
رویــــداد آبفـــا

اصفهان میزبان برگزاری نمایشگاه تخصصی طال کسب رتبه های خالق، عالی و برتر شرکت آبفا در جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان

همیــن  د ر چها
تخصصی  نمایشگاه 
طال، فلــزات گرانبها، گوهرســنگ، 
ماشــین آالت و صنایع وابســته در 
خرداد ماه در اصفهان برگزار می شود 
و بازدیدکنندکان آن تخصصی خواهند 

بود.

مشارکت کنندگان این نمایشگاه تخصصی از 
استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، 
یزد  و فارس حضــور می یابنــد، همچنین 
رویدادهایی چون میز طال و نشست تخصصی 
روسای طال کشــور برای حل مشکالت این 
صنف برگزار می شــود. علی یارمحمدیان 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های استان 
اصفهان در نشســت خبــری چهاردهمین 
نمایشــگاه تخصصی طال، فلــزات گرانبها، 
گوهرسنگ، ماشــین آالت و صنایع وابسته 
اصفهان، با بیان اینکه متاســفانه کرونا بالی 
جان اقتصاد کشــور، اســتان و دنیا شده و 
بسیاری را با صدمات مواجه کرده است اذعان 
داشت :  امیدوارم با از بین رفتن این ویروس 
به زندگی عــادی برگردیــم و فعالیت های 
اقتصادی به حالت اولیه خــود بازگردد. وی 
با بیان اینکه با برپایی نمایشــگاه ها امید به 
دل فعــاالن اقتصادی برمی گــردد، گفت: 
شرکت نمایشگاه اصفهان با همکاری مرکز 
بهداشت، محل قبلی نمایشــگاه را به محل 
واکسیناســیون کرونا تبدیل کــرد و امروز 
نمایشــگاه به محل امید شــهروندان برای 

واکسینه شدن تبدیل شده است. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های استان 
اصفهان با بیان اینکه تشدید کرونا و گسترش 
این بیمــاری موجب تعطیلی نمایشــگاه از 
اوایل اسفند سال گذشته شــد، اظهار کرد: 
خوشبختانه با توجه به وضعیت نارنجی و زرد 
قادر به برپایی نمایشگاه ها هستیم و این مجوز 
را داریم تا با حفظ پروتکل ها نمایشگاه ها را با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای مشارکت 
کننــدگان، غرفــه داران و بازدیدکنندکان 
برگزار کنیم.وی تاکید کــرد: امروز به ازای 
هــر ۴۰ متر یک نفــر تراکــم جمعیتی در 
نمایشگاه وجود دارد که این فضا در مقایسه 
با دیگر مراکز اقتصادی بسیار مناسب است.

یارمحمدیان افزود: نمایشــگاه اصفهان در 

برپایی نمایشگاه های مختلف همواره از نرم 
افزار ماسک اســتفاده می کند و در صورت 
شناســایی افراد مبتال به کرونــا، افراد را به 

سمت قرنطینه هدایت می کند. 
همچنین در برگزاری نمایشگاه ها استفاده 
افراد از ماســک اجباری است و این موضوع 
به صورت صــد درصدی رعایت می شــود.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های استان 
اصفهان با ابراز خوشــحالی نسبت به اینکه 
اولین نمایشــگاه اصفهان در ســال ۱۴۰۰، 
پنجم تا هشــتم خرداد ماه برگزار می شود، 
گفــت: چهاردهمین نمایشــگاه تخصصی 
طال، فلزات گرانبها، گوهرســنگ، ماشــین 
آالت و صنایع وابســته در خرداد ماه برگزار 
 می شــود و بازدیدکننــدکان آن تخصصی

 خواهند بود.
وی گفت: مشارکت کنندگان این نمایشگاه 
تخصصی از اســتان های اصفهــان، تهران، 
خراســان رضوی، یزد  و فــارس حضور می 
یابند، همچنیــن رویدادهایی چون میز طال 
و نشست تخصصی روسای طال کشور برای 
حل مشــکالت این صنف برگزار می شود.

یارمحمدیان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه 
چهاردهمین نمایشــگاه طالی اصفهان به 
عنوان نخستین نمایشــگاه امسال با حضور 
پرقدرتی در این ســایت برگزار شود، افزود: 
بعد از طال، نمایشــگاه تخصصی دام و طیور 
به عنوان دومین نمایشگاه بزرگ امسال ۱۸ 
تا ۲۱ خرداد ماه برگزار می شود و امید است 
با افزایــش برپایی نمایشــگاه های مختلف 
شــاهد رونق فعالیت های اقتصادی شهر و 

کشور باشیم.

    ۹۰ درصد تولیدات طالی کشور در 

اصفهان تولید می شود
در ادامه حسین سیدمعلمی مجری برگزاری 
چهاردهمین نمایشگاه طال، فلزات گرانبها، 
گوهرسنگ ها، ماشین آالت  و صنایع وابسته 
اصفهان در این نشســت، با بیان اینکه این 
نمایشگاه از پنج تا هشــت خرداد ماه برگزار 
می شــود، اظهار کــرد: نمایشــگاه طالی 
اصفهان، تنها نمایشگاه تخصصی طال ایران 
است، چراکه ۷۰ درصد ماشین سازان صنعت 
طال و همچنین  ۹۰ درصــد تولیدات طالی 

کشور در اصفهان تولید می شود.
وی با بیان اینکه امروز مصنوعات و محصوالت 
طال فرصت خوبی برای سرمایه گذاری است، 
گفت: با ریزش رمز ارزها و همچنین ریزش 
قیمت طــال، ایــن مصنوع تنها جــای امن 
برای ســرمایه گذاری مردم است.معلمی با 
اشاره به ســه اتفاق خوب همزمان با برپایی 
چهاردهمین نمایشگاه طال اصفهان، گفت: 
برپایی جلســه روســای اتحادیه های طال 
کشــور، برپایی میز طالی صادرات و معرفی 
اولین شهرک طالی کشــور از اتفاقات مهم 

این دوره از نمایشگاه است.
مجری برگزاری چهاردهمین نمایشگاه طال، 
فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت 
 و صنایع وابســته اصفهان با بیان اینکه این 
نمایشــگاه در قالب ۶۰ غرفه و در مساحت 
۱۲ هــزار مترمربع برگزار می شــود، افزود: 
۷۰ درصد این نمایشگاه در قالب بخش های 
تخصصی و ۳۰ درصــد دیگر در قالب گالری 
های صنعت طال و جواهر است.وی ادامه داد: 
در صورت رفع مشکل روادید بازدیدکنندگان 
خارجــی چهاردهمیــن نمایشــگاه طــال 
 اصفهان از عــراق، ترکیه، اربیــل خواهند

 بود.

شــانزدهمین  در 
فرهنگی  جشنواره 
روابط عمومی های اســتان اصفهان، 
شرکت آب وفاضالب در میان 31 دستگاه، 
رتبه های خالق، عالــی و برتر را به خود 

اختصاص داد.

براساس ارزیابی و رای هیات داوران شانزدهمین 
جشنواره روابط عمومی ، آبفای استان اصفهان 
دربخش های اطالع یابی و افکار سنجی، روابط 

عمومی دیجیتال، ارتباطات رسانه ای و رویداد 
پردازی رتبه خالق را کسب کرد.

همچنین این شرکت در بخش های مسئولیت 

اجتماعی، محتوا سازی، برنامه ریزی و ارزیابی 
اثربخشــی حائزرتبه عالی، و در بخش های 
نوآوری، فعالیت های پیشرو و تحقیق و پژوهش 

رتبه برتر را به خود اختصاص داد.
شایان ذکر اســت در این مراسم که با حضور 
استاندار اصفهان برگزار شــد، چهار تندیس 
رتبه خالق، ۱۲ تندیس رتبه عالی، ۲۱ تندیس 
رتبه برتر و ۶ دیپلم افتخار جشنواره با عنوان 
رتبه پویا به روابط عمومی های استان اصفهان 

تعلق گرفت.

یلدا توکلی
گــــــزارش

اخبار اصفهان
گــــــزارش
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قیمت 2۰۰۰ تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

همزمان با معرفی برترین روابط عمومی های استان اتفاق افتاد ؛  

رونمایی از سامانه رویدادهای شهر
 event.isfahan.ir این سامانه توسط اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان به آدرس 

طراحی و اجرا شده است 2 ادامه در صفحه 

بازار طال و سکه 1400/2/27 ساعت 16:05

 
رمز ارزها ،بورسی 
دیگر برای ایرانی ها!

این روزهــا بیت کویــن و دیگر 
ارزهای دیجیتال مــدام در حال 
کاهش قیمت هســتند و اتفاقا 
کسانی مانند ایالن ماسک که با 
ســرمایه گذاری های خود باعث 
پیشــرفت هــای ناگهانــی این 
ارزها شدند اکنون  با شعار هایی 
همچون حمایت از محیط زیست 
در حال واژگون کردن این ارزها 
هستند. ســوال اینجاست که آیا 
ایالن ماسک و دیگران دو ماه پیش 
اطالع نداشتند تولید رمز ارز باعث 
آلودگی بیش از حد محیط زیست 
می شود؟ ما  در چند ماه پیش مدام 
از دخالت های بیجا در بازار بورس 
شکایت داشته ایم و داریم و فکر 
می کردیم  چنین کاله برداری هایی 
فقط در ایران امکان وقوع دارند اما 
بازار رمز ارزها نشــان داد در تمام 
دنیا هنوز دخالت ها و جو سازی ها 
یکی از عوامل اصلی کسب درآمد 

است. 
با افزایــش مقبولیــت ارزهای 
دیجیتالی، مسیر آن ها به سمت 
کاربردهای خردتر نیز هموار شد. 
قرار است یکی از شهرهای کوچک 

در ایالت داکوتای شمالی...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
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2 ادامه در صفحه 
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8

اولین روزنامه 

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

 چالش رئیس جمهور آینده با قیمت بنزین؛ آزادسازی تا مرز
 ۲۰ هزار تومان امکان پذیر است؟ 

جدال با بنزین!
     رئیس جمهور آینده ایران باید برنامه ویژه و حساب شده ای برای مدیریت مصرف و بهای انرژی 

در دستور کار داشته باشد

7

بهترین شغل برای آدم های درون گرا چیست؟

 احتمال واریز 3۰ درصد از
 باقیمانده سود سهام عدالت به حساب سهامداران

پیگیری های انجام شده حاکی از آن است که به احتمال زیاد از ۵۰ درصد باقیمانده سود سهام عدالت، 
۳۰ درصد آن به حساب سهامداران پرداخت می شود 
و ۲۰ درصد دیگر بعد از تکمیل ســودهای واریز 
شده از سوی شرکت های سرمایه پذیر در اختیار 

مشموالن قرار می گیرد.
 نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت برای 
سهامداران ۲ روش مســتقیم و غیرمستقیم 
در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ســال ۹۹ انجام شد، 
دارندگان سهام ۵۰۰ هزار تومانی، رقمی حدود 
۲۰۰ هزار تومان دریافت کردند و برای دارندگان 

سهام یک میلیون تومانی دو برابر ...

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,175,0009,675,000قدیم

سکه طرح 
10,082,0009,481,000جدید

5,950,0005,250,000نیم سکه

3,905,0003,335,000ربع سکه

2,252,0001,867,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,373,9004,509,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,01,1001,026,900 عیار

طالی آب شده 
4,380,0004,510,000نقدی

یک گرم طالی 
241,347,9001,387,600 عیار

ان
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 اص
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پیرو آگهی مزایده شماره 1229 مورخ 1400/02/11 شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 7 
مورخ 1400/01/7 شورای اسالمی  شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری باقیمانده قطعه زمین دارای قسمتی از 
پالک ثبتی شماره 2638 اصلی به متراژ 6/30 م.م با کاربری مسکونی واقع در آران و بیدگل ، نبش خیابان 
امام رضا )ع( به ازای هر متر مربع 50.000.000 ریال   از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین 
شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز از 

تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
* کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

احسان کوزه گر- شهردار آران و بیدگل 113
67

66
ه: 

س
شنا

نوبت اول      آگهی مزایـده )مرحله دوم(

شهرداری میمه به استناد مجوز شــماره 98/176 مورخ 98/6/9 و 97/313 مورخ 97/8/13 شورای 
اسالمی شهر در نظر دارد ازطریق مزایده عمومي نســبت به واگذاری مکان یک باب کیوسک به صورت 
استیجاری و فروش یکدستگاه کانکس واقع در پارک لتیان در شــهر میمه  اقدام  نماید. لذا متقاضیان 
مي توانند ازتاریخ درج آگهی درروزنامه حداکثر تا تاریخ 1400/3/9  به  شهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب 
اسالمی مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به  شرکت در مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

تلفن45422434 - 031 این شهرداری تماس حاصل ویابه سایت WWW.meymeh.ir نمایند. 
* ضمناً شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده 

می باشد. 

آگهـي مزایـده 

محسن صدرالدین کرمی - شهردار میمه 113
67

68
ه: 

اس
شن

درنظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای پرسنل خود را از طریق پیمانکاری، به 
یک نفر آشپز، واگذار نماید. متقاضیان  می توانند حداکثر تا مورخ 1400/03/02 

ساعت 12 جهت دریافت مدارک و اسناد مربوطه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
آدرس : اصفهان ، کمربندی خمینی شهر به نجف آباد، جنب شن و ماسه گلشهر  

تلفن :   42750350-031  ، 42750352-031 داخلی 183

آگهی فراخوان پیمانکاری
شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت

درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را توسط یک دستگاه مینی بوس 
خود راننده به پیمانکار واگذار نماید. متقاضیــان  می توانند حداکثر تا مورخ 
1400/03/02 ساعت 12 به آدرس ذیل مراجعه و مدارک مربوطه رادریافت نمایند.

آدرس : اصفهان ، کمربندی خمینی شهر به نجف آباد، جنب شن و ماسه گلشهر  
تلفن :   42750350-031  ، 42750352-031 داخلی 183

آگهی فراخوان پیمانکاری
شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت

نوبت اول
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طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی در  اصفهان      
 مدیر خدمات و منابع و نمایندگی بنیاد تعاون ناجا در استان از طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ های اصفهان خبر داد. لطف ا.. اکبری  از 
تمدید طرح ویژه ترخیص موتورسیکلت های رسوبی توقیفی به جز موتورسیکلت های دارای دستور قضائی در پارکینگ های استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: 
به مالکان و متصرفان قانونی موتورسیکلت های رسوبی توقیفی که از تاریخ یکم فروردین ماه سال 97 تا 29 اسفند سال 98 در پارکینگ های طرف قرارداد ناجا 
توقیف شده اند 50 درصد تخفیف داده می شود.وی افزود: به آن دسته از موتورسیکلت هایی که قبل از تاریخ 29 اسفند ماه سال 96 در پارکینگ های طرف قرارداد نیروی انتظامی توقیف 
شده اند نیز 66 درصد تخفیف داده می شود.مدیرخدمات و منابع و نمایندگی بنیاد تعاون ناجا در استان اصفهان خاطر نشان کرد: مالکان محترم جهت ترخیص موتورسیکلت خود با به همراه 

داشتن مدارک الزم به دفاتر پلیس +10 مراجعه کنند.

