
دکتر علی اعتصام پور اظهار 
کرد: پس از دو بیمارستان دکتر 
شریعتی و دکتر غرضی اصفهان، 
بیمارستان  حضرت فاطمه الزهرا )س( 
نجف آباد نیز براساس گزارش آماری در بازه زمانی اسفند 
سال ۱۳۹۸ تا پایان بهمن ســال گذشته با اختصاص 
حدود ۱/۳ درصد از کل بیماران بستری کرونا در بین 
۷۳ بیمارستان تامین اجتماعی، در جایگاه سی  و دوم 

بوده است.
وی با اشــاره به آمار عملکرد مدیریــت درمان تامین 
اجتماعی در سطح اســتان، افزود: براساس اختصاص  
تخت های بستری،  بیمارستان های استان اصفهان اعم 
از دانشگاهی، تامین اجتماعی، نهادهای دولتی و نظامی، 
خیریه و خصوصی، سهم مجموع تخت های فعال سه 
بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان، دکتر غرضی اصفهان 
و حضرت فاطمه الزهرا )س( نجف آباد از کل تخت های 

فعال بیمارستان های استان حدود ۱۰ درصد است.

مدیر درمــان تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: 
در دوره شــیوع بیمــاری کرونا، همواره بیــش از ۱۰ 
درصد ظرفیت، تخت های بستری به بیماران کرونا به 
عهده بیمارســتان های تامین اجتماعی قرار داده شد 
و این مدیریت با هدف پاسخگویی به نیازهای مردم و 
بیمه شدگان سازمان، با تالش و از خود گذشتگی کادر 
پزشکی، درمان، پیراپزشکی و پشتیبانی،  در دوره شیوع 

کرونا خدمات شایسته ای به بیماران ارائه داده است.
دکتراعتصام پور با بیان اینکه از ابتدای اســفند ســال 
۱۳۹۸ تا ۲۲ خرداد سال جاری تعداد ۱۳ هزار و ۴۳۹ 
بیمار مشــکوک و مبتال به کرونا در بیمارســتان های 
تامین اجتماعی استان بستری شدند، اعالم کرد: براساس 
گزارش های منتشر شده توسط ستاد زندگی با کرونا از 
سوی سازمان تامین  اجتماعی، بیمارستان های دکتر 
شــریعتی و دکتر غرضی اصفهان، پس از بیمارستان 
میالد تهران، باالترین تعداد بیمار بســتری کرونا را به 

خود اختصاص دادند.

وی در شرح خدمات تامین اجتماعی به بیماران کرونا، 
افزود: با شروع بحران در اســتان، این مدیریت درمان 
به صورت فعال ضمن شرکت در جلسات ستاد استانی 
مدیریت کرونا در استانداری و دانشگاه علوم پزشکی، 
نسبت به برنامه ریزی اقدامات مورد نیاز و پیگیری امور 
اقدام کرد.  مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان 
ادامه داد: در قدم نخســت، کمیتــه علمی تخصصی 
کرونا در این مدیریت تشــکیل و یکی از متخصصان 
عفونی به عنوان دبیر این ســتاد، با هــدف تمرکز در 
برنامه ریزی و ابالغ دستورالعمل های استانی )مبتنی 

بر دستورالعمل های کشوری( انتخاب شد.
دکتراعتصام پور گفت: همچنین بیمارستان حضرت 
فاطمه الزهرا )س( نجف آباد از پنجم ااسفند و بیمارستان 
دکتر غرضی اصفهان از دهم اسفند سال ۱۳۹۸ به عنوان 
بیمارستان معین )ریفرال( و بیمارستان دکتر شریعتی 
به عنوان بیمارستان Clean استان به منظور پشتیبانی 

از نیازهای تخصصی دو بیمارستان دیگر، تعیین شد.

باالترین میزان بستری کرونایی ها پس از بیمارستان میالد تهران در شریعتی و غرضی
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: بیمارستان های دکتر شریعتی و دکتر غرضی اصفهان پس از 

بیمارستان میالد تهران، باالترین تعداد بیماران بستری کرونا را به خود اختصاص داده است. مریم یادگاری
گــــــزارش

احداث 120 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در استان اصفهان

 اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

اصفهان بمنظور ارتقاء 
سطح کیفی، حذف 

نقاط حادثه خیز و 
تصادفات رخ به رخ، 

چهار خطه نمودن 
مسیر را در دستور کار 

قرارداد لذا عملیات 
احداث باند دوم این 
محوراز سال 1386 

آغاز شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از ساخت 120 کیلومتر راه در سالجاری با مجموع قراردادهایی به مبلغ 4700 میلیارد ریال خبر داد. علیرضا 
قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه امسال جمعاً 33 پروژه عمرانی حوزه مهندسی و ساخت این اداره کل در سطح استان 

اصفهان در حال اجرا است  اظهار کرد: این طرح ها شامل 22 پروژه احداث و بهسازی، 10 )تقاطع غیرهمسطح و پل(  و یک پروژه ساخت تونل است.

وی با اشاره به اینکه ارزش مالی 
پروژه های ســال جــاری مبلغ 
چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال 
است اذعان داشــت: با افتتاح و 
بهره بــرداری از ایــن پروژه ها 
۱۲۰ کیلومتــر راه به مجموعه 
راه های اســتان اصفهان افزوده 
می شــود.مدیرکل راه و شهرســازی استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: در سال ۱۳۹۹ نیز 
۲۱ پروژه راهســازی بــا ارزش مالی یکهزار و 
۸۸۰ میلیارد ریال افتتاح و بهره برداری شد.وی 
بیان داشت: این اداره کل با بهره گیری از شعار 
سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، با 
جدیت رفع مسائل و مشکالت پروژه های نیمه 
تمام را دردســتور کار دارد و تا حصول نتیجه 
پیگیری می کند. همچنیــن تنها در صورت 
تامین اعتبار الزم و کافــی، عملیات اجرایی 
پروژه جدید آغاز می شــود.قاری قرآن ضمن 
تشــریح آخرین وضعیت برخی از مهمترین 
پروژه های در دســت اقدام در خصوص پروژه 
بانــد دوم مبارکه –مجلســی- بروجن گفت: 

این محور به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر بعنوان 
یکی از اصلی ترین راه های مواصالتی و شریانی 
 استان اصفهان با اســتان های جنوبی کشور

 است.
وی با بیان اینکــه ۴۱ کیلومتر از این محور در 
حوزه راه های اســتان اصفهان واقع شده است 
اذعان داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان بمنظور ارتقاء ســطح کیفی، حذف 
نقاط حادثه خیز و تصادفــات رخ به رخ، چهار 
خطه نمودن مسیر را در دســتور کار قرارداد 
لذا عملیات احداث باند دوم این محوراز سال 
۱۳۸6 آغاز شد. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان افزود: در طی قرارداد اول این پروژه ۱۵ 
کیلومتر از مسیر با اعتبار بالغ بر ۷۹ میلیارد ریال 
به بهره برداری رسید. همچنین قرارداد دوم به 
میزان ۵ کیلومتر بوده و قرارداد سوم مابقی این 
محور به طول ۲۱ کیلومتر در دست اجرا است.

وی از دیگر طرح های عمرانی در دســت اجرا 
این اداره کل به پروژه باند دوم کاشان-بادرود 
اشاره کرد و اذعان داشــت: این محور به طول 
۵۳ کیلومتر بوده که ۱۲ کیلومتر آن در سال 

۱۳۹۹ با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال افتتاح شده 
است.قاری قرآن با بیان اینکه  ۳۲ کیلومتر دیگر 
از این پروژه نیز در سنوات گذشته به بهره برداری 
رسیده است عنوان کرد: باقیمانده این مسیر در 
حال حاضر با پیشرفت فیزیکی قابل مالحظه 
در دســت اجرا قرار دارد.وی با اشاره به اینکه 
احداث باند دوم کاشان-برزک-ورکان از دیگر 
پروژه های فعال این اداره کل است گفت: طول 
کل این پروژه ۲۵ کیلومتر بوده که 6 کیلومتر 
آن افتتاح شــده و مابقی در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: 
این جاده از پرحادثه ترین جاده های شهرستان 
تلقی می شــود که با تکمیل آن شاهد حذف 
نقاط حادثه خیز، تبدیل مسیر به دو بانده مجزا 
و حذف تقاطع ها در ورودی روســتاهای نابر، 
مرق، ســادیان هســتیم. قاری قرآن در پایان 
ابراز امیدواری کرد: تا به لطف خدا و با همت و 
تالش، روحیه ای نو، توانی مضاعف و اندیشه ای 
چاره ساز بتوانیم خدمات ماندگاری را به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف ارائه 

کنیم.

