجه هستیم و 
انتظار می رود دولت آینده ضمن مشورت با بخش های خصوصی این مشکالت را برطرف کند

7

تاثیر انتخابات بر قیمت طال 

 با پیروزی کدام نامزد، طال ارزان می شود؟

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,757,00010,885,000قدیم

سکه طرح 
10,628,00010,731,000جدید

5,900,0006,000,000نیم سکه

3,775,0003,875,000ربع سکه

2,312,0002,367,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,434,4004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,075,8001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,663,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,434,7001,373,900 عیار
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 وزیر راه: پروژه های شهرداری اصفهان مصداق باور کارگزاران، به گره گشایی برای مردم است

فراری از  رسانه ها و مردم؛

 شخصیت مرموز خالق بیت کوین کیست؟!
شخصیت »وی« )V( در فیلم سینمایی »وی به نشانه 
انتقام« )V for Vendetta(، ساخته شده در سال 
۲۰۰۵ میالدی، کاراکتر بسیار عجیبی دارد: 
مردی در پشِت نقاب که بیننده هرگز او را 
نمی بیند و نمی شناسد، اما در نهایت، تاثیری 
شگفت از خود بر جای می گذارد و دست کم، دنیای 
سیاست در بریتانیاِی به تصویر کشیده شده 
در فیلم را زیر و رو می کند. درست مانند 
کسی که ...
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اطالعیـه

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

نوبت دوم
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پیرو آگهی تمدید مهلت شرکت در مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی سازمان 
 صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان )اکتشافی( به شــماره 5000003558000001 و 
)بهره برداری(به شــماره 5000003558000002 تا تاریخ 1400/04/06 )آخرین مهلت 
ارائه مدارک در سامانه ستاد(، نظر به اینکه تعدادی از متقاضیان تا قبل از تمدید آگهی 
)1400/03/13( اقدام به ثبت قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد نموده اند با توجه به تمدید 
مهلت، در صورت تمایل به منظور اصالح قیمت پیشنهادی حداکثر تا ساعت 14:30 روز 
دوشنبه مورخ 1400/03/31 نسبت به ثبت درخواست خود )نام و نام خانوادگی / نام شرکت، 

شماره مزایده، مورد اجاره و عنوان درخواست( در دبیرخانه سازمان اقدام نمایند.
*  الزم به ذکر است به درخواست هایی که بعد از ساعت و تاریخ اشاره شده به این سازمان 

ارسال می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* بدیهی است این سازمان مراتب اصالح قیمت پیشنهادی را به سامانه ستاد در مورخ 
1400/04/01 ارسال می نماید و این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال اصالح قیمت 

مذکور ندارد. 

پایان خرداد ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد 
1399 صاحبان محترم مشاغل 

ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خدمتی نوین در ارائه خدمات 
مالیاتی 

 www.intamedia.ir
مرکز ارتباط مردمی 1526

از تاریخ 1400/03/20
لغایت 1400/03/30

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان شناسه: 1148280

آگهی مزایده 
زمین مسکونی و تجاری )نوبت ششم( 

محمدرضا مجلسی - شهردار تودشک 114
88
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شهرداری تودشک در نظر دارد به استناد  مصوبه 118  مورخ 
1399/08/28 شورای اسالمی شهر  نسبت به فروش 3 )سه( قطعه 
زمین با کاربری مسکونی و 1 )یک( قطعه زمین با کاربری تجاری  
واقع در محله  نوبنیاد تودشک براساس قیمت کارشناسی اقدام 
نماید. متقاضیان می توانند جهت اطالع، دریافت و تحویل اسناد 
و مدارک مزایده از تاریخ 1400/03/23 تا 1400/04/08 به شهرداری 

مراجعه نمایند.
*  الزم به ذکر است هزینه های انتشار آگهی ، کارشناسی بر عهده 

برندگان مزایده می باشد.

نوبت اول

مهدی قربانی - رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

114
88
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ه: 
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آگهی مزایده )نوبت اول( 
به شماره 1400/230189 

مورخ 1400/03/23
واگذاری به اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی 32/15 
متر از موقوفه مسجد الکریم، واقع در شاهین شهر،  بلوار 
نبوت، خیابان همت، جنب مسجد را به مدت یکسال با مبلغ 
پیشنهادی اجاره ماهیانه 9.000.000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان 
وقت اداری سه شنبه مورخ 1400/04/08 جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند. 
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در چند روز گذشته به دلیل افزایش دما و 
مصرف، آب شرب برخی نقاط شهر اصفهان 
از طریق تانکرهای سیار تامین شد. مدیر دفتر 
بهره برداری وتوسعه خطوط انتقال آب آبفای 
استان اصفهان گفت: درساعات اوج مصرف روزهای گذشته مناطق 
دشتستان، کاخ، تاالر، مولوی، میدان احمد آباد، میدان الله، حکیم 
شفایی، زندان مرکزی و بلوار شفق با کاهش فشار آب مواجه شدند 

که آب مورد نیاز این مناطق از طریق تانکرهای ســیار تامین شد. 
مجتبی اورنگی افزود: آب شرب بخشی از این مناطق به وسیله چهار 
تانکر، هر کدام به حجم 6 هزار لیتر تامین شــد. وی اعالم کرد: روز 
جمعه 21 خرداد سال جاری، همچنین به دلیل کاهش فشار آب در 
زندان مرکزی، پنج تانکر 12 هزار لیتری و سه تانکر 6 هزار لیتری، 
به زندان مرکزی اعزام و آب مورد نیاز این محل تامین شد. اورنگی با 
بیان این که هم اکنون در هیچ نقطه از شهر، آبرسانی از طریق تانکر 

سیار صورت نمی گیرد و آب با فشار عادالنه در شبکه توزیع موجود 
است، افزود: با وجود این به منظور رفاه حال شهروندان، تانکرهای 
آبفای استان اصفهان در تمام ساعات شبانه روز آماده اعزام و آبرسانی 
به مناطق مختلف شهر هستند. وی به شهروندان توصیه کرد: برای 
دسترسی پایدار به آب شرب، مصرف خود را در شبانه روز به میزان 
15 لیتر کاهش دهند تا با کمترین تنش بتوان تابستان سخت و گرم 

امسال را پشت سر گذاشت.

آبرسانی سیار در برخی نقاط شهر اصفهان
هم اکنون در هیچ نقطه از شهر، آبرسانی از طریق تانکر سیار صورت نمی گیرد و آب با فشار عادالنه در شبکه توزیع موجود است، با وجود این به 

منظور رفاه حال شهروندان، تانکرهای آبفای استان اصفهان در تمام ساعات شبانه روز آماده اعزام و آبرسانی به مناطق مختلف شهر هستند. اخبار اصفهان
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
... چندان شایســته ایــران و ایرانی 
نیست. یکی از مهمترین موضوعاتی 
که می تواند ایران را از وضعیت موجود 
به وضعیت مطلوب برساند، دیپلماسی 
اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی 
ایران نیازمند شناخت دقیق وضعیت 
موجود، اجماع نظــر میان نخبگان، 
شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام 
به عمل و نه شــعار در سطح ملی و 
بین المللی می باشد. همچنین ایجاد 
هماهنگی میان دستگاه های سیاسی 
و اقتصادی و فضاسازی برای حضور 
بخش خصوصی و اعتقــاد به آن در 
عرصه فعالیت های اقتصادی و اتخاذ 
اســتراتژی های مناســب، توجه به 
ژئوپلتیک بی همتای ایران، ارتباط 
شایســته با ســازمان ها و نهادهای 
بین المللــی اقتصادی، شــناخت 
بازارهای هــدف و برنامه ریزی برای 
فتح آن، کمک به جذب سرمایه گذاری 
خارجی و توجه بــه ایرانیان خارج از 
کشور است تا برآیند آن تغییر جایگاه 
ایــران در نظام بین المللــی به ویژه 

اقتصاد بین الملل باشد.
زمانی فصل آن بود که یک شخصیت 
سیاســی به عنوان نماینده رسمی 
کشــور در یک ماشــین شخصیتی 
و در یک اقامتگاه رســمی به عنوان 
سفارتخانه انجام وظیفه کند تا بتوانند 
اخبار و اطالعات الزمه را به کشــور 
ارسال نمایند و جز اینگونه فعالیت ها 
دیپلمات برای خــود وظیفه ای را بر 
نمی شمرد. اما با تکنولوژی ها امروز 
این شرایط کم کم تغییر یافته است 
و قســمتی از این وظایــف بر عهده 
تکنولوژی های ارتباطی است و از آن 
سو امروز باید دیپلمات دیگر به فکر 
تولید قدرت و مهمتر از آن تولید ثروت 
برای کشور ش باشــد. از این رو اگر 
بگوییم دیپلمات های ایران در چند 
سال اخیر کم کاری کرده اند، گزاف 
نگفته ایم زیرا جایــگاه ایران در بازار 
های جهانی نه تنها ارتقا نیافته بلکه روز 
به روز ما در انزوایی خود ساخته فرو 
می رویم. البته نقش تحریم ها در این 
امر را نمی توان نادیده گرفت ولی ما در 
کشورهایی هم چون عراق و سوریه 
وافغانستان هم که از لحاظ سیاسی 
با هم قرابت زیادی داریم نتوانسته ایم 
بازاری برای خود دست و پا کنیم. تا 
چند سال پیش وقتی به پیاده روی 
اربعین می رفتیم بیشتر محصوالتی 
که عراقی ها بــا آن از مــا پذیرایی 
می کردنــد متعلق به کشــورهایی 
همچون ترکیه و عربستان بود! مگر 
نه این اســت که ما دست دوستی با 
برخی کشور های همسایه داده ایم و 
از مال و حتی جان جوانانمان هم دریغ 
نکرده ایم، پس چطور نتوانســته ایم 
چند قرار داد اقتصــادی هم برای در 
دســت گرفتن بازارهایشان تصویب 
کنیم تا هم اکنون جوانان کشورمان 
از بیکاری رنج نبرند؟! امید است دولت 
آتی به این امر توجه بیشتری کند و 
برخی دیپلمات ها بدانند وظیفه اصلی 
آنها حمایت همه جانبه از حقوق مردم 
ایران است نه اینکه تنها به فکر گرفتن  
اقامت قبل از پایان یافتن دوره شان 

برای خود و خانواده شان باشند!
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برق مشترکان پُرمصرف اصفهانی قطع می شود
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: قطع برق مشترکان پُرمصرف، سناریوی نهایی برای 

مدیریت مصرف برق در تابستان جاری است.
حمیدرضا پیرپیران با اشاره به کاهش سهمیه تامین برق اســتان ها افزود:  در مجموع سه سناریو برای 

مدیریت مصرف برق در شرایط خاص سالجاری مطرح و الزم االجراست.
وی اظهار داشت: این سناریوها از اکنون بصورت جداگانه و در نهایت همزمان با هم شامل  کاهش بار شبکه ،  
قطع سهیمه مشترکان پُرمصرف  و در نهایت  قطع بار  در صورت رعایت نکردن الگوهای مصرف اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف و همکاری کامل تمام بخش ها 
بویژه خانگی و تجاری افزود: به این منظور عالوه بر ضرورت همکاری تمام صنایع در کاهش مصرف نیازمندیم تا سازمان های 

دارای دیزل ژنراتور، بار مصرف خود را از این طریق تامین کنند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت کشف رمزارزهای غیرمجاز در بخش صنعتی، کشاورزی و خانگی، از دستگاه ها خواست تا برای کشف رمزارزها 
با شرکت توزیع برق همکاری داشته باشند. پیرپیران تاکید کرد: بنا بر مصوبه دولت، تمام ادارات باید از ساعت 11 تا پایان وقت اداری 5۰ درصد 

از بار مصرفی خود را  بکاهند و پس از پایان وقت اداری، مصرف خود را تا 1۰ درصد برسانند.

کم آبی ذوب آهن را از برنامه هایش عقب انداخته است
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه به دلیل شرایط سخت کم آبی، ذوب آهن حدود 2 تا ۳ 
درصد از برنامه های خود عقب است، گفت: اگر آب به حدی کم شود که نتوانیم بدنه کوره ها را خنک نگه 

داریم، احتمال اتفاقات ناگوار همچون انفجار در کوره و توقف چند ساله آن وجود دارد.
همزمان با تعمیرات اساسی ایستگاه ریخته گری شماره 5، نصب برج های خنک کننده هیبریدی ایستگاه 

ریخته گری شماره 5، تعمیرات اساسی آگلوماشین شماره ۴ و تعمیرات اساسی تعویض لوله های اکران دیگ 
کنورتور شماره 2، تعمیرات اساسی درجه ۳ کوره بلند شماره 2 شرکت نیز با موفقیت انجام شد.

مهرداد توالییان در خصوص تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 2 ذوب آهن، اظهار کرد: این تعمیرات اساسی از نوع 
درجه سه بود که از نظر زمانی در هفت شبانه روز انجام شد.

وی تصریح کرد: این تعمیرات اساسی برای حفظ شرایط تولید و برای نه افزایش ظرفیت تولید است. فلسفه تعمیرات اساسی حفظ و 
پایداری شرایط موجود است تا در آینده ضرری به تولید وارد نشود.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: با توجه به محدودیت های زیاد در حوزه آب و برق که به شدت ذوب آهن را تحت تاثیر منفی 
قرار داده، تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 2 انجام شد، اگرچه این تعمیرات پیشتر برای بازه زمانی دیگری برنامه ریزی شده بود.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه

ISFAHAN
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برای احداث پل شهید 
سلیمانی 217 میلیارد 

تومان هزینه شده 
است و با گرفتن اوراق 

مشارکت توانستیم 
میلگرد را با قیمت 4 

هزار تومان بخریم که در 
زمان استفاده قیمت به 
13 هزار تومان رسیده 
بود همچنین از منابع 
دیگر فقط در یک روز 

هشت هزار تن میلگرد 
هفت هزار تومانی 

خریداری شد

 اسالمی، وزیر راه در آئین 
بهره بــرداری از مجموعه 
پل ها و تقاطع چهارسطحی 
شهید سردار سلیمانی اظهار 
کرد: کشور ما روزهای بسیار 
سختی را طی کرده است و 
برخی اظهارنظرها به زبان 
آسان می آید اما تا انســان با لوازم و موانع 
کار آشنایی نداشته باشد، انصاف را رعایت 

نکرده است.
وی ادامه داد: در شــرایطی که در جنگ 
اقتصادی، تمام مســیرها مسدود و کشور 
هم تشنه توســعه روزافزون است، ایجاد 
پروژه هایی که برای مردم رفاه و گره گشایی 
دارد فقط از باور و اطمینان دست اندرکاران 

و کارگزاران، قابل تحقق است.
وزیر راه و شهرســازی افــزود: پروژه های 
شــهرداری مصداق این باور اســت که با 

همدلی کارها به این نقطه رسیده است.
وی با بیان اینکه در شهرسازی برای منزلت 
اجتماعی و زندگی مطلــوب برای مردم 
نیاز به توجه به مباحث شهرسازی داریم 
تا مردم از سرانه مناسب برخوردار باشند، 
گفت: باید در کنــار این ظرفیت، امکانات 
هم عادالنه توزیع شود و در کنار آن حمل 
و نقل و جریان ترافیک به صورت مدون و 

سیستماتیک دنبال شود.

  تفاهم نامه شهرداری و وزارت راه 
برای اجرای ادامه رینگ چهارم

اسالمی تصریح کرد: امروز در اصفهان در 
خصوص اجرای رینگ چهارم تفاهم نامه 
جدید مبادله خواهد شــد تا رینگ برای 
کل منطقه اصفهان بزرگ شامل شهرهای 
مختلف در مسیر در قالب شرکت، اجرا شود 
که با این کار پروژه در زمان بندی فشرده 
به وقوع خواهد پیوست مانند پروژه شهید 
سلیمانی که در کمتر از دو سال ساخته شد.

وی با اشاره به اینکه در قالب رینگ پنجم 
بخش یک و دو کنارگذر شرق و غرب را با 
حضور رئیس جمهور افتتاح کردیم که در 
این مســیر یک قطعه از آزادراه شمالی - 
جنوبی کشور هم منظور می شود، گفت: این 
پروژه بار ترافیکی سنگین را از شهر اصفهان 

دور و مسیر شمال - جنوب را کوتاه می کند؛ 
باقی مانده این مسیر تا سه راه مبارکه در 
ادامه کنار گذر شرق و افزون بر آن از فوالد 
مبارکه برای کنارگذر غرب شامل رینگ 
حدودا 18۰ کیلومتری مــی تواند رفاه و 
خدمت قابل مالحظه ای برای کل شهرهای 

استان اصفهان به وجود بیاورد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: این جهت گیری 
در راســتای ایجاد سیستم منظم حمل و 
نقلی و جریان سازی برای ترافیک عبوری 

و محلی است.