حسن دهانی
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
...  به نخستین شهر این ایالت تبدیل 
شود که ارزهای دیجیتالی را به عنوان 
ابزاری برای پرداخــت قبوض قبول 
می کند. به گفته شهردار شهر ویلی 
استون، قبوض شهری و عوارض از این 
پس در این شهر با استفاده از ارزهای 
دیجیتالی از جملــه بیت کوین قابل 
پرداخت خواهند بود.   اما متاسفانه 
این مقبولیت ها دیــری نپایید که با 
صحبت های مدیر عامل تسال نقش بر 
آب شد وگویا یک نقشه از قبل طراحی 

شده در این راستا وجود داشته است.
چند روز پیش  ایالن ماسک در تغییر 
موضعی عجیب اعالم کرد که قبول 
بیت کوین برای خرید محصوالت این 
شرکت به دلیل نگرانی های زیست 
محیطی متوقف شــده است، دفتر 
خدمات مالی داخلی آمریکا هم از آغاز 
رسیدگی به تخلفات صرافی بایننس- 
بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتالی 
در جهان- به اتهام پولشویی و تخلفات 
مالیاتی گسترده خبر داد. این عوامل 
باعث کاهــش قیمت بیــش از 20 
درصدی برخــی از ارزهای دیجیتال 

در یک هفته ی اخیر شد.
اما در کشــور ما که ســرمایه های 
سرگردان و شکست خورده از بورس 
فوران کرده است مدام در حال ورود به 
بازار رمز ارزهاست و گویا با این شرایط 
یکبار دیگر مردم باید متضرر شوند. در 
نیمه دوم ســال گذشته و  در شرایط 
فعلی با وجود گذشت دو ماه از سال 
جدید بخشــی از نقدینگی به سبب 
ریزش های پی در پی بازار سرمایه و 
عدم جذابیت بازار های موازی به بازار 
رمز ارز ها  تزریق شــد. تا چند سال 
گذشته رقیبی تحت عنوان رمز ارزها  
برای بازار ســهام وجود نداشت. رمز 
ارزهایی که اکثرشــان هیچ بنیاد و 
پشتیبان خاصی ندارند، ناگفته نماند 
در شــرایط فعلی چند هزار  رمز ارز 
داریم و هر چند روز یکبار هم دارد به 
تعدادشان افزوده می شود . با وجود 
اینکه گفته شده رمز ارزها دالر را کنار 
خواهند زد اما هنــوز هم قیمت رمز 
ارزها با دالر سنجیده می شود و نشان 
می دهد به ایــن راحتی ها نمی توان 

دالر را کنار گذاشت.
اگر بخواهیم بحث رمز ارزها را بررسی 
کنیم خواهیم دید در  کشــورهای 
جهان سوم مثل ایران طی یک یا دو 
سال گذشته بحث رمز ارزها به شکل 
جدی تری دنبال می شود به گونه ای 
که اخیرا در خیابان هــا هم در بین 
مردم در مورد خریــد و فروش رمز 
ارزها مطالب مختلفی را می شنویم. 
شــاید اکنون ســرمایه گذارانی که 
وارد بازار رمز ارزها  شدند تا حدودی 
توانسته باشند به ســود دست یابند 
اما باید گفت این بــازار از آنجایی که 
تخصصی اســت به راحتی می تواند 
به سهامداران خرد آسیب وارد کند. 
برخی از سرمایه گذاری ها در دنیای 
امروز هیچ پشتوانه ای ندارد و به نوعی 
مانند یک قمار می ماند پس بهتر است 
تمام سرمایه خود را در آن قرار ندهیم 
تا اگر  باختیم از زندگی ساقط نشویم.
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درخواست برای تعویق مجمع عمومی شرکت تعاونی سهام عدالت
مجمع نمایندگان استان اصفهان در نامه ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی خواستار شدند که مجمع عمومی 

نوبت دوم شرکت تعاونی سهام عدالت استان اصفهان به تعویق بیفتد.
مجمع نمایندگان استان اصفهان در نامه ای به دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی خواستار آن شدند که 

مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی سهام عدالت استان اصفهان به تعویق بیفتد.
در این نامه آمده است، با توجه به جایگاه شرکت تعاونی سهام عدالت اصفهان با سرمایه قابل توجه )بیش از 2۳0 

هزار میلیارد ریال( و نقشی که می تواند در توسعه و عمران استان ایفا کند، الزم است بر اساس دستور مورخ 16 
فروردین 1۴00 مقام معظم رهبری ناظر به مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت این شرکت، اصالح اساسنامه 

و انتخاب مدیران با فرایند منطقی و قابل دفاعی انجام گیرد. در بخش دیگری از نامه به طوری که اهلیت نامزد ها به دقت ارزیابی و 
احراز شود و حضور سهامداران واقعی با اطالع رسانی کافی و مشارکت کانون ها و مجامع صنفی سهام داران به نحو شایسته انجام گیرد به طوری 
که بر وضعیت برگزاری مجمع از آنچه در تاریخ 18 اردیبهشت 1۴00 در استان اصفهان با روش الکترونیک و با حضور 51 نفر )0.008درصد 
سهامداران( رخ داد به وضع قابل قبولی ارتقا یابد در غیر این صورت احتمال تبدیل آن به چالش بزرگ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی متصور خواهد 

بود؛ لذا مقتضی است دستور فرمایید تا زمان تمهید کافی شرایط، مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی به تعویق بیفتد.

ورود به شهرهای نارنجی مشمول جریمه می شود
سرهنگ محمدی رئیس پلیس راهور استان اصفهان از تمدید لغو طرح زوج و 
فرد تا پایان خردادماه در کالنشهر اصفهان خبر داد و گفت: جریمه غیرقانونی 
افراد به هیچ عنوان بخشودنی نیســت و مردم از مراجعه غیرضروری به دفاتر 
پلیس خودداری کنند.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس 

کرونا و با تصویب ستاد استانی مبارزه با کرونا و کاهش سفر با وسائل نقلیه عمومی طرح زوج و فرد به تا پایان 
خردادماه اجراء نمی شود. وی افزود: بر اساس تصمیم ســتاد استانی مقابله با کرونا محدودیت تردد شبانه با 

نظارت دقیق از ساعت 22 تا ۳ بامداد در تمام شهرستانهای اســتان اصفهان در حال اجراست و ورود و خروج به 
شهرهای نارنجی استان اصفهان مشمول جریمه می شود.رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: خدمات پلیس راهور به 

مردم برقرار است اما مراجعات غیرضروری مردم افزایش یافته است؛ این درحالی است که به مواردی که قانونی مجوز تردد داشته اند 
و مشمول جریمه شده اند رسیدگی می شود و جای نگرانی نیست.وی اضافه کرد: اما جریمه افرادی که قانون را رعایت نکردند، از آنجایی که 
 سالمت عمومی جامعه را به خطر انداخته اند بخشودنی نیست و از مراجعه غیرضروری به پلیس خودداری کنند چراکه اعتراض آنها ترتیب اثر

 نخواهد شد.  

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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ثبت دقیق اطالعات 
باعث می شود 

رویدادها متناسب 
با دسته بندی ها و 

طبق عالقه مندی ها 
قابل مشاهده باشد 
و کمک خواهد کرد 

ارتباطات روند بهتری 
را میان مخاطب و روابط 

عمومی ها طی کند

 این ســامانه توسط اداره 
کل ارتباطــات و امــور 
بین الملــل شــهرداری 
آدرس  بــه  اصفهــان 
 event.isfahan.ir
طراحی و اجرا شده است. 

ســامانه جدید اداره کل 
ارتباطات شهرداری اصفهان، سامانه ای 
برای اطالع شهروندان از رویدادهای شهر 
اصفهان است. اطالع رسانی رویدادهای 
مختلف شــهری بــا قابلیــت فیلتر و 
دسته بندی جهت دسترسی حوزه های 
مختلف درون و برون سازمانی، نمایش 
رویدادها بر پایه نقشه، امکان جستجوی 
رویدادها براســاس موضوع، مکان، رده 
سنی و ...، امکان ثبت رویدادهای بخش 
خصوصی، امــکان دریافــت نظرات و 
پیشنهادات مخاطبان هر رویداد، امکان 
ثبت نظــر مخاطبان دربــاره رویدادها، 
امکان دســته بندی مجموعه رویدادها 
بر اساس مناسبت های مختلف و امکان 
خروجی گیری از رویدادهای ثبت شده 

از ویژگی های این سامانه است.
مدیــرکل ارتباطات و امــور بین الملل 
شهرداری اصفهان در جمع مدیران روابط 
عمومی استان، رییس و اعضای انجمن 
روابط عمومی اســتان در این خصوص 
گفت: همیشه روابط عمومی ها به دنبال 
دسترسی ســریع به مخاطب هستند و 
مخاطب نیز به دنبال رسیدن به موضوعات 
مورد عالقه خود است. این سامانه به نوعی 
طراحی شــده که این فرآیند را تسهیل 

می کند. 
ایمان حجتــی ادامه داد: این ســامانه 
به گونه ای طراحی شده که هر سازمان و 
نهاد می تواند رویدادهای موردنظر خود 
را در آن ثبت  کند. در این سامانه مشخص 
می کنید رویــداد چه موضوعــی دارد، 
مناسب چه رده سنی است و در کدام نقطه 
جغرافیایی شهر اتفاق می افتد. وی تصریح 
کرد: ثبت دقیق اطالعات باعث می شود 
رویدادها متناسب با دسته بندی ها و طبق 
عالقه مندی ها قابل مشاهده باشد و کمک 
خواهد کرد ارتباطات روند بهتری را میان 

مخاطب و روابط عمومی ها طی کند. 
حجتی با اشاره به جایگاه روابط عمومی ها 
به ویژه در شرایط کرونایی عنوان کرد: در 

یک سال گذشته که با کرونا درگیر بوده ایم 
تمام فعاالن عرصه ارتباطــات و روابط 
عمومی ها سربازان گمنامی برای سالمت 
مردم بوده اند، وضعیت کرونا فعالیت روابط 
عمومی ها را در همه سازمان ها و نهادها 
دچار چالش کرده و این در حالی اســت 
که روابط عمومی ها با استفاده از خالقیت 

توانسته اند همچنان اثرگذار باشند. 

    اعتمادسازی و شفاف سازی دو 
مؤلفه مهم فعالیت روابط عمومی ها 

در دنیای کنونی 
استاندار اصفهان نیز در مراسم اختتامیه 
شانزدهمین جشــنواره روابط عمومی 
اســتان اصفهان روابط عمومی را حلقه 
ارتباط دســتگاه ها با جامعه دانســت. 
عباس رضایی بابیــان اینکه نام گذاری 
روز ارتباطــات فرصت مناســبی برای 
گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی 
و راه هــای ارتباطــی با مردم اســت، 
تصریح کرد: انعــکاس به موقع نیازها و 
مشکالت مخاطبین مهمترین وظیفه 

روابط عمومی ها است و از تمام مدیران 
انتظار می رود با تقویــت روابط عمومی 
این زمینه را بیش ازپیــش فعال کنند. 
وی در ادامه عنوان کرد: اعتمادسازی و 
شفاف سازی دو مؤلفه مهم فعالیت روابط 
عمومی ها است که در دنیای ارتباطات 

باید بیش ازپیش به آن پرداخته شود.
 به گفته استاندار اصفهان غفلت از فضای 
مجازی عواقب ســویی در پیش دارد و 
ضرورت دارد مدیران روابط عمومی ها در 
این حوزه با جدیت ورود داشته باشند. او 
بابیان اینکه تالش شود حاشیه سازی ها 
به کمترین میزان خود برسد تأکید کرد: 
استان اصفهان امروز به همدلی و همزبانی 
بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد. رضایی به 
انتخابات پیش رو نیز اشاره کرد و گفت: 
تمام مدیران استانی به ویژه مدیران روابط 
عمومی ها باید در جهت تشــویق مردم 
برای حضور پرشور در انتخابات و افزایش 
مشــارکت تالش کنند و نقش بی بدیل 

روابط عمومی ها را به نمایش بگذارند.
گفتنی است شانزدهمین دوره جشنواره 
انجمن فرهنگی روابط عمومی اســتان 
اصفهان با معرفی روابط عمومی های برتر 

استان برگزار شد.    
این جشــنواره از سوی انجمن فرهنگی 
روابط عمومی استان اصفهان با سنجش 
عملکرد و آثار روابط عمومی ها در محورها 
و موضوعات مختلف برگزار شد. در این 
مراســم چهار تندیس رتبه خالق، 12 
تندیس رتبه عالی، 21 تندیس رتبه برتر 
و 6 دیپلم افتخار جشنواره به عنوان رتبه 
پویا به روابط عمومی های استان اصفهان 
تعلق گرفت. تندیس رتبه خالق به اداره 
کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 

اصفهان تعلق گرفت. 

همزمان با معرفی برترین روابط عمومی های استان اتفاق افتاد ؛  

رونمایی از سامانه رویدادهای شهر
سامانه رویدادهای شهر اصفهان با حضور استاندار اصفهان در 
مراسم سالیانه انجمن فرهنگی روابط عمومی و همزمان با روز 

جهانی ارتباطات و روابط عمومی رونمایی شد. 

      این سامانه توسط اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان به آدرس event.isfahan.ir طراحی و اجرا شده است

اخبار اصفهان
گـــزارش
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استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال در دامداری 
 فرمانده انتظامي شهرستان تیران وکرون ازکشف ۳0 دستگاه ماینرخارجی 
قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال دربازرسي ماموران این فرماندهی ازیک دامداري 
ودستگیري یک نفردراین رابطه خبرداد. سرهنگ  یوسف بهرام پور   بیان داشت: 
در راستاي حمایت ازمنابع ملي وجلوگیري ازهدررفت وسوء استفاده از انرژي برق 
درجهت منافع شخصي خود و ضربه زدن به منافع عمومي ماموران پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان تیران و کرون از استخراج غیر مجاز ارز 
دیجیتال در یک دامداری در بخش کرون مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی 
با مقام قضائی از محل مذکور بازدید کردند که در نتیجه این عملیات  تعداد۳0 
دستگاه ماینر خارجی قاچاق  کشف و مالک واستفاده کننده دستگاه هاي رمز 

ارز نیز شناسایي و دستگیر شد.

دستگیری سارق 20 مغازه در لنجان 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری سارق مغازه های 
شهرستان لنجان در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان و اعتراف 
وی به 20فقره سرقت خبر داد. سرهنگ  حسین ترکیان  بیان داشت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت مغازه در شهرستان لنجان، کارآگاهان پلیس آگاهی این 
شهرستان به صورت ویژه موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد این سرقت ها توسط یک نفر انجام گرفته 
و وی پس از شناسایي مغازه هاي فاقد دزد گیر و دوربین مداربسته شیشه و قفل در 
را تخریب و اقدام به سرقت اموال درون آن ها می کرده است .رئیس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: کارآگاهان پس از چندین 
شبانه روز رصد هوشمندانه و گشت زنی های محسوس و نامحسوس در سطح 
شهر سرانجام این سارق که از افراد سابقه دار است را شناسایی و دستگیر کردند.

ترفند کالهبرداران با آگهي هاي جعلي کاریابي 
رئیس پلیس فتای استان از عموم مردم خواست فریب ثبت نام در آگهي ها 
و تبلیغات دروغین کاریابي و اســتخدام را نخورند و قبل از واریز هرگونه 
وجهي از صحت مطالب درج شده در ســایت ها و شبکه هاي اجتماعي 
اطمینان یابند. ســرهنگ  ســید مصطفي مرتضوي  گفت : اخیراً افراد 
سودجو با درج و انتشــار پیامک تبلیغاتي و یا درج آگهي در شبکه هاي 
اجتماعي از جمله تلگرام با عنوان استخدام در شرکت هاي دولتي و... نظر 
قربانیان را جلب کرده و به بهانه دریافت هزینه ثبت نام ،اطالعات بانکي 
و هویتي شهروندان را به ســرقت مي برند.وي عنوان داشت: شهروندان 
توجه داشته باشــند که هرگونه گزینش در شــرکت ها و سازمان هاي 
 دولتي از طریق رســانه هاي معتبر و ســایت رسمي آن ســازمان اعالم 

مي شود.

کوله هاي حاوي انواع مواد مخدر در  نایین  
فرمانده انتظامي شهرستان نایین از کشف حدود ۴9 کیلوگرم تریاک و حشیش 
و دستگیري دو نفر خبر داد. ســرگرد  هادي کیان مهر  بیان داشت: مامورین 
انتظامي شهرستان ، در راستاي کنترل محورهاي مواصالتي اصلي و فرعي با 
هدف برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و نا امن ســازي مسیر ها ، با انجام یک 
سري اقدامات پلیسي و اطالعاتي و پس از برقراري و انجام کمین در بیابان هاي 
اطراف ایستگاه بازرسي شهید شرافت به دو نفر پیاده که قصد دور زدن ایست و 
بازرسي را داشته مشکوک شدند.وي افزود: مامورین توانستند کوله بران را به 
همراه کوله دستگیر و در بازرسي صورت گرفته از داخل کوله مقدار 19 کیلو 
و 270 گرم حشــیش و مقدار 29 کیلو و 6۴0 گرم تریاک را کشف و متهمین 
 جهت سیر مراحل قانوني در مراجع قضایي تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر

شدند.
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تندیس رتبه برتر جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان به فوالد
 مبارکه و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اهدا شد.

در شانزدهمین دوره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های استان اصفهان از 
اقدامات روابط عمومی فوالد مبارکه و شــرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
تقدیر به عمل آمد و تندیس رتبه برتر این جشــنواره به روابط عمومی این 

شرکت ها رسید.
متن نوشته شــده بر روی تندیس و لوح افتخار شــرکت فوالد مبارکه در 
شانزدهمین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های استان اصفهان که 

به امضای استاندار اصفهان رسیده است عبارت است از:
»هزاره سوم را دنیای ارتباطات نامگذاری کرده اند. دنیایی که در آن کارگزاران 
روابط عمومی می توانند با رویکرد ارتباطات راهبردی، نقش آفرینان توسعه 
سازمان ها باشند و با تالش حرفه ای و علمی، سرمایه های اجتماعی را حفظ 

کرده و گسترش دهند.
نظر به اینکه براساس ارزیابی و رای هیئت داوران شانزدهمین جشنواره روابط 
عمومی سال 1۴00 آثار ارائه شده در زمینه برنامه ریزی و ارزیابی اثربخشی/
روابط عمومی دیجیتال/ارتباطات رســانه ای/محتواسازی/رویدادپردازی/

مســئولیت های اجتماعی/حائز رتبه برتر گردیده، تندیــس و لوح افتخار 
جشنواره تقدیم می شود. امید است با اتکال به پروردگار مهربان، در راه خدمت 

به مردم و کشور عزیزمان ایران بیش از پیش موفق و سربلند باشید.«
 شرکت سهامی ذوب آهن نیز در محورهای ارزیابی در زمینه اطالع یابی و 

افکارسنجی و روابط عمومی دیجیتال برتر شناخته شد.

 روابط عمومی های فوالد مبارکه و ذوب آهن 
+اصفهان در میان برترین ها

حرکت عظیم مردمی در اصفهان سبب شد؛ 

 توزیع 106 هزار بسته معیشتی 
در بین مددجویان کمیته امداد اصفهان

فرهنگ  خیر و احســان  و نشر سنت های 
حســنه در قالب رزمایش گسترده  ایران 
همدل  دیگر بار، حمایت از محرومین را در 

قابی زیبنده جای دهد. 

کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان اظهار 
داشت: در رزمایش گسترده ایران همدل- اطعام مهدوی به منظور ترویج 
فرهنگ  خیر و احسان  و نشر سنت های حسنه و اقدامات موثری که در 
این رزمایش انجام می شود، موجب گردید یک حرکت عظیم مردمی در 
جامعه شکل گیرد و این مساله به عنوان یکی از برنامه های مهم و تاثیرگذار 
امداد هرساله اجرا شود.کریم زارع گفت: امسال نیز تالش شد تا با همراهی 
خیران و نیکوکاران، یکبار دیگر در اطعام نیازمندان و محرومین، حماسه 
ای از وحدت ملی، همراهی و لبیک بــه فرمان مقام معظم رهبری ایجاد 
شود.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در این راستا افزود: با توجه به 
تجربه موفق سال گذشته و نقش آفرینی موثر مراکز نیکوکاری در ایجاد 
آشپزخانه به منظور طبخ و توزیع غذای گرم بین نیازمندان، با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از سوی ستاد ملی کرونا، 196 آشپزخانه 
تحت عنوان   اطعام مهدوی  با استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود 
دایر شــد.زارع ادامه داد: در ماه مبارک رمضان تاکنون، در راستای تهیه 
و توزیع غذای گرم و افطاری ســاده، بالغ بر 670 هزار پرس غذای گرم و 
افطاری به مبلغ 1۴ میلیارد و ۴00 میلیون تومان بین نیازمندان تحت 
حمایت توزیع شد.وی با اشاره به شناسایی خیران محالت و دعوت از آنان 
برای همکاری در تامین سبد نیازمندان در ایام ماه مبارک رمضان گفت: 
از طریق هماهنگی با مراکز نیکــوکاری و تعامالت با صنوف مختلف در 
راستای جذب نذورات به منظور تامین سبدهای غذایی نیازمندان ، 106 
هزار بسته معیشتی به ارزشی بالغ بر ۳۳ میلیارد و 500 میلیون تومان تهیه 
و به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد توزیع شده است. وی ضمن 
قدردانی از تمامی خیران همیشه همراه با این نهاد، حمایت های تامین 
شده در قالب توزیع غذای گرم و بسته های معیشتی در ماه مبارک رمضان 
تاکنون را جمعا به مبلغ ۴7 میلیــارد و 900 میلیون تومان اعالم کرد و 
گفت: نیکوکاران می توانند همچنان از طریق شماره گیری کد دستوری 
#0۳1*8877* و شــماره کارت 606۳7۳7000002509 یاریگــر 

نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان باشند.

ارتباط با مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
 در راستای ایجاد ارتباط مستقیم و دریافت 
نظرات و پیشنهادات، سامانه ارتباط با مدیر 

مخابرات منطقه اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، سامانه ارتباط مستقیم 
با مدیر   مخابرات منطقه اصفهان به منظور بهره مندی از پیشنهادها و 
انتقادهای ســازنده در جهت ارتقا و بهبود فرآیندهای این مجموعه در 
نظر گرفته شده و در این راستا کلیه کارکنان، بازنشستگان ، پیمانکاران، 
صاحب نظران، مشــترکین و عموم مخاطبان عزیز می توانند هر گونه 
پیشنهاد و انتقاد خود را برای شــکوفایی این مجموعه به نشانی ایمیل

esfahan@tci.ir -              ارسال فرمایند.
هرچند فاصله های فیزیکی امروز بیشــتر و بیشتر شده اند، اما اینترنت 
بسیاری از ما را به یکدیگر نزدیک کرده است و اخبار به سرعت از گوشه ای 
در جهان به گوشه دیگر منتقل می شوند و از این رو شرکت ها برای اینکه 
بتوانند با این روند هماهنگی و همگامی داشته باشند، باید همه امکانات 

خود را در راستای استفاده بهینه از این فضا، به کار بگیرند. 
گفتنی است شبکه های اجتماعی نه تنها به ابزاری برای ارتباط مستقیم 
با دورترین افراد، سهامداران و مشــتریان بدل شده اند، بلکه روش های 
تحلیلی و بررســی بازخوردها به مدیران این امــکان را می دهند تا هر 
 چه بهتر نتایج تصمیم گیری های خود و اتفاقات جدید را در شــرکت

 بسنجند.

خیران
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احتمال اثربخشی واکسن کوو ایران برکت بر رویه سویه های مختلف ویروس کرونا
مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کووایران برکت درباره میزان اثربخشی واکسن بر روی انواع ویروس های موجود کرونا توضیحاتی 

داد.
 حسن جلیلی مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کووایران برکت اظهار کرد: از نظر آزمایشگاهی ما سرم خون افرادی که واکسن برکت 

دریافت کردند را گرفتیم و آزمایش شد که این واکسن بر روی سویه انگلیسی واکسن کرونا موثر است.
او با بیان اینکه در مورد سایر سویه ها مانند آفریقایی، هندی، برزیلی و... تاکنون آزمایشی انجام نشده است، گفت: دلیل اینکه آزمایشی 

در این سویه ها انجام نشده این است که تاکنون این سویه ها به دست ما نرسیده است.
جلیلی افزود: طبعیتا به محض اینکه به دست ما برسد آزمایش آن را انجام خواهیم داد.

مدیر گروه تحقیقات تولید واکســن کووایران برکت بیان کرد: با توجه به اینکه واکسن ســینوفارم چینی پلتفرمی شبیه به پلتفرم 
واکسن کووایران برکت دارد سازندگان آن در مقاالت و ژورنال های معتبر اعالم کردند که این واکسن بر روی سویه های جدید موثر 

است و آن ها را خنثی کرده است.
او تصریح کرد: ما هم امیدواریم با توجه به اینکه پلتفرمی یکسان با واکسن سینوفارم داریم این نگرانی را نداشته باشیم و واکسن ما 

علیه انواع ویروس موثر باشد.

دومین محموله واکسن کوواکس تحویل ایران شد
جمهوری اسالمی ایران، دومین محموله از واکسن کوواکس را دریافت کرد.

 جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در سازوکار کوواکس، با استفاده از منابع مالی خود، دومین محموله 
از واکسن آسترازنکا را به تعداد یک میلیون و ۴۵۲ هزار دوز از طریق کوواکس دریافت کرد.

کوواکس ســازوکاری به مدیریت مشــترک ائتالف برای نوآوری در حوزه آمادگی برای اپیدمی )CEPI(اتحاد جهانی برای واکسن و 
ایمن سازی )GAVI( و سازمان جهانی بهداشت )WHO( است که در آن صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( نقش کلیدی در ارسال 

واکسن برعهده دارد.
بر اساس این گزارش، محموله مذکور دومین اقدام ارسالی کوواکس به ایران محسوب می شود و یونیسف محموله های بعدی از سهم 

واکسن تخصیص داده شده به ایران را در همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آینده تحویل خواهد داد.
گفتنی است، محموله واکسن آسترازنکای ارسالی به ایران که در شرکت کاتاالنت آنانی ایتالیا )Catalent Anagni( ساخته شده است، 
شامگاه یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در فرودگاه بین المللی امام خمینی و در حضور تیم های فنی یونیسف و سازمان جهانی بهداشت 

تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شد.
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معاون فرهنگی 
دانشجویی وزارت 
بهداشت خبر داد

واکسیناسیون تمامی 
دانشجویان تا اواخر 

شهریور
معاون فرهنگی دانشــجویی 
از  بهداشــت  وزارت 
تمامــی  واکسیناســیون 
دانشــجویان دو حوزه وزارت 
بهداشت و علوم تا اواخر شهریور 
ماه خبــر داد و گفت: آموزش 
مجازی به دانشــجویان ضربه 
وارد کرده و ما باید هر چه زودتر 
به وضعیت عــادی آموزش که 
همان حضور دانشــجویان در 

دانشگاه ها است، برگردیم.
دکتر سیما سادات الری، ضمن 
بیان این مطلــب اظهار کرد: 
برنامــه وزارت بهداشــت این 
اســت که در مهر ماه آموزش 
حضوری در دانشگاه ها داشته 
باشیم چرا که آموزش مجازی 
علی رغم موفقیــت در برخی 
موارد، به دانشــجویان ضربه 
وارد کــرده اســت بنابراین ما 
باید هر چــه زودتر به وضعیت 
عادی آموزش که همان حضور 
دانشجویان در دانشگاه ها است 

برگردیم.
وی در ادامه تصریح کرد: برنامه 
ریــزی وزارت بهداشــت این 
است که قبل از پایان شهریور 
ماه دانشگاهیان اعم از اساتید 
و دانشــجویان واکسیناسیون 
شــوند تا بــدون مشــکل در 
دانشــگاه ها حضور داشــته 

باشند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت 
در خصوص واکسیناســیون 
دانشــجویان علوم پزشکی تا 
پایان خرداد ماه نیز خاطر نشان 
کــرد: در حال حاضــر حدود 
۸۰درصد دانشــجویان علوم 
پزشکی که بر بالین بیمار حاضر 
می شوند، واکســینه شده اند 
مگر اینکه خود این دانشجویان 
مایل به تزریق واکســن نبوده 

باشند.
معاون فرهنگی دانشــجویی 
وزارت بهداشــت تاکید کرد: 
آمار دانشجویان علوم پزشکی 
که واکســن تزریق کردند در 
دانشگاه های مختلف متفاوت 
است. ممکن اســت در برخی 
دانشــگاه ها ۱۰۰ درصد، در 
برخی ۸۰ و حتــی در برخی 
مراکز نیــز ۶۰ درصــد از آنها 
واکسن زده باشند. اما به طور 
کلی سیاست وزارت بهداشت 
اولویت واکسیناســیون همه 
دانشــجویان حاضــر در خط 

مقدم بیماری کرونا است.
دکتــر الری بــا بیــان اینکه 
گزارشــی از مرگ و میر ناشی 
از کرونا در بین دانشــجویان 
علوم پزشکی نداشتیم، گفت: 
اگر چه بسیاری از دانشجویان 
ما به کرونا مبتال شدند اما فقط 
یک مورد از دانشجویان رشته 
پزشــکی که بیماری سرطان 
داشــت بر اثر کرونا فوت شد و 
یکی از دانشجویان دستیار ما 
نیز بر اثر کرونا یکی از چشمان 
خود را از دست داد.وی با بیان 
اینکه ۳۰ درصد دانشــجویان 
علوم پزشکی در دوران شیوع 
کرونا در خوابگاه ها اسکان داده 
شدند، اظهار کرد: بخش های 
ایزوله ای در این مراکز درست 
کردیم که دانشجویان مبتال به 
کرونا در این مراکز قرنطینه می 
شدند و حتی مواردی داشتیم 

که بستری شدند.

سالمت
گزارش

ISFAHAN
N E W S

یک متخصص طب سنتی به بیان راهکار هایی برای متعادل 
کردن مزاج و پیشگیری از کرونا پرداخت.

بهداشت نیوز
گزارش

ISFAHAN
N E W S

 قدیر محمدی ضمن اشاره به 
اینکه طبع می تواند افراد را به 
سمت بیماری هایی متمایل 
کند، اما اگر دچار ســوء مزاج 
نشویم، بیماری ایجاد نخواهد 
شد و برای پیشگیری از ابتال 
به بیماری ها از جمله کرونا باید 
مزاج خود را متعادل کنیم، گفت: به طور کلی 
برای برای متعادل کردن مزاج هر فردی باید 
بر اساس طبعش تعذیه کند و در این خصوص 
یکسری اصول و قواعد کلی هم وجود دارد که 
از جمله آن ها می توان به اینکه چه زمانی و 
چگونه غذا بخوریم و آب بنوشیم، چه ساعتی 
بخوابیم و کی بیدار شــویم، چه زمان هایی 
ورزش و چه موقع هایی استراحت کنیم و... 

اشاره کرد.
خواب کافی و به موقع

وی با بیان اینکه همچنین کنترل خشــم 
و حفــظ آرامش هم در تعــادل مزاج نقش 
دارد، ادامه داد: توصیه های بسیاری در این 
خصوص وجــود دارد و اگــر بخواهیم همه 
آن ها را توضیح دهیم به اندازه چندین کتاب 
می شــود چرا که حکمای قبل از ما مطالب 
بسیاری در خصوص حفظ تعادل مزاج عنوان 
کرده اند، اما به طور کلی اگر بخواهیم مختصر 
در این خصوص صحبت کنیم، رعایت چند 
نکته الزامی است که از جمله آن ها به موقع 

خوابیدن و به موقع بیدار شدن است.
این متخصص طب سنتی در این باره افزود: 
برای حفظ تعادل حتما باید شــب ها حدود 
ساعت ۱۰ تا  ۱۱ونیم بخوابیم و صبح ها حدود 
ساعت ساعت ۶ تا ۸ونیم از خواب بیدار شویم 
و افرادی که شب ها تا دیر وقت بیدار هستند 
و صبح ها هم تا دیر هنگام می خوابند نباید 
انتظار بدن سالم را داشته باشند، چرا که بی 
نظمی در خواب و خواب روزانه سبب افزایش 

رطوبت بدن و به تبع آن باال رفتن شانس ابتال 
به بیماری های عفونی می شود.

ورزش و تحرک به اندازه
وی ضمن تاکید بر اینکه افراد باید حتما روزانه 
حداقل نیم ساعت پیاده روی داشته باشند، 
اظهار کرد: اگر  همیشه در یک وضعیت و در 
حال استراحت باشیم و ورزش نکنیم بدن ما 
مستعد بروز بیماری می شود، اما اگر از طرف 
دیگر بدن ما مدام در حــال جنب وجوش و 
ورزش باشــد هم ممکن است آسیب زننده 

باشد و باید تعادل رعایت شود.
 خوردن و آشامیدن به اندازه و صحیح

این پزشک متخصص با بیان اینکه مهمترین 
موضوع در خصوص حفظ تعادل مزاج چگونه 
خوردن و چگونه آشــامیدن است، گفت: به 
گفته فیلسوف بزرگ شــرق کنفوسیوس 
ما همان چیزی هســتیم که خــورده ایم و 
منظورش از این حرف این است که هر فردی 
از چیزی تشکیل شده که از آن تغذیه می کند 
و از این رو باید در خوردن بسیار دقت داشته 
باشیم و مواد غذایی خام را در کنار غذای پخته 
شده مصرف نکنیم و پرخوری و کم خوری 
نداشته باشیم و به ویژه اقدامی انجام ندهیم 

که معده دچار پرشدگی و امتالء شود، چرا که 
اگر معده بیش از اندازه دچار امتالء شود بدن 

بسیار مستعد بیماری های عفونی می شود.
وی با بیان اینکه همچنین به دلیل پرخوری، 
روی هم خــوری و مصــرف غذا هایی که 
یکنواخت نیستند ممکن است ضعف هاضمه 
ایجاد شود و ســوء مزاج و به تبع آن ضعف 
سیستم ایمنی و ابتال به بیماری اتفاق بیفتد، 
توضیح داد: جویدن هر لقمه حدود ۳۰ بار و 
عدم مصرف مایعات از نیم ساعت قبل غذا و 
تا نیم ساعت بعد از غذا توصیه می شود و بهتر 
است همراه غذا مایعات مصرف نشود چرا که 
انجام این کار مانند این است که حین پخت 
غذا در قابلمه را باز کنیم و مدام روی آن آب 
بریزیم و معده هم همین گونه است و هنگامی 
غذا وارد آن می شــود، معده می خواهد آن 
را هضم کنــد و ما با مصــرف آب و مایعات 
خنک تعادل معده   را بر هــم می زنیم و در 
چنین شرایطی مطمئنا در گذر زمان بیمار 

می شویم.
غذا حتما باید با آرامــش و طمانینه 

خورده شود
این متخصص طب ســنتی متذکر شد: غذا 

حتما باید با آرامش و طمانینه خورده شود 
و و اگر ما غــذا را طی مدت کوتاهی بخوریم 
حتما دچار مشکل می شــویم و از دیدگاه 
حکمای شرق و غرب هضم غذا از دهان آغاز 
می شود و آنزیم هایی که در دهان وجود دارد، 
سبب هضم می شود و اگر ما غذا را خوب در 
دهان نجویم، آنزیم ها به همراه غذا وارد معده 
نمی شوند و هضم ناقص اتفاق می افتد و بهتر 
اســت خوردن هر وعده غذایی ۲۰ الی ۳۰ 

دقیقه طول بکشد.
این متخصص طب سنتی بیان کرد: در زمان 
تشــنگی نباید بیش از اندازه آب بخوریم و 
باید به اندازه نیاز و تمایلمان آب بنونشیم و 
اینکه گفته می شود روزانه باید ۱۲ لیوان و یا 
۸ لیتر آب مصرف شود از دیدگاه طب سنتی 
مناسب نیست و به گفته حکمای طب سنتی 
تنها زمانی که تشنه هستیم باید آب بنوشیم و 
فقط هنگامی که گرسنه ایم باید غذا بخوریم و 
به هیچ عنوان نباید به اجبار این کار ها را انجام 
دهیم البته اســتثنائاتی نظیر بیماری های 
کلیوی وجود دارد کــه می گوییم آب بیش 
از حد معمول مصرف شــود، اما این توصیه 

عمومیت ندارد.