یلدا توکلی
گـــزارش
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فـــوالد

شرکت فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین مودیان مالیاتی کشور، با عملکرد مالی و مالیاتی بسیار منظم

هر کشور و دولتی برای 
انجام وظایف خود در 
حوزه های مختلف نیازمند بودجه، اعتبارات 
و بهره گیری از منابع درآمدی بوده و همواره 
مالیــات بهترین راه تأمین بودجــه و ابزار 
حاکمیت برای ایجاد توسعه پایدار و حکمرانی 
خوب در جوامع شناخته شده است. این امر 
یکی از اساسی ترین منابع درآمدی دولت و 
ابزاری برای تنظیم سیاست های مالی و ایجاد 

تعادل در سطح کالن اقتصادی کشور است.

در واقع شرکت ها و شهروندان هر جامعه با پرداخت 
بخشی از درآمد خود در قالب مالیات، به دولت این 
اختیار را می دهند که برای تأمین زیرساخت ها و امور 
زیر بنایی کشور، امنیت عمومی، آموزش وپرورش، 
بهداشت و ســالمت، راه و شهرســازی و عمران و 
آبادانی کشور و اجرای برنامه های توسعه ای، از این 

منابع مالی استفاده کند.
در سال های اخیر، سیاست کلی کشور بر خوداتکایی 
و عدم اتکا به منابع درآمدی نفتی استوار گردیده و از 
همین رو، فعال سازی سایر صنایع کشور ازجمله 
صنعت فوالد یکی از مهم تریــن اهداف راهبردی 
جمهوری اسالمی بوده است. صنعت فوالد نقش 
عمده ای در خوداتکایی، اشــتغال آفرینی، رونق و 
جهش تولید و پیشرفت کشور و افزایش درآمدهای 
صادراتی داشــته و افزون بر آن، ایــن صنعت در 
سال های اخیر، با پرداخت انواع مالیات  و عوارض به 
خزانه دولت و همچنین هزینه های فراوان در حوزه 
مسئولیت اجتماعی ملی و منطقه ای در زمینه های 
عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، بیشترین 

سهم را در این خصوص در کشور داشته است.
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین 

شرکت های صنعتی جمهوری اســالمی ایران در 
حال حاضر، با بیش از ۳۵۰ هزار نفر نیروی انسانی 
مستقیم و غیرمستقیم و همکاری با بیش از ۴ هزار 
شرکت در داخل کشور، با پرداخت ۳۸۰۰ میلیارد 
تومان انواع مالیات و عوارض در سال ۱۳۹۹، در بین 
شرکت های تولیدی و بورسی توانسته است به یکی 
از بزرگ ترین مودیان مالیاتی کشور تبدیل شود و 
با پرداخت به موقع مالیات های متعلقه درآمد خود 
نقش مؤثری در توسعه و آبادانی و رفاه اقتصادی و 

اجتماعی منطقه و کشور داشته باشد.
به اذعان متولیان امر مالیاتی کشور و استان اصفهان، 
شرکت فوالد مبارکه شرکتی پاک، با عملکرد مالی و 
مالیاتی بسیار منظم است و تأثیر حضور این شرکت 
در چرخه اقتصاد کشور و ارزش افزوده استان به خوبی 
ملموس است؛ به نحوی که براساس قوانین، عوارض 
اخذشده از این شرکت به همراه سایر منابع، عالوه 
بر واریز به خزانه دولت، سهمی از حقوق کارکنان 
دولت و هزینه های عمرانی استان و کشور را در بر 
گرفته و بخشی از این درآمدهای ارزش افزوده، در 
بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد و در 

واقع مردم همه این شهرها و اماکن از این عوارض 
بهره مند شدند و آن را در عمران و آبادی شهرها و 

روستاها به کار گرفتند.
خوشبختانه در برنامه ششــم توسعه کشور مقرر 
گردیده بخش قابــل مالحظــه ای از مبالغی که 
شرکت ها با عنوان مالیات و عوارض به ادارات مالیاتی 
استان پرداخت می کنند به خود استان برگردد که 
این مسئله جدا از هزینه های متعدد و متکثر این 
شرکت در راســتای عمل به مسئولیت های خود 
در منطقه است. حمایت های نقدی و غیرنقدی در 
حوزه بهداشت و سالمت و به ویژه مقابله با بحران 
کرونا و تأمین اکسیژن بیمارستان ها در این بحران 
ملی، حمایت ویژه از ورزش استان اصفهان همچون 
حمایت از ورزش های قهرمانی و باشگاه ها و احداث 
ورزشگاه نقش جهان، انجام فعالیت های عمرانی در 
مناطق پیرامون شرکت در حوزه های نیرو و انرژی، 
راه سازی، امداد و نجات و سایر خدمات اجتماعی 
بخشی از برکات شرکت فوالد مبارکه برای کشور و 

منطقه محسوب می شود.
هادی نباتی نژاد - مدیرروابط شرکت فوالد مبارکه

اخبار اصفهان
یادداشـــت
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قیمت 2000 تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

بعد از رهاسازی آب ، سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:  

کنترل برداشت آب صنایع از زاینده رود
       براساس پیش بینی میزان خروجی  سد را افزایش دادیم که آب سریع تر به اصفهان برسد

2 ادامه در صفحه 

بازار طال و سکه 1400/4/21 ساعت 16:05

پولدارها آماده یک 
جهش اقتصادی!

از آنجایی که اقتصاد کشــور ما 
چندین پله از اقتصاد های توسعه 
یافته عقب تــر اســت و به نظر 
می رسد این کشورها الگویی برای 
ما شده اند که با حرکتی الک پشت 
وار ســعی داریم راه آنها را ادامه 
دهیم ، بد نیست حداقل هرزگاهی  
به اشــتباهات آنها نیز نیم نگاهی 
بیندازیــم و ببینیم این مســیر 
توسعه را چگونه پیموده اند و اگر 
کدام روش را می رفتند خطاهای 
کمتری داشتند؟ آنها خود به موارد 
بسیاری اشاره کرده اند اما گویا ما 
هنوز باور نداریم می شود بهتر از 
این هم نتیجه گرفت و هم چنان 
الگوی رفتاری آنها را با خطاهای 
بیشتر و سرعت کمتر می پیماییم.

یکی از مشکالتی که کشورهای 
غربی در اقتصاد خود مشــاهده 
کرده اند و اکنــون در صدد رفع 
آن هســتند عدم رشد چشمگیر 
اقشار متوســط جامعه است. هر 
چند تمامی اقشــار از رفاه نسبی 
و آســایش برخور دار هستند اما 
درآمد متــداول بــه آنها کمک 
می کند تــا از پــس هزینه های 

زندگی روزمره برآیند، ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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2 ادامه در صفحه 

2

اولین روزنامه 

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان از به تعویق افتادن  
حقوق 70 درصد واحدها خبر داد؛  

 کارگران
 در صف انتظار

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,782,00010,844,000قدیم

سکه طرح 
10,528,00010,632,000جدید

5,650,0005,850,000نیم سکه

3,600,0003,775,000ربع سکه

2,256,0002,312,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,599,0004,627,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,061,3001,070,100 عیار

طالی آب شده 
4,598,0004,630,000نقدی

یک گرم طالی 
241,415,0001,426,700 عیار

7

هر
س: م

عک

8
بعد از مرغ، تخم مرغ و شیرخام؛

گوشت هم در صف گرانی ایستاد!