  آزادســازی 20 هکتــاری برای 
آزادسازی مجموعه پل های شهید 

سلیمانی 
 قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان نیز در 
این مراسم، اظهار کرد: مجموعه ای که امروز 
در خدمت مردم قرار مــی گیرد به عنوان 
نقطه صفر یک مجموعه بزرگ تحت عنوان 
چهارمین حلقه حفاظتی شهر به شمار می 
رود که از 8۰ کیلومتر 5۰ کیلومتر آن در 

حوزه شهر اصفهان است.
وی ادامه داد: در همین مسیر سالن اجالس 
با هزینه بالغ بر هزار میلیارد تومان، پروژه 
نمایشگاه بین المللی با هزینه 2۳۰ میلیارد 
تومان و موارد متعدد دیگر که نزدیک ترین 
آن میدان شــهدای هســته ای است، در 

اختیار مردم قرار گرفته و میگیرد.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: از پل های 
قبل از پروژه شهید سلیمانی تا کنار اتوبان 
ذوب آهــن، از 15 کیلومتر عقب تر یعنی 
میدان شهدای ورزشکار در ورودی دولت 
آباد، هم اکنون زیرگذری در حال احداث 
اســت تا گره کور ترافیکی این بخش باز 

نیز شود.
وی افزود: برای احداث شش کیلومتر جاده 

فرزانگان، 22 هکتار زمین که 12 هکتار آن 
بخش سخت تری بود در این دوره مدیریتی 
و مابقی در دوره قبل آزادسازی شد؛ اثر این 
پروژه این است که دیگر ســاالنه 12 نفر 
کشته نمی شــوند و کامیون ها از بین دو 
حصه، میدان نقشینه و سه راه جوان عبور 

نمی کنند.

   همه آزادسازی های مسیر فعلی 
رینگ چهارم طی چهار سال اخیر 

انجام شده است
نوروزی در ادامه بیان کــرد: این راه دور با 
جاده سازی شش کیلومتری نزدیک شد 
و به پل آفتاب رســید که در مسیر هفت 
کیلومتری پل شهید سردار سلیمانی قرار 
دارد و در جاده فرودگاه ساخته شده و می 
تواند در کاهش ترافیک، حوادث، آلودگی 

و افزایش ایمنی نقش مهمی داشته باشد.
وی افزود: از پل آفتاب تا پل شهید سردار 
ســلیمانی هفت هزار و 2۰۰ متر است که 
یک و نیم کیلومتر آن همین مسیر امروز 
است که برای آزادسازی 5۰ هکتاری مسیر 
چه رنج ها که کشیده نشده و چه مذاکراتی 
که انجام نشده تا از مالکان خریداری شود؛ 
اکنون تقریبا دو هکتار دیگر باقی مانده که 

در حال مذاکره برای آزادسازی است.
شــهردار اصفهان ادامه داد: برای احداث 
پل شهید ســلیمانی با بنیاد مستضعفان 
مذاکره کردیم تا 2۰ هکتار آزادسازی شد 
وهمه آزادسازی تماما طی چهار سال اخیر 
اجرا شده اســت؛ در این مسیر پل آفتاب، 
بهاران، شهید سلیمانی، پل شهید باالیی و 
در امتداد این مسیر پل شهید روح االمین 
ساخته شد؛ همچنین پل شهید ستاری 
تعریض شده و پل زندان دارای یک حلقه 

جدید خواهد شد.

  ساخت زنجیروار پل های متعدد 
در شهر اصفهان حاصل همدلی است

وی با بیان اینکه بــه زودی یک پل بزرگ 
در کنار زندان مرکزی اصفهان ســاخته 
می شود تا حلقه حفاظتی مسیر خود را به 
سمت درچه ادامه دهد، افزود: هزینه های 
سنگینی برای این کارها صرف شده تا مسیر 
سخت، ایمن و راه دور نزدیک شود که این 
بزرگترین دستاوردی اســت که به مردم 

هدیه می شود.
نوروزی تصریح کرد: برای احداث پل شهید 
سلیمانی 217 میلیارد تومان هزینه شده 
است و با گرفتن اوراق مشارکت توانستیم 
میلگرد را با قیمت ۴ هزار تومان بخریم که 
در زمان استفاده قیمت به 1۳ هزار تومان 

رسیده بود.
نوروزی تصریح کرد: هر روز در این شــهر 
شــاهد افتتاح های پی در پی هســتیم و 
روزی نیســت که در نوبت افتتاح نباشیم 
 و امــروز هشــتاد و پنجمیــن افتتــاح 

رقم خورد.

  قوت و قدرت شهرداری اصفهان 
در اجرای پروژه شهید سلیمانی

در ادامه، عباس رضایی، استاندار اصفهان 
اظهار کرد: شــهرداری اصفهان با قدرت 
و قوت پروژه شهید ســردار سلیمانی را به 
پیش برد که از پیگیری شــهردار، اعضای 
شورای اسالمی شــهر و همه افرادی که 
دلشان برای توســعه اصفهان می سوزد، 

قدردانی می کنم.
وی ادامــه داد: قطعــا همه مــی دانیم 
که توســعه واقعی اصفهان و پیدا کردن 
جایــگاه این اســتان در گــرو همزبانی 
 و همدلی اســت که در این استان وجود

 دارد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛  

افتتاح مجموعه پل ها و تقاطع چهارسطحی شهید سلیمانی

با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار اصفهان، شهردار اصفهان، 
نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان نقطه 
آغازین و صفر چهارمین رینگ حفاظتی شهر اصفهان تحت عنوان 
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح چهار سطحی شهید 

سلیمانی افتتاح شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

     وزیر راه: پروژه های شهرداری اصفهان مصداق باور کارگزاران، به گره گشایی برای مردم است

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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در آستانه تغییر دولت، دغدغه صاحبان صنوف چیست؟

خواسته  اصناف از دولت سیزدهم
بار اقتصاد بر دوش صاحبان صنوف تولیدی و خدماتی 
است.، صنوفی که در سال های گذشته رکود، تورم و 
بیکاری را تجربه کردند، اما برای چرخاندن چرخ اقتصاد 
با دولت همراه شدند و امروز چشــم به دولت آینده دارند تا نفس تازه ای در روح 

خسته آن ها بدمد و حرکت آن ها در عرصه تولید و خدمت رسانی را تسهیل کند.
با برخی فعاالن اقتصادی و صاحبان صنوفی که بیشترین دغدغه ها را دارند گفتگو 

کردیم و از مشکالت فعلی و انتظاراتشان از دولت سیزدهم پرسیدیم 

  دولت جدید مشکالت انبوه سازی مسکن را رفع کند
مهدی جعفرپیشه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان اصفهان در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: یکی از مشکالت اصلی که در صنف انبوه سازان با آن روبرو 
هستیم تغییرات مداوم در قوانین شهرداری و اجرا نکردن قوانین وضع شده است.

او افزود: یکی از مشــکالت درازمدتی که متاســفانه با آن مواجه هستیم بحث 
شرکت های خدماتی همچون: آب، برق وگاز است که رویه روشنی برای دریافت 
هزینه انشعابات و خدماتی که در اختیار سرمایه گذاران مسکن قرار می دهند تا 

االن نداشته اند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه ســازان اصفهان ادامه داد: یکی دیگر از 
مشکالت، موضوع پیش فروش است که در سال های پیش مصوب شده، اما اجرایی 

نشده و باعث سرگردانی سازندگان مسکن شده است.
جعفر پیشه اظهار کرد: از دولت آینده انتظار می رود سیاست مشخصی در خصوص 

بخش مسکن داشته باشد و تسهیالتی برای ساخت انبوه مسکن در نظر بگیرد.

  دولت می تواند گره گشای تولید و عرضه مرغ باشد
فرهاد جعفریان رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان اصفهان در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: متاسفانه در سال های گذشته یکی از مشکالت اصلی صنف 

مرغداران چگونگی تامین نهاده ها و دیر رسیدن مرغ به دست مرغدار بوده است.
او افزود: در استان اصفهان امکان افزایش تولید را داریم، اما مشکل اصلی که بر آن 
تاثیر می گذارد محدودیت در تامین و تخصیص نهاده هاست که از دولت آینده 
انتظار می رود این مشــکالت را به دقت رصد کند و برای رفع آن ها برنامه ریزی 

و نظارت کند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر به 
صورت میانگین ماهیانه 7 میلیون قطعه جوجه ریزی در اصفهان داریم و زمینه 
امکان افزایش تولید تا 1۰ میلیون هم در استان فراهم است به شرطی که دولت 
به عنوان مسئول و متولی اصلی، از ســازوکار های اجرایی و نظارتی به درستی 

استفاده کند.
جعفریان اظهار امیدواری کرد: انتخاب درست و آگاهانه مردم به تشکیل دولتی 

بینجامد که مشکالت معیشتی و اقتصادی را رفع کند.

  توزیع کاال ها و بیکاری مشکالت مهم اصناف
رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: سال 
گذشته با توجه به رکود اقتصادی در کشور و شیوع بیماری کرونا اصناف آسیب های 

جدی دیدند.
او افزود: یکی دیگر از عامل تاثیر گذار بر فعالیت اصناف نوسان نرخ ارز، سکه و طال 

است که تاثیر زیادی روی کسب وکار ها گذاشته است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان ادامه داد: اصنافی همچون تاالر های پذیرایی، قهوه 
خانه ها و چایخانه ها، فروشندگان پوشــاک، موادغذایی و آرایشگاه های زنانه و 

مردانه بیشترین آسیب را دیدند.
جهانگیری درباره انتظــارات اصناف از دولت آینده اظهار کــرد: در حال حاضر 
متاسفانه با مشــکالت متعدد در توزیع کاال ها و بیکاری مواجه هستیم و انتظار 
می رود دولت آینده ضمن مشــورت با بخش های خصوصی این مشــکالت را 

برطرف کند.
او افزود: باتوجه به شعار امسال با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« از 
دولت آینده انتظار می رود برای حل مشکالت، برنامه جدی و اصولی داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان بیان کرد: تمام مردم باید در انتخابات شرکت کنند که 
قطعاً با انتخاب درست می توان تمام مشکالت را در دولت پیش رو برطرف کرد.

  نبود ثبات و آرامش، مشکل جدی حوزه تولید
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: اولین موردی که یک صنعتگر، تولید کننده یا فعال اقتصادی 
نیاز دارد آرامش و امنیت است. اگر او احساس کند فضای کاری اش آرام و باثبات 
است مطمئنا آن را توسعه می دهد و تفکرش را به سمت نوآوری و خالقیت سوق 

می دهد.
او افزود: این دغدغه ها درسال های گذشته برای جامعه و از جمله جامعه صنعتی 
وجود داشت و این موانع که رفع بســیاری از آن ها برعهده دولت بود به رکود و 

بالتکلیفی تولیدکنندگان دامن زد.

تیتـــر یـــک

کارگاه متروکه، محلی برای استخراج ارزهای دیجیتال 
فرمانده انتظامي شهرستان خمیني شهر از کشف 79 دستگاه ماینرخارجي قاچاق 
به ارزش 12 میلیارد ریال از یک کارگاه متروکه در حاشیه شهر خبر داد.سرهنگ  
غالمرضا براتي   بیان داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر  در 
پی اطالع از استخراج ارز  دیجیتال در یک کارگاه متروکه واقع در حاشیه شهرستان  
بررسي موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود  قرار دادند.وي افزود: ماموران 
پس از انجام تحقیقات پلیسی و کسب اطالعات الزم طی هماهنگي با مقام قضائي 
از این کارگاه بازدید کردند که در نتیجه 79 دستگاه ماینر که در حال استخراج ارز 
دیجیتال بودند را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر بیان کرد: 

کارشناسان مربوطه ارزش ماینرهای مکشوفه را 12 میلیارد ریال اعالم کردند.

واژگوني سواري ال90 در محور  اصفهان _ الیگودرز  
رئیس پلیس راه استان از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ال9۰ 
در محور اصفهان_ الیگودرز که منجــر به جان باختن 2 نفر و مجروح 
شدن 2 نفر دیگر شد، خبر داد. سرهنگ  اصغر زارع  بیان داشت : واحد 
گشت پلیس راه دامنه در پي اطالع از واژگوني یک دستگاه خودروی 
سواري ال9۰ در محور  اصفهان _ الیگودرز  ، بالفاصله در محل حادثه 
حاضر و بررســی های تخصصی در خصوص علت این حادثه را انجام 
دادند.وی افزود: در بررسي انجام شده مشخص شد سواري رنو تندر 9۰  
در حال عبور از این مسیر بوده که به علت عدم توجه به جلوی راننده از 

جاده خارج و واژگون مي شود.

حمل حشیش زیر بار آجر سفالی 
فرمانده انتظامي شهرستان شاهین شهر و میمه از کشف محموله 5۳ کیلویی 
حشیش از زیر بار آجر سفالی یک دستگاه تریلر خبر داد. سرهنگ  علي صادقي  
بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان 
حین کنترل خودروهای عبوری در پاســگاه پلیس راه  اصفهان _ تهران  به یک 
دستگاه خودروی تریلر حامل بار آجر سفالی که به سمت استان های شمالی در 
حرکت بود مشکوک و آن را برای بررسی های به پارکینگ پاسگاه منتقل کردند.

وی افزود: ماموران پــس از هماهنگی های الزم با مقام قضائــی خودرو را مورد 
بازرسی قرار دادند که در نتیجه این عملیات 5۳ کیلو حشیش از زیر بار آجرهای 

سفالی کشف شد.

دستگیری سارق قطعات خودرو با لباس زنانه 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری سارق لوازم و قطعات 
خودرو با لباس زنانه درعملیات کارآگاهان پلیــس آگاهی فرماندهی انتظامی 
شهرستان فالورجان خبر داد. سرهنگ  حسین تُرکیان  بیان داشت: کارآگاهان 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان در پی وقوع چندین فقره 
سرقت لوازم و قطعات خودروهای شــهروندان رسیدگي به موضوع را به صورت 
ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: در ادامه کارآگاهان با بررسي صحنه 
هاي سرقت و جمع آوری آثار و مدارک الزم رد پای یکی از سارقان سابقه دار را 
در این سرقت ها به دست آورده و طی هماهنگی با مقام قضائی برای دستگیری 

وی اقدام کردند.
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هنوز مجوز اضطراری واکسن ایران برکت صادر نشده است
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: مرحله دوم مطالعاتی واکســن کوو ایران برکت به پایان رسیده اما هنوز مجوز 
اضطراری برای این واکسن صادر نشده است. پیام طبرسی،و عضو تیم علمی واکسن کوو ایران برکت در واکنش به اخذ مجوز اورژانسی 
برای این واکسن و آغاز واکسیناسیون عمومی بدون گذراندن مرحله سوم مطالعاتی آن اظهار کرد: مرحله دوم مطالعاتی واکسن برکت 
به پایان رسیده و نتایج آن به وزارت بهداشت ارسال شده است.عضو تیم علمی واکسن کوو ایران برکت افزود: مسئوالن وزارت بهداشت 
در تولید این واکسن دخیل نیستند و به عنوان یک نهاد بی طرف در خصوص تزریق اورژانسی آن تصمیم گیری می کنند و اگر نتیجه 
بررسی های آن ها این باشد که واکسن کووایران برکت زودتر به مردم تزریق شود، این اقدام انجام می شود. هنوز مجوز اضطراری برای 
تزریق واکسن صادر نشده اســت.او تاکید کرد: در فاز اول عوارض خاصی مشاهده نشــد و در فاز دو ایمنی زایی به اثبات رسید. براین 
اساس فاز ۳ در حال انجام است به طوریکه ۱۲ الی ۱۳ هزار نفر وارد فاز مطالعه شده اند. این در حالی است که خیلی از واکسن ها مانند 
اسپوتنیک روسیه و یا سینوفارم چین فاز ۳ را طی نکرده اند.طبرسی یادآوری کرد: حدود شش سال طول می کشد تا مطالعات پیرامون 
واکسن به پایان برسد اما سازمان بهداشت جهانی با توجه به شرایط گسترش ویروس کرونا مجوز اضطراری را برای تزریق واکسن صادر 
کرد.عضو تیم علمی واکسن کوو ایران برکت ادامه داد: هنوز مجوز اضطراری برای واکسن کوو ایران برکت صادر نشده است. اکثر کشور ها 

در این رابطه شرایط خودشان را می سنجند و سپس اقدام به تزریق واکسن می کنند.