راهکارهای طالیی برای متعادل کردن مزاج و پیشگیری از کرونا
معاون کل وزارت بهداشت:

واکسن  دریافتی خارج از سیستم، تقلبی است
 معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هر کسی خارج از 

سیستم بهداشت کشور واکسن دریافت کرد، بداند که تقلبی است.
ایرج حریرچی اظهار کرد: پیک چهارم کرونا شروع خیلی شدید و اوج گیری 

بسیار سریعی نسبت به پیک های قبلی داشته است.
او افزود: در نمودارها، پهنا و عرض پیک چهارم نسبت به اوج گیری های قبلی 
که چند هفته ای زمان می برد کمتر طول کشید، در حال حاضر سرعت نزول 

این پیک نسبت به پیک های قبلی فزاینده تر است.
حریرچی تصریح کرد: در حال حاضر مرگ در کانال ۲۰۰ الی ۳۰۰ از بعضی 
پیک ها و اکثر دوران کرونا هنوز باالتر است، یعنی نزول شدید است، با این حال 
کنترل مناسب انجام شده است اما موارد مرگ و میر در آن قابل توجه بوده و 

مواردی که تست های آن ها مثبت بوده باالتر از ۱۰ هزار است.
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: سطح گردش ویروس کرونا در جامعه به 
اندازه ای باالست که در صورت انجام ندادن اقدامات مناسب، مجدد فزاینده 

می شود.
حریرچی با بیان اینکه مردم نباید خود را درگیر سویه های کرونا کنند، تاکید 
کرد: رسانه ها باید ظرفیت خود را در پوشــش اخبار سویه های کرونا کنار 
بگذارند. در کشور انگلیس که خاستگاه سویه انگلیسی بوده، سویه غالب آن 

هندی است.
او تصریح کرد: این تصور باطلی است که می گویند با دیوارکشی مرزها می توان 
از ورود سویه های مختلف کرونا جلوگیری کرد. روش مقابله با همه ویروس 

های جهش یافته یکی است.
معاون کل وزارت بهداشــت گفت: نکته مهم این اســت که روش مقابله با 
ویروس ها به صورت یکسان مانند: رعایت شیوه نامه های بهداشتی و انجام 
واکسیناسیون مناسب است که دو روش بسیار مهم در مقابله با این واریانت ها 

هستند.
او درباره وضعیت واکسیناسیون عمومی افزود: در حال حاضر واکسیناسیون 
عمومی سرعت مناسبی را پیدا کرده است. روز شــنبه به رکورد ۱۶۲ هزار 
واکسن تزریقی در روز رسیدیم و طی چند روز آینده به ۳۰۰ هزار و تا یک الی 

دو هفته آینده به بیش از ۵۰۰ هزار تزریق روزانه خواهیم رسید.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه به تعداد مناسبی واکسن وارد می شود، 
تاکید کرد: یک میلیون و ۴۰۰ هزار دز واکسن وارد شده و مجدد واکسن های 
مناسبی از مبدا کشــور های مختلف و با کیفیت مناسب در حال وارد شدن 
است. به تدریج واکسن ایرانی هم تولید می شود و در فاصله معقولی عرضه 

خواهد شد.
حریرچی ادامه داد: طبق گفته رئیس ســازمان بهداشت جهانی و اطالعیه 
رسمی آن ها »بهترین واکسن، اولین واکسن در دسترس است« بنابراین افراد 
خود را درگیر سویه های واکسن و نوع واکسن نکنند. داخلی یا خارجی بودن 

واکسن هم مهم نیست و افراد نباید از خود حساسیت نشان دهند.
نوبت واکسن هیچ فردی سوخت نمی شود

او افزود: واکسیناسیون مردم بر عهده ما بوده و از جمله وظایف ماست بنابراین از 
آن ها خواهشمند هستیم که برای تزریق واکسن حتما با نظم به مراکز درمانی 
مراجعه کنند. نوبت هیچ فردی به علت تاخیر در تزریق واکسن کرونا کنسل 

نخواهد شد.
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت برای تزریق واکسن کرونا 
برنامه منظمی دارد و افراد باید در زمان مناسبی که اعالم می شود به مراکز 
درمانی مراجعه کنند. از مردم درخواست داریم که بدون دعوت به هیچ عنوان 
مراجعه نکنند.حریرچی با بیان اینکه اکثر پیام های تبلیغاتی دریافت واکسن 
بدون نوبت از خارج ارسال می شــود، تاکید کرد: هر کسی خارج از سیستم 
بهداشت کشور، واکسن دریافت کرد حتما بداند که تقلبی است.او ادامه داد: 
روزانه از سطح کشور تا ســطح وزارت بهداشت و مراکز درمانی واکسن های 
توزیع شده را به شماره کد ملی ثبت می کنیم؛ بنابراین اخبار منتشر شده در 
این زمینه برای دریافت برای مثال واکسن روسیه با ۵ دز و مبلغ ۲۰ میلیون یا 
مبالغی دیگر شایعه است و محتوی آن ها چیزی جز جو بی اعتمادی در بین 
مردم نخواهد بود.معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: اگر تا روز چهارشنبه 
برای افراد باالی ۷۵ سال در خصوص دریافت واکسن دعوت نامه ای صادر نشد 
در همان روز وارد سامانه شوند. در حال حاضر واکسیناسیون افراد ۷۰ تا ۷۵ 
ساله انجام نمی شود و نباید چنین افرادی به ما مراجعه کنند بلکه در زمان 

اعالم شده واکسن خود را دریافت خواهند کرد.

گزارش

 به دلیل پرخوری، روی 
هم خوری و مصرف 

غذا هایی که یکنواخت 
نیستند ممکن است 
ضعف هاضمه ایجاد 

شود و سوء مزاج و به 
تبع آن ضعف سیستم 
ایمنی و ابتال به بیماری 

اتفاق بیفتد

سبک زندگی

 

توصیه هایی در خصوص برگزاری حضوری امتحانات در شرایط کرونایی
 شیوع کرونا عالوه بر به وجود آوردن مشکالت فراوان در عرصه سالمت و اقتصاد 
نظام آموزشی کشور را هم با مسائل بسیاری مواجه کرده است و نزدیک به دو سال 
است که کالس های دانشگاه و مدارس به صورت برخط برگزار می شوند که این شیوه 

برگزاری کالس ها با چالش های فراوانی روبه رو است.
اما مشکل چالش برانگیزتر در حوزه آموزش نحوه برگزاری امتحانات است چرا که از طرفی نتایج 
امتحانات نهایی دانش آموزان پایه های نهم و دوازدهم در آینده تحصیلیشان نقش مهمی دارد 

و از طرفی دیگر با توجه به شرایط کرونایی سالمت آن ها هم از اهمیت ویژه ای برخودار است.
باالخره بعد از کشمکش های فراوان بنا شد امتحانات نهایی دانش آموزان پایه های نهم و دوازدهم 
به صورت حضوری و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شود و این امتحانات از فردا صبح 
۲۷ اردیبهشت ماه آغاز می گردد و در حال حاضر تنها راه حفظ سالمت دانش آموزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی قبل، بعد و حین برگزاری امتحانات و دادن آموزش های الزم به نوجوانان 

است.  
عبداهلل کریمی، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان در گفت وگو با میزان در این خصوص 
گفت: در حال حاضر ویروس کرونای انگلیسی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد در جامعه گسترش پیدا 
کرده است و متاسفانه تعداد کودکان و نوجوانانی که به دلیل ابتال به این ویروس و یک ماه بعد به 
دلیل مسیک یا همان درگیری التهابی چند ارگان بدن در بیمارستان ها بستری می شوند، نسبت 
به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.وی ضمن اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان هم خودشان 

درگیر می شوند و هم می توانند ویروس را منتقل کنند، ادامه داد: از آنجایی در همه دنیا هنوز 
واکسنی برای افراد زیر ۱۶ سال تولید نشده است، اگر زنجیره انتقال را در این افراد قطع نکنیم، 
با مشکالت بسیاری مواجه می شویم و به همین دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و اقدامات 

پیشگیرانه در خصوص آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان بیان کرد: در درجه اول بهتر است، امتحانات 
به صورت حضوری برگزار نشود، اما در شــرایطی که مجبور به برگزاری امتحانات به صورت 
حضوری هستیم باید رعایت پروتکل های نظیر استفاده از ماسک، شست وشوی مکرر دست ها، 
حفظ فاصله اجتماعی و تمام نکاتی که در خصوص پیشگیری از کرونا مطرح می گردد، جدی 

گرفته شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تاکید بر کنترل دانش آموزان به دلیل سن 
کمشان بسیار دشوار است، متذکر شد: قبل از برگزاری حتما باید آموزش های الزم در خصوص 

رعایت پروتکل های بهداشتی به دانش آموزان داده شود.
باید نظارت جدی صورت گیرد

جالل مجدیان، متخصص بیماری های عفونی و داخلی در گفت وگو با میزان در این مورد به بیان 
توصیه هایی پرداخت و اظهار کرد: یکسری از نکات بهداشتی به مسئولین برگزاری امتحانات و 
معلمان مربوط می شود و بسیار مهم است که فاصله گذاری اجتماعی حین برگزاری امتحانات 

رعایت گردد و در این خصوص باید نظارت جدی صورت گیرد.
وی افزود: مسئولین برگزاری امتحانات در مدارس حتما باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که 

هنگام ورود دانش آموزان به مدارس تجمع صورت نگیرد و فاصله گذاری مدون در حیاط مدرسه 
و داخل کالس ها به صورت جانمایی انجام شود و امتحانات با جانمایی مشخص برگزار گردد تا 

از تجمع جلوگیری شود.
این پزشک متخصص ضمن تاکید بر اینکه در این خصوص نظارت معلمان و مسئولین برگزاری 
امتحانات بسیار مهم است، یاد آور شد: دانش آموزان به دلیل شرایط سنیشان ممکن است درک 
درستی از رعایت پروتکل های پیشگیرانه از کرونا نداشته باشند و به یکدیگر دست بدهند و فاصله 
مناسب را رعایت نکنند و از این رو مسئولین برگزاری امتحانات باید دقت کافی را داشته باشند.

این متخصص بیماری های عفونی و داخلی توضیح داد: یکسری از نکات هم به والدین مربوط 
می شود و مهمترین بحث در این خصوص استفاده از ماسک است و دانش آموزان در طول مسیر 
یعنی از لحظه ای که از خانه خارج می شوند تا زمانی که به خانه باز می گردند، حتما باید از ماسک 
استفاده کنند و به هیچ عنوان نباید ماسک را از روی صورتشان بردارند و والدین در این باره باید 

آموزش های الزم را به فرزندان خود بدهند.
وی تاکید کرد: بحث دیگری که در این خصوص  اهمیت ویژه ای دارد این است که حتما باید 
از حضور دانش آموزان عالمت دار در جلسه امتحان هر چند که جواب تستشان منفی باشد و 
جلوگیری شود و ما توصیه می کنیم که این دانش آموزان با هماهنگی معلمان و والدین به صورت 
بر خط و غیر حضوری امتحان دهند، چرا که عالوه بــر این احتمال ناقل بی عالمت بودن در 
کودکان و نوجوانان وجود دارد، احتمال اینکه در صورت داشتن عالمت جواب تستشان منفی 

شود، هم زیاد است و تست PCR لزوما رد کننده ابتال به کرونا نیست.

اگر در صورت تزریق واکسن کرونا دچار این 
عوارض شدید، حتما به پزشک مراجعه کنید

 متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری با بیان اینکه تهوع، 
اســتفراغ، غش کردن، برخی از واکنش هــای آلرژیک مانند 
خارش، اختالالت تنفســی و کوتاهی تنفس از جمله عوارض 
تزریق واکسن است گفت: تداوم عوارض تزریق واکسن بعد از 

یک هفته باید به پزشک اطالع داده شود.
 عباس زاده افزود: با توجه به اینکه تهوع، استفراغ، غش کردن، 
خارش، اختالالت تنفســی و کوتاهی تنفس از جمله عوارض 
تزریق واکسن است بنابراین پس از تزریق واکسن کرونا توصیه 
می شود که اشخاص به مدت نیم ساعت در یک مرکز بهداشت 
و درمان تحت نظر قرار گیرند، زیرا عوارض اصلی واکسیناسیون 

در این بازه زمانی اتفاق می افتد.
عباس زاده ادامه داد: زمان و مکان تزریق دوز دوم واکسن نیز 
باید به هنگام تزریق دوز اول از تزریق کننده واکســن سوال 

شود.
این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری در ادامه درد، 

تورم، قرمزی و سفت شدن محل تزریق واکسن و تب را از دیگر 
عوارض واکســن کرونا عنوان کرد و گفت: این عوارض عمدتا 
تا ۲ روز ادامه می یابد و مصــرف مایعات می تواند این عالئم را 

کاهش و سریع تر برطرف کند.
عباس زاده خاطرنشان کرد: مصرف استامینوفن نیز در صورت 
وجود تب پس از واکسیناسیون هر ۸ ساعت توصیه شده و با 

گذشت بیش از یک هفته باید به پزشک اطالع داده شود.
وی یادآور شد: اما در صورت بروز این عالئم )در تزریق دوز اول 
واکسن( نیز جز با دستور قطعی پزشک نباید از زدن دوز دوم 

اجتناب شود.
بدن ۲ تا ۴ هفته بعد از تزریق دوز دوم واکســن ایمن 

می شود
این پزشــک همچنین تاکید کرد: بدن قبــل از ۲ تا ۴ هفته 
بعد از تزریق دوز دوم واکسن ایمن نشــده و بنابراین رعایت 
پروتکل های بهداشتی پس از واکسیناسیون نیز ضروری است.

عباس زاده اضافه کرد: شســت وشوی دســت ها به مدت ۲۰ 
ثانیه، حفظ حداقل یک متر فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک، 
عدم حضور در تجمعات و مالقات در فضاهای بسته و تشویق 

دیگران به رعایت ضوابط بهداشــتی به ویژه ماسک زدن باید 
مورد توجه قرار بگیرد.

 ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ در 
شهر ووهان چین مشــاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان 
منتشر شد؛ به طوری که سازمان بهداشت جهانی در اسفند ۹۸ 
)فوریه ۲۰۲۰( بروز پاندمی )همه گیری جهانی( این بیماری 

را تأیید کرد.
بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون حدود ۱۴۶ 
میلیون نفر را در دنیا به طور قطعی مبتال کرده و حدود ســه 
میلیون نفر نیز بر اثر بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست 
داده اند.ویروس کرونا با دســت آلوده یا عطسه، سرفه و حتی 
قطرات تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم منتقل می شود. 
تنگی نفس، خستگی و بدن درد، اختالل در بویایی و چشایی 
و مشکالت گوارشــی از جمله عالئم بیماری کووید ۱۹ است. 
بیش از ۸۰ درصد مبتالیان به ویروس نیز دچار بیماری خفیف 
می شوند.جهش ویروس کرونا در انگلستان، بزریل، هندوستان 
و آفریقا که موجب افزایش سرایت، بیماری زایی و مرگ و میر 

شده، نگرانی های جدیدی را در جهان به وجود آورده است.
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Iranian Energy Minister Reza 
Ardakanian has said his ministry 
is taking serious measures for 
reforming the country’s water 
structure and for managing water 
resources, IRNA reported.Speaking 
in a meeting with water officials 
from the country’s drainage 
basin regions, Ardakanian said: 
"Currently, the Ministry of Energy is 
moving towards the establishment 
of a governance system with a focus 
on drainage basin territories."
Mentioning the measures taken 
by the ministry in this regard, the 
official added: “very good measures 

have been taken for reforming the 
country’s water structure in a short 
period of time and the rest of the way 
will be passed with determination, 
responsibility, commitment, and 
a professional approach.“Some 
prerequisites are necessary 
in order to reform the country’s 
water structure, preliminaries 
such as the implementation of 
water shortage adaptation plans 
in the provinces, passing the bill 
of the comprehensive water law, 
the integration of urban and rural 
water and sewage companies, etc.,” 
Ardakanian explained.

MAPNA group 
producing over 
200 high-tech 
industrial 
products
Managing Director of 
Iran’s MAPNA group 
has said his company 
is currently producing 
over 200 types of 
high-tech industrial 
products, IRNA 
reported.
Speaking on the 
sidelines of a visit 
to Wagon Pars 
Company in Arak city, 
known as industrial 
capital of Iran, Abbas 
Ali-Abadi said: 
“MAPNA Company 
strives to establish 
a constructive 
interaction with its 
subsidiaries, and 
in this due, tries to 
establish connections 
not only in terms of 
structure but also in 
terms of culture, work 
ethics, and capacities.”
MAPNA Group is 
a group of Iranian 
companies involved in 
the development and 
execution of thermal 
and renewable 
power plants, oil 
and gas, railway 
transportation, and 
other industrial 
projects as well as 
manufacturing main 
equipment including 
gas and steam 
turbines, electrical 
generator.
The company 
is currently 
collaborating with 
several domestic 
manufacturers for 
producing high-
tech machinery and 
equipment needed in 
various sectors.
One of the companies 
that MAPNA is 
working with is Wagon 
Pars which is currently 
manufacturing 1,000 
wagons for MAPNA. 
MAPNA took over 
Wagon Pars in 
December 2020.
Wagon Pars has a plan 
for manufacturing 
2.500 wagons over the 
next five years under 
the supervision of 
the parent company 
MAPNA.
The group has also 
prepared a package 
to be used in the 
production line of 
electric cars or to 
turn regular cars into 
electric ones.
MAPNA has also 
inked a deal for 
manufacturing MGT-
75 gas turbines with 
Iran’s Thermal Power 
Plant Holding (TPPH).

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Tuesday ,May 18 , 2021, No. 781

ISFAHAN
NEWS 04

According to 
reports, the 
fine is not the 
only penalty 
any household 
miners will face, 
either. They will 

also be required to pay 
compensatory fees for 
damage caused to the 
electricity network.
More specifically, 
unauthorized crypto 
mining causes electrical 
supply issues, on account 
of the damage it causes to 
the local power grid and 
transformers.
Reports indicate that 
if mining continues 
at the current rate, the 
consequent damage 
could lead to blackouts 
and other outages.
The government in 
Iran first approved 
cryptocurrency mining as 
an industrial activity back 
in 2019. A surge in the 
number of crypto miners 

in the country followed, 
taking advantage 
of Iran’s low-cost 
electricity. Also following 
the government’s 
decision, power plants 
in the country spied an 
opportunity for increased 
income.
With this in mind, 
plus concerns about 
the detriment crypto 
mining causes the 
electricity industry that 
came soon after, some 
power plants offered 
their excess electrical 
energy to crypto miners 

specifically.
The government gave 
permission to power 
plants to mine for 
cryptocurrencies in their 
own right in July 2020.
Energy efficient mining 
methods
Iran’s announcement 
comes as the toll crypto 
mining takes on the 
environment is also 
addressed in other 
countries. While some, 
such as regions in China, a 
center for cryptocurrency 
mining, have turned to 
hydroelectricity, others, 

like the United States, 
have had other ideas. 
Namely, flared natural 
gas, according to one 
report.
EZ Blockchain reportedly 
has shipping containers 
across the United States, 
in which hundreds 
of computers mine 
cryptocurrency. All of 
them powered by flared 
natural gas. However, 
the report is quick to 
reveal that using natural 
gas does not completely 
eliminate the damaging 
carbon emissions.