درس هایی از سقوط استارت آپ  های 
بزرگ 
در فضای استارت آپی عادت بر این است که از 
موفقیت ها بگوییم تا امیدمان به آینده را زنده 
نگه داریم اما اشتباه بزرگی است که شکست 
گذشتگان را به فراموشی بسپاریم و از تجارب 
گذشتگان بهره مند نشویم. برای این 
منظور اقدام به جمع آوری تجربیات 
مجموعه ای از استارت آپ های ناموفق 
کرده ایم تا شاید مرور سرگذشت 
ناکام ایشان ...
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چاپ دومآگهـی

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

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

شماره  بودجهنوع آگهیموضوعردیف
1400

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

 مبلغ پایه  هر ماه
 )ریال(

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

بند 32 بودجه 1400
99/19522
99/11/11

7.500.00012.500.000

غالمرضا خدادادی - رییس سازمان 

116
05

44 
ه:

اس
شن
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حمیدرضا ابطحی، مدیرعامل سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: 
سازمان فاوای شــهرداری اصفهان توانســته یکصد میلیارد ریال 
طرح را اجرایی کند که از جمله این طرح ها می توان به طراحی و 
اجرای پالک های پستی با قابلیت خوانش QR کد، یکپارچه سازی 
سامانه های حوزه معاونت مالی، اقتصادی شهرداری اصفهان، سامانه 
کنترل عملیات و مدیریت پروژه های شهرداری اصفهان و ..... اشاره 
کرد.   وی ادامه داد: در همین راســتا، از جمله اقدامات سازمان فاوا 
www. درگاه جامع الکترونیکی شــهرداری اصفهان به نشــانی

isfahan.ir با تاکید بر سیاست های آشکار و صریح، بروکراسی 
شفاف، پاسخگویی در قبال فعالیت ها و مشارکت فعال مردم در امور 
اجتماعی همچنین فاز نخست تأمین سامانه میز خدمت شهرداری 
به نشانی my.isfahan.ir به منظور ارائه خدمات غیرحضوری، 
کاهش مراجعات، ارتقــا رضایت و افزایش اعتماد شــهروندان به 
خدمات شهرداری است. همچنین ســامانه پروفایل شهروندی به 
نشانی Profile.isfahan.ir با هدف مدیریت یکپارچه اطالعات 
شهروندان اصفهان در ارائه خدمات از دیگر پروژه های سازمان فاوا به 
شمار می آید. وی افزود: از دیگر طرح های این سازمان می توان به فاز 
دوم طراحی و راه اندازی اتاق مانیتورینگ نظارت تصویری حراست 
شهرداری با هدف تامین، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری 
و تجهیزات مورد نیاز همه دوربین های نصب شده در ساختمان های 
مختلف شهرداری، طراحی و راه اندازی تاالر هوشمند شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با هدف اصالح وضع موجود سالن جلسات شورای 
اسالمی شــهر و تبدیل آن به یک تاالر هوشمند، اشاره کرد. پروژه 

تأمین و راه اندازی اتصال برق و شبکه داخلی تجهیزات باکس های 
فیبرنوری ۷۲ نقطه ترافیکی با هدف نگهداری و پشتیبانی از شبکه 
فیبرنوری شــهرداری و برقراری ارتباطات این شبکه با دوربین ها، 
کنترلرها و تجهیزات ترافیکی از دیگر طرح های اجرایی ســازمان 

فاواست.
اجرای فاز نخست یکپارچه  سازی سامانه های حوزه معاونت مالی، 
اقتصادی شــهرداری اصفهان با هدف تسهیل و شفاف سازی همه 
فرآیندهای حوزه معاونت مالی، اقتصادی و ارتباط ســامانه جامع 
درآمد شهرداری با سایر ســامانه های این معاونت نظیر مالی، امور 
قراردادها، ســامانه یکپارچه بودجه و اعتبارات )سیبا( نیز با هدف 
مدیریت اطالعات و فرآیندهای مربوط به تدوین، تصویب، تفکیک 
و تخصیص بودجه و تأمین اعتبارات شــهرداری به منظور توزیع 
عادالنه منابع مالی، پیش بینی نیازهای آینده و شناســایی، جذب 
و بهره برداری از منابع موجود شهرداری، سامانه یکپارچه بودجه و 

Etender. اعتبارات )سیبا( و سامانه مناقصات شهرداری به نشانی
isfahan.ir با هدف مکانیزه کــردن فرآیندهای مربوط به امور 
قراردادها و امکان برقراری ارتباط با سایر سامانه های معاونت مالی، 
اقتصادی شــهرداری از دیگر پروژه های رونمایی شده سازمان فاوا 
است.  فاز دوم سامانه کنترل عملیات و مدیریت پروژه های شهرداری 
اصفهان به منظور یکپارچه سازی گردش اطالعات و مدیریت پروژه ها 
در راستای تحقق اهداف و سیاست های اسناد راهبردی شهرداری از 
جمله سند چشم انداز اصفهان و استقرار استاندارد مدیریت پروژه )پی. 
ام. باک)PMBOK(( اجرا شده است همچنین سامانه هوشمند 
و مکان مند قراردادهای خدمات شــهری و فضای سبز و نگهداری 
و تعمیرات با هدف ایجاد یک نظام ســازمانی مکانیزه و خودکار به 
منظور کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانــکاران دو حوزه مدیریت 
خدمات شهری و سازمان پارک ها و فضای سبز راه اندازی شد. سامانه 
 ،Davtalab.isfahan.ir هر شهروند یک داوطلب به نشــانی
فاز دوم نقشه ۱:۲۰۰۰ دیجیتال حاشیه شهر اصفهان با هدف تهیه 
نقشه یک دوهزارم دیجیتال در مناطق دو، هفت، ۱۱، و۱۲ تا انتهای 
محدوده عکس برداری شهر به منظور پاسخگویی به شهروندان و ارائه 
تحلیل ها و گزارش های آماری مکان مبنا، تهیه نقشه پایه و تمرکز 
کلیه فعالیت های مکانی شهرداری، سامانه خدمات نقشه ای به نشانی 
mapservice.isfahan.ir با هدف افزایش شفافیت اطالعات، 
حذف رانت های اطالعاتی و دسترسی آسان مخاطبان به اطالعات 
نقشه های وضع موجود، تصاویر ماهواره ای سال های ۸۵، ۸۸، ۹۱ 
 و ۹۵ و نقشــه های هوایی دیجیتال سال ۹۲ نیز از جمله طرح های

 این سازمان است.

با هدف هوشمندسازی ارائه خدمات در شهرداری اصفهان انجام شد
بهره برداری از 100 میلیارد ریال پروژه از سوی سازمان فاوا  

با هدف هوشمندسازی ارائه خدمات و شفافیت در بخش های مختلف شهرداری اصفهان، یکصد میلیارد ریال پروژه از سوی سازمان فاوا اجرا و 
بهره برداری شد.  اخبار اصفهان

گــــزارش

ادامه از صفحه یک
... اما به طور معمــول، به ثروتمند 
شدن آنها کمک نمی کند. از این رو 
کشورهای توســعه یافته در تالش 
هستند راه های سرمایه گذاری با هر 
میزان درآمد و پس انداز را به مردم 

خود آموزش دهند.
بازار مالی مجموعه ای از دارایی های 
متعــدد اســت و هنگامــی که با 
گزینه های مختلف سرمایه گذاری 
روبرو شــویم، در انبوهی از گزینه ها 
غوطه ور می شویم که انتخاب گزینه 
مناسب و صحیح را دشوار می کند. 
به همین دلیل بــه تازگی برخی از 
کشورهای توسعه یافته راه حل های 
زیــر را از کودکی بــه فرزندان خود 