واکسن های ایرانی جایگزین دوز دوم واکسیناسیون
عضو هیأت علمی ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مطمئن هستم واکسن های ایرانی می توانند جایگزین دوز دوم 
واکسن های خارجی شوند. طلعت مختاری آزاد اظهار داشــت: در ابتدا تصور می کردیم ویروس کرونا نمی تواند تغییر کند، اما اکنون 
می بینیم این ویروس دائم در حال تغییر است.وی با بیان اینکه واکسن های ساخته شده در دنیا بر اساس همان ویروس اولیه ساخته 
شده اند، ادامه داد: این واکسن ها بر ویروس های تغییر یافته نیز تأثیر دارند.مختاری آزاد گفت: اثبات این موضوع از نظر علمی سخت است 
که کسی به کرونا مبتال شده باشد و دوباره مبتال شود یا واکسن زده باشد و دوباره به بیماری مبتال شود.وی افزود: واکسن جلوی بیماری 
شدید، بستری شدن و مرگ را می گیرد، اما ممکن است فرد دچار عفونت شود.مختاری آزاد با بیان اینکه مطمئن هستم واکسن های 
ایرانی می توانند جایگزین دوز دوم واکسن های خارجی شوند، گفت: همکاران من منتظر واکسن ایرانی هستند، چون سابقه بسیار خوبی 
دارد.وی افزود: اگر فاصله میان تزریق دوز اول و دوم یک یا دو هفته اضافه شود مشکلی ایجاد نخواهد شد و این بر اساس تجربه ای است 
که در دیگر کشورها به دست آمده است.مختاری آزاد گفت: حتی اگر از دو واکسن متفاوت برای تزریق در دوز اول و دوم استفاده شود 

مشکلی ایجاد نمی کند.وی افزود: خیلی زود است که بگوییم هر سال باید واکسن کرونا را تزریق کنیم.
مختاری آزاد گفت: به دلیل متفاوت بودن بیماری آنفلوانزا و کرونا می توان هم واکســن آنفلوانزا و هم کرونا را تزریق کنیم.وی افزود: 
هیچ واکسنی صد درصد بی خطر نیست بلکه موضوع هزینه فایده است و اینکه واکسن عوارض جانبی بسیار پیچیده ای نداشته باشد.

سالمت
دوشنبه 24 خرداد 1400  | شمـاره 802

ISFAHAN
N E W S 03

راه های پیشگیری از 
کرونا پس از دریافت 

واکسن
معاون بهداشــت دانشگاه علوم 
پزشــکی تبریز با بیــان این که 
واکسـن کوویـد ۱۹ بـه میـزان 
باالیی از ابتال بـــه بیماری کرونا 
پیشـگیری می کنـد، افزود: با این 
حال باید تـا مدتی بعد از دریافت 
واکسن، اصـــول فاصله گـذاری 

اجتماعی رعایت شود.
 دکتر عباســعلی درستی گفت: 
تمامی واکسـن هـــای کرونای 
موجـود در کشـــور، بایـد در دو 
نوبت تزریـق شـــوند که فاصله 
دو نوبـت تزریق هـم معموال بین 
چهـار هفته تا سه ماه اسـت. پس 
تـــا زمان دریافت هـر دو نوبـت 
واکســن، بدن در برابــر بیماری 

چندان مقـاوم نخواهد بود.
وی افزود: وقتی واکســـن وارد 
بدن می شـود، سیسـتم ایمنـی 
را تحریک می کنـــد و سپس با 
تحریک و واکنـــش سیســـتم 
ایمنی، مقاومـــت بدن در مقابل 
ویـروس کرونا افزایـش می یابد. 
بـرای این کـه ایـــن واکنش به 
طـور کامـل در بـدن ایجاد شـود 
هم باید حداقل دو هفتـه از نوبـت 

دوم تزریـق گذشـته باشـد.
وی متذکر شد: تـا دو هفته پـس 
از دریافــت نوبت دوم واکســـن 
باید همـه اصول فاصله گـذاری 
اجتماعی، زدن ماسـک، شسـتن 
دسـت و ... به طـور کامل رعایت 
شود. البته اثربخشـــی واکسـن 
بـرای جلوگیـری از بیمـاری ۱۰۰ 
درصد نیســـت، یعنـی فـردی 
که واکســـن دریافت کرده هـم 
ممکن اسـت به بیمـاری کرونـا 
مبتال شود و آن را بـــه دیگران 

انتقـال دهد.
درســتی با بیان این که احتمال 
بیماری شـــدید و مرگ در افراد 
واکسـن زده بســـیار کمتـر از 
دیگران اســـت، گفت: هر چـه 
تعداد افرادی که واکسـن می زنند 
بیشـتر شـود، مقاومـت جامعـه 
در برابـر ویـروس کرونـا افزایـش 

خواهد یافت.
وی در خصوص خطرات و عوارض 
واکســن کرونا نیز اظهــار کرد: 
تمامی واکســن ها با روش های 
پیچیــده علمــی و نظارت های 
دقیق تولید شده و در مطالعه های 
بالینی، بی خطری و اثربخشــی 
آن ها دقیقا بررسی می شود که بر 
این اساس میزان خطر و عوارض 
برای گیرندگان به کمترین میزان 

خود می رسد.
وی افزود: فواید واکسیناســیون 
کرونای در حفظ سالمت، صدها 
برابر بیشــتر از عوارض احتمالی 
آن و نیز خطر ابتال به کووید ۱۹ 

است.
معاون بهداشــت دانشگاه علوم 
پزشــکی تبریز با بیــان این که 
واکســن، سیســتم ایمنی بدن 
انســان را تحریک می کند و در 
نتیجه می تواند سبب بروز برخی 
واکنش های ناخواسته و یا عوارض 
شــود، اظهار کرد: شــایع ترین 
عوارض پس از تزریق واکســن، 
عالئمــی چــون درد، قرمزی و 
سفتی مختصر محل تزریق، تب، 
احساس خستگی، درد و کوفتگی 
بــدن گزارش شــده اســت که 
خوشبختانه این عوارض معموال 
زودگذر هستند و خودبخود بهبود 
پیدا می کنند، با این حال در موارد 
بسیار نادر هم ممکن است برخی 
مشکالت و عالئم، شدیدتر دیده 
شوند و تعدادی از آن ها به دلیل 

واکسن باشند.
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بسیاری از افراد در هنگام کار کردن با لپ تاپ آن را روی پا ها و 
سینه خود قرار می دهند، در حالی که عوارض جدی را به همراه 

دارد.
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 امروزه لپ تاپ یکی از رایج ترین 
ابزار های بهره وری اســت که 
قابل حمل، راحت و درای قدرت 
می باشد. عالوه بر این به طور بی 
سیم به اینترنت وصل می شود. 
بسیاری از لپ تاپ ها از بلوتوث 
استفاده می کنند. اما با وجود 
تمام این قابلیت ها، لپ تاپ نباید روی پا قرار 
بگیرد مگر اینکه بخواهید خود را در معرض 
امواج الکترومغناطیســی مضر )EMF( قرار 
 EMF ،دهید.لپ تاپ در بسیاری از فرکانس ها
پراکنده می کند، این  EMFها  می توانند برای 
سالمت بدن بسیار مضر باشند. اگر عادت به 
گذاشتن لپ تاپ بر روی پای خود دارید، باید 
بدانید که اندام های حیاتی مقــدار زیادی از 
تابش الکترومغناطیسی را از لپ تاپ دریافت 
می کنند.به چه دالیلی نباید لپ تاپ را روی پا 

و نزدیک خود قرار دهید؟
۱. به اندام های جنســی شما آسیب 

می رساند:
لپ تاپ می تواند کامال بی ضرر به نظر برسد، 
اما سیگنال های اینترنتی بی سیم )ماکروویو( 
را دریافت می کند. نزدیکی آن به سیســتم 
تناسلی فرد می تواند خطراتی را بر روی تعداد 
اسپرم یک کاربر مرد و تولید تخمک یک کاربر 

زن ایجاد کند.
محققان در آرژانتین دریافته اند که قرار دادن 
یک لپ تاپ روی پا هــا و نزدیک بیضه ها، به 
DNA سلول های اسپرم آسیب می زند. عالوه 
بر این، مطالعه ای که توسط انجمن آمریکایی 
بر روی دارو های تولید مثل انجام شد، نشان 
داد که نگه داشــتن لپ تاپ روی پا می تواند 

روی باروری نیز تاثیر بگذارد.
۲. می تواند منجر به انــواع خاصی از 

سرطان ها شود:
محققان سوئیسی، دریافته اند که یک لپ تاپ 
داغ می تواند منجر به آسیب پوست پا شود. 
حتی ممکن است منجر به سرطان پوست نیز 
شود، زیرا التهاب طوالنی مدت پوست می تواند 
به طور بالقوه احتمال ابتال به سرطان پوست 
را افزایش دهد، که نســبت به شکل متداول 

سرطان پوست، تهاجمی تر است.

از آنجا که افراد لپ تاپ را نزدیک به اندام های 
جنســی خود قرار می دهند، ممکن اســت 

موجب سرطان بیضه و تخمدان نیز شود.
3. باعث کمردرد و گردن درد می شود:

مطالعه اخیر نشان داد که خم کردن بدن به 
سمت لپ تاپی که روی پا قرار داده شده است، 
می تواند باعث کمر درد و گردن درد شود. لپ 
تاپ را روی یک میز مناسب قرار دهید. هنگام 
استفاده از لپ تاپ یا مانیتور روی میز، از یک 
میز با پایه های مناسب و بلند استفاده کنید، 

زیرا برای وضعیت بدن شما بهتر است.
۴. باعث مشکالت خواب می شود:

ممکن است زمان هایی که در حال استراحت 
و تایپ کــردن در رختخواب هســتید، لپ 
تــاپ را روی پا قــرار دهید. نــور مصنوعی 
مانیتور وقتی به چشــم می خورد از ترشح 
"مالتونین"جلوگیری می کند، بنابراین اگر بی 
خواب هستید، شاید زمان آن رسیده که لب 

تاپ را با کتاب عوض کنید.
۵. می تواند منجر به مشکالت بارداری 

شود:
اســتفاده از لپ تاپ بطور مداوم می تواند بر 
باروری و توانایی زنان بر تولید مثل تاثیر بگذارد، 
زیرا می تواند تخمک گذاری را به تاخیر انداخته 

و بارداری را با مشکل روبرو کند.
اما اگر باردار شدید و همچنان به استفاده از 
لپ تاپ روی پا یا شــکم ادامه دهید، تابش 
الکترومغناطیسی می تواند باعث مشکالت 
سالمتی در جنین شــود، ممکن است نوزاد 
با عالئم مشکالت مادرزادی و رشدی متولد 

شود.

۶. می تواند پوست را بسوزاند:
یک گزارش پزشکی نشان داده است که قرار 
دادن وســایلی مثل لپ تاپ در کنار پوست 
برای مدت زمان طوالنی، می تواند منجر به 
آسیب غیر معمول پوست و یا خارش ناشی از 
قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض گرما شود.

این وضعیت که به آن سندروم تست نیز گفته 
می شود، متناسب به این که چقدر لپ تاپ 
روی زانو فرد قرار می گیرد و چقدر داغ می شود، 
گسترش می یابد. در حالی که این سندرم به 
طور کلی بی ضرر اســت و خود به خود رفع 
می شــود، اما در صورت قرار گرفتن طوالنی 
مدت در معرض آن، می تواند باعث تغییر رنگ 

دائمی پوست شود.
۷. می تواند به DNA آسیب برساند:

آسیب به ژنوم یک ســلول چیزی است که 
باعث بیشتر انواع سرطان ها می شود. از آنجا 
که تشعشعات لپ تاپ سرطان زا است، بررسی 
اینکه آیا این تابش بر DNA تاثیر می گذارد یا 

نه، اهمیت دارد.
مطالعات نشان می دهند که EMF ها، واقعا 
 DNA می توانند به هسته سلول نفوذ کرده و با
تداخل داشته باشــند. به محض ورود، آن ها 
می توانند انواع اکسیژن واکنش پذیر تولید 
کنند که لزوما بد نیست، اما وقتی اکسیژن 
واکنش پذیر، بیــش از اندازه تولید شــود، 
می تواند به غشای سلول آســیب برساند و 
مکانیسم های ضد اکسیداتیو در بدن را مختل 
کند. این کار امکان نفوذ به هســته را فراهم 
می آورد و به طور موثر رشــته های DNA را 

می شکند، به همین دلیل برخی از سرطان ها 
آغاز می شوند.

با توجه بــه اینکــه DNA دارای ویژگی های 
رســانش الکتریکی اســت، واکنش پذیری 
بیشتر بین DNA و EMFs وجود دارد، بنابراین 
کاهش قرار گرفتن در معرض آن، حیاتی است.

این دالیل کامال قانع کننده است که لپ تاپ را 
روی پا قرار ندهید، به خصوص زمانی که به وای 
فای متصل هستید. سعی کنید آن را روی میز 
قرار داده و فاصله ایمن بین خود و دستگاه را 
تا حد ممکن حفظ کنید. از یک محافظ و سپر 
استفاده کنید. سپر یک وسیله مناسب برای 
جلوگیری از تابش اشعه لپ تاپ است که به 
شــما اجازه می دهد از لپ تاپ تان به راحتی 
استفاده کنید، میزان اشعه را کاهش دهید و 
گرمایی که تولید می کند را به حداقل برسانید.
چگونه اثرات جانبی اشــعه لپ تاپ را 

کاهش دهید؟
بهترین کار انجام اقدامات احتیاطی به هنگام 
استفاده از لپ تاپ است. چند نکته وجود دارد 

که باید آن را در ذهن داشته باشید:
فاصله، مهم ترین عامل در کاهش اثرات گرما و 

فرکانس RF است.
در صورت امکان از یــک صفحه کلید و یک 
ماوس جانبی استفاده کنید، تا مجبور نباشید 
که دستان خود را مســتقیما روی لپ تاپ 

قرار دهید.
از کابل شــبکه برای دســتیابی به اینترنت 

استفاده کنید.
زمانی که از وای فای استفاده نمی کنید، آن را 

خاموش کنید.

کاربران لپ تاپ توجه کنند
 امسال برای اولین بار

 واکسن آنفلوآنزا تولید می کنیم
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: واکسن آنفلوآنزا هم امسال برای اولین بار 
تولید داخل خواهد داشت و تا قبل از پاییز ما واکسن آنفلوآنزای ایرانی را 

هم به مردم می دهیم.
 »محمد رضا شانه ساز « رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت ایجاد 
شده  برای واکسن کرونا در داخل کشور، بیان کرد: ظرفیتی که در کشور 
ایجاد شده تا فروردین سال آینده ۱۹۷ میلیون ُدز است، یعنی با توجه به 
اینکه جمعیت خودمان را پوشش می دهیم، صادرات هم خواهیم داشت.

وی ادامه داد: این در واقع خبر خوبی اســت که ما با وجود دو مجموعه 
رازی و پاستور که هر کدام نزدیک به ۱۰۰ سال سابقه ساخت واکسن در 
کشور را دارند، در حال تهیه واکسن هستیم. ولی به دالیلی در این سال ها 
بیشتر از واکسن وارداتی استفاده می کردیم، اما االن به واسطه کرونا که 
در برخی حوزها پیشرفت کردیم مثل بحث تجهیرات پزشکی و داروهای 
مختلف، برای واکسن هم زیر ســاختی ایجاد خواهد شد تا خیلی از این 

اقالم را خودمان تولید کنیم.
شانه ساز افزود: واکســن آنفلوآنزا هم امسال برای اولین بار تولید داخل 
خواهد داشت و تا قبل از پاییز ما واکسن آنفلوآنزای ایرانی را هم به مردم 

می دهیم.
وی گفت: فکر می کنم حدود ۳ الی ۴ میلیون ُدز واکسن داخلی خواهد 
شــد که من به عنوان مســئول ســازمان غذا و دارو باید این موضوع را 

محتاطانه تر عرض کنم.

واردات یک میلیون دوز واکسن کرونا تا سه شنبه
 رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشــت گفت: احتمال زیاد امروز 

یا فردا  محموله ای حاوی یک میلیون ُدز واکسن به دستمان می رسد.
جعفر صادق تبریزی گفت: تاکنون ۴ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۰۷ نفر ُدز 
اول واکسن کرونا و ۷۶۵ هزار و ۲۱۳ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند. بر 
این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۶۱ 
هزار و ۲۰ ُدز رسید.تبریزی درباره علل توقف موقتی واکسیناسیون کرونا 
در ایران گفت: تولیدکنندگان واکســن کرونا علی رغم اینکه ما قرارداد 
خرید واکسن را نهایی و پول آن را پرداخت کرده ایم اما بد عهدی کردند 
و محموله های واکسن به موقع به دستمان نرسید.رئیس مرکز مدیریت 
شبکه وزارت بهداشت بیان کرد: مقرر شــده است که تا پایان هفته و به 
احتمال زیاد دوشنبه یا سه شنبه محموله ای حاوی یک میلیون ُدز واکسن 
به دستمان می رسد البته تا محموله ای به ایران نرسد نمی توان اظهار نظر 
قطعی کرد زیرا پیش از این هم مواردی مشــاهده کرده ایم که محموله 
هنگام بارگیری تغییر کرده است.او درباره اینکه برخی افراد باالی ۷۰ سال 
با وجود ثبت نام هنوز واکسن یا پیامگ تزریق دریافت نکرده اند، بیان کرد: 
موجودی واکسن برخی استان ها صفر شده است اما در بیشتر استان ها 
هنوز واکسن موجود است و این واکسن ها برای ُدز دوم تزریق می شوند 
و ما تزریق ُدز اول  را تا زمان رســیدن محموله واکسن متوقف کرده ایم.