Iran receives 2nd shipment 
of vaccines through COVAX 
facility
The Government of the Islamic Republic of Iran, as 
one of the self-financing participant countries of 
the COVAX Facility, has received the second batch of 
the AstraZeneca COVID-19 vaccine with 1,452,000 
doses.
The COVAX Facility is a partnership, co-led by 
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI), Gavi-The Vaccine Alliance and the World 
Health Organization (WHO), alongside key delivery 
partner United Nations Children's Fund (UNICEF).
According to the official website of the UNICEF, the 
consignment is the second COVAX shipment to the 
country, with future consignments of the approved 
allocation of COVID-19 vaccines to be delivered, 
in collaboration with the Ministry of Health and 
Medical Education of the Islamic Republic of Iran, 
through UNICEF procurement channel.
The AstraZeneca vaccines for the Islamic Republic 
of Iran, manufactured by Catalent Anagni of Italy, 
landed at Tehran Imam Khomeini International 
Airport on Sunday, 16 May 2021.
They were received by representatives of the 
Ministry of Health and Medical Education of the 
Islamic Republic of Iran, in presence of the UNICEF 
and WHO technical teams.
With the support of the UNICEF procurement 
channel under the COVAX facility, Iran received the 
first batch of AZ COVID-19 vaccines, produced by 
SK-Bio Institute of South Korea, containing 700,800 
doses on 5th April 2021.

Iran preparing for a strong 
comeback to oil market
Iran is gradually boosting crude oil production 
to get ready for a strong comeback into the global 
market as the talks with world powers over the 
2015 nuclear deal show signs of progress.
According to a Bloomberg report, National 
Iranian Oil Company (NIOC) officials have stated 
that the country’s oil fields are going through 
overhaul operations and connections with oil 
buyers are being re-established.
“In the most optimistic estimates, the country 
could return to pre-sanctions production levels 
of almost four million barrels a day in as little as 
three months,” the report said.
Iran and other signatories of the 2015 nuclear 
deal, including the United States, are currently 
negotiating in Vienna and the two sides have 
signaled that an agreement is within reach.
If successful, the negotiations could reactivate the 
nuclear deal that Donald Trump withdrew the U.S. 
from in 2018. That would require the U.S to lift all 
the sanctions imposed by the former president.
Iran has been ramping up its oil production 
over the past few months following the recent 
developments in the White House and also the 
recovery of the global markets from the negative 
impacts of the coronavirus pandemic.
The increase in the production has been followed 
by a boost in exports so that in late April Reuters 
reported that Iranian crude oil exports in the 
mentioned month had remained above the level 
of exports during the same period in 2020.
Earlier this month, Iran’s First Vice-President 
Eshaq Jahangiri said the country was able to 
increase its oil exports up to 2.5 million barrels 
per day (bpd) once the U.S. sanctions are lifted.
"Oil sales have dropped a lot, but now the situation 
is better, and we are in control. We will be able to 
increase oil exports to 2.5 million barrels per day 
after the removal of the sanctions," Jahangiri said.

Iran to issue fines for crypto miners using 
household electricity
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IME’s weekly worth of 
trades up 4%
During the past Iranian calendar year, the 
value of trades at Iran Mercantile Exchange 
(IME) rose four percent.
According to a report by the IME's 
International Affairs and Public Relations 
Department, 631,879 tons of commodities 
worth $400 million were traded at the 
exchange in the past week, showing also 
two percent rise in terms of the volume of 
traded goods.
As reported, the exchange sold on its mineral 
and industrial trading floor 232,884 tons of 
commodities worth almost $207 million.  
On this floor there were 191,824 tons of 
steel, 6,880 tons of copper, 660 tons 
of aluminum, 120 tons of molybdenum 
concentrate, 33,000 tons of iron ore 
concentrate, 400 tons of coke and 3kg of 
gold bars traded.
The next trading floor was the IME's oil 

and petrochemical with 396,578 tons of 
commodities sold on it, valued at more than 
$193 million.
Items traded here were 203,300 tons of 
vacuum bottom, 64,162 tons of bitumen, 
55,680 tons of polymeric products, 28,984 
tons of chemicals, 40,500 tons of lube cut, 
1,927 tons of base oil, 150 tons of insulation, 
500 tons of slop wax, 80 tons of argon and 
1,000 tons of sulfur.
Also, on its side market, the IME saw trade of 
2,417 tons of various commodities.
As previously reported, the value of 
commodities traded at Iran Mercantile 
Exchange rose 54 percent during the past 
Iranian calendar month (March 21-April 
20), compared to the same month in the 
past year.
The exchange’s Public Relations and 
International Affairs Department reported 
that 2.7 million tons of commodities worth 
$1.5 billion were traded at the exchange in 
the past month, showing also a 350-percent 

growth in terms of weight as compared to 
the same month of the previous year.
On its metal and mineral trading floor, the 
exchange traded within that month 1.421 
million tons of commodities worth more 
than $790 million.
Commodities purchased were 1.097 million 
tons of steel, 11,780 tons of copper, 360 tons 
of molybdenum concentrate, 11,325 tons of 
aluminum, 400 tons of coke, 300,000 tons of 
iron ore, 200 tons of cast iron and 100 tons 
of lead.
Oil and petrochemical was the next trading 
floor on which the IME saw trades of more 
than 1.318 million tons of various types of 
commodities in both its domestic and export 
rings with a trading value of more than $700 
million.
On this floor the IME traded 354,567 tons 
of bitumen, 237,258 tons of polymeric 
products, 124,668 tons of chemicals, 12,446 
tons of base oil and 460,100 tons of vacuum 
bottom.

While some, 
such as regions 
in China, a 
center for 
cryptocurrency 
mining, have 
turned to 
hydroelectricity, 
others, like the 
United States, 
have had other 
ideas. Namely, 
flared natural 
gas, according to 
one report.

Energy Ministry taking serious 
measures to manage water resources

The Iranian government is hardening its 
stance on cryptocurrency mining as it 
announces anyone caught using household 
electricity to do it will face heavy fines.



"Regrettably, simply 
because of the obstruction 
of one country, the 

Security Council 
hasn't been 
able to speak 
with one voice," 
Wang Yi told 
an emergency 
meeting of the 

Council on Sunday.
Since Monday, as many as 
192 Palestinians, including 
58 children and 34 
women, have died during a 
significant escalation in the 
Israeli military’s attacks 
against Gaza, according to 
Gaza’s health ministry.
One strike recently slew 
a 10-member family, 
including eight children.
More than 1,200 others 
have also been injured so 
far.Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu has, 
however, said the regime’s 
strikes against Gaza were 
to continue “with full 
force.”"We are acting now, 
for as long as necessary,” 
he said, claiming that the 
aggression was necessary 
“to restore calm” and “will 
take time" to cease.
Scores of others have 
died in the nearby Israeli-
occupied Palestinian 
territory of the West 
Bank, including the holy 
city of al-Quds, during 
the regime’s attacks on 
Palestinian worshippers 
and protesters.
According to the 
Palestinian Prisoners Club, 
an NGO, Israel has arrested 
1,500 Palestinians in the 
West Bank since early 
April.
The US that has, 
throughout the Security 
Council’s history, been 
protecting the regime 
against any accountability 
on the international stage, 
has so far prevented the 

Council from releasing 
even a simple press 
statement asking Tel Aviv 
to stop its aggression.
Russian Deputy 
Foreign Minister Sergei 
Vershinin addressed the 
same meeting, strongly 
condemning the use of 
violence against civilians 
and criticizing Israel’s 
efforts to manipulate the 
status quo at the al-Aqsa 
Mosque’s compound in al-
Quds’ Old City.
He repeated Moscow’s call 
for an urgent meeting of 
the so-called Middle East 
Quartet that gathers his 
country, the US, the UN, 
and the European Union, 
to address the escalation.
Opening the Sunday 
meeting, UN Secretary 
General Antonio Guterres 
described the violence as 
"utterly appalling."
The Palestinian 
movement of Hamas that 
is headquartered in Gaza 
and its fellow Islamic Jihad 
resistance group have 
fired thousands of missiles 
towards the occupied 
territories in retaliation.
Also on Sunday, Gaza’s 
fighters issued a new 
rocket barrage against the 
central and southern parts 
of the occupied territories.
According to the Israeli 
military, this is the 
first time the occupied 
territories are targeted 
with so many projectiles 
in a relatively short time 
space.

US Senator Bernie Sanders, 
meanwhile, laid into 
Washington for lavishing 
billions in military aid on 
the Israeli regime that, 
in turn, uses the money 
towards human rights 
violations.
“The devastation in Gaza 
is unconscionable. We 
must urge an immediate 
ceasefire,” he tweeted.
“We must also take a hard 
look at nearly $4 billion 
a year in military aid to 
Israel. It is illegal for US aid 
to support human rights 
violations,” Sanders added.
Elsewhere across 
the world, the issue 
of Palestine has been 
serving as a rallying point 
even among potentially 
diverging factions and 
states.
In Iraq, sundry political, 
cultural, and social factions 
have been singing a chorus 
of protest against the 
Israeli atrocities.
These have included Chair 
of the al-Azm Coalition, 
Khamis al-Khanjar, who 
enjoys considerable 
connection among the Iraqi 
Sunnis and tribes. Khanjar 
called Ismail Haniyeh, head 
of Hamas’ Political Bureau, 
expressing Iraq’s solidarity 
with Palestinians.
Iyad Allawi, a former prime 
minister and head of the 
al-Wataniya Coalition, 
and Osama Nujaifi, head 
of the Salvation and 
Development Front, 
also issued separate 

statements, blasting Tel 
Aviv’s aggression and 
sympathizing with the 
Palestinian nation.
Nouri al-Maliki, another 
former premier and 
secretary-general of 
the Islamic Dawa Party, 
expressed support for the 
Palestinian people during 
a televised program and 
said Baghdad would never 
normalize its relations 
with the Israeli regime.
Influential Iraqi cleric 
Muqtada al-Sadr 
addressed the regional 
Arab states, including 
the United Arab Emirates 
and Bahrain, who last 
year normalized their ties 
with Tel Aviv in a tweet. 
He called on those states 
to either roll back or 
downgrade the détente 
and adopt pro-Palestinian 
stances amid the dire 
situation.
Several Iraqi resistance 
groups have, meanwhile, 
announced their readiness 
to join in security and 
military cooperation with 
Gaza’s movements in the 
face of the Israeli assaults.
The issue of the Israeli 
barbarity also came up in 
a telephone conversation 
between Pakistani Prime 
Minister Imran Khan and 
former Malaysian premier 
Mahathir Mohamad, who 
both condemned the 
Israeli violence and called 
for international action 
against the regime’s 
atrocities.

All political views 
represented in election: 
Guardian Council
The council responsible for vetting Iran’s 
presidential election candidates said that all 
political views have nominees in the election.
Iran’s Guardian Council spokesman Abbas Ali 
Kadkhodaei said on Sunday that nearly 600 
people have run for office, from which only 40 
have delivered sufficient documents, suggesting 
that others would not be considered as valid 
nomination.
The Guardian Council had notified Ministry of 
Interior, the body responsible for candidate’s 
registration, of an enactment specifying 
several standards for nomination, though the 
administration announced that it would act 
according to the existing law as the council wasn’t 
qualified to legislate.
However, Kadkhodaei underlined that the 
council would consider valid only those who have 
the requirements specified by the council.
The spokesman said that the council would begin 
vetting nominees from Monday in accordance 
with the constitution of the Islamic Republic of 
Iran and they would announce final results 5 
days later.
The vetting process wouldn’t be affected by 
political views of members of the Guardian 
Council, he said, adding that he has seen no such 
approach in the past 20 years.
He said that those who weren’t qualified for the 
previous elections would be treated the same 
way in this round again, although they have the 
right to register.
Kadkhodaei said that the election system would 
move towards electronic system according to 
the law, however, the electronic system couldn’t 
be implemented in this election, as it requires 
specific infrastructures.
The 13th presidential election in Iran will be held 
on June 18.
Jordanian king calls for 
halting Zionists crimes in 
Palestine
 King Abdullah II of Jordan in his latest stance 
on the developments in the occupied lands 
and territories stated that international 
consultations should continue to stop Israel's 
hostile actions in Palestine.
The government of Amman has established 
numerous contacts with many international 
bodies in order to stop the conflict which is 
ongoing in the Palestinian lands and territories, 
Alnashrah reported.
“We hope to achieve our goal and establish a 
ceasefire in near future in the Palestinian lands 
and territories,” the Jordanian King emphasized.
Earlier, the Egyptian president announced the 
country's efforts for a ceasefire between the 
Zionist regime and Palestinians.
"The current situation is an urgent and clear need 
for a return to calm and put an end to violence and 
all conflicts," Abdel Fattah Al-Sisi added.

Beijing Slams Washington for Choking 
Criticism of Israel at UNSC

China’s foreign minister slammed the United 
States for choking any criticism of the Israeli 
regime’s barbarity against the Palestinians 
at the United Nations Security Council.
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Defense ministry to deliver modern drones to Army
 According to an agreement signed between the Iranian defense ministry and Army, 
modern drones will be delivered to the Army.The agreement was signed by the 
Commander-in-Chief of the Islamic Republic of Iran Army Major General Abdolrahim 
Mousavi and Defense Minister Brigadier General Amir Hatami on Monday. In the 
first phase of implementing this agreement, the ministry will deliver 1,000 modern 
drones to the Army in the near future.
"This agreement will play a key role in improving the quantity and quality of UAV 
power of the Army of the Islamic Republic of Iran and the Armed Forces," Mousavi 
said.
Emphasizing that today UAVs have a very important role in various aspects of combat, 
he added: "Today, Iran is ranked fifth or sixth in the world considering its drone sector 
and we are self-sufficient in manufacturing the advanced drones we need."

Iran among pioneers of supporting Palestine: Haniyeh
 Chairman of the Hamas Political Bureau Ismail Haniyeh hailed Iranian people and Supreme Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei for supporting the Palestinian cause 
and the Holy Quds.In a phone conversation with Ali Akbar Velayati, an advisor to the Supreme 
Leader, Haniyeh thanked Tehran for its valuable and strong stances, highlighting Iran's role as 
one of the pioneers of supporting the Holy Quds and Palestine.Saying that a big battle is going on 
in Palestine, he added that resistance is the symbol of heroism and the Holy Quds is the symbol 
of sanctity.Congratulating Palestinians over their victories and expressing sorrow over death of 
several defenseless men, women and children in Israeli attacks, Velayati said in the conversation 
with Haniyeh that even long before the Islamic Revolution,  Imam Khomeini made efforts to free 
Palestine and even named the last Friday of Ramadan World Quds Day.  He added that Ayatollah 
Khamenei continued the path with the same seriousness and strength.He also hoped that Palestine 
will be liberated from the Zionists’ grip soon.  

“We must also 
take a hard look at 
nearly 4$ billion 
a year in military 
aid to Israel. It is 
illegal for US aid 
to support human 
rights violations,” 
Sanders added.
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Iran Envoy 
Deplores 
UNSC’s Inaction 
over Israeli 
Crimes
 Iran’s ambassador 
to the United Nations 
lamented that the 
UN Security Council’s 
muted response has 
encouraged the Israeli 
regime to aggravate 
its atrocities against 
Palestinians. Speaking 
at an emergency UNSC 
meeting, held on 
Sunday to discuss the 
Israeli regime’s new 
wave of aggression 
against Palestine, 
Iran’s UN envoy Majid 
Takht Ravanchi said 
the Zionist regime is 
busy committing the 
full range of gravest 
international crimes 
amid US-enabled 
silence at the Security 
Council.
He said Israel was 
s i m u l t a n e o u s l y 
engaged in genocide, 
war crimes, crimes 
against humanity, and 
the crime of aggression 
against the Palestinians 
owing to the Security 
Council’s mum on the 
savagery.
The Iranian ambassador 
also said the UN Security 
Council’s inaction 
had increasingly 
emboldened the Zionist 
regime in the atrocities, 
Press TV reported.
Takht Ravanchi then 
cited the US’s patronage 
for the brutal regime as 
a key factor behind its 
sustained avoidance 
of accountability for 
the atrocities on the 
international arena.
The US has been 
“ s y s t e m a t i c a l l y ” 
shielding the Israeli 
regime against 
i n t e r n a t i o n a l 
condemnation, whether 
under the Democrats or 
the Republicans, he said, 
citing Washington’s 
blocking of 44 anti-
Israeli draft resolutions 
during the UNSC’s 
history.
The current American 
administration was 
similarly trying to 
protect the regime, and 
had even prevented the 
Council from issuing a 
simple press release 
urging cessation of its 
bombardment of the 
Gaza Strip, he said.
Acting so, Washington 
has shown that it would 
“decisively” back the 
regime no matter the 
enormity of its crimes, 
the Iranian envoy 
added.
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Speaker of the Iranian Parliament Mohammad Baqer 
Qalibaf spoke with several foreign counterparts to discuss 
the latest wave of Zionist atrocities that has killed scores of 
Palestinians and the need for taking practical action to stop 
the Israeli crimes.
In separate telephone calls with his Syrian, Lebanese and 
Tunisian counterparts on Sunday and Monday, Qalibaf 
talked about the latest developments in the occupied 
Palestinian territories and the Gaza Strip after an escalation 
of Israeli attacks.
In the conversation with Speaker of the People's Council 
of Syria Hammouda Youssef Sabbagh, Qalibaf stressed the 
need for serious action from the Muslim parliaments to halt 
the Israeli regime’s brutal attacks on Palestine.