آموزش می دهند.
آنهــا در مراکز آموزشــی خود یاد 
می گیرند که  اگر قــدر پول خود را 
بدانید می توانید به راحتی راه هایی 
برای ســرمایه گذاری بهتر بیابید. 
برای یادگیری نحــوه مدیریت امور 
مالی، باید بدانید که پول شما از کجا 
می آید و کجا می رود. درآمد خود را 
هر ماه ثبت کنید و سعی کنید عادات 
خرج خود را تجزیه و تحلیل کنید. 
هزینه های خود را طبقه بندی کنید 
و در صورت لــزوم اولویت هریک را 
مشــخص کنید. همیشــه قبل از 
خرج کردن، فکر کنید. همانطور که 
گفتیم  درآمد متداول به شما کمک 
می کند تا از پس هزینه های زندگی 
روزمره برآیید، امــا به طور معمول، 
به ثروتمند شــدن شما کمک نمی 
کند. بنابراین، بایــد راه های ایجاد 
درآمد جدید را پیدا کرد. ســرمایه 
گذاری در ابزارهای مالی مانند اوراق 
قرضه، سهام، صندوق های سرمایه 
گذاری و مواردی از این دســت؛ این 
روش ها دارای ســطح مشخصی از 
ریسک هستند و شما می توانید هر 
کدام که برای شما مناسب تر است 
را انتخــاب کنید، مقــداری از پول 
نقد خود رابه آنها اختصاص دهید و 
منتظر بازگشت سرمایه خود و سود 
آن شوید. ســپرده گذاری بانکی یا 
خرید محصوالت بیمه ای؛ این گزینه 
در واقع نتیجه ای مشابه نتیجه اول 
دارد، اما تفاوت در این است که شما 
کنترل را به بانک یا شرکت بیمه ای که 
انتخاب می کنید تحویل می دهید.با 
این کار شانس بیشتری برای کسب 
سود نسبت به ضرر خواهید داشت، 
اما درصد سود شما کمتر خواهد بود. 
برای رشد سرمایه خود در طرح های 
سکوی تامین مالی جمعی سرمایه 
گذاری کنید. ســرمایه گذاری در 
سکوی تامین مالی جمعی، یکی از 
بهترین و عاقالنه تریــن راه ها برای 
رشــد ســرمایه برای افرادی است 
که نمی خواهنــد در ابتدای ورود به 
سرمایه گذاری، سرمایه زیادی را به 

خطر بیندازند، است. 
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اولویت اوقاف اصفهان، تعامل با تصرف کنندگان موقوفات است
معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: اولویت اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان برای رسیدگی به مســائل حقوقی، تعامل با تصرف کنندگان حقیقی و حقوقی 

موقوفات است.
حجت االسالم والمسلمین اصغر توســلی معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان گفت: در  زمینه تعامل با تصرف کنندگان موقوفات تفاهمنامه هایی با آموزش و پرورش، دانشگاه علوم 
پزشکی و دیگر دستگاه ها در زمینه مسائل حقوقی منعقد شده است و تا پایان سال بخش عمده ای از چالش های 

مربوطه برطرف خواهد شد.
او با اشاره به دو موقوفه خاص استان شامل »ورنامخواست« و »َحِصه« گفت: در راستای برقراری تعامل حقوقی در باره موقوفه 

ورنامخواست با توجه به پیگیری وزیر راه و شهرسازی و جلساتی که با حضور استاندار و مسئوالن مربوطه در اداره کل ثبت اسناد برگزار شده، مقرر 
است این موضوع بصورت ویژه رسیدگی شود. موقوفه »ورنامخواست« یکی از شهر های تابعه شهرستان لنجان در ۵۰ کیلومتری غرب اصفهان 
است، کل مساحت این شهر و اراضی اطراف آن ۱۸ هزار هکتار برآورد شده که بخشی از این میزان، موقوفه است، اما بدلیل مشاع بودن اسناد این 

زمین ها باید امالک موقوفه و ملکی از یکدیگر تفکیک شود تا شهروندان بتوانند اسناد مالکیتی خود را دریافت کنند.

سرانه ۳0 هزار تومانی هر خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان از صدقات مردم
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت:سرانه هر خانواده تحت پوشش کمیته امداد 

استان اصفهان از صدقات مردم ۳۰ هزار تومان است.
کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان با بیان اینکه ۱۱۹ هزار خانوار تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان هستند گفت: در سه ماهه اول امسال  ده میلیارد و 

۸۳۲ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند که با توجه به تعداد خانوار تحت حمایت، سرانه ماهیانه هر خانوار 
۳۰ هزار تومان است.

او افزود: این میزان صدقه از صندوق های خانگی و صندوق های نصب شده در سازمان ها، شرکت ها و معابر و همچنین 
روش های الکترونیکی جمع آوری و برای رسیدگی به امور مددجویان تحت حمایت این نهاد در قالب جهیزیه، کمک های 

درمان، پرداخت وام قرض الحسنه، ایجاد اشتغال، کمک به تامین و تعمیر منازل مسکونی، استفاده می شود.
زارع گفت: بیش از ۹۳ درصد از صندوق های صدقات، خانگی هستند و بیشترین صدقات مردمی نیز از همین صندوق های کوچک خانگی 
جمع آوری شده است. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: کد دستوری #۰۳۱*۲*۸۸۷۷* برای پرداخت صدقات الکترونیکی مردم 
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۵0 درصد از کارگران ما 
فاقد مسکن هستند و 
فقط شعار های مسکن 

داده می شود و هیچ 
گونه وامی به جامعه 

کارگری داده نمی شود

او بیــان کــرد: تنهــا 
خواســته اصلی جامعه 
کارگری حفظ اشتغال 
و حداقل حقوقی است 
که  بتواند معیشت آن ها 
را تامیــن بکند چرا که 
با حقــوق ۳، ۴ میلیون 
تومانی حتی یک هفته از زندگیشان 
نمیچرخد و تا کنون این خواسته ها 

برآورده نشده است.
مولیانی درباره بیمه کارگران گفت: 
کارگرانی که تجربــه باالیی دارند و 
در واحد های صنعتــی کار می کنند 
بیمه تامین اجتماعی دارند و برخی 
از کارفرما هــا زیر بار بیمــه تامین 
اجتماعی نمی روند و ســعی میکنند 

نیرو به صورت ســاعتی و کار آموزی 
به کار گرفته شــود که بیمه به آن ها 

پرداخت نشود.
او افــزود: دولــت بــه تعهداتش در 
خصوص بیمه بیــکاری عمل نکرده 
است و از تعداد بیمه شدگان به دلیل 
وضعیت بــد جامعه و بیمــاری کم 
می شود و بیمه درمانی که به کارگران 
تعلق میگیرد بســیار ناچیز اســت 

بیمارستان های ملکی برای کارگران 
رایگان است، اما خدمات زیادی ارائه 
نمی شود که بتواند جوابگوی درمان 

آن ها باشد.
او خاطر نشان کرد: حدود ۷۰ درصد 
واحد های ما حقوقشــان با ۴، ۵ ماه 
تعویق پرداخت می شود و مشکالتی 
معیشتی برای کارگران به وجود آورده 
که باعث متارکه شــدن خانواده های 

کارگری شده است.
او افــزود: ۵۰ درصــد از کارگران ما 
فاقد مسکن هستند و فقط شعار های 
مسکن داده می شود و هیچ گونه وامی 

به جامعه کارگری داده نمی شود.
مولیانــی گفــت: مــا امیدواریــم 
دولــت جدیــد اولویــت اولــش 
 موضــوع کارگران و حفظ اشــتغال

 باشد.

دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان از به تعویق افتادن  حقوق 70 درصد واحدها خبر داد؛  

کارگران، در صف انتظار
دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: حقوِق ۷0 

درصد از واحد های کارگرِی ما با ۵ ماه تعویق پرداخت می شود.
مجتبی مولیانی دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان،   
اظهار کرد: سالهاست که فریاد تشکل های کارگری عدم حمایت 
از کارگران است؛ چراکه هیچ گونه حمایتی از جامعه کارگری 

نمی شود.