تبریزی بیان کرد: شامگاه پنج شنبه شب محموله حاوی ۱۰۰ هزار ُدز  
واکسن اسپوتنیک وی وارد کشور شــد که این محموله برای تزریق ُدز 
دوم مورد استفاده قرار می گیرد و با ورود محموله جدید واکسن ما تزریق 
گروه های سنی باالی ۷۰ سال را تکمیل می کنیم و بعد واکسیناسیون 

گروه های سنی باالی ۶۵ سال اعالم می شود.

گزارش

آسیب به ژنوم یک 
سلول چیزی است 

که باعث بیشتر انواع 
سرطان ها می شود. از 

آنجا که تشعشعات لپ 
تاپ سرطان زا است، 
بررسی اینکه آیا این 

تابش بر DNA تاثیر 
می گذارد یا نه، اهمیت 

دارد.

سبک زندگی

زمانی که بحث موهــای مصنوعی 
مســواک به میان می آید معموال می توانید گزینه های 
خیلی نرم، نرم و مدیوم را داشته باشید. یافتن مسواک 
سفت، که مسواک با موهای مصنوعی ضخیم و سفت نیز 
نامیده می شــود، بیش از پیش دشوار است. در حقیقت، 
حتی پاک کننده های زبان و بافت نرم نیز با موهای سفت 
یا سخت در دسترس نیســتند. نوع مویی که برای شما 
مناسب است بستگی به نیازهای خاص مراقبت دهان شما 
و هر گونه مشکلی که در این زمان دچارش هستید، دارد.

با این حال، دندانپزشــکان، به عنوان یک قاعــده کلی، توصیه 
می کنند یک مسواک با موهای نرم را به جای یک مسواک سفت 
و یا حتی مدیم انتخاب کنید. در صورتی که دندان های حساس و 
عالئم فرسایش مینای دندان دارید، دندانپزشک شما حتی ممکن 

است یک مسواک با موهای خیلی نرم را برای شما تجویز کند.
موهای مصنوعی سفت مسواک چه کار می کنند؟

مســواک زدن دندان ها به طور غیرصحیح می تواند تاثیر منفی، 
بســته به نوع موی مصنوعی و میزان نیرویی که فرد اســتفاده 
می کند، داشته باشد. تعداد دفعات مسواک زدن، فشاری که هر 
بار روی دندان ها اعمال می کنید، سفتی موهای مسواک و کیفیت 
خمیر دندانی که استفاده می کنید، همه و همه می توانند عوارض 

جانبی در روند تمیز کردن پالک و باکتری داشته باشند.
مطالعه ای دیگر به این موضوع می پــردازد که هنگامی که افراد 
دندان هایشان را مســواک می زنند چه اتفاقی برای لثه هایشان 
رخ می دهد. هدف مطالعه بررســی اثر مســواک زدن ضربه ای 
دندان بر ایجاد پس روی لثه و آسیب های لثه است. چند عامل بر 
اینکه آیا عوامل مورد مطالعه باعث فرسایش لثه می شوند یا خیر 
تاثیرگذار بودند: نحوه مســواک زدن، دفعات مسواک زدن و نوع 

موهای مسواک.
مسواک سفت در مقایسه با مسواک نرم

مسواک ها با موهای ســفت می توانند خراش شــدیدتری روی 
دندان ها ایجاد کنند، بنابراین دهان شــما را بهتر تمیز می کنند، 
درسته؟ در واقع نه. این تصور غلط رایجی است که مسواک های 
سفت بهتر تمیز می کنند. حقیقت این است که آنها واقعا می توانند 
به دندانها و لثه ها آسیب برســانند. هنگامی که دندان هایتان را 
مسواک می زنید، هرگز نمی خواهید بیش از حد ممکن دندان را 
خراش دهید، خمیر دندان عمل پاک کنندگی و سایش را انجام 
می دهد. وقت آن رسیده است که این مسواک های سفت و مدیوم 
را دور بی اندازید. هدف شما از بین بردن پالک و جرم با مالیمت 
هرچه تمام تر به منظور حفظ دندان هــا و لثه ها در حین تمیز و 
درخشان کردن آنها است. به همین دلیل است که مسواک های 

نرم گزینه امن تر و سالم تر هستند.
مینای دندان های شما را سالم نگه می دارند

بله، موهای ســفت مســواک در از بین بردن پالک و جرم بسیار 
عالی هستند، اما همچنین باعث ســایش مینای دندان که شما 
نمی خواهید از دستش دهید نیز می شوند. مینا یک قسمت سفید 
و سفت مرواریدی دندان است که الیه های داخلی و نرم را پوشش 
می دهد. مینا برای محافظت از دندان های شما از باکتری های مضر 
وجود دارد، بنابراین شما با ســاییدن آنها با موهای خیلی سفت 
مســواک هیچ لطفی به خودتان نمی کنید. ســایش بیش از حد 
مینای دندان ممکن است باعث شروع عالئمی مانند حساسیت 
دندان، زردی، لبه های ناهموار خشــن بر روی دندان ها همراه با 
ظاهر شدن الیه های داخلی، شود. با مسواک زدن به طور کامل، 
اما به آرامی با یک مسواک نرم، شما می توانید از شر باکتری های 
بد خالص شوید اما در عین حال الیه محافظتی طبیعی دندان ها 

را حفظ کنید.
از لثه های شما محافظت می کنند

مینای دندان تنها بخش دهان شما نیســت که باید در موردش 
نگران باشید. موهای سفت مســواک می توانند به لثه های شما 
نیز آســیب بزنند و در نهایت منجر به پس روی آنها شوند. شما 

واقعا نمی خواهید لثه های 
عقب رفته داشته باشید. 
هنگامی که لثه ها عقب 
می روند و سطح ریشه 
دندان آشکار می شود، 
ممکن است حساسیت 
را تجربه کنیــد و در 
معرض ریسک باالتری 

برای ایجــاد حفره ها در این نواحی 
هستید، هر دو عارضه به این دلیل هستند که ریشه الیه مینای 
محافظتی ندارد. در صورتی که پس روی لثه به حد کافی بد شود، 
استخوانی که از دندان شما پشــتیبانی می کند می تواند به طور 
جدی آســیب ببیند و به آرامی در طول زمان از دست برود، و در 
صورتی که پس روی واقعا خیلی بد شود در واقع ممکن است در 
معرض خطر از دست دادن دندان باشــید. هنوز حاضر نیستید 

مسواک سفت یا مدیوم خود را دور بی اندازید؟
مسواک های نرم نیز می توانند دندان ها را به همان اندازه 

تمیز کنند
باور کنید یا نه، یک مسواک نرم مناسب می تواند دندان های شما 
را به همان اندازه که مسواک های سفت تمیز می کنند، تمیز کند. 
اگر روی دندان هایتان پالک دارید که مسواک نرم نمی تواند آن 
را از بین ببرد، احتماالت این است که مسواک های سفت نیز قادر 
به از بین بردن آن نیستند. دندانپزشکان می توانند به طور ایمن 
با تمیز کردن کامل شــما را از شر این ماده ی ناخوشایند خالص 

کنند.
اگر نگران این هســتید که با مســواک نرم نمی توانید آنطور که 
باید دندان هایتان را تمیز کنید، زمان آن رســیده که روی روش 
مسواک زدن خود تمرکز کنید. برای تمیز کردن دندان ها و لثه ها، 
به طور موثر، موهای مسواک را به سمت خط لثه زاویه دار کنید و از 
حرکات ماساژی دایره وار و مالیم برای از بین بردن پالک استفاده 

کنید. 
فشار مالیم همه ی آن چیزی است که 

برای از بین بردن پالک، باکتری و باقیمانده مواد غذایی مورد نیاز 
است، بیشتر از اینکه فشار مورد استفاده هنگام مسواک زدن مهم 
باشد، میزان زمان صرف شده در هر ناحیه از دهان مهم است. فشار 
زیاد هنگام مسواک زدن می تواند منجر به مشکالت مشابه زیادی 

مانند استفاده از مسواک سفت یا مدیوم شود.
حتی اگر دندانپزشکان و سازندگان مسواک برای سالها مسواک 
نرم را توصیه کنند، تقریبا نیمی از مسواک هایی که افراد خریداری 
می کنند سفت یا مدیوم هستند. اکثر افراد اصال نمی دانند که چرا 

مسواک های نرم بهتر هستند.
مسواک های نرم ممکن است دوام طوالنی نداشته باشند

برخی افراد احساس می کنند که مسواک هایی با موهای نرم زودتر 
از مسواک های سفت ساییده و فرســوده می شوند. این موضوع 
ممکن است درست باشد، اما اجازه ندهید که این موضوع شما را 
استفاده از مسواک های نرم دور کند، زیرا به هر حال باید هر ۳ تا 

۴ ماه مسواک خود را تغییر دهید.
هرچه بیشتر یک مسواک را نگه دارید، بیشتر در خودش باکتری 

جمع می کند.
www.batchelor-dentistry.com

 مسواک های سفت را دور بریزید
پریسا جمدی

مترجم
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The Economy Minister 
Farhad Dejpasand has joined 
the increasing number of 
economists and bankers 
censuring the banking bill 
being debated in the Majlis.
He was speaking at a meeting 
to examine flaws in the 
“Central Bank Bill”, the outlines 
of which were approved in 
the chamber as part of 
comprehensive banking 
legislation. The bill calls for 
structural reforms in the 
Central Bank of Iran and in its 
upper echelons.

Unlike what lawmakers 
claim about the potential of 
the bill in increasing the CBI’s 
independence, officials at the 
meeting believe otherwise.
They say the new law will 
allow unwanted intervention 
of irrelevant bodies in banking 
affairs. The law may also 
breach the law on separation 
of powers as it proposes that 
the three branches(executive, 
legislature and judiciary) 
intervene in CBI affairs,  which 
obviously would erode not 
enhance its independence.

Iran-Russia 
joint efforts to 
develop power 
plants
Iran and Russia 
are always trying to 
remove obstacles 
to improving 
economic and 
trade cooperation, 
one of which is the 
development of 
bilateral cooperation 
in the field of energy, 
said an Iranian official.
"The implementation 
of Iran's Sirik Power 
Plant project in 
southern Hormozgan 
Province which 
inaugurated by the 
Iranian President is 
to be completed in 
55 months using a 
Russian government 
loan and through 
Russian and Iranian 
contractors," said the 
managing director of 
Thermal Power Plants 
Holding Company 
Mohsen Tarz Talab.
"Tehran and Moscow, 
as two neighboring 
countries, along with 
the expansion of 
strategic relations, 
are always trying to 
remove obstacles 
to improving 
economic and 
trade cooperation, 
one of which is the 
development of 
bilateral cooperation 
in the field of energy, 
especially the 
construction of a 
joint power plant," he 
added.
Previously, Iran’s 
Energy Ministry 
portal (Paven) quoted 
the Director of TPPH 
Steam Power Plant 
Projects Behnam 
Khaefi-Nejad as 
saying that the 
Russian contractor 
approved for the 
implementation of 
Iran's Sirik Power 
Plant project in 
southern Hormozgan 
Province is going to 
begin working on the 
project in near future.
Following the 
introduction of a 
new contractor by 
the Russian Ministry 
of Energy for the 
construction of 
the 1400 MW Sirik 
power plant, contract 
negotiations with the 
company began at 
the beginning of the 
current Iranian year 
(March 19) and after 
holding 90 meetings 
between the two sides 
finally the deal was 
signed, Khaefi-Nejad 
explained.
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G e n e r a l l y 
s p e a k i n g , 
producers are 
obsessed with 
instant profit and 
a great effort is 
needed to change 

this mindset. 
Many citizens, based on 
their incomes, are willing 
to pay more money to 
buy high quality goods. 
Once sanctions against 
Iran are lifted, tendency 
toward buying foreign-
produced goods, such as 
home appliances which 
have higher qualities, will 
increase. In that situation 
local producers will lose 
the race to the benefit 
foreign manufacturers.
It is heartening that the 
candidates say producers 
should be supported to 
lower their cost and be 
granted tax relaxation. 
However, producers will 
surely lose the battle if 
they don’t update their 
technology. Producing low 
quality goods will lead to 

the waste of raw materials 
as they get out of service 
sooner than it is expected.
Research and development 
(R&D) must find its place 
among producers in Iran. 
If local producers have 
lost the market to the 
benefit of foreigners, it 
is mostly because goods 
manufactured by certain 
foreign companies are 
of higher quality and 
sometime cheaper.
Local producers should 
allocate a considerable 
portion of their income 
to R&D. If Korean goods 
succeeded to sideline 
producers of home 
appliance in Iran it was 

just because they are 
constantly promoting the 
beauty and quality of their 
products.
Consumers in Iran have 
fallen prey to certain 
companies, especially 
those involved in heavy 
industries. For example, 
two large car producers 
in Iran -- SAIPA and 
Iran Khodro – which 
together produce more 
than one million vehicles 
in the country are not 
answerable to consumers 
for the low quality of 
their cars. Not only they 
have monopolized the 
domestic market, they also 
constantly increase their 

products. However, R&D 
and quality are given little 
attention.  If R&D had been 
given priority all through 
these long years, their 
products would have now 
found customers around 
the world.
The presidential 
candidates claim that Iran 
can export manufactured 
goods to neighbors and 
other countries. However, 
as long as local producers 
don’t continuously 
promote the quality of 
their goods by tapping 
new technologies, they will 
fail to find a proper place 
in the highly competitive 
international markets.

‘Next president should 
have an understanding 
of capital market’
Regarding the capital market expectations 
from the future president, a board 
member of Iran’s Securities and Exchange 
Organization (SEO) said the people's choice 
must have an understanding of the capital 
market and its place in the economy.
And this issue also influences the decision-
making process of the next president, Seyed 
Mehdi Sadidi told Tasnim news agency on 
Saturday.
This year, following what happened in the 
first half of last year, the stock market was 
in a volatile situation, and accordingly, 
investors are still waiting for the market to 
return to a stable period, he explained.
Referring to this year’s presidential election, 
Sadidi said: "In this situation, we should use 
top managers with perceptual skills in the 
basics of politics and decision-making, and 
then look for technical skills, but it is while 
the words of some presidential candidates 
are being reduced to the microstructures 
of the stock exchange instead of the 
macroeconomy and the capital market, so 
we must focus on the candidates who are 
careful enough in this regard.”
“On the other hand, instability of laws is 
another issue that should be considered in 
the field of stock market; as in the capital 
market, we always recommend that we 
should be present in this market with a 
long-term vision. This is while momentary 
decisions are in conflict with this issue”, the 
SEO board member further stated.
Iran is on the verge of yet another political 
turning point as the current government 
incumbency gets closer to its end and seven 
new presidential candidates line up to try 
their luck for leading the next government.
Iran’s thirteenth presidential election is 
scheduled to be held on June 18 and this 
round, the current incumbent president 
Hassan Rouhani would be ineligible to run 
for re-election as he was limited to two terms 
or eight years in office.
Since the last presidential election in 
2017, a series of events have drastically 
changed the Iranian political and economic 
landscape, on top of which the re-imposition 
of the U.S. sanctions and the outbreak of the 
coronavirus pandemic can be mentioned.
The economy, among other factors, has 
always played a key role in the Iranian 
elections and it has been high on the agenda 
of every candidate years after years. Due to 
the country’s current economic situation, 
this year, however, the issue is more 
significant in comparison to the previous 
rounds.
The impact of sanctions, exacerbated by the 
pandemic, has caused one of the toughest 
economic situations in the country's 
history, imposing a huge burden on people’s 
livelihood and business activities, so the 
majority of people and businesses are 
closely monitoring the new candidates’ 
programs for addressing the current 
economic issues.
It can be said that economic programs will be 
the determining factor for the success of the 
presidential candidates in the current round 
of elections.

Production will fail to keep pace without 
tapping new technologies
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 TSE’s main index 
gains 3,000 points in 
a week
TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), rose 3,000 points, or 
less than one percent, in the past Iranian 
calendar week.
The index closed at 1.151 million points 
on Wednesday (the last working day of 
the week).
During the past week, the indices of 
Iran Khodro Company, Saipa Company, 
Isfahan Oil Refining Company, Barekat 
Pharmaceutical Group (BPG), and 
Zarmakarun Industrial Company were 
the most widely followed indices.
Iranian market analyst Hassan 
Balazadeh has proposed three solutions 
for improving the trend of the stock 

market and resolving some of the 
problems that the market is currently 
wrestling with.
Revising the regulations regarding 
the public float stock, determining 
ceiling and limitation for the Initial 
Public Offerings (IPOs), and finally 
establishing a support fund for certain 
stocks were the solutions that Balazadeh 
has proposed.
According to Balazadeh, one of the 
problems that can be quickly addressed 
in the current situation is the issue of 
float stock. Based on the capital market 
law, companies in this market must 
offer at least 10 percent of their shares 
to public investors. In recent years, the 
increase in companies’ capital from 
revaluation has made them bigger and 
following this growth most companies 
need more liquidity to back them up.