Speaking to Lebanon’s Parliament Speaker Nabih Berri, 
the top Iranian lawmaker denounced the Zionist regime’s 
strikes on residential areas of Palestine and the prevention 
of medical aid to the Palestinian people as war crimes, 
calling on the Islamic parliaments and international 
organizations to condemn the Israeli atrocities.
Qalibaf also spoke with Speaker of Tunisia’s Assembly of the 
Representatives of the People Rached Ghannouchi, saying 
the parliaments of all Muslim nations must raise their voice 
against the Israeli regime and support Palestine as a duty.
Since May 10, at least 192 Palestinians, including 58 
children and 34 women, have died during a significant 
escalation in the Israeli military’s attacks against Gaza.
Scores of others have also died in the nearby Israeli-

occupied 
P a l e s t i n i a n 

territory of the West Bank, during the regime’s 
attacks on Palestinian worshippers and  
protesters.
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Iran Steps Up Parliamentary Diplomacy over Zionist Crimes
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Iran, Iraq discuss expansion of agricultural ties
Iran's Ambassador in Iraq Iraj Masjedi explored ways of expanding relations in the 
agricultural sector with Iraqi minister of agriculture Karim al-Khafaji on Sunday 
evening.
The two officials discussed a variety of issues, including expansion and improvement 
of relations in agriculture between the two neighboring countries.
They also reviewed methods of enhancing cooperation in agriculture, as well as al-
Khafaji’s trip to Iran and presence of Iraqi economic missions in Isfahan’s poultry and 
livestock exhibition in the future.
Ban on export of apples from Iran to Iraq was among other issues discussed in the meeting. It was decided the 
necessary measures be taken by the Iraqi party.

 The Friday Imam 
Sarpol Zahab city 
in western Iran 
said on Sunday that 
freedom the Holy 
Quds city is the wish 
of all Muslims and it is 
expected to come true 
soon.Mamusta Molla 
Rashid Sanaei said 
that the split between 
Islamic World on 
Palestine issue has 
made the Israeli 
regime carry out more 
strikes against the 
defenseless people 
of Gaza, in a way that 
they bombed the city 
more than 100 times 
overnight.He asked 
Muslim clerics to 
avoid dividing people 
and try to unite them, 
because splitting is 
the foe of the people.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
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Morning call to prayer : 
04:28:44   
Noon call to prayer : 
12:59:47  
Evening call to prayer: 
20:16:21  

2 0000 Rials

All Muslims 
seek freedom 
of Quds: Sunni 
cleric
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“COVID-19 has shown a bright light on our 
own society’s failings,” Dr. Anthony Fauci 
said during a graduation ceremony for 
Emory University, AP reported.
Speaking by webcast from Washington, 
Fauci told the graduates in Atlanta that 
many members of minority groups work 
in essential jobs where they might be 
exposed to the coronavirus. He also said 
they are more likely to become infected if 
exposed because of medical conditions 
such as hypertension, chronic lung disease, 
diabetes or obesity.
“Now, very few of these comorbidities have 
racial determinants,” Fauci said. “Almost all 
relate to the social determinants of health 
dating back to disadvantageous conditions 
that some people of color find themselves 
in from birth regarding the availability of an 
adequate diet, access to health care and the 
undeniable effects of racism in our society.”

Fauci said correcting societal wrongs will 
take a commitment of decades, and he urged 
the graduates to be part of the solution.
He said that once society returns to 
“some form of normality,” people should 
not forget that infectious disease has 
disproportionally hospitalized and killed 
people of color.
Fauci on Sunday was awarded the Emory 
University president's medal. Previous 
recipients include former US President 
Jimmy Carter, the Dalai Lama and the late 
US Rep. John Lewis, a civil rights icon. In 
accepting the award, Fauci denounced the 
destruction of division.
“Societal divisiveness is counterproductive 
in a pandemic," Fauci said. “We must not be 
at odds with each other since the virus is the 
enemy, not each other.”
He praised the graduates for handling the 
profound disruption of the pandemic.
“Not since the influenza pandemic of 
1918 has humanity faced a public health 
crisis of this magnitude," he said. "Each of 
you deserves enormous respect for your 
extraordinary adaptability, resilience and 
dedication to learning, completing your 
studies and graduating despite immense 
difficulties and uncertainties.”

Blinken and Qatar's Sheikh Mohammed bin 
Abdulrahman Al-Thani discussed "efforts to 
restore calm in Israel and the West Bank and 
Gaza in light of the tragic loss of civilian life", the 
State Department said.
The Qatari Foreign Ministry said in a statement 
that the two officials discussed "the recent 
Israeli attacks on worshippers at the Al Aqsa 
Compound and the attack on the besieged Gaza 
Strip."
Al-Thani stressed the "need for urgent action 
by the international community to stop the 
repeated brutal Israeli attacks against civilians 
in Gaza and the blessed Al-Aqsa Mosque," it 
added.
Meanwhile, a growing group of U.S. senators 
on Sunday called for a ceasefire. Democratic 
Senator Chris Murphy and Republican Todd 
Young, the senior members of a Foreign 
Relations panel, said in a statement: "As a result 
of Hamas’ rocket attacks and Israel’s response, 
both sides must recognize that too many lives 
have been lost and must not escalate the conflict 
further."
Twenty-five other Democratic U.S. senators and 
two independents issued a separate, similar 

statement urging an immediate ceasefire.
In his call with Egypt's Sameh Shoukry, Blinken 
"reiterated his call on all parties to de-escalate 
tensions and bring a halt to the violence, which 
has claimed the lives of Israeli and Palestinian 
civilians, including children", the State 
Department said in another statement.
Saudi state news agency SPA reported on 
Sunday that Blinken also had a phone call with 
Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan 
Al Saud to discuss the latest developments "in 
Palestine and in the region."
The State Department said the two discussed 
"the ongoing efforts to calm tensions in Israel 
and the West Bank and Gaza and bring the 
current violence to an end."
Qatar's Al-Thani also held a phone call 
on Sunday with Shoukry, in which they 
reviewed "bilateral cooperation relations and 
developments in Palestine," the Qatari Foreign 
Ministry said in a separate statement.
The Egyptian Foreign Ministry said in a 
statement that the two ministers agreed on "the 
importance of working to reach an immediate 
ceasefire between the two sides, and they 
also agreed to continue coordination in the 
bilateral framework, as well as in regional and 
international ones, regarding what is in the 
interest of the Palestinian people and reaching 
a ceasefire,"
The truce efforts by Egypt, Qatar and the United 
Nations have so far offered no sign of progress.

Fauci Says Pandemic Exposed 'Undeniable 
Effects of Racism' in US

Blinken discusses Gaza in calls with Qatari, 
Egyptian, Saudi foreign ministers

U.S. Secretary of State Antony Blinken discussed the 
violence in Israel, the West Bank and Gaza in phone calls 
with the Qatari, Egyptian and Saudi foreign ministers, the 
State Department said on Sunday.

The immunologist who leads the COVID19- response in 
the United States said Sunday that “the undeniable effects 
of racism” have led to unacceptable health disparities 
that especially hurt African Americans, Hispanics and 
Native Americans during the pandemic.

Al-Thani stressed 
the "need for 
urgent action by 
the international 
community to 
stop the repeated 
brutal Israeli 
attacks against 
civilians in Gaza 
and the blessed 
Al-Aqsa Mosque," 
it added.

 “We must not be 
at odds with each 
other since the 
virus is the enemy, 
not each other.”

Pro-Palestinians 
convene in front of 
UN HQ in NY
 As carrying Palestinian 
flag, Palestinian supporters 
convened in front of the UN 
Headquarters in New York 
and called on international 
community to take action in 
defending the rights of the 
oppressed Palestinian people.
A group of protestors called 
for the immediate action 
of the international body 
in supporting rights of 
Palestinian people against the 

atrocities and crimes of the 
Zionist regime in the occupied 
lands and territories, Sputnik 
news agency reported.
Demonstrators stressed the 
need to provide shelter and 
medical assistance to the 
oppressed Palestinian people 
who are exposed to Israeli 
crimes and airstrikes and 
chanted slogan "Be explicit 
and help Palestine".
This is while that the 3rd 
meeting of the UN Security 
Council (UNSC) on the issue of 
Palestine ended without any 
result due to the US sabotage.

Israeli airstrikes on Gaza Strip 
began last Monday and have 
so far killed 200 Palestinians, 
including women and children.
More than 1,300 Palestinians 
have been injured in the 
clashes that erupted between 
the Zionist regime and 
Palestinians up to the present 
time.
In addition to New York, 
other cities around the 
world, including capital of 
most European countries, 
have witnessed the rallies 
of thousands of Palestinian 
supporters.

3,000 barrels of 
radioactive wastes 
misplaced in Sweden
Nearly 3,000 barrels of 
radioactive waste suspected of 
being misplaced in Sweden.The 
suspicions of misplaced nuclear 
waste have triggered a stern 
reprimand from Environment 
and Climate Minister Per Bolund, 
and highlighted the necessity 
of a thorough and costly re-
inspection and repositioning of the 

radioactive material.It's believed 
that 2,800 barrels of radioactive 
waste were stored incorrectly in a 
warehouse in Forsmark, Uppland 
County, following a stock control 
inspection.“The long-term safety 
is based on the right waste being 
placed in the right final repository,” 
Peter Selting, safety manager at the 
Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Company, SKB, told 
national broadcaster SVT, Sputnik 
news agency reported.
The barrels in question contain 

historical waste from the 70s and 
80s that comes from the healthcare 
and defense industries, among 
others. While its content is said 
not to pose a threat to humans or 
nature today, it could very well do so 
in the future if placed and handled 
incorrectly.To ensure that the 
content does not harm people or 
the environment, the barrels must 
now be inspected and repositioned. 
However, it is as of year unclear who 
will pay for the work, which a costly 
and very time-consuming measure.



پیشنهاد تغییر سن بازنشستگی کارگران ساختمانی
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از بازنگری و اصالح دستورالعمل ماده ۵ بیمه اجتماعی 
کارگران ساختمانی در مرکز پژوهشهای مجلس و پیشنهاد تغییر سن بازنشستگی خبر داد. هادی ساداتی از بازبینی 
بخش هایی از دستورالعمل ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مرکز پژوهش های مجلس خبر داد 
و گفت: در خصوص ماده ۵ نظرات و پیشنهاداتی داشتیم و کارفرمایان هم نقطه نظراتی ارائه کردند. مباحثی هم از 

طرف سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، یک مورد در خصوص غرامت ایام بیماری و یک مورد نیز بحث حذف سهمیه 
کارگران ساختمانی بود که در اصالحیه جدید آورده شد.وی از پیشنهاد تغییر سن بازنشستگی کارگران ساختمانی 

خبر داد و گفت: در زمینه تغییر سن بازنشستگی کارگران ساختمانی از ۳۵ سال به ۳۰ سال که در قانون ۳۵ سال ذکر شده 
است نیز مرکز پژوهشهای مجلس کارهایی انجام داده و تحقیقاتی را آغاز کرده که پس از نهایی شدن، نتایج آن را اعالم می کنیم. 

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی افزود: پیشنهادات ما و سازمان تامین اجتماعی و نقطه نظرات گروه کارفرمایی هم 
اکنون در مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی و بازنگری است و امیدواریم که در خصوص اصالحیه نحوه اجرای بیمه کارگران ساختمانی مورد 
توجه قرار گیرد.ساداتی تصریح کرد: خوشبختانه فراکسیون کارگری مجلس توجه خاصی به موضوع کارگران ساختمانی دارد و طی نشست هایی که 

در هفته کارگر داشتیم مقرر شد پس از آنکه مرکز پژوهش های مجلس اصالحیه طرح را به سرانجام رساند با جامعه کارگری نشستی تشکیل دهد.

 درخواست کاهش یا حذف دوره ممنوعیت واردات برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: از کارگروه تنظیم بازار درخواست کردیم که یا دوره ممنوعیت واردات برنج 
را کاهش دهد یا آن را حذف کند تا کشور دچار کمبود برنج نشود. مسیح کشاورز با بیان اینکه ممنوعیت واردات 
برنج خارجی در راستای حمایت از برنج ایرانی از ۳۱ تیرماه آغاز می شود و تا آذر ماه ادامه دارد، اظهار کرد: وقتی 
برنج ایرانی و خارجی از نظر قیمت فاصله ای ندارند این ممنوعیت  معنادار نیست و حتی ممکن است برای دوره 

ممنوعیت کسی تمایل به وارد کردن برنج نداشته باشد و از آن طرف هم برنج ایرانی کم برداشت شود و به طور 
کل با کمبود برنج در کشور مواجه شویم. وی ادامه داد: اگر سال های قبل ممنوعیت برقرار می شد برای این بود که 

تقاضای برنج خارجی در کشور وجود داشت و برای واردکننده هم انگیزه ایجاد می شد ولی در حال حاضر که تقاضایی 
وجود ندارد و قیمت های آن هم باالست برای واردکننده صرفه اقتصادی ندارد که برای دوره ممنوعیت برنج را وارد و در انبارها 

ذخیره کند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: از کارگروه تنظیم بازار درخواست کردیم که یا دوره ممنوعیت واردات برنج را کاهش دهد یا آن 
را حذف کند که کشور از این جهت دچار کمبود نشود. وی با اشاره به اینکه برنج از خردادماه سال گذشته تغییر گروه کاالیی داد و ارز آن ۴۲۰۰ تومان 
به نیمایی تبدیل شد، اظهار کرد: اگر بازار با همین شرایط پیش برود برنج از سفره اقشار آسیب پذیر حذف خواهد شد. پیشنهاد می کنیم که دولت یا 

به طور مستقیم با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات یا غیر مستقیم با ارائه یارانه به خریداران حمایت های الزم را داشته باشد.
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گـــزارش
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با افزایش قیمت 
بنزین و واریز مابه 

التفاوت آن به عنوان 
یارانه معیشتی به 

حساب ۶۰ میلیون 
ایرانی، آن گونه 

که باید مجلسی ها 
را راضی نکرد و 

نمایندگان به فکر 
جایگزین کردن 

طرحی جهت عدالت 
بیشتر در زمینه 

یارانه بنزین افتادند

اقتصاد ایران
۰7
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احتمال واریز ۳۰ درصد 
از باقیمانده سود سهام 

عدالت به حساب 
سهامداران

پیگیری های انجام شــده حاکی از 
آن اســت که به احتمال زیاد از ۵۰ 
درصد باقیمانده سود سهام عدالت، 
۳۰ درصد آن به حساب سهامداران 
پرداخت می شــود و ۲۰ درصد دیگر 
بعد از تکمیل سودهای واریز شده از 
سوی شرکت های ســرمایه پذیر در 

اختیار مشموالن قرار می گیرد.
 نخستین مرحله از واریز سود سهام 
عدالت بــرای ســهامداران ۲ روش 
مســتقیم و غیرمســتقیم در تاریخ 
۲٨ اسفند ماه ســال ٩٩ انجام شد، 
دارندگان ســهام ۵۰۰ هزار تومانی، 
رقمی حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت 
کردند و برای دارندگان ســهام یک 
میلیون تومانی دو برابر ســود سهام 
۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شــد که 

رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود.
در ایــن میــان، گمانه زنی هایی در 
زمینه واریز ۵۰ درصد باقیمانده سود 
ســهام عدالت مطرح شد که در ابتدا 
رییس ســازمان بورس از زمان واریز 
باقیمانده سود سهام عدالت خبر داد و 
افزود: تالش سازمان بورس در جهت 
تجمیع سود شرکت ها است، در نتیجه 
مرحله دوم سود سهام عدالت تا قبل 
از ماه رمضان و در نهایت، همین ماه 

پرداخت می شود.

ایرنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

قیمــت بنزیــن و یارانــه 
پرداختــی بــه ایــن ماده 
ســوختی، همــواره در 
دولت هــای مختلف مورد 
بحث بوده اســت. پرداخت 
یارانه و عدم سهمیه بندی 
آن هــم موجــب افزایش 
مصرف بی رویه و هم موجب افزایش قاچاق 

آن به کشور های همسایه می شد.
از این روی دولت از آغازین دقایق بامداد ۲۴ 
آبان ماه ۱۳٩٨ رسماً موضوع افزایش قیمت 

بنزین و سهمیه بندی آن را کلید زد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
در همین رابطه طی اطالعیه ای اعالم کرد 
که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا از ساعت صفر بامداد 
۲۴ آبان ســهمیه بندی بنزین برای همه 
وسایل نقلیه بنزین سوز به شرح زیر خواهد 
بود: قیمت بنزین معمولی سهمیه ای هر 
لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی 
غیرسهمیه ای هر لیتر ۳ هزار تومان و قیمت 

بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان.
با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی 
در دو سال گذشته، اما این افزایش قیمت 

بنزین عمال بی فایده و باز هم قیمت بنزین 
ایران در مقایسه با کشور های همسایه کمتر 
شد. همین موضوع باعث شد تا روند قاچاق 
سوخت دوباره بازگردد و البته افزایش قیمت 
بنزین به یک عمر طبیعی تبدیل شــده و 

میزان مصرف بنزین به روال قبل باز گردد.
هم اکنون با توجه بــه اطالعات موجود در 
سایت globalpetrolprices قیمت 
بنزین در ایران ۰.۰۶٨ دالر عنوان شــده 
است. با این قیمت بنزین، ایران بعد از ونزوئال 
دومین کشــور عرضه کننده ارزان ترین 
بنزین در دنیاست. به هر صورت این ارزانی 
قیمت بنزین و بازگشت دوباره قاچاق بنزین 
از مرز های کشور، دوباره زمزمه های افزایش 
قیمت بنزین را مطرح کرد و حتی به وعده 
یکی از کاندیدا های انتخاباتی تبدیل شد! 
رامین مهمانپرست در وعده های انتخاباتی 
خود گفت: سهمیه فعلی سوخت عادالنه 
نیست و ممکن اســت فردی صاحب ده 
ماشین باشد و فرد دیگر، حتی یک ماشین 
هم نداشته باشــد. بنابراین، بهتر است بر 
اســاس کد ملی، به افراد باالی ۱٨ ســال 
ماهیانه ۳۰ لیتر بنزین و ۳۰ لیتر گازوییل 
پرداخت شود و در آخر ماه، مقدار باقی مانده 

را لیتری ۲۰ هزار تومان از مردم بخریم.
وعده انتخاباتی که روز گذشته سخنگوی 
شــرکت پخش فرآورده های نفتی به آن 
واکنش نشان داد. فاطمه کاهی گفت: یک 
کاندیدا آمده و برنامه احتمالی آینده خود 
را اعالم کرده است. به نظر من، درباره این 

موضوع فقط باید با همان فرد صحبت شود، 
چون ما در این ســازمان تا به حال چنین 
طرحی نداشته ایم. سخنگوی شرکت پخش 
فرآورده های نفتی همچنین ادامه می دهد: 
وعده بنزین ۲۰ هزار تومانی تنها یک وعده 
انتخاباتی اســت و ارزش دیگری ندارد. او 
تاکید می کند: اصال طرحی درباره بنزین ۲۰ 
هزار تومانی نبوده که بخواهیم آن را تکذیب 
کنیم و این موضوع حتی در قالب طرح هم 
ارایه نشده بود. سخنگوی شرکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی همچنین توضیح 
می دهد که فعــال بنا نیســت هیچ گونه 
تغییری در قیمت یا سهمیه بنزین رخ دهد.