       تنها خواسته اصلی جامعه کارگری حفظ اشتغال و حداقل حقوقی است که  بتواند معیشت آن ها را تامین کند

باشگاه خبرنگاران
گـــزارش
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جلسه کنترل پروژه معاونت ارتباطات سیار 
مخابرات اصفهان برگزار شد

جلسه کنترل پروژه طرح های فاز هشت ارتباطات سیار 
مخابرات منطقه اصفهان، با حضور مدیر این مجموعه و 

معاون و مدیران معاونت سیار برگزار شد.
 اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این جلسه که در ساختمان 
معاونت سیار برگزار شد؛ با اشاره به روند پیشرفت پروژه های همراه اول در استان 
اصفهان گفت: بحمداهلل از ابتدای اجرای پروژه های فاز هشــت توســعه شبکه 
ارتباطات سیار در استان اصفهان، پیشرفت بسیار خوبی در رفع مشکالت آنتن 
دهی و افزایش پهنای باند اپراتور همراه اول حاصل شده که این نتیجه تالشهای بی 
وقفه و شبانه روزی نیروهای خدوم معاونت ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان 
است. وی افزود: باید با افزایش هماهنگی ها و جلب مشارکت های حاکمیتی و 
مردمی، در راستای اجرای به موقع برنامه های کنترل پروژه ارتباطات سیار گام 
برداشته شود و زمینه الزم برای جلب رضایت هم استانی های عزیز در شبکه سیار 
فراهم شود. گفتنی است؛ در این جلسه حضار به بررسی آخرین وضعیت اجرایی 
پروژه های فاز هشت سیار و مشکالت و دغدغه های پیش روی توسعه پروژه های 
مخابراتی در این مناطق پرداختند. الزم به ذکر است، مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
در حاشیه این دیدار از قسمت های مختلف ساختمان معاونت سیار بازدید کرد 

و از نزدیک در جریان روند اقدامات قسمت های مختلف این مرکز قرار گرفت.

بعد از رهاسازی آب ، سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان 
مطرح کرد:  

کنترل برداشت آب صنایع از زاینده رود
چیتیان با تاکید براینکه آب از سد نکوآباد تنها برای باغات شرق اصفهان 

رهاسازی شده است گفت: برداشت آب صنایع کنترل می شود.

محمود چیتیان سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با بیان اینکه ساعت یک دقیقه بامداد  یکشنبه بیستم تیرماه آب از سد 
نکوآباد )مبارکه( رهاسازی شد گفت: براساس پیش بینی میزان خروجی  سد را 

افزایش دادیم که آب سریع تر به اصفهان برسد.

   ذخیره سد زاینده رود ۳۸۴ میلیون مترمکعب است
او با اشاره به اینکه زاینده رود به مدت ۱۰ روز تنها برای باغات شرق اصفهان در 
جریان خواهد بود، افزود: هم اکنون ذخیره سد زاینده رود ۳۸۴ میلیون مترمکعب 

و خروجی از آن ۷۵ مترمکعب بر ثانیه است.
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشان 
کرد: میزان آبی که به باغات غرب اصفهان از ۹ تیرماه به مدت ۱۰ روز تخصیص 
داده شد حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است، اما با توجه به اینکه در زاینده رود حد 
فاصل سد چم آسمان تا سد نکوآباد ۹ ماه آبی جریان نداشته حجمی از این آب به 
بستر رودخانه نفوذ کرده و نزدیک به ۲۰ میلیون مترمکعب عالوه بر اطراف نکوآباد، 

کشاورزان لنجان و مبارکه نیز از طریق انهار آب برداشت کردند.
چیتیان درباره میزان تخصیص آب به کشــاورزان شــرق، گفت: میزان حقابه 
کشاورزان شرق نسبت به کشاورزان غرب بیشتر است و بی شک این مهم در توزیع 
آب رعایت می شود و تالش می کنیم با توجه به اینکه حد فاصل نکوآباد تا اصفهان 

خشک بوده و پرت آب داشته، در مکاتباتی با شهرداری ها، انهار بسته می شود .
او با بیان اینکه نظارت و کنترل بر برداشت آب صنایع انجام می شود، ابراز داشت: 
اولویت آب رهاسازی شده تنها برای کشاورزان باغات شرق اصفهان بوده و با این 

هدف در نظر گرفته شده است از این رو اکیپ های ما در محل مستقر هستند.
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح 
کرد: در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان در روز چهارشنبه مقرر شد که 
فرمانداری ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه همه همکاری کنند و اکیپ ها را برای 
جلوگیری از تمامی برداشت های در مسیر مستقر کردیم تا صنایع اجازه برداشت 

آب نداشته باشند. 

ارتباطــــات

گــــزارش

اخبار اصفهان
خــــبر



معلمانورانندگانسرویسمدارسمردادماهواکسینهمیشوند
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مردادماه واکسینه می شوند و مدارس با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، برای سال تحصیلی جدید بازگشایی خواهند شد. علیرضا رئیسی، در ارتباط مجازی با نشست قطبی کمیسیون 
ورزش و سالمت )قطب یک( مجلس دانش آموزی، درباره موضوع »سالمت دانش آموزان« اظهار داشت: نمایندگان مجلس دانش آموزی، آینده 
سازان مملکت هستند و باید این تمرین را داشته باشــند تا در آینده مجالس بزرگ تری را شکل دهند.معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، بیان کرد: هیچ آموزشی جای معلم را نمی گیرد. آموزش و پرورش فقط آموزش نیست. پرورش باید حضوری باشد و نیاز است به 
سمت بازگشایی مدارس برویم.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه کمتر از ۵ درصد از مبتالیان کرونا در دنیا مربوط به سنین زیر ۱۸ 
سال هستند گفت: افراد زیر ۱۸ سال اگر به کرونا مبتال شوند به سرعت بهبود می یابند بر اساس مطالعات نیز انتقال کرونا از دانش آموز به دانش آموز 
بسیار کم است.وی اظهار کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کنکور پارسال و امسال شرکت کردند و مشکلی از نظر کرونا نداشتند.رئیسی با اشاره به 
اینکه پیش بینی یونسکو این است که با وجود کرونا و تعطیلی مدارس تعداد بازماندگان از تحصیل و کودکان کار بیشتر می شود و تعطیلی مدارس 
دانش آموزان را از نظر سالمت روحی- روانی دچار آسیب می کند، ادامه داد: مجموعه ای از اقدامات برای بازگشایی مدارس وجود دارد، با توجه به 
عدم وجود واکسن برای دانش آموزان زیر ۱۸ سال، معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مرداد، واکسینه خواهند شد.وی در پایان بر مناسب 

سازی و رعایت پروتکل های بهداشتی فضاهای آموزشی، تأکید کرد.

حریرچی:۶۵درصدمردمماسکنمیزنند
معاون کل وزارت بهداشت گفت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سطح کشور ۶۵ درصد کاهش پیدا کرده است یعنی اینکه ۶۵ درصد مردم 
ماسک نمی زنند و فاصله گذاری را رعایت نمی کنند. جلسه فوق العاده ستاد استانی مقابله با کرونا با حضور دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت 
بهداشت با محوریت وضعیت بحرانی کرونا در هرمزگان برگزار شد.معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت پیک دوم شیوع کرونا در هرمزگان 
گفت: با توجه به اینکه هرمزگان 2.2 درصد جمعیت کل کشور دارد اما حدود ۱۱ درصد بستری مثبت کشور مربوط به این استان است؛ لذا وضعیت 
کنونی هرمزگان با اوج پیک های استان های قم و خوزستان برابری می کند.دکتر ایرج حریرچی افزود: یکی از دالیل افزایش صعودی آمار کرونا 
سهل انگاری در عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در استان های درگیر بیماری است.وی عنوان کرد: رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سطح 
کشور ۶۵ درصد کاهش پیدا کرده است یعنی اینکه ۶۵ درصد مردم ماسک نمی زنند و فاصله گذاری را رعایت نمی کنند.دکتر حریرچی بیان کرد: 
بهترین و سریعترین راه برای رسیدن به شرایط عادی و بازگشت به زندگی واکسیناسیون همگانی است؛ امیدواریم تا چند ماه آینده ایمنی جمعی 
ناشی از واکسیناسیون با اتکا به واکسن داخلی و واردات واکسن به 7۰ درصد برسد.دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 
این جلسه گفت: میزان متوسط بستری در استان کمتر از 4۸ ساعت شده است و با بستری شدن روزانه بیش از 2۰۰ بیمار جدید ولی کمتر از این 
ترخیص می شوند و هر روز بار بیماران بستری افزایش می یابد.وی با اشاره به راه اندازی 4 بخش کووید ۱9 در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 