So, the regulations in this regard 
must change in a way to oblige such 
companies to offer more of their shares 
in the market.
Secondly, the analyst offered that for 
those companies who are going to offer 
their shares for the first time, a ceiling 
must be set for the price of the shares 
and if they exceed the set criteria and 
the stock falls in the future the owner 
company should be obliged to refund the 
shareholders paid money.
Regarding the support fund, Balazadeh 
said this fund can be set up with a part 
of the dividend of the companies in 
the general assembly and with the 
agreement of the shareholders. This 
way, shareholders can agree to allocate 
a portion of their dividend to the 
mentioned fund to support the stock 
when needed.

Local producers 
should allocate 
a considerable 
portion of their 
income to R&D. 
If Korean goods 
succeeded 
to sideline 
producers of 
home appliance 
in Iran it was just 
because they 
are constantly 
promoting the 
beauty and 
quality of their 
products.

Economy Minister Joins Chorus 
Opposing Proposed Banking Bill

The seven presidential contenders in Iran 
have been insisting on production since 
the campaigns began on May 25.  However, 
production in industrial fields without using 
new technologies will end in failure.



Some 2,000 
people marched 
through Quds to 
rally and cheer 
outside PM’s 
residence on 
Saturday, making 

a victory lap in their anti-
Netanyahu crusade. Over 
the past year, protests in 
Israel have been taking 
place on a near-weekly 
basis, sometimes in breach 
of coronavirus restrictions 
on mass gatherings, and 
often ending with arrests 
and scuffles with police, 
RT reported.
“After spending this year 
of blood, sweat, and tears, 
going out in the streets, 
not knowing if this will 
change anything… We 
can definitely allow us to 
celebrate right now,” one 
of the protesters, Or Biron, 

told RT’s Ruptly. 
“The protest is the main 
cause that Netanyahu 
government collapsed 
and now we are going to 
have tomorrow a new 
government, and yes, the 
chances are 99%,” said 
Mossi Raz, a member of the 
Knesset for the left-wing 
social-democratic Meretz 
party.
After 12 years in power, 
Netanyahu is set to be 

replaced by a “change” 
coalition government, 
led by former aide Naftali 
Bennett and opposition 
politician Yair Lapid, 
with support of an Arab 
religious party. 
If Lapid and Bennett’s 
razor-thin coalition 
gets approved by the 
Knesset on Sunday, it will 
hold off the need for yet 
another general election. 
The regime has held 

four over the past two 
years, repeatedly failing 
to deliver a majority 
government.
Netanyahu tried to block 
the new coalition on 
a technicality but was 
overruled by Rivlin, who 
himself will step down 
on July 9, when his term 
ends, to be replaced on his 
ceremonial post by former 
Labor party head Isaac 
Herzog.

Venezuela gets new shipment 
of Russia's Sputnik V vaccine
 A new batch of Russia's Sputnik V coronavirus 
vaccine has arrived in Venezuela, Russian 
Ambassador to the Latin American country Sergei 
Melik-Bagdasarov said.
"There is no more symbolic opportunity to celebrate 
Russia Day today, 12 June, than receiving at the 
Maiquetia 'Simon Bolivar' International Airport 
another 500,000 vaccines @sputnikvaccine 
reinforcing our solidarity with the brotherly people 
of Venezuela", Sergei Melik-Bagdasarov wrote on 
Twitter on Saturday, Sputnik reported.
Venezuelan President Nicolas Maduro announced 
at the end of May that coronavirus vaccinations 
would be stepped up in the month of June and that 
the Sputnik V vaccine would be used to give shots to 
people over 60 with underlying health conditions.
Venezuela started its mass coronavirus vaccination 
campaign earlier this year after it received the first 
batch of Russia's Sputnik V vaccine in February.
In August 2020, Russia became the first country 
in the world to register a vaccine against the 
coronavirus, dubbed Sputnik V, and developed 
by the Gamaleya research institute. So far, the 
vaccine has been approved for emergency use in 
67 countries.According to an interim analysis from 
a trial published in The Lancet, the vaccine has 
91.6 percent efficacy. Meanwhile, the Gamaleya 
National Research Centre of Epidemiology and 
Microbiology and the Russian Direct Investment 
Fund (RDIF) have reported that Sputnik V has 97.6 
percent efficacy.
Iran's concerns on sanction-
lifting issues legitimate
 Iran's concerns about sanction-lifting issues are 
legitimate and reasonable, a Chinese envoy said, 
adding that in order to resume full compliance 
with the JCPOA, the US should first lift its unilateral 
sanctions against Iran.
Wang Qun, Chinese envoy to the United Nations 
and other international organizations in Vienna, 
made the remarks after the latest meeting of the 
JCPOA Joint Commission, chaired by European 
Union (EU) official Enrique Mora and attended 
by representatives from China, France, Germany, 
Russia, Britain and Iran, Xinhua reported.
The talks have entered the 11th week and are in the 
final stages, but negotiations over sanction-lifting 
and related issues have been dragging on and yet to 
be resolved, Wang said.
"Iran's concerns about this issue are legitimate 
and reasonable," Wang said, noting that in order to 
resume full compliance with the JCPOA, the United 
States should first lift its unilateral sanctions against 
Iran, including "long-arm jurisdiction" against third-
party entities and individuals.The US conventional 
arms embargo on Iran, which is inconsistent with 
the JCPOA and relevant resolutions of the United 
Nations (UN) Security Council, should also be 
completely removed, said the Chinese diplomat.

Anti-Netanyahu protesters celebrate victory 
ahead of ouster

Hundreds of protesters have gathered in 
Occupied Quds “one last time” to celebrate 
their “victory,” ahead of a crucial vote in 
the Knesset, which is all but guaranteed to 
remove Benjamin Netanyahu from power.
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G7's $40 trillion project seeking to compete with China
 G7 leaders have unveiled a project dubbed ‘Build Back Better World’ to compete with 
China’s Belt and Road Initiative.The Group of Seven (G7) nations have unveiled a significant 
infrastructure initiative for lower-income countries in a bid to counter China’s multitrillion-
dollar Belt and Road Initiative, dubbed the “New Silk Road”.Promising to “collectively catalyse” 
hundreds of billions in infrastructure investments for low- and middle-income countries, 
the G7 leaders said on Saturday that they would offer a “values-driven, high-standard and 
transparent” partnership, Aljazeera reported.
The announcement was made as the leaders of the G7 countries – the United States, Canada, 
United Kingdom, Germany, Italy, France and Japan – gathered at the seaside resort of Carbis Bay 
in southwestern England.Their “Build Back Better World” (B3W) project, championed by US 
President Joe Biden’s administration, is aimed squarely at competing with the Belt and Road 
initiative, which has been criticised for saddling small countries with unmanageable debt.

Araghchi: US must take first step by removing sanctions
Iran's Deputy Foreign Minister said that removing sanctions by the US must be the first step 
in reviving the JCPOA.Iran's Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi said on Friday that 
removing sanctions by the US must be the first step in reviving the JCPOA, adding that Iran 
would reverse all compliance reduction steps as soon as it verifies that sanctions are gone."The 
Islamic Republic of Iran is looking for an agreement in which its criteria and principles have 
been observed, and it is neither in a hurry nor wasting time in this direction," he added.The 
6th round of the Joint Commission meeting of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
started in Grand Hotel Wien in Vienna on Saturday in presence of delegations of Iran and P4+1 
(Germany, France, Russia, China and UK).After the end of the 5th meeting of the JCPOA Joint 
Commission on Wednesday, June 2, Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs, Abbas 
Araghchi said that the sixth round of nuclear talks in Vienna could be the last round of talks, 
emphasizing that nothing is predictable in the diplomatic negotiations.

The protest is 
the main cause 
that Netanyahu 
government 
collapsed and now 
we are going to 
have tomorrow a 
new government, 
and yes, the 
chances are %99,” 
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China Cautions 
G7: 'Small' 
Groups Don't 
Rule the World
China on Sunday 
pointedly cautioned 
Group of Seven leaders 
that the days when 
"small" groups of 
countries decided the 
fate of the world was 
long gone, hitting back 
at the world's richest 
democracies which 
have sought a unified 
position over Beijing.
"The days when 
global decisions were 
dictated by a small 
group of countries 
are long gone," a 
spokesman for the 
Chinese embassy in 
London said, Reuters 
reported.
"We always believe 
that countries, big or 
small, strong or weak, 
poor or rich, are equals, 
and that world affairs 
should be handled 
through consultation 
by all countries."
The re-emergence 
of China as a leading 
global power is 
considered to be one 
of the most significant 
geopolitical events 
of recent times, 
alongside the 1991 fall 
of the Soviet Union that 
ended the Cold War
The G7, whose 
leaders are meeting in 
southwestern England, 
has been searching for 
a coherent response 
to the growing 
a s s e r t i v e n e s s 
of President Xi 
Jinping after China’s 
spectacular economic 
and military rise over 
the past 40 years.
Leaders of the group 
- the United States, 
Canada, Britain, 
Germany, Italy, France 
and Japan - want to use 
their gathering in the 
English seaside resort 
of Carbis Bay to show 
the world that the 
richest democracies 
can offer an alternative 
to China’s growing 
c l o u t . C a n a d i a n 
Prime Minister Justin 
Trudeau led a Group 
of Seven discussion 
of China on Saturday 
and called on leaders 
to come up with a 
unified approach to the 
challenges posed by 
the People's Republic, 
a source said.The G7 
are planning to offer 
developing nations 
an infrastructure 
scheme that could 
rival Xi's multi-trillion-
dollar Belt and Road  
initiative.
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 Iran’s top negotiator in the Vienna talks on the revival of 
the 2015 nuclear deal emphasized that a final agreement 
at the conclusion of the negotiations must satisfy Tehran’s 
criteria and principles, noting that Iran is not in a hurry to 
strike a deal.
The sixth round of negotiations to resuscitate the Joint 
Comprehensive Plan of Action began in Vienna on Saturday 
as the parties to the deal attended a meeting of the JCPOA 
Joint Commission.
Speaking to reporters after the meeting, Iranian Deputy 
Foreign Minister Abbas Araqchi said his team seeks to 
achieve a “good and suitable agreement” for the Islamic 
Republic.
“We are not in a hurry, nor do we waste the time in this 
process,” he noted.

“What is important is that any agreement should meet the 
Islamic Republic of Iran’s criteria and principles,” Araqchi 
underlined.
“It’s now the time for the other parties to make a decision. 
We have already made our tough decisions and remained 
in the JCPOA. We are prepared to continue the negotiations 
until they (other parties) could arrive at a decision,” he 
stated.
On the process of the new round of negotiations, the 
Iranian deputy minister said the expert-level sessions 
have begun immediately after the JCPOA Joint Commission 
meeting, adding, “The negotiations will go on within the 
next days until we reach a conclusion and have a nearly 
complete vision of a final agreement.”
The most recent round of JCPOA negotiations that began on 

April 6 
examines the potential of 

revitalization of the nuclear deal and the US’ likely 
return to it.
The US left the JCPOA in 2018 and restored the economic 
sanctions that the accord had lifted. Tehran retaliated with 
remedial nuclear measures that it is entitled to take under 
the JCPOA’s Paragraph 36.

News

Final Deal in JCPOA Talks Must Fulfill Iran’s Crite-
ria: Araqchi
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China tests ‘carrier killer’ 
amid tensions with US
Following the recent provocative visit 
of US senators to Taiwan, the Chinese 
military demonstrated its ability to 
deploy and fire ballistic missiles 
designed to attack aircraft carriers.
Chinese forces tested their ability to 
deploy ballistic missiles designed 
to strike aggressive aircraft carriers 
amid a recent visit to Taiwan by three 
US senators, Washington Examiner 

reported.
“We have been holding night exercises 
on a regular basis recently, which usually 
continues until early the next day,” 
People’s Liberation Army Col. Jiang Feng 
said of the Tuesday drills, according to 
regional media.
"We often change training grounds, 
striking targets, and launch bases 
without prior notice to test the troops’ 
skills and pave the way for the brigade 
to fight and be able to fight at any time.”
Chinese state media reportedly released 

footage of the DF-26 missiles, known as 
“carrier killers.” The display comes on 
the heels of “amphibious landing drills” 
that state media linked to the arrival in 
Taiwan of a bipartisan Senate delegation. 
“If anyone dares to separate Taiwan 
island from China, the Chinese People’s 
Liberation Army will give it a head-
on strike and firmly defend national 
reunification and territorial integrity 
at all costs,” Chinese Defense Ministry 
spokesman Wu Qian said Tuesday, when 
the missile test reportedly took place.

Iran Prepares 24 
Polling Stations in US for 
Presidential Election
The Interests Section of Iran 
in Washington, D.C., has made 
arrangements for the Iranian 
expatriates to take part in the 
upcoming presidential election of Iran 
in 24 polling places across the United 

States.
Director of Iran’s Interests Section in 
the US, Mahdi Atefat, told IRNA that the 
Iranian expats residing in the United 
States can cast their ballots in the June 
18 presidential election in a total of 24 
polling stations in various states.
The number of polling stations has 
been increased from two regions in 
Washington, D.C. and New York to 24 

areas in Arizona, California, Florida, 
Georgia, Maryland, Virginia, Missouri, 
North Carolina, Ohio, Wisconsin, and 
Oklahoma, he noted, adding that one or 
two polling places will be open in each 
of those states on Friday.
Atefat also said two polling stations will 
be available in Oregon and in Buffalo, 
New York State, to allow the Iranians in 
Canada to travel to those border cities.



Iran presidential election to be held in full 
security: Interior minister
 Iran’s Interior Minister Abdolreza Rahmani Fazli said on Saturday that 
the country’s upcoming presidential election will be held in full security 
and in a sound and legal atmosphere.  Rahmani Fazli predicted a high 
turnout of voters in the elections on June 18.Iran will not face any security 
issues at the time of elections, the minister said. He yet noted, “We are 
ready for prevention in possible cases.”Referring to the risk of the spread of 
COVID-19, Rahmani Fazli said that both the polling stations and the voting hours 
have been increased in comparison to the previous elections to prevent the spread of the disease.

The animated film 
"The Fourth Wall" by 
Mahboubeh Kalani won 
the award for the best 
film at the 31st World 
Festival of Animated Film 
– Animafest Zagreb 2021.
The 31st World Festival 
of Animated Film – 
Animafest Zagreb 2021 
was held 7-12 June 
2021 with the opening 
ceremony at the SC 
Cinema.The festival is 
the most important film 
festival in Croatia and 
one of the four leading 
animation festivals in 
the world. In the final 
section of the World 
Festival of Animated Film 
- Animafest Zagreb 2021, 
the 10-minute animated 
film The Fourth Wall was 
awarded "Zlatko Grgić 
Award". 
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Activists dressed as cleaners scrubbed 
down the shop fronts of two banks in a 
symbolic move to highlight what they 
claim is an increase in the funding of fossil 
fuels since the Paris Agreement. The action 
was called "Dirty Scrubbers."
Meanwhile, on a nearby beach, 
campaigners from the charity group, 
Oxfam, also urged G7 leaders to step up 
their actions to tackle climate change.
Protesters, wearing masks of the seven 
leaders who are attending the summit, 
brought a message in a giant bottle to 
launch an urgent call for the environment.
Dozens of surfers, kayakers, and paddle 
boarders also took to the sea in protest 
while others chanted and held banners.
Amy Bray, an 18-year-old founder of 
the conservation charity 'Another Way' 
explained why she took part in the 
protests.
"I believe that we need to incorporate the 

climate and biodiversity emergency into 
every aspect of policymaking," she said.
"It's not just about technological solutions 
- it's about the whole system's charge and 
changing the way we consume in order to 
live in harmony with nature and our planet, 
instead of just taking."
Euronews correspondent, Jack Parrock, 
said the venue for the summit suited 
international leaders and protesters.
"The British government chose Cornwall 
as the location for the G7 summit because 
of its extreme natural beauty," he said.
"And the climate protesters that have 
taken to the sea and land throughout the 
whole of the meetings say that it's perfect 
because these are the types of places that 
can highlight the most the devastating 
consequences of climate change."