هر چند افزایش قیمت بنزین تکذیب شد 
و تنها یک وعده انتخاباتی بود، اما افزایش 
قیمت بنزیــن چه پیامد هایــی می تواند 
داشته باشــد؟ همان گونه که در باال اشاره 
شد، قیمت بنزین در ایران به قدری ارزان 
است که کشور ما در بین همه کشور های 
جهان، دومین بنزیــن ارزان را در اختیار 
شــهروندان قرار می دهــد. ارزانی قیمت 
بنزین در مقایسه با کشــور های همسایه 
باعث شده اســت تا قاچاق بنزین افزایش 
یابد؛ بنابراین، اولین فایده افزایش قیمت 
بنزین می تواند جلوگیری از قاچاق آن به 
کشور های حوزه خلیج فارس و همسایگان 
ایران باشــد. دومین فایده این اســت که 
مصرف تا حدودی کنترل خواهد شد؛ هر 
چند این افزایش قیمت ممکن است بعد از 
مدت ها طبیعی شود و دوباره میزان مصرف 

به دوران قبل باز گردد.
اما در شــرایطی که اقتصاد کشــور دچار 
تورم بســیار باال به خصوص در کاال های 
اساسی است، شوک افزایش قیمت بنزین 
می تواند قیمت کاال ها را دوباره صعودی تر 
کند و این باعث خواهد شد که فشار به مردم 
جامعه دو چندان شود؛ بنابراین پیامد منفی 
افزایش قیمت بنزین تورم افسار گیسخته 
است؛ هرچند برخی کارشناسان اقتصادی 
معتقدند، با توجه به اینکه در حال حاضر، 
یارانه بنزین صرفاً به نصف مردم جامعه تعلق 
دارد، دولت آینده می تواند با کاهش یا لغو 
یارانه های انرژی، منابع الزم جهت کمک 
به اقشــار ضعیفی که عموماً وسیله نقلیه 

شخصی ندارند را فراهم کند.
 

    طرح واریز بنزین به حساب هر 
ایرانی چه شد؟

با افزایش قیمت بنزین و واریز مابه التفاوت 
آن به عنوان یارانه معیشتی به حساب ۶۰ 
میلیون ایرانی، آن گونه که باید مجلسی ها 
را راضی نکرد و نمایندگان به فکر جایگزین 
کردن طرحــی جهت عدالت بیشــتر در 
زمینه یارانــه بنزین افتادنــد. یکی از این 
طرح ها واریز بنزین به حســاب هر ایرانی 
بود. مالک شریعتی نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در 
مجلــس یازدهم درباره ایــن طرح گفت: 
انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی 
بر تخصیص ســهمیه بنزین به هر خانوار 
به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در 
دهک های پایین تر و کاهش فاصله طبقاتی 
و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم 
طرح »سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار« 
باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
اضافه کرد: اگــر روزانه به هر فردی ۷ دهم 

لیتر بنزین تعلق بگیرد به طور مثال به  یک 
خانواده ۵ نفره ماهیانــه ۱۰۰ لیتر بنزین 

تعلق می گیرد.
شــریعتی با اعالم اینکه در این طرح برای 
هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته 
شده است، افزود: در این طرح پیش بینی 
شده تا سامانه ای برای فروش بنزین افرادی 

که خودرو ندارند پیش بینی شود.
قرار بود براســاس این طرح، اگر صاحب 
خودرویی تمام ســهمیه خانــوار خود را 
استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق 
سامانه های بانکی، قابل واگذاری به دیگران 
باشد یا در پایان هر ماه به شرکت پاالیش 
و پخش بازگردد و معادل قیمت متوسط 
ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب 
خودرو شارژ شــود تا بتواند کاالی ایرانی 
خریــداری نماید که این خــود کمک به 

جهش تولید داخلی خواهد بود.

چالش رئیس جمهور آینده با قیمت بنزین؛ آزادسازی تا مرز ۲۰ هزار تومان امکان پذیر است؟ 

جدال با بنزین!
مســلما رئیس جمهور آینده ایران باید برنامه ویژه و 
حساب شده ای برای مدیریت مصرف و بهای انرژی در 
دستور کار داشته باشد؛ موضوعی که می تواند یکی از 

چالش های مهم و حساس دولت آینده تبدیل شود.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهرستان فریدونشهر   مراجعه نمایید. در غیر اینصورت 
به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف
فریدونشهر امور مالیاتی فریدونشهر مشاغل 19.610.500 130.000.000 1394 1400/02/08 382 جهانگیر داوودی فرد 1
فریدونشهر امور مالیاتی فریدونشهر مشاغل 18.102.000 120.000.000 1395 1400/02/08 374 الهام سورانی یانچشمه  2
فریدونشهر امور مالیاتی فریدونشهر مشاغل 58.077.250 385.000.000 1394 1400/02/08 384 ناصر شریعاوی اصل 3
فریدونشهر امور مالیاتی فریدونشهر مشاغل 19.610.500 130.000.000 1394 1400/02/08 386 ریاضی امیر عیوضی میناآباد 4
فریدونشهر امور مالیاتی فریدونشهر مشاغل 16.895.200 112.000.000 1395 1400/02/08 372 باقر میرمرقابی 5
فریدونشهر امور مالیاتی فریدونشهر مشاغل 79.416.000 520.000.000 1395 1400/02/08 370 محسن علی عسگر رنانی  6
فریدونشهر امور مالیاتی فریدونشهر مشاغل 131.624.000 780.000.000 1395 1400/02/08 368 آیت اله رئیسی فرادنبه  7
فریدونشهر امور مالیاتی فریدونشهر مشاغل 83.432.000 540.000.000 1394 1400/02/08 378 جواد حیدری عمادی  8

آدرس منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ رای هیئت حل اختالف شماره رای هیئت حل اختالف نام ونام خانوادگی ردیف
اصفهان خیابان حکیم نظامی ،نبش کوچه اورنگ ، ساختمان 

158 ،طبقه 3 ، واحد 9 ، کد پستی 8175867331 اشخاص حقوقی غیر دولتی  44.000.000.000      176.000.000.000        1397 1400/01/18 100000094721981 سپاهان خاور آسیا 1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه 
شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امورمالیاتی مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به  تسلیم نمایید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت  15:00 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیئت حل اختالف مالیاتی  واقع در اصفهان خیابان سپاه اداره کل امور مالیاتی 
اصفهان ساختمان هیئت حل اختالف مالیاتی   تشکیل می گردد حضور به هم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره  246 و ماده 247 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ دعوت هیئت حل اختالف مالیاتی شماره برگ دعوت هیئت حل اختالف مالیاتی نام ونام خانوادگی ردیف
1400/03/12  15:00:00 ب.ظ 3.200.000.000 12.800.000.000 1398 1400/02/06 100000095332082 شرکت سپاهان خاور آسیا 1

آدرس اداره : فریدونشهر، خیابان شریعتی، کوچه مالیات، اداره امور مالیاتی شهرستان فریدونشهر  
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اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

آگهی
شماره: 4013430-1400/2/15 خانم زهره صبوری مالک ششدانگ قطعه زمین به 
مساحت 551/40 مترمربع بشماره 7227 فرعی و ششدانگ قطعه زمین به مساحت 
613 مترمربع بشماره 7228 فرعی مجزی شده از شماره 23 اصلی واقع در درب فین 
بخش دو کاشان باستثنا ثمن اعیانی آن می باشد که بموجب تقاضای وارده شماره 
79245-1399/7/27 درخواست حذف ثمن اعیانی آن طبق تبصره یک ماده 105 
قانون ثبت را نموده که طبق نظریه شماره 548/99-1400/1/19آقای مهندس 
سیدمجتبی نجاتی کارشناس رسمی دادگستری بهای ثمن اعیانی پالک 7227 فرعی 
چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان و بهای ثمن اعیانی پالک 7228 فرعی 
پنجاه و هفت میلیون ریال برآورد و اعالم گردید که مبلغ مرقوم طی فیش شماره 
0026127183786580 و 0026128290858779 به حساب سپرده اداره ثبت 
تودیع گردیده است و طبق سوابق ثبتی مالک ثمن اعیانی خانم ایران خانم عباسیان 
می باشد و چون متقاضی مذکور اعالم داشته هیچگونه آدرس از نامبرده در دست 
نمی باشد لذا باستناد تبصره یک ماده 105 اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اعالم می گردد تا ذینفع مذکور جهت اخذ سپرده 
مذکور به اداره ثبت کاشان مراجعه و نسبت به دریافت برابر مقررات اقدام نماید و در 
صورتیکه مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی می تواند 
به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید ضمنا 
چنانچه ظرف مدت مرقوم گواهی دعوی تسلیم نشود برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان شناسه: 1132098
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 4003655-1400/2/19 بموجب تقاضای وارده 1400/2/6-4003655 

به استناد 4 برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهی گردیده 
آقای محمد کاشانی و زهرا دخیل کاشانی از وراث ملوک خانم جاللی استرکی طبق 
دادنامه 14009390001059125-1400/2/6 شعبه ششم شورای حل اختالف 
کاشان مدعی اند که سند مالکیت 65 زرع مشاع از قطعه زمین 130 زرعی مضروب 
شماره یک فرعی از 1766 اصلی بخش یک کاشان در دفتر 53 صفحه 80 ذیل ثبت 
594 به نام بانو ملوک جاللی استرکی فرزند محمود ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 
284906 صادر و تسلیم شد و سند مالکیت 65 زرع مشاع از قطعه زمین 130 زرعی 
شماره یک فرعی از 1766 اصلی در دفتر متمم یک صفحه 221 ذیل ثبت 594 به نام 
بانو ملوک جاللی استرکی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شد و به علت جابجایی 
مفقود گردیده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل اسناد به ارائه کننده مسترد 
گردد و اگر ظرف مهلت مقرر نرسد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/2/28 

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشان شناسه: 1133173
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 4035956-1400/2/18 طبق تقاضای وارده 4035956 مورخ 1399/11/13 
مجتبی خادمی نماینده شهرداری منطقه سه کاشان جهت انجام مراحل اداری به 
استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما آگهی گردیده است 
نامبرده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین به مساحت 

198/14 مترمربع بشماره 6327 فرعی از 45 اصلی واقع در بخش دو کاشان ذیل ثبت 
140240 دفتر 830 صفحه 44 به نام شهرداری کاشان ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است که مالک تقاضای صدور سند 
المثنی را نموده که در جریان رسیدگی می باشد که در جابجایی مفقود شده است 
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به  ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/2/28 رئیس اداره 

ثبت و امالک اسناد کاشان شناسه: 1132313
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 4003163-1400/2/20 آقای حسین جمال به سمت هیئت مدیره شرکت 
نساجی پاسارگاد کاشان و برابر تقاضای وارده 4003163 مورخ 1400/2/2 و باستناد 
دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی هستند که 
سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به مساحت 4700 مترمربع به شماره پالک 793 
فرعی مجزا از 50 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان که در صفحه 308 دفتر 
555 امالک ذیل ثبت 93306 به نام شرکت نساجی پاسارگاد کاشان ثبت و سند 
مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است که در اثاث کشی مفقود شده است چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به  ملک مزبور یا 

وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/2/28 رئیس اداره ثبت و 

امالک اسناد کاشان شناسه: 1134879
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: 4003392-1400/2/20 آقای حسین جمال به سمت هیئت مدیره شرکت 
نساجی پاسارگاد کاشان و برابر تقاضای وارده 4003163 مورخ 1400/2/2 و باستناد 
دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی هستند 
که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به مساحت 4700 مترمربع به شماره پالک 
795 فرعی مجزا از 50 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان که در صفحه 515 
دفتر 553 امالک ذیل ثبت 93010 به نام شرکت نساجی پاسارگاد کاشان ثبت و 
سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است که در اثاث کشی مفقود شده است چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به  ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/2/28 رئیس اداره ثبت و 

امالک اسناد کاشان شناسه: 1134868



شرکت  بهروش سازان آریااستخداممینماید
  بازاریاب تلفنی خانم

ثابتدرمحل،محیطخانم
باحقوقثابتوپورسانت، ساعتکاری8تا14

03136670761 ،09309133660 

تعدادی  فروشنده خانم مجربوباروابطعمومیباال
حقوقومزایاطبق اداره کار

سنبین۲8تا38سال
جهتفروشگاه سرویس خواب

محدودهسپاهانشهر09101606646

تعدادی  همکار آقا 
جهت فروشندگیلباس مجلسی زنانه
پایهحقوق۲/700/000+بیمه+پورسانت

آدرس-خیاباننظرمیانی
03136۲95058

  طراح کارآمد مسلط به  فتوشاپجهتکاردر دفتر 
فنینیازمندیم.

ساعتکار:8الی13:30و16الی۲1:30
حقوقمکفی+بیمه

0313۲661494،09131۲54391،091379۲7868

نیروی  چرخکار
اتوکار )خانم(

محیط:کامال زنانه)تولیدی(،حقوقعالی+بیمه
0993۲681953

   اپراتور تزریق کار پالستیک ماهر 
ترجیحاباسابقهکار

ادرس محدودهشاهپورجدید
09133140413

فروشنده آقا )2نفر (کاردر بوتیکمردانه
18تا۲5سال

آشناییباصندوق حسابداری
باروابطعمومیخیلیباال،حقوقعالی

091341140۲1

یک  کلینیک ســاختمانیدرمحدودهشیخصدوق
اصفهانجهتتکمیلکادرخودبــهیکنفراپراتور 

حسابداریمسلطبهپارسیاننیازمنداست.
 تلفن:36۲۲5011,09138080409

منشی خانم،پارهوقت
 دارایحداقلدوسالسابقهکارمرتبط

 تســلطبهنرمافزارهایآفیسومدیریتصفحات
مجازی

روابطعمومیباال
تحصیالتفقطکارشناسی)بجزرشتهروانشناسی

ومشاوره(
 سنحداکثر30سال

 توافقی
ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرا

بهواتساپزیرارسالنمایند.
لطفاازتماستلفنیخوددارینمایید.
)Whatsapp(09134081508 

کارشناس دفتر فنی
نوعهمکاری:تماموقت

مسلطبهتنظیمصورتجلســات،صورتوضعیت،
قیمتجدید

رشتهتاسیساتبرقیومکانیکی
بصورتمقیمدرپروژه
بیمهتامیناجتماعی

حقوقومزایاوزارتکار
)Whatsapp(091۲1118764

یک واحد نساجیواقعدر اصفهان)محلکار:نجف
آباد(ازافرادواجدشــرایطذیلدعوتبههمکاری

مینماید:
کارشناسایمنیوبهداشت

مدرکلیسانسیافوقلیسانس
متقاضیانواجدشــرایطمیتوانندرزومهخودرادر
قالبفرمتwordیاpdfبهآدرسایمیلاعالمشده

ارسالنمایند.
hrm.textile@yahoo.com

استخدام
1- فرز کار ماهر) منوال(

۲- جوشکار ماهر
3- مهندس نرم افزار

4- دیپلمو فوق دیپلم فنی
 خانم/ اقا

5- نیروی خدمات) نظافت کار( آقا
حقوق.بیمه+سرویسرفتوامد

آدرس:شهرکصنعتیسهراهیمبارکه
ارسالرزومهبه واتساپ

5۲3731661،093917۲367۲

  کمک حسابدار خانم جهتکاردرکارگاه طالسازی
ساعتکار:15الی۲1

ارسال رزومهدر واتساپ09109180008

بازارکار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

تعدادی  فروشنده خانم 
)۲000000الی۲500000تومان(+بیمه+سرویسبرگشت

پارهوقت
شیفتعصر،کاردر شیرینی فروشی

محدودهچهارراهحکیمنظامی
091348۲1915
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کنسرت نجومی که به دلیل کرونا متوقف شد
یکی از استارت آپ های حوزه موسیقی نجومی درصدد است تا با برگزاری کنسرت دالبی سراند جامعه را با 

دنیای بی انتهای نجوم آشنا کند، ولی شیوع کرونا این برنامه را به طور موقت، متوقف کرده است.
بیژن نوروز، مدیر یکی از استارت  آپ های حوزه موســیقی نجوم در نشست مجازی  هفته جهانی ستاره 
شناسی سازمان فضایی ایران با عنوان »نجوم ۱۴۰۰ افق پیش رو« با موضوع موسیقی و نجوم، با اشاره به 

توسعه موسیقی علمی در حوزه نجوم، گفت: تمرکز این استارت  آپ بر توسعه موسیقی علمی در حوزه نجوم 
است و خروجی این فعالیت، عرضه آثار موسیقی نجومی در قالب سی دی است.