افزود: هم اکنون صد درصد تخت های بیمارستانی دانشگاه اشغال هستند.
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وضعیت کرونا در کشور روز به روز بدتر می شود و بیمارستان ها ناچار می شوند 
فضا هایی خاص را به شرایط فعلی اختصاص دهند. در این شرایط بیمارستان 
مسیح دانشوری هم بخشی را برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی در نظر 
گرفته است. اما در همین یک نقطه هم شرایط به گونه ای مدیریت نشده که 

آرامش جسمی و روحی مراجعان را به دنبال داشته باشد

جامعه   ۲۴ 
گزارش
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  وضعیت کرونا در کشور به جای 
روندی کاهش، شیبی افزایشی 
را طی می کنــد، این درحالی 
است که در بسیاری از نقاط دنیا 
به دنبال برنامه ریزی مناسب 
بــرای جلوگیــری از ازدحام 
جمعیت و بعــد از آن هم طی 
کردن مراحل تزریق واکسن کرونا ایمنی مردم 
در برابر بیماری کرونا تقویت شده است. در این 
شرایط چندان تعجب بر انگیز نیست که حتی 
سویه دلتا یا همان کرونای هندی هم نتواند در 
این کشور ها صدمه چندانی را متوجه مردمی 
کند که اوال دوز های واکسن خود را دریافت 
کرده انــد و دوما بر اســاس برنامه ریزی های 
درست همچنان پروتکل های بهداشتی مدنظر 

دولت را رعایت می کنند.
در ایران، اما شرایط معکوس است. طی دو سال 
گذشته کرونا در ایران همواره در نوسان بوده و 
بعد از هر آرامش موقت چهره ای بی رحم تر از 
کرونا در کشور ظاهر شده و ماشین کشتار این 
ویروس عجیب به راه افتاده است. جدیدترین 
ســویه های کرونا در هر کجــای جهان که 
ظاهر می شود به ســرعت وارد ایران شده و 
قربانیانــش را از پا می انــدازد. در حالیکه در 
غالب کشور های جهان نهایتا سه پیک کرونا 
تجربه شــده در ایران، اما در حال پشت سر 
گذاشتن پیک پنجم با سویه هندی هستیم 
که تاکنون به عنوان خطرناک ترین سویه این 
ویروس شناخته شده اســت و همچنان هم 
درباره خیزش پیک های بعدی کرونا در کشور 

نگرانی هایی وجود دارد.
شرایط وقتی نگران کننده تر می شود که نگاهی 
به ورود و شیوع سریع کرونای دلتا در کشور 
انداخته و از سوی دیگر روند همراه با تاخیر، 
کند و نامنظم واکسیناسیون در کشورمان را 

هم مورد بررسی قرار دهیم.
حاال به این شــرایط وحشتناک، کمبود فضا 
برای مراجعه کنندگان کرونایی و غیر کرونایی 
را در بیمارســتان ها و مراکز درمانی کشــور 
اضافه کنید، فضایی که می تواند به انتقال این 
ویروس دامن بزند. بیمارستان مسیح دانشوری 
یکی از همین بیمارستان هاست که به عنوان 
مرکز درمانی تخصصی در حوزه بیماری های 
تنفسی و ریوی در تهران با تعداد قابل توجه 

مراجعه کنندگان کرونایی مواجه است.
در حال حاضر این بیمارســتان بــا توجه به 
افزایش مراجعه کنندگان مبتال به کرونا اقدام 
به برپایی کانکس هایی کرده است که در آن ها 
نسبت به ویزیت، پذیرش و انجام تزریق های 
مورد نیــاز بیمــاران کرونایی اقدام شــود، 
کانکس هایی با امکانات ناکافی و نامتناسب 
با شرایط بیماران کرونایی در انتظار دریافت 
خدمت؛ وضعیتی که شکایت مراجعان را به 
دنبال داشته و تحمل شرایط کرونایی را برای 

آنان سخت تر کرده است.
نوبت فروشی به بیماران کرونایی شایعه 

یا حقیقت؟
یکی از مراجعان این بیمارســتان که والدین 
مبتال به کرونایش را به این بیمارستان برده و 
برای ویزیت و پذیرش بیمار، سختی انتظار در 
کنار کانکس های بیماران کرونایی را تحمل 
کرده است درباره شــرایطی که با آن مواجه 
شده است توضیح می دهد: »این کانکس در 
ضلع جنوب شرقی بیمارستان برپا شده است. 

در واقع کانکس ها در بخشی برپا شده که خالی 
بوده و در حال ساختمان سازی بوده اند. این 
محوطه کامال خاکی است و بیماران کرونایی 
که عمدتا مشکالت تنفسی دارند باید در این 
محوطه خاکی ســاعت ها در انتظار رسیدن 

نوبت باشند.«
»نوبت فروشی هم مساله ای دیگر بود که من 
به چشم خودم مشاهده کردم. به عنوان مثال 
ساعت ۶ صبح به مرکز مراجعه کردم و برای 
ســاعت 4، ۵ بعدازظهر برایمان وقت تعیین 
کردند، اما ســاعت ۱2 نیمه شب و به عنوان 
چهلمین نفر نوبتمان شد. برخی افراد رسما 
و در مقابل چشــم ما ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان 
می گرفتند و نوبت ها را جــا به جا می کردند. 
شکایات ما هم به جایی نرســید.« )اگرچه 
جامعه 24 نمی تواند صحت و ســقم گرفتن 
پول در ازای جابه جایی نوبت را تایید یا تکذیب 
کند، اما شــاید بهتر باشد به عنوان یک زنگ 
خطر از سوی مسئوالن این بیمارستان در نظر 

گرفته شود.(
»در این محوطه تنها یک سرویس بهداشتی 
وجود داشت که زن و مرد فارغ از اینکه مبتال 
به کرونا باشند یا نباشند همگی از همان یک 

سرویس بهداشتی استفاده می کردند.«
»شرایط این محوطه آنچنان نابه سامان و تعداد 
صندلی ها برای افراد در صف انتظار طوالنی 
مدت آنقدر کم است که تعدادی از بیماران که 
توانشان را از دست داده بودند روی همان زمین 
خاکی و آلوده خوابیدند در حالی که به دلیل 
مشکل تنفسی و ســرفه های مداوم نباید در 
معرض غبار و خاک قرار می گرفتند. نبود آب 
و عدم دسترسی به بوفه ای که بتوان از آن آب 
و خوردنی های ضروری را تامین کند مشکل 
اساسی دیگری بود، اما جالب برای ما آن بود 
که بسته های آب معدنی را خیرین به داخل 
محوطه و برای بیماران می آوردند، اما برخی از 
افراد خدماتی بیمارستان این بسته های آب را 
به داخل بیمارستان می بردند و هیچ اعتراضی 

هم پذیرفته نبود.«
»برای انجام اســکن باید به قســمت اصلی 
بیمارســتان می رفتیم و برای رســیدن به 
آن بخش هــم باید ســرباالیی تندی را طی 
می کردیم، در این نقطه یک ون گذاشته بودند 
که پول می گرفت و بیماران را در آن منطقه جا 
به جا می کرد وقتی هم اعتراض می کردیم که 
چرا باید برای این نوع خدمات پول گرفته شود 
راننده فرد معترض را سوار نمی کرد. احساس 
من این بود که این مساله تنها برای درآمدزایی 

است.«
»دو روز پیش برای تزریق داروی تجویز شده 
از سوی دکتر ســاعت 9 صبح به بیمارستان 
مراجعه کردیم، اما ساعت ۱2 شب موفق به 
انجام تزریق شدیم. روز گذشته هم 4 ساعت 

به دنبال دارو بودیم درحالی که این بیمارستان 
از مراکز اصلی پذیرش بیماران کرونایی است 
و قطعا برای داروی این بیماران دپو دارد، اما ما 