The G7, whose leaders are meeting in 
southwestern England, has been searching for a 
coherent response to the growing assertiveness 
of Xi after China's surging economic and 
military rise over the past 40 years.
U.S. President Joe Biden and other G7 leaders 
hope their plan, known as the Build Back 
Better World (B3W) initiative, will provide a 
transparent infrastructure partnership to help 
narrow the $40 trillion needed by developing 
nations by 2035, the White House said.
"This is not just about confronting or 
taking on China," a senior official in Biden's 
administration said. "But until now we haven't 
offered a positive alternative that reflects our 
values, our standards and our way of doing 
business."
The United States later said there was a G7 
consensus on the need for a shared approach to 
China on trade and human rights.
The G7 and its allies will use the B3W initiative 
to mobilise private-sector capital in areas such 
as climate, health and health security, digital 
technology, and gender equity and equality, the 
White House added.
It was not immediately clear how exactly the 
plan would work or how much capital it would 
ultimately allocate.
China's Belt and Road Initiative (BRI) 
scheme, which Xi launched in 2013, involves 
development and investment initiatives that 
would stretch from Asia to Europe and beyond.
More than 100 countries have signed 
agreements with China to cooperate in BRI 
projects like railways, ports, highways and 
other infrastructure.
Critics say Xi's plan to create a modern version 
of the ancient Silk Road trade route to link China 
with Asia, Europe and beyond is a vehicle for the 
expansion of Communist China. Beijing says 

such doubts betray the "imperial hangover" of 
many Western powers that humiliated China 
for centuries.
CHINA'S RISE
Leaders of the G7 - the United States, Canada, 
Britain, Germany, Italy, France and Japan - want 
to use their gathering in the seaside resort of 
Carbis Bay to show the world that the richest 
democracies can offer an alternative to China's 
growing clout.
The re-emergence of China as a leading global 
power is considered to be one of the most 
significant geopolitical events of recent times, 
alongside the 1991 fall of the Soviet Union that 
ended the Cold War.
China in 1979 had an economy that was 
smaller than Italy's, but after opening to foreign 
investment and introducing market reforms, 
it has become the world's second-largest 
economy and is a global leader in a range of new 
technologies.
The U.S. official said until now, the West had 
failed to offer a positive alternative to the "lack 
of transparency, poor environmental and 
labour standards, and coercive approach" of 
the Chinese government that had left many 
countries worse off.
According to a Refinitiv database, as of mid-
last year, more than 2,600 projects at a cost of 
$3.7 trillion were linked to the BRI, although 
the Chinese foreign ministry said last June 
that about 20% of projects had been seriously 
affected by the COVID-19 pandemic.
As part of the G7 plan, the United States will 
work with the U.S. Congress to supplement 
existing development financing and to 
"collectively catalyze hundreds of billions of 
dollars of infrastructure investment", the White 
House said.
CRITICISM OVER CAMPS
Biden made "forceful comments" to G7 leaders 
about the need to make a strong statement 
on Washington and rights group say is the 
use of forced labour in China, but there was 
a "spectrum of how far different countries 
are willing to go" in their criticism in a final 
communique from the three-day summit, 
another U.S. official said.

Environmental Groups Stage Theatrical Protests 
near to G7 Leaders Venue

G7 rivals China with grand infrastructure 
plan
The Group of Seven richest democracies sought on 
Saturday to counter China’s growing influence by offering 
developing nations an infrastructure plan that could rival 
President Xi Jinping’s multi-trillion-dollar Belt and Road 
initiative.

Protesters from Extinction Rebellion staged a theatrical 
protest in the British coastal town of Falmouth on Saturday, 
near to where G7 leaders are holding a summit.

It was not 
immediately 
clear how 
exactly the plan 
would work 
or how much 
capital it would 
ultimately 
allocate.

Meanwhile, on 
a nearby beach, 
campaigners from 
the charity group, 
Oxfam, also urged 
G7 leaders to step 
up their actions 
to tackle climate 
change.

US Records 267 Mass 
Shootings So Far in 
2021
More than 260 mass shootings 
have taken place so far this 
year in the US, with 25 of them 
occurring in June, according to 
a nonprofit group that tracks 
shootings.
The Gun Violence Archive defines 
a mass shooting as when four 
or more people are shot. The 
group recorded at least half a 
dozen shootings between Friday 
and Saturday alone, The Hill 
reported.
The 267th mass shooting 
happened Saturday when two 
men open fire in downtown 

Austin, leaving 14 people injured. 
No one died during the shooting, 
but two are in critical condition at 
the hospital.
The shooting happened on the 
fifth anniversary of the Pulse 
nightclub shooting in Orlando, 
Fla., when 49 people were killed. 
The Pulse attack remains one of 
the deadliest mass shootings in 
modern history.
US President Joe Biden said in a 
statement on the anniversary of 
the shooting that "there is more 
we must do to address the public 
health epidemic of gun violence 
in all of its forms."
Lawmakers have remained at 
odds in the aftermath of mass 

shootings, with many Democrats 
pushing for a ban on certain types 
of firearms while Republicans 
have rejected many efforts to 
pass stricter laws.
Biden has told the Justice 
Department to work on a system 
for states to begin using “red flag” 
laws and create rules for “ghost 
guns,” guns assembled at home, 
to be subject to background 
checks.
The mayor of San Jose is 
proposing gun owners pay an 
annual fee and be required to 
carry insurance after nine were 
killed in his city after a mass 
shooting at a rail yard late last 
month.



گام دوم طرح رجیستری انجام شد
دهقانی نیا گفت: هدف از اجرای گام دوم طرح رجیستری کاهش قاچاق و واردات غیر رسمی است.

حمید رضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به اینکه گام دوم طرح ریجستری شامل 
چه کاال هایی می شود و هدف از این طرح چیست؟، اظهار کرد: دستگاه هایی که در گام دوم طرح ریجستری 
شامل می شوند؛ ساعت هوشمند، تبلت، بارکد اسکنر و مبدل هایی که تلفن ثابت را به تلفن سیار تبدیل می کنند.

او افزود: هدف از اجرای این طرح این اســت که بیش از ۹۰ درصد تجهیزات از طریق قاچاق و غیر رسمی وارد 
کشور می شود و با توجه به اینکه زیر ساخت فنی اجرای طرح به واسطه اجرای رجیستری تلفن همراه آماده است، 

با هماهنگی که ستاد در ماه های گذشته انجام داده و با عنایت به اینکه سازمان برنامه و بودجه در بند ه تبصره ۸ قانون 
بودجه ۱۴۰۰ نیز موضوع را به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بابت توسعه طرح رجیستری ابالغ کرده به این چهار قلم که به 

آن ها موبایل واره ها گفته می شود.
دهقانی نیا اظهار کرد: این موضوع با اجرای طرح به صورت کامل باعث می شود که ۳۰۰ میلیون دالر ارزی که به واسطه قاچاق برای واردات این 

کاال ها تامین می شود، به صورت رسمی انجام شود و موضوع کامال شفاف شود و مصرف کننده نیز به حق واقعی خودش برسد.
وی گفت:هموطنان می توانند با ارسال پیامک به #۷۷۷۷* خدمات گارانتی را از شرکت وارد کننده پیگیری کنند.

ایجاد ظرفیت ۱۲۰ هزار واحدی در دور پنجم ثبت نام مسکن ملی
یک مقام مسئول گفت: در دور جدید ثبت نام مسکن ملی برای ۱۲۰ هزار نفر ظرفیت ایجاد کرده ایم و متقاضیان 

یک هفته برای ثبت نام در این مرحله فرصت دارند.
محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی   با بیان اینکه با توجه به استقبال بسیار 
زیاد متقاضیان در استان تهران در دور جدید از ثبت نام هم ظرفیت برای مسکن ملی در برخی از شهر ها ایجاد 

کرده ایم گفت: تفاوتی که در این دوره از ثبت نام مسکن ملی با سایر دوره ها وجود دارد؛ آن است که مجوز ثبت نام 
برای شهروندان تهرانی را در سایر شهر های این استان هم دریافت کردیم.

او با بیان اینکه با توجه به درخواست زیاد ثبت نام برای شهر تهران ما سعی کرده ایم که عالوه بر شهر های جدید در سایر 
شهر های استان تهران هم شهروندان تهرانی بتوانند انتخاب کنند، این تغییر، تفاوتی است که نسبت به دوره قبل داشته ایم، 

افزود: در این دوره هم مطمئن هستیم که به سرعت ظرفیت تکمیل می شود و البته در این دوره هم تفاوت بسیار زیادی نسبت به دوره های قبل ایجاد 
شده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کسانی که در گذشته به دلیل پر نکردن مدارک خود جا مانده اند، در این دوره 
از ثبت نام مسکن ملی می توانند ثبت نام کنند، افزود: متقاضیانی هم که به لحاظ آورده، نتوانستند، ثبت نام خود را تکمیل کنند؛ در این دوره برای 

آنان هم ظرفیت ایجاد کرده ایم.

تجارت نیوز
گـــزارش
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بازار طال به عنوان 
یک بازار سرمایه، 

همواره مورد توجه 
سرمایه گذاران بوده 

است. تشخیص 
عوامل موثر بر روند 

آتی بازار طال همواره 
می تواند چشم انداز 
قابل قبولی را برای 

سرمایه گذاران 
ترسیم کند
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روایت وزیر اقتصاد از 
پشت پرده ریزش بورس

دژپســند در خصوص پشــت پرده 
ریزش  بازار سرمایه در ماه های گذشته 

توضیحاتی را ارائه داد.
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصاد و 
دارایی در نشستی صمیمی با اصحاب 
رســانه اظهار کرد: اواخر ســال ۹۸ 
درست زمانی که مشخص شد میزان 
تقاضا به سمت بازار سرمایه افزایش 
یافته در شورای عالی بورس نکته ای 
مطرح شد تا بنگاه هایی که تعهد خود 
را نسبت به شــناوری عمل نکردند، 
تنبیه شــوند، بعضی از اعضا معتقد 
بودند که این امر الزم اســت صورت 
گیرد، برخی از افــراد هم خالف این 
اظهار نظر را معتقد بود و می گفتند 
نباید چنین بحثی رخ دهد که ســر 
همین موضــوع هم با آقای شــاپور 
محمدی رئیس اسبق سازمان بورس 
کمی بحث شــد که در نهایت جمع 
بندی آن جلسه این شد که فعال تنبیه 

شرکت ها به تعویق بیافتد.
دژپســند گفت: در هیئت سازمان 
بورس تصمیم بر آن شده بود تا برای 
جلوگیری از شدت رشد شاخص کمی 
دامنه نوســان را محدود کنند، اما از 
آنجایی که بنده بــا برخی از اعضای 
شــورای عالی بورس مشورت کردم، 
دیدم اینکه بخواهیم دامنه را به منفی 
و یا مثبت ۲ تغییر دهیم به صالح بازار 

سرمایه نیست.
او بیان کرد: ذات بورس نقد شوندگی 
باال است، اگر دامنه منفی یا مثبت ۲ 
می شد دیگر نقدینگی باقی نمی ماند، 
اما بنده به سبب در نظر داشتن برخی 
ابعاد رای خود را منوط به جمع بندی 

شورای عالی بورس کردم.
وزیر اقتصاد گفت: از اوایل خرداد سال 
گذشته شیب شــاخص تند شد، در 
حالی که یکی از دالیل اصلی افزایش 
تقاضا بحث کاهش نــرخ بهره بین 

بانکی بوده است.
او بیان کرد: طی چند روز گذشــته 
نمودار روند نرخ بهــره بین بانکی با 
نمودار خــروج نقدینگــی از بورس 
منتشر شد که نشــان می داد وقتی 
که نرخ سود بین بانکی یک دفعه از 
۸ درصد یا ۱۰ درصد به ۱۸ می رسد 
سرمایه ها از بازار ســرمایه به خاطر 
دالیل مشخص به سمت بانک ها روانه 
می شود. این مقام مسئول بیان کرد: 
ما برای هدایت و کنترل بازار آمدیم 
از دولت، مجلس و شورای هماهنگی 
اقتصاد مصوبه ای را گرفتیم، اما بعدش 
شاهد بودیم که نرخ بهره بین بانکی به 

شدت افزایش یافت.
وزیر اقتصاد گفت: بنده ضمن اینکه 
معتقدم بازار ســرمایه بهترین محل 
برای حفظ ارزش سرمایه ها است، اما 
تاکید داشتم و مراقبت می کردم که 

تقاضای کاذب ایجاد نشود.

باشگاه خبرنگاران
خـــبـــر
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همواره حفظ ارزش و قدرت 
دارایی از دغدغه های مهم 
افراد جامعه بوده است. این 
موضوع زمانی با اهمیت تر 
می شود که ارزش و قدرت 
پول ملــی بنا بــه دالیل 
سیاســی، اقتصــادی و یا 
اجتماعی دچار نوســان های شدید باشد. 
در این شــرایط ، افراد با سرمایه گذاری در 
بازارهای موازی، تالش می کنند در اولین 
قدم ارزش پول خود را حفظ کنند و سپس 
از طریق جابجایی بین بازارها، به درآمدزایی 
برسند. معموال انتظار بازدهی از یک بازار، با 
میزان ورودی سرمایه در همان بازار ارتباط 
مستقیم دارد. یعنی بازاری که انتظار می رود 
در اینده بازدهی بیشــتری داشته باشد، 
حجم بیشتری از سرمایه را جذب می کند. 
بنابراین تشخیص زودهنگام این موضوع که 
کدام بازار پتانسیل رشد بیشتری نسبت به 
سایر بازارها دارد، اولین عامل کسب سود از 

بازارهای مالی است.
بازار طال به عنوان یک بازار سرمایه، همواره 
مورد توجه ســرمایه گذاران بوده اســت. 

تشخیص عوامل موثر بر روند آتی بازار طال 
همواره می تواند چشم انداز قابل قبولی را 

برای سرمایه گذاران ترسیم کند.
با درنظر گرفتن مواردی مانند فروش انس 
توســط فدرال رزرو برای تزریق نقدینگی 
به اقتصاد امریــکا، موفقیت چین در مهار 
ویروس کرونا، افزایش تقاضای خرید انس 
توسط بانک مرکزی اروپا و ... انتظار رشد و 
یا افت قابل توجهی در سطح بین الملل را 
نداریم. در ایران، بــازار طالی داخلی از دو 

عامل بیشترین تاثیر را می گیرد:
۱- انس جهانی

۲- قیمت دالر داخلی
انس جهانــی، از عوامل کالن اقتصادی در 
ســطح بین الملل تاثیر می پذیرد. عواملی 
چون رشــد اقتصاد جهانی، سیاست های 
پولــی و مالی کشــورهای توســعه یافته 
اقتصادی، میزان عرضــه و تقاضای انس 
جهانــی در ســطح بانک هــای مرکزی 

کشورهای جهان اول و غیره.
اثرگــذاری سیاســت های اقتصــادی 
کشــورهایی چون امریکا، اتحادیه اروپا، 
چین، هند، کانادا و استرالیا بر انس جهانی 

قابل چشم پوشی نیست.
با درنظر گرفتن تمامی موارد، فروش انس 
توســط فدرال رزرو برای تزریق نقدینگی 
به اقتصاد امریــکا، موفقیت چین در مهار 
ویروس کرونا، افزایش تقاضای خرید انس 
توسط بانک مرکزی اروپا و … انتظار رشد 
و یا افت قابل توجهی در سطح بین الملل 

را نداریم.

  تاثیر پیروزی اصولگرایان بر قیمت طال
دالر داخلی اما از عوامــل متعددی تاثیر 
می گیرد که در حال حاضر، انتخابات ریاست 
جمهوری و نتیجــه آن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. نتیجه انتخابات و پیروزی 
هر یــک از نامزدها از دو حــزب متفاوت 
اصولگرایان و یا اصالح طلبان می تواند در 
پیش بینی روند آتی طــالی داخلی موثر 

باشد.
انتخاب رییس جمهور از میان اصولگرایان 
می تواند به عنوان یک اتحاد بین سه قوا اثر 
مستقیم بر آینده اقتصادی کشور داشته 
باشــد. عدم تقابل قدرت هــای داخلی با 
یکدیگر و کاهش چالش هــای احتمالی 
می تواند مهمترین نتیجه این انتخاب باشد.

با توجه به مشــخص بودن پارادایم ذهنی 
این جناح و همراهی سه قوه در قانونگذاری، 
اجرا و نظارت، اقتصاد آسیب دیده کشور را 

کمتر دچار نوسان های شدید خواهد کرد.
پیش بینی می شــود در صورتی که رئیس 
دولت ســیزدهم از اصولگرایان باشد، پس 
از اتمام انتخابــات و تحویل دولت از جناح 
اصالح طلب به جناح اصولگرا، شاهد کاهش 
مقطعی قیمت دالر داخلی باشــیم. اما در 
میان مدت شــاهد افزایــش ۲۰ درصدی 

قیمت های دالر خواهیم بود.
چراکه با توجه به نگاه اصولگرایان در رابطه 
با مســائل مرتبط با برجام و تحریم های 

بین المللی، افزایش دالر در میان مدت دور 
از ذهن نیســت. بنابراین علیرغم احتمال 
کاهش مقطعی قیمــت طالی داخلی، در 
میان مدت و پس از انتخابات می توان انتظار 

افزایش قیمت طالی داخلی را داشت.
با اشــاره به تجربه پیشــین آقای رئیسی 
به عنوان یکی از شــاخص ترین چهره های 
این جناح در قوه قضاییه، مبارزه با فســاد 
اقتصادی در سطحی کالن تر، می تواند در 
بهبود شرایط اقتصادی مورد توجه دولت 

جدید باشد.
با توجه به نگاه اصولگرایان در رابطه با مسائل 
مرتبط با برجام و تحریم های بین المللی، 
افزایــش دالر در میان مــدت دور از ذهن 
نیســت. بنابراین علیرغم احتمال کاهش 
مقطعی قیمت طالی داخلی، در میان مدت 
و پس از انتخابات می توان انتظار افزایش 

قیمت طالی داخلی را داشت.