وی عرضه موسیقی علمی با باالترین کیفیت را تمرکز فعالیت های تحقیقاتی این گروه نام برد و یادآور شد: عرضه 
موسیقی الکترونیکی و یا دانلودی موجب کاهش کیفیت آثار می شود، ولی ما در تالش هستیم تا با عرضه آلبوم های موسیقی علمی 

نجومی در قالب سی دی، موسیقی با کیفیت ارائه دهیم. نوروز ادامه داد: در این راستا سامانه فروش هم در ایران و هم در خارج از کشور راه اندازی 
کردیم، ولی متاسفانه این آثار در خارج از کشور بیشتر مورد استقبال قرار گرفت تا در ایران و برای موفقیت در ایران نیاز به فرهنگ سازی داریم. 
مدیر این شرکت استارت آپی با اشاره به حمایت های سازمان فضایی از فعالیت های این شرکت، خاطر نشان کرد: در خارج از کشور دسترسی 

مردم به موسیقی به دغدغه تبدیل شده است و امیدوارم روزی برسد که این حوزه جز دغدغه های مردم شود.

درونگراهامعموالباعناوین
شغلیایمثلنویسنده،نقاش،

محقق،تحلیلگر،تعمیرکار
موتورسیکلت،آهنگساز،
گچکار،گرافیستوعکاس

شناختهمیشوند.امابهترین
شغلبرایافراددرونگرا

»رهبریگروه«است

،،
تجارتنیوز

یادداشـــت
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پاسخبهنیازهایحوزهسالمتباتوانمندیاستارتآپها

گامیبلندبرایافزایشکیفیتمحصوالتداخلی

رویدادیاستارتآپیباحمایتستادفرهنگسازی
اقتصاددانشبنیانوتوســعهصنایعنرموخالقدر

حوزهسالمتبرگزارمیشود.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، این رویداد که 
توسط شــتابدهنده تخصصی دارو و مکمل توانا برگزار می شود، تالش 
دارد تا توجه استارت آپ های حوزه سالمت را به خالها و نیازمندی های 

فناورانه این حوزه جلب کند.
با توجه به این امر که حوزه اطالع رســانی و تولید محتوا، نقشــی بسیار 
پررنگ در رشد و تقویت یک زیست بوم ایفا می کند و با توجه به اهمیت 
بخش ســالمت در دوره همه گیری کرونا، ســتاد فرهنگ سازی اقتصاد 
 دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق این رویداد را مورد حمایت قرار

 داده است.
بخشــی از این رویداد به تولید محصوالت و خدمات خــالق و نوآرانه در 
بخش »فرآورده های طبیعی« متمرکز شــده اســت. با توجه به گستره 
بســیار ثروتمند گیاهان دارویی در کشور و طبیعت بســیار متنوع ایران، 
 زمینه بسیار مناسبی برای فعالیت، اســتارت آپ های جدید در این حوزه 

وجود دارد.
دو حوزه دارو و مکمل و همچنین آرایشی و بهداشتی، دیگر زمینه هایی هستند که 
در این رویداد مورد توجه قرار گرفته اند. تیم های شــرکت کننده در این رویداد از 

خدمات آموزشی برخوردار می شوند و منتورهای باتجربه، به آنها کمک خوهند کرد 
که خدمات و محصوالت خود را به لبه تجاری سازی نزدیک کنند.

همچنیــن تیم های برگزیده در شــتابدهنده توانا مســتقر خواهند شــد و برای 
تجاری ســازی محصوالت، مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت. منتخبین این 
گردهمایی، همچنین از امکاناتی مانند آزمایشگاه اداری و پایلوت در شتابدهنده 

توانا برخوردار می شوند.
دارو و مکمل، آرایشی و بهداشتی و فرآورده های طبیعی محورهای فراخوان هستند 

که هر یک زیر شاخه های خود را دارند.
طرح های ارسالی توسط تیم ارزیابی شتابدهنده تخصصی توانا مورد بررسی قرار 
می گیرد و طرح های منتخب به رویداد راه پیدا می کنند. این مرحله به دو صورت 
آنالین و حضوری برگزار می شود. در بخش آنالین پیرامون موضوعات رگوالتوری 
و تحقیقات بازار و در بخش حضوری پیرامون موضوعات توسعه محصول، نقشه راه 
تجاری سازی محصول و بوم مدل کسب و کار به تیم ها مشاوره و آموزش داده می 
شود. در آخر تیم های فناور براساس آموزش های ارایه شده و به کمک منتورها و 
کارشناسان شتابدهنده، طرح های خود را کامل می کنند و در حضور داوران ارائه 

می دهند.
فارس

گــــــزارش

استارتآپ

بهترین شغل برای آدم های درون گرا چیست؟

دنیای بزرگ درون ِ من

نمیخواهمبگویم
کهدرونگراییبرای

درونگراهایک
موهبتاست.اینرا

همهمیدانند.موضوع
جالبایناستکه

درونگراییبرایجامعه
وبرایسازمانهایک
موهبتاست،اگراین
افرادبتوانندبهمنبع
انرژیدیگرانتبدیل

شوند

خیلیهابهدرســتینمیدانندبرونگراییودرونگراییچه
معناییدارند.بیشترافرادتصورمیکنندکهآدمهایپرحرف،
پرسروصداوپرانرژیبرونگراهســتندودرونگراهاافرادی
هستندکهدرخانهاینیمهتاریک،ساکتمینشینندوکتاب
میخوانندوبلدنیستنددرجمعصحبتکنند.برایهمینگمان
میکنندمطالعهبررویباکتریهایقطبجنوبمناسبترین

شغلبرایدرونگراهااست.

واقعیت چیز دیگری است. 
درون گراها ممکن اســت 
خوش ســخن و پرانرژی 
باشند. موضوع کم حرفی و 
پرحرفی افراد نیست. بلکه 
مسئله در مورد یک ویژگی 
کلی شــخصیتی است که 
در کنار صدها عامل دیگر، شــخصیت 
یک انســان را می ســازد. درون گرایی و 
برون گرایی مثل کوتاه قد یا بلندقدبودن 
اســت. آدم کوتاه، می تواند الغر یا چاق 

باشد.

معنایبرونگراییودرونگرایی
برونگرا کسی است که انرژی ذهنی خود 
را از محیط بیرون کســب می کند. این 
افراد عموما از ارتباط بــا آدم های دیگر 
لذت می برنــد و موجوداتــی اجتماعی 
هستند. آن ها معموال در حضور دیگران 
است که احساس رضایت و شادی دارند. 
دوست دارند در گروه های سیاسی، ادبی 
و اجتماعی عضویت داشــته باشند و به 
مهمانی بروند. درون گراها در نقطه مقابل 
این دســته قرار می گیرند. دنیای درونی 
آن ها از دنیای بیرونی شــان وســیع تر و 
هیجان انگیزتر است. این افراد ممکن است 
در »واکنش« به دیگران پرانرژی باشند. 
اما در »تعامل« با دیگران رفته رفته انرژی 

خود را از دست بدهند.
 بــرای درون گراها یک بــازی یک نفره 
)پلی استیشــن( جذاب تــر از یک بازی 
گروهی )ورق( است. بااین حال درون گراها 
دوستان صمیمی ای دارند و دوستی های 
آن ها ممکن اســت عمیق تر از برونگراها 
باشــد. نکته مهم این است که خجالتی 
بودن، به معنای درون گرایی نیست. فرد 
درون گرا شاید بتواند در جمع حاضر شود 
و با اعتمادبه نفس سخنرانی کند، لیکن 
ترجیح می دهد که به سرعت جمع را ترک 

کند و به خلوت خود بازگردد.

درونگراییومشکالتشغلی
اولین مشکل درونگرایی، داشتن آرامش 
در حضور دیگران اســت. در محیط کار 
آدم های دیگری هســتند که نمی شود 
آن ها را نادیده گرفت. یک فرد درون گرا 
احتیاج دارد که به درونش مراجعه کند 
و محیط کار شــلوغ و پررفت وآمد یعنی 

استرس شــغلی و تخلیه کامل انرژی. از 
طرف دیگر تالش مضاعف دیگران برای 

رابطه با او، انرژی مجموعه را می گیرد.
برای فرد درون گرا برقراری روابط عمومی 
کار چندان ساده ای نیست. او به تنهایی 
می تواند وظایف متعدد را انجام دهد اما 
همکاری با دیگران آن قدرها لذت بخش 
نخواهد بود. برای همین ممکن است به 
نظر بیاید که او قادر نیســت مدیر خوبی 
باشد و الزم اســت که همیشه مدیریت 

شود.

کارایان
امــا درون گراهــا می توانند یــک مدیر 
فوق العاده باشند. لری پیج، تسال و گاندی 
هم افرادی درون گرا بودند. اگر کســی 
نمی تواند با دیگــران همکاری کند باید 
مهارت هــای اجتماعی خــود را تقویت 
کند. فرد درون گرا کسی است که ترجیح 
می دهد در اتاق دربسته خود به تنهایی کار 

کند، نه آن که نتواند ارتباط برقرار کند.
یک مشکل جدی وقتی پیش می آید که 
مدیر درون گرا همه را مثل خودش تصور 
می کند. فکر می کند دیگران هم در سکوت 
و خلوت خود عملکرد بهتری دارند و باید 
در آرامش منتظر بماند تا باالخره یک روز 

با ایده ای خارق العاده در اتاقش را بزنند.

مدیردرونگرا،مدیربرونگرا
یک مدیر برونگرا را تصور کنید که میزش 
را وسط دفتر گذاشته و کارمندها را اطراف 
خود چیده اســت. مدام با آن ها صحبت 
می کند، نظر می دهــد، نظر می خواهد، 
گزارش می دهد و گــزارش می گیرد. از 
نظر او یک گرافیست ساکت و منزوی که 
با هدفون خود را از جمع جدا کرده، یک 

مشکلی دارد که وارد جمع نمی شود.
چیزی کــه این مدیــر نمی داند، تفاوت 
شــخصیتی کارمندهایش اســت. یک 
گرافیست یا مترجم درون گرا اگر با دیگران 
بُر بخورد، بازدهی خود را از دست می دهد. 
این افراد شاید از به اشــتراک گذاشتن 
دنیای درونی خود احساس رضایت کنند، 
اما احتیاج دارند که برای تکمیل دنیای 
درونی، دوباره به قصر دنیای دورن خود 

مراجعه کنند.
مدیر درون گرا برعکس است. به کارمندها 
فضای کافی برای خالقیــت داده و هر از 
گاهی از آن ها سواالتی عمیق می پرسد. او 
شاید به جزئیات کاری امروز بی توجه باشد 
و تنها به توصیف اســتراتژی های کلی و 
فلسفه پنهان این استراتژی ها بسنده کند. 
از نظر او کارمندی که مدام نظر می دهد و 

نظر می خواهد، یک مشکلی دارد.
چیزی کــه این مدیر نمی دانــد، باز هم 
تفاوت های فردی اســت. یــک کارمند 
برونگرا مثل مدیر روابط عمومی به حضور 

دیگران نیاز دارد. او باید احساس کند که 
آدم ها کنارش هستند تا بتواند پیش برود. 
برای او، مدیر یک منبــع انرژی بی نظیر 
است و احساس محروم ماندن از این منبع، 

عذابش می دهد.

مدیریتدنیایدرون
همان طــور که گفتیم مشــکالتی مثل 
فقدان اعتمادبه نفــس، خجالتی بودن و 
عدم توانایی در ارتباط جمعی به معنای 
درون گرایی نیســت. شــما می توانید 
سخنرانی قابل و مدیری محبوب باشید 
بدون آن که از دنیــای درون خود غافل 

شوید.
اتفاقــا مدیــران برونگــرا در مواجهه با 
کارمندان خــالق، محقق، کتاب خوان و 
متفکر بیشــتر دچار مشکل می شوند تا 
مدیران درونگرا در مواجهــه با دیگران. 
از نظر آن ها فــردی کــه روی موضوع 
بیش ازحد عمیق می شــود بدون آن که 
با دیگران بجوشد دارد اشتباه می کند و 

به درد مجموعه نمی خورد.
 

مدیر برونگرا می کوشد که این افراد را از 
دنیای درونی  جــدا کند و نتیجه این کار 
عذابی ناخوشایند برای هر دو طرف است.

میکروفونبجایهدفون
درون گراها معموال با عناوین شــغلی ای 
مثل نویسنده، نقاش، محقق، تحلیلگر، 
تعمیرکار موتورسیکلت، آهنگساز، گچ کار، 
گرافیست و عکاس شناخته می شوند. اما 
بهترین شغل برای افراد درون گرا »رهبری 
گروه« است. شاید به نظر بیاید که این افراد 
نمی توانند در مرکز یک گروه باشــند اما 
آدم های درون گرا به شکل شگفت آوری 

قادر هستند که »شمع محفل« بشوند.
درست مثل زمانی که مارتین لوتر کینگ 
در مقابل دیدگان مشــتاق هزاران نفر، 
دنیای درونی و صیقل خــورده خود را به 
نمایش می گذارد یا هربرت فون کارایان 
ســمفونی هفتم بتهوون را روی صحنه 

می برد.
این رهبران بزرگ آدم هایــی درون گرا 
هســتند. اهل تفکرنــد و رویایی بزرگ 

دارند. آن هــا به روی صحنــه نمی آیند 
که نظر دیگران را در مورد حوادث اخیر 
بپرسند. بلکه مســتقل از زمان و مکان، 
چشــم مخاطب را به روی دنیایی جدید 
می گشــایند و فریاد می کشند »رویایی 

دارم!«.
رهبران تاریخی یک توانایی ویژه دارند. 
آن ها توانســته اند منبع عظیــم انرژی 
درونی خود را به منبــع تغذیه موردنیاز 
برای آدم های برونگــرا تبدیل کنند. این 
یک سیستم کامل اســت. ایده و فکر از 
درون رهبری درون گرا می جوشــد و به 
ذهن برونگراها می ریزد. شبیه به مادری 
مهربان  که با شیره جانش، نوزاد خود را 

تغذیه می کند.

درونگرایییکموهبتاست
نمی خواهم بگویم که درون گرایی برای 
درون گراها یک موهبت است. این را همه 
می دانند. موضوع جالب این اســت که 
درون گرایی برای جامعه و برای سازمان ها 
یک موهبت است، اگر این افراد بتوانند به 

منبع انرژی دیگران تبدیل شوند.
یک متفکــر درون گرا در یک ســازمان 
ایده های جالــب و انقالبــی دارد. یک 
رهبر ارکســتر درون گرا، دنیای درونی 
شــگفت انگیزی برای ارائه می ســازد. 
یک نویســنده درون گرا، فیلم نامه ای را 
می نویســد که چراغ راه تیم فیلم سازی 

است.
مهارتی که یــک درون گرا باید فرا بگیرد 
این است که چطور می تواند دنیای درونی 
خود را با دیگران به اشــتراک بگذارد؟ به 
عنوان یک مدیر، وقتی کارمندی برونگرا 
در اتاقش را می زند، چطور می تواند منبع 
الهام و چشمه انرژی او شود؟ نیاز کارمند 
برونگرا چیســت و چطور می تواند آن را 

برآورده کند؟

نباید ســازمان به گونه ای طراحی شود 
که افراد درون گرا به حاشیه رانده شوند، 
در اتاقشــان را برای همیشه ببندند یا از 
مجموعه خداحافظی کنند. بلکه با حفظ 
حریم و احترام به دنیای درونی آن ها، الزم 
است جایگاه مناسب این منابع ارزشمند 

را کشف کرد.

هردرونگرایکرسانهمنحصربهفرد
جی.دی ســلینجر فردی درون گرا بود. 
اطالعات زیادی از زندگی شخصی و فردی 
او در دست نیســت. او تمایل نداشت که 
برای تبدیل شدن به منبع الهام دیگران، 
هر روز به تلویزیون بیاید یا در شبکه های 
مجازی با مخاطبان خــود ارتباط برقرار 

کند.
رمان و داستان رسانه ای بود که سلینجر 
برای ارتباط با دیگران انتخاب کرده بود. 
آدم های زیادی به این منبع الهام متصل 
شدند، تا جایی که عده ای گمان کردند 
هولدن کالفیلد )شــخصیت اصلی رمان 

ناتور دشت( هستند.
اگر درون گرا هســتید، باید مدیای خود 
را بیابید. شــاید مثل گرث بیل و مسی 
بخواهید بــا فوتبال ســخن بگویید یا 
به نظرتان بیاید که انتشار داستان کوتاه راه 
بهتری برای اتصال به دنیای بیرون است. 
نوع رسانه مهم نیست. مهم این است که 
بتوانید بهترین ارتباط را برقرار کنید. شاید 
از نشستن در یک جلسه احساس خوبی 
نداشته باشید اما بتوانید پشت میکروفون 

خیلی خوب حرف بزنید.
اگر درون گرا هستید، رسانه خود را پیدا 
کنید. اگر کارمندی درون گرا دارید، به او 
اجازه دهید که روش ارتباطی خودش را 
کشف کند. اگر این ارتباط برقرار شود، فرد 
درون گرا مثل یک باتری قدرتمند عمل 
می کند که در تمام مجموعه روح می دمد.
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