باید داروهایمان را از بیرون تهیه کنیم.«
»داخل کانکس، اما بسیار مرتب و تمیز بود. 
خنک بود و هواکش برای تهویه هوا داشت، 
یک ردیف تخت هم برای افرادی که باید معاینه 
شوند داشت که آن ها هم تمیز و مرتب بودند؛ 
آنچه که به شدت ما را ناراحت می کرد حضور 
افرادی بود که نوبت ها را با گرفتن پول جا به 

جا می کردند.«
کمبود نور و چراغ در محوطه کانکسی 

بیمارستان مسیح دانشوری
معصومــه اصغری، روزنامه نــگار هم یکی از 
افرادی اســت که به دلیل بیمار شــدن دو 
نفر از بســتگانش به این بیمارستان مراجعه 
کرده اســت. او نیز به می گوید: »محوطه ای 
که کانکس ها در آن برپا شــده اند به شدت 
تاریک بود و محوطه محل اســتقرار آن ها با 
یک راه باریک به محوطه اصلی بیمارســتان 
وصل می شد. برای رفتن به داخل کانکس هم 
یک رمپ وجود داشت که باید از روی آن رد 

می شدیم.«
»در این محوطه برای افرادی که در صف انتظار 
هستند یک سایه بان بسیار کوچک نصب شده 
است زیر این ســایه بان هم تعداد محدودی 
صندلی وجود دارد، هم مســاحت سایه بان و 
هم تعداد صندلی ها با توجه به جمعیت زیاد 
مراجعه کنندگان در طول شبانه روز و شدت 
تابش خورشید در این روز های تابستانی بسیار 
کم است، یعنی صبح ها اگر در صف باشی از 
شدت نور آفتاب می ســوزی و شب ها هم به 
دلیل کم بودن چراغ هــا جایی را نمی بینی. 
مردم در این شرایط سعی می کردند با استفاده 
از چراغ قوه موبایل خود، محوطه را روشــن 
کنند. به دلیل کم بودن تعداد صندلی ها برخی 
بیماران با حال بسیار بد در خیابان می نشستند 
و برخی هم از بلوک های سیمانی موجود در 
محوطه به عنوان صندلی استفاده می کردند.«
کمبود صندلی در بیمارستان مسیح دانشوری

»من به دلیل اینکه روز های آخر دوره کرونا 
را پشت ســر می گذارم نیاز به ویزیت دوباره 
داشــتم، اما آنقدر بی حال بودم و جایی برای 
نشســتن و انتظار در این هوای گرم هم نبود 
که عطای ویزیت شدن را به لقایش بخشیدم 
و به داخل ماشین برگشتم این درحالی است 
که همه بیماران مانند من آنقدر خوش شانس 
نبودند که ماشین داشــته و در  آن استراحت 
کنند تا نوبتشان بشود و اگر هم داشتند قاعدتا 
در ماشین نمی توانستند از رسیدن موعد باخبر 
شــوند، پس ناچار بودند که همین شرایط را 

تحمل کرده و بعضا روی زمین دراز بکشند.«
»نکته دیگر آنکه زباله های بیمارستانی دقیقا 

کنار خیابان محل تردد بیماران کرونایی قرار 
داشت. این مســاله هم می توانست برای هر 
فردی که در آن نقطه تردد می کند خطرناک 
باشد. از طرف دیگر اگر یک نفر چه بیمار چه 
همراه وی دچار ضعف شــده یا اینکه در این 
هوای گرم نیاز به آب پیدا کند در آن محوطه 
هیچ بوفه و جایگاهی برای تهیه این موارد نبود 
و در واقع برای دسترسی به این نوع ملزومات 
باید فاصله ای طی می شد که قطعا برای یک 

بیمار مناسب نیست.«
»به نظر من اینکه محوطه مربوط به بیماران 
کرونایی را جدا کرده اند اقدامی خوب است، 
اما باید به این فکر کنند که افرادی که مراجعه 
می کنند بیمار و کم توان هســتند و نیاز به 
حمایت ها و امکاناتی دارند که به ویژه در این 
شــرایط گرمای هوا ضروری تر هــم به نظر 
می رسد. در طول شــب جمعیت به تدریج 
کمتر می شود و فاصله های بیشتری میان افراد 
برقرار می شود اما در طول روز جمعیت بیشتر 
می شود که می تواند با وجود انتظار مراجعان در 
فضای باز همچنان خطر انتقال کرونا از بیماران 

به افراد سالم را به دنبال داشته باشد.«
تعداد بازدید : ۰

والیتی بــه جای دعوت به ســکوت 
منتقدان، پای درد و دل مردم بنشیند

 ایــن ســخنان درد و دل هــای دو نفــر از 
مراجعه کنندگان به بیمارســتان مســیح 
دانشوری است. گرچه توجه به خدمات کادر 
درمان در این روز های سخت کرونایی ضروری 
اســت، اما توجه به درد و دل ها و کمبود ها و 
نواقص در ارائه خدمت به بیمــاران و به ویژه 
بیماران کرونایی که هم در معرض خطر جانی 
بسیار جدی قرار دارند و هم می توانند سایر 
افراد را در معــرض خطرات جدی قرار دهند 
ضرورتی چنــد برابر دارد. ســکوت در برابر 
مشــکالت نه تنها کمکی به رفع مشکالت و 
گاهی خطا ها نمی کند که به آن ها دامن می زند. 
چه آنکه وقتی شرایط بیمارستان تخصصی ریه 
در پایتخت کشور چنین است دیگر نمی توان از 
بیمارستان های فعال در سایر استان ها و به ویژه 
استان های کم برخوردار انتظار زیادی داشت و 
بیماران این بیمارستان ها قطعا شرایط بدتری 

را تجربه خواهند کرد.
شــاید بهتر اســت علی اکبر والیتی رئیس 
بیمارستان مسیح دانشــوری به جای توبیخ 
و تهدید پزشــکان ناراضی از مدیریت کرونا 
در کشــور اندکی پای گالیه های مراجعان 
نشسته و با گسترش میدان نگاه خود از عبارت 
»همینی که هســت خوب است« به عبارت 
»شرایط باید بهتر شود« برســد، چون وی 
حتی اگر بتواند فردی از زیرمجموعه خود را 
وادار به سکوت کند قطعا نمی تواند همه مردم 

و مراجعان را مورد توبیخ و تهدید قرار دهد.

دربیمارستانمسیحدانشوریچهمیگذرد؟
عوارضمرگبارمصرفنوشابه

باید بدانید یک واقع تلخ در مورد نوشابه ها این است که به آن ها عمدا کافئین افزوده 
می شود تا ایجاد اعتیاد و وابســتگی در مصرف کنندگان خود کنند و این کافئین 
موجود در نوشابه های گازدار نسبت به دیگر نوشیدنی های حاوی کافئین مانند قهوه 
و چای سریع تر جذب بدن می شود.به طور متوسط ایرانی ها حدود 42 لیتر نوشابه 
در سال را می نوشند که این آماری عجیب و وحشتناک است. وحشتناک بودن این 
آمار در جایی روشن می شود که بدانیم مصرف متوسط نوشابه در جهان حدود ۱۰ 
لیتر است و هر ایرانی به طور متوسط 4 برابر میانگین جهانی نوشابه مصرف می کند.

برخی افراد پا را فراتر از نوشیدن به صورت تفریحی گذاشته و بیشتر از آب نوشابه 
می خورند و برخی حتی آب را به طور کامل کنار گذاشته و فقط نوشابه می نوشند. قند 
باال، شیرینی های مصنوعی، کافئین، فروکتوز باال و ... دالیل مضر بودن نوشابه است.