  تاثیر پیروزی اصالح طلبان بر قیمت طال
انتخاب رییس جمهور از میان اصالح طلبان 
اتحاد میان ســه قــوه را به دنبــال ندارد 
و چالش های فعلی اقتصــاد می تواند در 
ابعاد مختلف ادامه داشته باشد. با توجه به 
مشــخص بودن پارادایم ذهنی این جناح 
و تفاوت دیدگاه با دو قوه مقننه و قضاییه، 
تصویب، اجرا و نظارت بــر اجرای قوانین 
می تواند با چالش های جدیدی همراه باشد.

پیش بینی می شــود در صورتیکه رییس 
جمهور منتخب مردم از اصالح طلبان باشد، 
آهنگ رشــد ارزش دالر داخلی با شیب 
کمتری آغاز شــده و در میان مدت رشد 
یکنواختی را تجربه کند. از طرفی با توجه 
به تالش ایشان برای تسهیل رابطه با مسایل 
مرتبط با برجــام و تحریم های بین الملل، 
افزایش ارزش دالر داخلی متناسب با تورم 
داخلی تا پایان ســال دور از ذهن نیست. 

بنابراین رشد طالی داخلی متناسب با رشد 
تورم نیز می تواند از تبعات این انتخاب باشد.

با اشاره به تجربه پیشین عبدالناصر همتی 
به عنوان یکی از شــاخص ترین چهره های 
این جنــاح در بانــک مرکــزی، رویکرد 
اتخاذ سیاست مالی متناســب با شرایط 
اقتصادی کشــور و تالش برای مســتقل 
کردن بانــک مرکزی می توانــد در بهبود 
 شرایط اقتصادی مورد توجه دولت جدید 

قرار بگیرد.
در صورتیکه رییس جمهور از اصالح طلبان 
باشد، آهنگ رشد ارزش دالر داخلی با شیب 
کمتری آغاز شــده و در میان مدت رشد 
یکنواختی را تجربه می کند. از طرفی با توجه 
به تالش ایشان برای تسهیل رابطه با مسایل 
مرتبط با برجام و تحریم های بین الملل، باید 
منتظر افزایش ارزش دالر و رشــد طالی 

داخلی متناسب با رشد تورم باشیم.

تاثیر انتخابات بر قیمت طال 

 با پیروزی کدام نامزد، طال ارزان می شود؟
از تاثیر انس جهانی طال کــه بگذریم، اکنون مهم ترین 
عامل در تعیین قیمت طال، نتیجه انتخابات ریاســت 
جمهوری است. اینکه کدام نامزد با کدام گرایش سیاسی 
و به خصوص سیاست خارجی بر سر کار بیاید بر قیمت 

طال در کوتاه مدت و میان مدت اثر می گذارد. 

بازار فناوری

خبرهای دوخطی

ارزان ترین موبایل های سامسونگ
قیمت ارزان ترین موبایل های سامسونگ در بازار تهران به شرح جدول زیر است :

      در پی برخی گمانه زنی ها درباره احتمال افزایش قیمت بلیت هواپیما، معاون سازمان هواپیمایی کشوری 
اعالم کرد فعال برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی نداریم.

      معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور به مردم توصیه کرد که یا شیرپاستوریزه مصرف 
کنند یا اگر تمایل به مصرف شیرخام دارند حتما آن را بجوشانند.

      مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد تا کنون بیش از ۸۶ 
درصد رانندگان حمل ونقل عمومی بین شهری تسهیالت کرونایی مصوب را دریافت کرده اند.

بازار رمز ارز
فراری از  رسانه ها و مردم؛

 شخصیت مرموز خالق بیت کوین کیست؟!
 )V( »شخصیت »وی
در فیلم ســینمایی 
»وی به نشانه انتقام« 
)V for Vendetta(، ساخته شده در سال 
۲00۵ میالدی، کاراکتر بسیار عجیبی دارد: 
مردی در پشــِت نقاب که بیننده هرگز او را 
نمی بیند و نمی شناسد، اما در نهایت، تاثیری 
شگفت از خود بر جای می گذارد و دست کم، 
دنیای سیاست در بریتانیاِی به تصویر کشیده 
شده در فیلم را زیر و رو می کند. درست مانند 
کسی که برای اولین بار بیت کوین را خلق کرد!

 Satoshi( »خیلی هــا »ساتوشــی ناکاموتــو
Nakamoto(، خالِق »بیت کوین« را با شخصیت 
»وی« مقایسه می کنند: کسی که نمی دانیم کیست 
و آیا اساسا وجود دارد یا نه، اما مطمئن هستیم که 
دنیاِی اقتصاد و دنیاِی سیاســت را تحت تاثیر قرار 
داده است.  اما واقعا حالق بیت کوین کیست؟ او یک 

فرد است یا گروه؟ 

  نابغه ای که ناپدید شد
تاریخچه بیت کوین، به عنوان مشهورترین رمزارِز 
جهان، چندان طوالنی نیست، اما در مقابل، بسیار 
رمزآلود است. بیت کوین، در سال ۲۰۰۸ میالدی، با 
انتشار مقاله ای از سوی »ساتوشی ناکاموتو«، معرفی 
شد، فردی که ادعا می شد ژاپنی است، متولد سال 

۱۹۷۵ میالدی است و اکنون ۴۶ سال دارد.
او نخستین بار در سال ۲۰۰۸ میالدی از بیت کوین 
و ساز و کار آن به عنوان یک »رمزارز« صحبت کرد، 
فرزندی که در واقع خودش خلق کرده بود و سعی 
داشت در قالب توضیحاتی، شیوه کارکرد و فلسفه اش 

را به بقیه نشان بدهد.
تا سال ۲۰۱۰، »ساتوشــی ناکاموتو« همچنان از 
کودِک فناورانه خود حمایــت می کرد و در جریان 
اصالِح کدنویســی اولیه هم فعال بود. با این همه، 
از همان ســال به بعد، این نابغه مرموز ناپدید شد 
و کســی نمی داند حاال که فرزندش به ۱۳ سالگی 
رسیده، ناکاموتو کجاست یا شخصا چقدر بیت کوین 

در اختیار دارد. 
سر و کله خالق بیت کوین عمال دیگر جایی پیدا نشده 
و ردپایی هم از او مشاهده نمی شود. تا پیش از سال 
۲۰۱۲، گاهی اظهارنظرهایی از »ساتوشی ناکاموتو« 
این سو و آن سو منتشر می شد، اظهارنظرهایی که 
عمدتا در مورد نظام بانکداری بودند. با این همه، حاال 
حتی همین حضور کم رنگ در دنیای رسانه و فضای 

آنالین هم از بین رفته است.

  کسی که چند نفر است
با این همه، هســتند کســانی که فکــر می کنند 
»ساتوشی ناکاموتو« در واقع یک نام مستعار برای 
یک تیم است، تیمی که بیت کوین را ایجاد کرده اند 
و بعد، پشــت هویِت یک ناِم خیالی پنهان شده اند. 
خیلی ها می گویند شاید اصال بیت کوین منشا ژاپنی 

نداشته باشد و جایی در آمریکا طراحی شده باشد.
تاریخچه بیت کوین، به عنوان مشهورترین رمزارِز 
جهان، چندان طوالنی نیست، اما در مقابل، بسیار 
رمزآلود است. بیت کوین، در سال ۲۰۰۸ میالدی، با 
انتشار مقاله ای از سوی »ساتوشی ناکاموتو«، معرفی 
شد، فردی که ادعا می شد ژاپنی است، متولد سال 

۱۹۷۵ میالدی است و اکنون ۴۶ سال دارد.
اظهارنظرهایی از این قبیل عموما از یک منشا واحد 
منشعب می شوند: کدنویسی هاِی منتهی به خلِق 
بیت کوین و اساسا کل داستاِن این رمزارِز جهانی، 
به مراتب کامل تر از آن هســتند کــه کار یک نفر 
باشــند. برخی حتی صحبت از یک تیــم ۱۱ نفره 
کرده انــد و برخی دیگر هم گفته انــد که اگر خالق 
بیت کوین واقعا یک نفر بوده باشد، آن یک نفر باید 
نبوغ افسانه ای داشته باشد. حدس و گمان در مورد 
هویِت واقعی »ساتوشــی ناکاموتو« البته کم نبوده 
است. در سال ۲۰۱۴ میالدی، نشریه »نیوزویک«، 
یک فیزیک داِن ژاپنی-آمریکایــی به نام »دوریان 
ناکاموتو« )Dorian Nakamoto( را به عنوان 

مرِد پشت پرده بیت کوین معرفی کرد.
شــباهت های »دوریــان ناکاموتو« بــا چیزی که 
رسانه های تشنه اطالعات می خواستند، کم نبود: 
مردی ژاپنی االصل با نام خانوادگِی مشــابه که در 
آمریکا زندگی می کرد، چهره اش به پرفســورهاِی 
دیوانه فیلم ها بی شباهت نبود و تا حدی هم گوشه گیر 
به نظر می رسید. »دوریان ناکاموتو« اما با قاطعیت این 

موضوع را رد کرد.

  آیا »ایالن ماســک« همان »ساتوشی 
ناکاموتو« است؟

در این میان، یکی از خبرسازترین موضوعات مرتبط 

با بیت کوین، حمایت »ایالن ماســک«، میلیاردر و 
کارآفرین آمریکایی از بیت کوین بود. »ایالن ماسک«، 
مدیرعامل شرکت خودروسازی »تسال«  است که 
حتی در دنیای ابرثروتمنداِن جهان هم شخصیت 

عجیب و غریبی به حساب می آید.
چندی پیش، او به اندازه ۱٫۵ میلیارد دالر بیت کوین 
خرید و اعالم کرد که »تسال« بخشی از تراکنش های 
مالی خود را با بیت کویــن انجام خواهد داد. همین 
موضوع، ناگهان به جهِش کم ســابقه ای در قیمت 
بیت کوین انجامید و توجه ها به »ایالن ماسک« هم 

همپای آن باال رفت.
 )Justin Sun( »چندی بعد، »جاستین ســان
بنیان گذار رمزارز »ترون« )TRON( مدعی شد که 
»ایالن ماسک« و »ساتوشی ناکاموتو« در واقع یک 
نفر هستند. »سان« در صفحه توئیتری خود نوشت: 

»ایالن ماسک همان »ساتوشی ناکاموتو« است.«
واکنِش مــرِد عجیِب دنیــای فناوری، بــه اندازه 
شــخصیتش عجیب بود. »ایالن ماسک« در ابتدا 
این موضوع را به کل انکار کرد و کمی بعد هم گفت 
که به دلیل مخاطرات محیط زیستِی ناشی از تولید 
بیت کوین، همچون مصرف بــاالِی برق در هنگام 
اســتخراج این رمزارز، دیگر از بیت کوین استفاده 
نمی کند. بیت کوین با این اقدام »ایالن ماســک«، 

نزولی قابل توجه را تجربه کرد.
طرفداران بیت کوین، از »خیانت« مدیرعامل »تسال« 
به بیت کوین انتقاد کردند و البته کمی بعد، تقریبا 
همه مطمئن شدند که »ایالن ماسک« نمی تواند 
»ساتوشی ناکاموتو« باشد، چرا که اگر بود، نوجوان 

۱۳ ساله اش را به دست خودش نمی کشت.

  از »نظریه توطئه« تا واقعیت
یکــی از توضحیات قابــل قبول بــرای اینکه چرا 
»ساتوشی ناکاموتو« ناپدید شده و ردی از او در دنیای 
مجازی و واقعی دیده نمی شــود، می تواند استفاده 
تبلیغاتی از این موضوع باشد. فرض کنید شما یک 
تیم دانشگاهی باشید )مشابه تیمی که »فیسبوک« 
را طراحی کرد( که نام تان را بر حسب اتفاق یا خجالت 
منتشر نکرده اید، اما بعد که مشهور شدید و همین 
اختفا از منظر رســانه ها هم بر شــهرت تان افزود، 
می توانید از این موضوع استفاده تبلیغاتی هم بکنید!

بنابراین، شاید بهتر باشــد پیش از آنکه به این فکر 
کنیم که شــاید بیت کوین هم مانند ویروس کرونا 
دستپخِت آدم هایی در پشِت پرده است که جهان 
را اداره می کنند )تئوری توطئه( کمی هم واقع بین 
باشیم و به این بیندیشیم که شاید هم دنیا آنچنان پر 

رمز و راز نیست که ما فکر می کنیم.

تجارت نیوز
خـــبــــر



 فروشنده در یک مجموعه معتبر در  اصفهان
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امکان  تدریس  درکالس های اموزشگاه نیز وجود دارد 

جهت تعیین  وقت   مصاحبه
فقط  از  16عصر الی 21شب  

09133889310

به تعدادی  نیروی جوان جهــت کار در کارگاه چاپ 
لباس)همراه با اموزش( نیازمندیم

 محدوده خیابان ابن سینا     09389995801

مهندس برق و الکترونیک، تمام وقت
  با تسلط کامل به میکروکنترلرها

  با تجربه کافی،   حقوق ثابت،   بیمه تکمیلی
  اضافه کاری،   سرویس

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

)Whatsapp( 09135950269
job.company2020@gmail.com

   بازاریاب خانم / آقا   حضوری
 اصفهان: 4 نفر

 نجف آباد: 1 نفر 
 شهرضا : 1نفر

  آموزش رایگان  فنون بازاریابی 
  حقوق باالی 8 میلیون + پورســانت عالی+ عیدی 

+سنوات   
هزینه  ایاب و ذهاب

  واجدین شرایط فقط   تماس یا ارسال رزومه واتساپ 
35238192 ،  09137178432
Www.danapakhsh.com

کارشناس فروش خانم، تمام وقت
  عالقمند به فــروش مواد شــیمیایی و عالقمند به 

فعالیت های بازرگانی
  داشتن فن بیان و روابط عمومی باال

  آشنا با کار با کامپیوتر و زبان انگلیسی
  توانایی حضور در جلسات تهران بصورت ماموریتی 

)حداقل 2 بار در ماه(
  حقوق،   بیمه

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

info@solanoil.com :ارسال رزومه

  فروشنده آقا/ خانم -کار در   فروشگاه پوشاک
  با سابقه کار و بدون سابقه کار   

  تمام وقت  /   نیمه وقت 
36272316  ،09103453117

 شــرکت علیجانی جهت تکمیل کادر  فروش خود 
استخدام مینماید.

** نیروی  فروش خانم و آقا ) اصفهان و حومه ( 
** سرپرست با تیم  فروش 

  حقوق ثابت اداره  کار + مزایای + پورسانت ویژه + پاداش 
+ بیمه از اول استخدام   

  لطفا رزومه خود را به ایمیل
 alijani.parleman@gmail.com 

یا شماره واتساپ  09162894020
ارسال نمائید و یا با شماره  09123762066 

تماس حاصل فرمایید.

کارمند اداری خانم،  تمام وقت
  سن: 25 تا 35 سال

  مهارت در ارتباط با مشتری و فن بیان قوی
  منظم در رفت آمد و محیط کار،   مسئولیت پذیر

  آشنا با برنامه های آفیس )ورد، اکسل و...(
  ساعت کار 9 تا 6 )یک ساعت تایم ناهار(

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09360956469

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

 دعوت به همکاری  شرکت تجهیزات پزشکی در زمینه 
)پخش لوازم پزشکی (

 در  3 ردیف شغلی :  
 **  کارشناس فروش تلفنی خانم 

 **     ویزیتور خانم 
 **     مدیر فروش خانم  

   بدون سابقه کار و با  سابقه کار      
آموزش رایگان، حقوق  ثابت + پورسانت عالی +    بیمه    

فقط   ارسال رزومه واتساپ
33384826 ،09135502946

 محدوده دروازه تهران 

کسب و کار
دوشنبه 24 خرداد 1400 | شمـاره 802
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رونمایی از تاکسی هوایی خودران استارت آپ آمریکایی
یک استارت آپ آمریکایی اعالم کرده که تاکسی هوایی خودران خود را در سال ۲۰۲۴ به پرواز در خواهد 

آورد.
 اســتارت آپ  Archer Aviation  که در کالیفرنیا واقع شده، طی یک رویداد زنده، از تاکسی هوایی 
کامال خودران خود موسوم به  Maker  رونمایی کرد که نخستین پروازهای آن برای اواخر سال جاری 

برنامه ریزی شده اند.
تاکسی هوایی Maker، نخستین نمونه ای است که Archer Aviation برای به دست آوردن گواهینامه، 

آزمایش ها را با آن انجام می دهد. این شرکت امیدوار است که نهایتا تولید انبوه تاکسی هوایی خود را برای حمل و نقل 
تجاری آغاز کند. این تاکسی هوایی که به هواپیمای  VoloConnect  شرکت  Volocopter  شباهت دارد، می تواند به 

سرعت ۲۴۰ کیلومتر در ساعت دست یابد. پهنای بال این تاکسی هوایی که وزن آن ۱۴۹۶ کیلوگرم است، به ۲/۱۲ متر می رسد و ۱۲ روتور روی 
آن قرار گرفته اند. طراحی این تاکسی هوایی مانند سایر نمونه های ابتدایی هواپیماهای الکتریکی است اما تفاوت اینجاست که تاکسی هوایی، 
به شش وسیله جانبی پنج تیغه مجهز است که امکان بلند شدن آن را فراهم می کنند و همچنین شش روتور کوچک تر دو تیغه که فقط هنگام 

معلق شدن و پرواز مورد استفاده قرار می گیرند.

تا اینجای کار توانسته اید به 
همکاران خود القا کنید که 
درخواست پاداش و ترفیع 

شغلیشان را به خوبی شنیده و 
درک کرده اید. اما نکته کار این 

است که نباید به صورت آنی 
پاسخ درخواست را بدهید

،،
ایران تلنت

یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

گفت و گو با فرزام توسلی بنیان گذار » ایران مجوز «؛

ایران مجوز؛ استارت آپ موفق این روز های موسیقی ایران

 اهالی موسیقی مدتی است با برند ایران مجوز آشنا هستند. 
استارت آپی متفاوت که در سال های گذشته کنسرت های 
بسیاری را برگزار کرده و ناشر آثار بسیاری از هنرمندان نیز 

بوده است. به این بهانه با فرزام توسلی مدیر عامل شرکت به گفت و گو نشستیم:

  از ایران مجوز به عنوان » اولین شرکت هنرمندان مستقل در ایران « یاد شده؛ 
بیشتر توضیح می دهید؟

منظور از مستقل یاIndependent  هنرمندان حوزه موسیقی بدون شرکت است. در واقع 
شامل بخش زیادی از آن ها هم می شود. البته مستقل در دنیای هنر معنی دیگری هم می دهد. 

که این جا منظور ما نیست.

  این اولین بودن خوب بوده یا دشواری هایش بیشتر به چشم آمده؟
طبیعتاً مثل هر اولین دیگری سختی های خودش را داشته ولی به نظرم بهترین بودن الیق 
تقدیر است. شما می توانید بر مبنای بخت و اقبال اولین باشید. اما بهترین بودن قطعاً بر مبنای 

تالش کارآمد است.

سال پیش هم بنا بر آماری که دفتر امور موسیقی به صورت ادواری منتشر می کند 
فعال ترین ناشر ایران بودید. به نظر وضعیت ویژه ای که کرونا ایجاد کرده خیلی روی 

استارت آپ ایران مجوز تاثیری نداشته است.
اصالً تمرکزی رو این قضیه نداشتیم. ولی بازتابی که در چند ماه اخیر داشته بیشتر از 
حد تصور ما بوده و انرژی خوبی بین تیم پخش شده است. ایران مجوز تقریباً از شش 
ماه دوم فعالیتش جزو فعالترین ها بوده به این دلیل که سال های پیش، ما شرکت 
خودمان را تاسیس نکرده بودیم و از شرکت های دیگر استفاده می کردیم. آمارمان 
بین چندین موسسه دیگر تقسیم می شد. و به چشم نمی آمد. از طرف دیگر تعداد 
آثاری که ما در سال پیش با همکاری شرکت های دیگر منتشر کردیم. تقریباً بیش از 
دو برابر آن چیزی است که اعالم شده است. برای سال های آینده هم دوست داریم 

بیشتر شرکت همکار باشیم. 

  از نگاه کســب و کار، فکر می کنید چقدر با خارج شدن از استارت آپ 
و تبدیل شــدن به یک شــرکت فاصله دارید؟ یا معتقدید االن از دوران 

استارت آپ گذشتید؟
قطعاً ایران مجوز هنوز استارت آپ محسوب می شود. به ویژه از نگاه مالی باتوجه به شرایط فعلی 
اقتصاد کشور هنوز به ثباتی که باید نرسیدیم. در واقع نشر در ایران هنوز تبدیل به صنعت نشده 
است. از نظر نوع خدماتی که ارائه می کنیم هم هنوز گسترش های بسیاری زیادی مانده است. 
در واقع بخش زیادی از زمان در بازارسازی گرفته می شود. چون یا خدمات ما پیش از این وجود 

نداشته است و یا توسط واسطه ها و اشخاصی که به استاندارد ها آشنا نبودند. انجام می شد.

  در صنعت موسیقی ایران ایده ها بیش تر تاثیر گذارند یا سرمایه؟
قطعاً ایده؛ البته اگه درست پردازش بشود.

  با توجه به این که شما اولین بودید قطعاً افرادی این ایده را تکرار کردند؛ االن رقیبی 
هم دارید؟

در ارائه بعضی از خدمات بسیار زیاد؛ به ویژه در حوزه پخش مجازی موسیقی یا حتی مجوز. ولی 
در مورد خدمات جدیدتر ایران مجوز فعال نه! در مورد کلیت  ایران مجوز  چندین کپی ضعیف 
داشتیم که در برندینگ همانFast Follower  های معروف هستند. ما خوشحال می شویم 

که رقیب حرفه ای داشته باشیم. ولی تا االن با اشتباهاتشان در ورود به این صنعت بیشتر باعث 
پسرفت شدند.

  تولید محتوا در موسیقی دقیقاً چیست؟
در ایران فعالً تولید موسیقی و موزیک ویدئو؛ ولی در صنعت جهانی موسیقی خود ویدئوهای حوزه 
موسیقی به ده ها مورد بخش بندی می شوند. یا تولید محتوا در شبکه های اجتماعی خودش 

روش های گوناگونی دارد.

  در صنعت جهانی دو راه اصلی برای درآمد از موسیقی وجود دارد نشر آن و کنسرت، 
در ایران چگونه است؟

اسکیل صنعت موسیقی ایران علی رغم پتانسیلش رشد آن چنانی نکرده است. در زمینه نشر 
که پیش از ما برای سال ها نزدیک صفر بوده و کنسرت هم تا پیش از کرونا، نسبت به روند درآمد 

جهانیش بیشتر به شوخی نزدیک بوده است.
ما هنوز در این مملکت کنسرت ۲۰ یا 3۰ هزار نفر به باال برگزار نکرده ایم. ضمن این که رقابت 
در صنعت ایرانی تقریباً وجود ندارد. مارکت موســیقی در ایران لحاف چهل تیکه شده است. 
شما فرض کنیدیکی از خواننده های لس آنجلسی برای اجرا به ایران بیاید به راحتی کنسرت 
خوانندگان مجاز ما در حاشیه خواهد رفت! یا بعضی از رپرهای پرطرفدار کشور و...  این انحصار و 
نبود رقابت خودش همه اعداد و ارقام ما را در حد شوخی نگه می دارد! حال شما مارکت جهانی 
را نیز تصور کنید. مثاًل متالیکا یا همین ستاره های جهانی امروز دنیا، به راحتی ورزشگاه آزادی 
را پر خواهند کرد. جالب این که در صورت برگزاری این رویداد ها نتایجی که حاصل می شود. 
خیلی فراتر از درآمد در موسیقی است. در واقع اقتصاد کشور می تواند تغییر کند. قطعا شما سر 

و صدای گروه BTS را شنیده اید.

  از اساس ما می توانیم روزی گروه یا شخصی شبیه BTS را به دنیا معرفی کنیم؟
با دست های بسته نه! ما یک نوع از برند را داریم به نام برند مکان که زیر مجموعه آن برند های 
کشوری است. یعنی برند سازی هایی که در سطح یک کشور انجام می شود. عموماً استراتژی های 
این گونه از برند ها در سطح کالن طرح خواهد شد. پیش از این، همه گیری سریال های کره ای را 
داشتیم حتی اگر یک آماری از دانش آموزان ایرانی بگیرید می بینید واردات فرهنگی کره جنوبی 

به ایران خیلی عمیق تر از این حرفاست.

اقتصاد آنالین
گــــــزارش

استارت آپ

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

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

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

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: شاخه سبز

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

یکــی از ســخت ترین 
موقعیت هایــی کــه به 
عنوان یــک مدیر بعضی 
اوقــات گریبان شــما را 
می گیرد، تبدیل جلســه 
بازخورد به جلسه ای برای 
صحبت دربــاره ترفیع و 
پاداش کارکنــان خواهد بود. وقتی به 
کارکنان بازخورد مثبت ارائه می دهید 
باید آماده شنیدن و پاسخ به درخواست 
پاداش کارکنان را هم داشته باشید و 
متعاقب آن، پاسخ های مناسبی به این 
درخواســت ها در ذهن داشته باشید. 
ممکن اســت انتظار شــنیدن چنین 
درخواست هایی را نداشته باشید، اما 
نفس عمیقی بکشــید و به یاد داشته 
باشــید که چنین درخواســت هایی 
فرصتی است تا به همکاران خود نشان 
دهید که تا چه حد بــرای آنان ارزش 
قائل هستید و تا چه حد به آنها کمک 
خواهید کرد تا به جایگاهی که لیاقتش 

را دارند برسند.
حال برای اینکه بتوانید این فرصت را 
غنیمت بشمارید باید بدانید برای پاسخ 
به درخواست پاداش و ترفیع کارکنان 
باید چه مسائلی را مدنظر قرار دهید. 
در ادامه مهم ترین این مسائل را با هم 

بررسی خواهیم کرد.

    برای پاسخ به درخواست پاداش 
کارکنان سیاست ها و روندهای 

سازمان خود را مرور کنید
پیش از آنکه هــر کار دیگری صورت 
دهید، مطمئن شوید با تمام سیاست ها 
و روندهای سازمان خود در خصوص 
پاداش و ترفیع آشنایی کامل دارید. اگر 
مبانی اولیه را بدانید، نه تنها اطمینان 
دارید که رویکرد شما رویکری کاماًل 
سازنده خواهد بود، بلکه هر درخواست 
کارکنان مبنی بر پاداش و ترفیع را به 
بهترین شــکل ممکن پاسخ خواهید 
داد. اگر مطمئن نیســتید که چنین 
اطالعاتی وجــود دارد یا این اطالعات 
دقیقاً کجاست، می توانید به همکاران و 

متولیان امر مراجعه نمایید.

    کارکنان و تیم خود را ارزیابی 
کنید

هیــچ مدیــر کارآزمــوده ای بدون 
ارزیابی های اولیه از کارکنان سازمان 
وارد چنین جلســه ای نمی شود. برای 
مثال مدیران باید بدانند که آیا کارکنان 
تمام ابعاد مسئولیت شــغلی خود را 
با کیفیــت مطلوب پیــش می برند. 
آیا عملکرد کارکنان به نوعی اســت 
که نیازها و انتظارات شــغلی مربوط 
به موقعیت شــغلی باالتری را تحقق 
بخشــد؟ با تحلیــل ایــن اطالعات 
می توانید نتایج درستی به دست آورید.

هدف این است که پیش از مواجهه با 
درخواســت پاداش و ترفیع کارکنان 
پاســخ هر فرد را بدانیــد؛ بدانید چه 
افرادی لیاقت و کفایت ترفیع و پاداش 
را دارند و پاســخ شــما به چه افرادی 

مثبت و به چه افرادی منفی است.

    انتظارات کارمندان را پیش از 
جلسه مشخص نمایید

آیا ســازمان بودجه این کار را ندارد؟ 
آیا شــخصی دروِن تیم، کار خود را به 
درستی انجام نمی دهد؟ آیا در سازمان 
شما کارکنانی وجود دارند که انتظار و 
درخواست پاداش و ترفیع را دارند و این 
اتفاق نمی افتد؟ باید پیش از اینکه کار 
به ناراحتی و تنش بینجامد مشکالت و 
چالش های موجود را با کارمندان خود 
در میان بگذارید؛ البته کــه این کار، 

بسیار مشــکل خواهد بود، اما بهتر از 
عواقبی است که متوجه عدم بیان این 

نکات است.
مثاًل می توانید این طور آغاز کنید:

می دانم که سه شــنبه هفته بعد قرار 
اســت راجع به عملکرد شما در سال 
اخیر صحبت کنیم. همچنین، می دانم 
که احتمال دارد انتظار ترفیع شــغلی 
داشته باشی، می خواهم بدانی که در 
حال حاضر به دلیــل نبود منابع مالی 

کافی امکان این کار وجود ندارد، اما 3 
ماه دیگر می توانیم این موضوع را مجدد 

به بحث بگذاریم.
با این کار انتظارات کارکنان را شــکل 
داده و نحوه پاسخ به درخواست پاداش 

و ترفیع آنان را آسان تر خواهید کرد.

    اطالعات بیشتری بخواهید
یکی از کارهای شــما به عنوان مدیر 
شــنیدن دقیق و کامل درخواســت 

پــاداش و ترفیع کارکنان اســت. اما 
پس از آن هم نباید خیلی سریع به آن 

درخواست پاسخ دهید.
شــما به عنوان یک مدیر نه تنها باید 
دالیل همکاران خود را بدانید تا بتوانید 
تصمیم بهتری گرفته و دپارتمان منابع 
انســانی و مدیران شــرکت را مطلع 
نمایید، بلکه در صورت وجود مشکالت 
دیگر مثاًل سوتفاهم و نبود هماهنگی 
در خصــوص انتظارات شــغلی، باید 
بتوانید آن ها را در درجه اول تشخیص 
داده و پــس از آن در صدد رفعشــان 

برآیید.

    برنامه زمانــی واقع گرایانه ای 
برای پاسخگویی مشخص کنید

تا اینجای کار توانسته اید به همکاران 
خود القا کنید که درخواســت پاداش 
و ترفیع شغلیشان را به خوبی شنیده 
و درک کرده ایــد. اما نکتــه کار این 
اســت که نباید به صورت آنی پاسخ 
درخواست را بدهید. پاسخ هایی که به 
صورت آنی داده می شوند همواره حس 
بی دقتی و سرسری بودن را به مخاطب 
منتقل می کنــد. به جــای این گونه 

پاســخ ها به همکاران خود بگویید که 
درخواستشان را مورد تحلیل قرار داده 
و تا چند روز آینــده درباره آن با آن ها 

صحبت خواهید کرد.

    به کلمات و جمالت خود دقت 
کنید

پاسخ شما به درخواست پاداش و ترفیع 
کارکنان هرچه که باشد باید به دقت و 
در کمال صداقت و روراستی بیان گردد. 
دادن امید واهــی در خصوص ترفیع 
کارکنان کاری بســیار اشتباه است و 
نباید آن را با خوشــبینی در خصوص 

آینده اشتباه گرفت.

    پاسخ به درخواست ها
اینک پس از تحلیل و پاسخ درست به 
درخواست ترفیع و پاداش کارکنان در 
جلسه اول، وقت آن رسیده که پاسخی 
که به دنبالش هستند را به آنان اعالم 
نماییــد. در ابتدا، اســتراتژی خود را 
مشــخص کنید. تصمیماتی دقیق و 
توضیحاتی قانع کننــده آماده کنید. 
همچنین در این راه می توانید با رئیس 

خود مشورت کنید.

چگونه به درخواست پاداش و ترفیع کارکنان پاسخ دهیم؟

پاسخ مثبت یا منفی؛ رفتار درست مهم تر است 

پاسخ شما به 
درخواست پاداش و 

ترفیع کارکنان هرچه 
که باشد باید به دقت 
و در کمال صداقت و 
روراستی بیان گردد

مدیریت و پاسخ به درخواست پاداش کارکنان )یا در خواست 
ترفیع شان( یکی از چالش برانگیزترین وظایف و تصمیمات 
مدیران در سازمان هاست. وقتی قرار است در خصوص عملکرد 
کارکنان با آنان صحبت کنید، تفاوتی ندارد شما کدام طرف 
میز نشسته اید؛ فرقی ندارد شما رئیس باشید یا مرئوس. در هر 
صورت، جلسه ای سخت برای هر دوی شما در پیش خواهد بود.

اگر شما مدیر یک سازمان بزرگ باشید و بخواهید عالوه بر پیش  
بردن حجم باالی کارهای مدیریتی خود، به کارکنان بازخورد 
عملکردی هم ارائه دهید، کار بسیار سختی در پیش خواهید 
داشت. اگر کارمند هم باشید، باید طاقت شنیدن انتقادهای 
سازنده )آن هم به صورت رو در رو( را داشته باشید. به هر حال 

برای هر دو طرف این فرآیند مشکل خواهد بود.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