چه موادی در نوشابه وجود دارد؟وقتی صحبت از نوشــابه می شود، مقدار شکر و 
افزودنی های نوشابه چنان زیاد است که باعث می شود به این نتیجه برسیم که مصرف 
متعادلی در نوشابه وجود ندارد؛ به خصوص این که بطری های ما حداقل ۳۰۰ سی 
سی نوشابه در درون خود دارند و همین نوشــابه ها گاهی در سایز های بزرگتر نیز 

مصرف می شوند.
۱. قند باال

یک بطری نوشابه به طور متوسط شامل ۱۰ قاشق چایی خوری شکر است. این مقدار 
شکر به خصوص در مایعات باعث افزایش سریع قند خون می شود که نتیجه آن ایجاد 
واکنش انسولینی در بدن اســت. در بلند مدت همچنین افراد به سبب استفاده از 

نوشابه ممکن است شاهد بیماری دیابت و یا مقاومت به انسولین باشند.
شرکت های تولید کننده نوشابه بیشترین مصرف کنندگان شکر در جهان هستند. 
بدتر از همه این ها این است که قند موجود در نوشابه ها در قالب شربت ذرت با فروکتوز 

باال ارائه می شوند.
۲- فسفریک اسید

نوشابه دارای فسفریک اسید است که در توانایی بدن در جذب کلسیم تداخل ایجاد 
می کند و می تواند باعث ایجاد پوکی استخوان، کرم خوردگی دندان و نرمی استخوان 
شود. فسفریک اسید همچنین با اسید معده در تماس قرار می گیرد و گوارش را کند 

می کند و جذب مواد غذایی را با مشکل مواجه می سازد.
3- شیرینی های مصنوعی

در تولید نوشابه از آسپارتام به عنوان قند استفاده می شود که می تواند بدتر و زیان 
آورتر از قند باشد. این نوع شیرینی مصنوعی تقریبا با صد ها مشکل سالمتی گوناگون 
از جمله تشنج، ام اس، تومور مغزی، دیابت و اختالالت عاطفی مرتبط است. این نوع 
شیرینی در گرما به متانول تبدیل می شود و سپس به فرمالدهید و اسید فرمیک 

تبدیل می شود.
مصرف نوشابه احتمال ابتال به سندروم نشانگان ســوخت و سازی بدن را افزایش 
می دهد که این سندروم باعث افزایش چاقی، افزایش قند خون و افزایش کلسترول 
می شود. نوشیدنی هایی هستند که از شیرینی استویا بهره می گیرند و خطر کمتری 
دارند، اما باز هم استفاده از این نوع نوشــیدنی ها را به جای استفاده از آب ساده و یا 

نوشیدنی های سالم تر پیشنهاد نمی کنیم.
۴- کافئین باال

بیشتر نوشابه ها دارای کافئین هستند که می تواند باعث ایجاد انواع خاصی از سرطان، 
تومور سینه، ضربان نامنظم قلب، فشار خون باال و مشکالت دیگر شود.

۵- آب نامرغوب
یکی دیگر از مضرات نوشابه به آب نامرغوب آن باز می گردد. آبی که از آن در تولید 

نوشابه ها استفاده می شود دارای کلر، فلوراید و نیز مقادیری از مواد سنگین است.
۶- چاق شدن

در هر وعده نوشابه که روزانه مصرف می شود خطر ابتال به چاقی ۱.۶ برابر افزایش 
می یابد.

۷- فروکتوز اضافی
نوشابه دارای مقادیر زیادی شربت ذرت با فروکتوز باال است و همانگونه که از اسمش 
پیداست از ذرت نشأت می گیرد. بیشتر این ذرت ها حاصل اصالح ژنتیکی هستند و 
هیچ تحقیق بلند مدتی درباره سالمت اصالح ژنتیکی انجام نشده است. دلیل آن این 
است که به طور کلی اصالح ژنتیکی محصوالت زراعی از دهه ۱99۰ آغاز گشته است. 
همچنین در روند تولید شربت ذرت با فروکتوز باال ردپایی از جیوه دیده می شود. جیوه 

یک فلز سنگین است که می تواند مسبب مشکالت گوناگون در سالمت افراد شود.
۸- فقر مواد غذایی مفید

در واقع هیچ ارزش غذایی در نوشابه وجود ندارد. نوشابه نه تنها تأثیرات وحشتناکی بر 
روی بدن می گذارد بلکه هیچ رد پایی از هیچ گونه تأثیر مثبتی در آن دیده نمی شود؛ 

نوشابه یک ماده غیر طبیعی است که به بدن آسیب می رساند.
۹- کاهش آب بدن

اگرچه نوشابه ممکن است باعث ایجاد حس تازگی شود، اما به سبب حجم باالی 
شکر، سدیم و کافئینی که داراست آب بدن را کاهش می دهد. استفاده از نوشابه در 
بلند مدت می تواند باعث کاهش آب بدن به صورت مزمن شود. نوشابه به سبب حجم 

باالی شکر، سدیم و کافئینی که داراست آب بدن را کاهش می دهد.
۱0- مضر برای دندان ها

مصرف نوشــابه به طــور طبیعی باعــث بزرگ شــدن پالک دندان می شــود 
 کــه نتیجــه آن کــرم خوردگــی دنــدان و نیــز ایجــاد مشــکالتی در لثه 

است.

گزارش

شاید بهتر است 
علی اکبر والیتی 

رئیس بیمارستان 
مسیح دانشوری به 
جای توبیخ و تهدید 
پزشکان ناراضی از 

مدیریت کرونا در 
کشور اندکی پای 

گالیه های مراجعان 
نشسته و با گسترش 

میدان نگاه خود از 
عبارت »همینی که 
هست خوب است« 
به عبارت »شرایط 

باید بهتر شود« 
برسد، چون وی حتی 

اگر بتواند فردی از 
زیرمجموعه خود را 
وادار به سکوت کند 
قطعا نمی تواند همه 
مردم و مراجعان را 

مورد توبیخ و تهدید 
قرار دهد.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا توضیح داد: 
اگر تعداد زیادی از افراد خانواده به کرونا مبتال شوند 
و برای مثال از یک خانــواده ۱2 نفری همگی دچار 
این ویروس گردند، می توانیم ابتال به ویروس دلتا را 
برای آن ها در نظر بگیریم چرا که این ویروس قدرت 
سرایت پذیری بسیار باالیی دارد و به راحتی به سایر 

افراد انتقال پیدا می کند.
 مســعود مردانی گفت: برای اینکه تشــخیص داده 
شود فردی که جواب تستش مثبت شده به کرونای 
هندی مبتال شده یا درگیر موتاسیون های دیگر این 

ویروس شده اســت، باید از روش های آزمایشگاهی 
استفاده شــود و حتما باید سکوئنسینگ انجام شود 
که به معنی بررسی توالی ژنتیکی نمونه انسانی است.

این فوق تخصص بیماری های عفونی در پاســخ به 
ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا می توان از طریق 
عالئم ظاهری ابتال به این ویروس را تشخیص داد؟، 
افزود: می توان ابتال به این ویروس جهش یافته را از 
طریق عالئم ظاهری حدس زد، اما بــرای اینکه به 
طور قطعی بتوانیم بگوییم فردی دچار ویروس دلتا 
شده است حتما باید ژن سکوئنسینگ در آزمایشگاه 

تشخیص داده شود که هزینه این تست ۱۰ میلیون 
تومان است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشــت به صورت رندوم این 
تست را برای افرادی که جواب آزمایش PCR آن ها 
مثبت می شود، انجام می دهد تا مشخص گردد که این 
ویروس در کدام مناطق کشور منتشر شده است و در 
حال حاضر 2۵ استان کشور درگیر ویروس دلتا شده 
اند.عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا توضیح داد: 
اگر تعداد زیادی از افراد خانواده به کرونا مبتال شوند 
و برای مثال از یک خانواده ۱2 نفری همگی دچار این 

ویروس گردند، می توانیم ابتال به ویروس 
دلتا را برای آن ها در نظر بگیریم چرا که 
این ویروس قدرت سرایت پذیری بسیار 
باالیــی دارد و به راحتی به ســایر افراد 

انتقال پیدا می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی بیان کرد: همچنین 

چنانچه بر خالف انواع قبلی ویروس های کودکان و 
نوجوانان بیشتر گرفتار شده باشند و به عالوه اگر ریه 
به سرعت درگیر شــود در آن صورت هم به احتمال 

د  یــا ز
بتــال بــه ویــروس دلتــا  رخ داده  ا

 است.

از کجا بفهمیم به کرونای دلتا مبتال شدیم؟

آسپریندر
پیشگیریازمرگ
بیمارانکرونایی

موثراست
محققان داروســازی می 
گویند آســپرین و ســایر 
داروهای ضدالتهاب رایج 
می توانند از مرگ ناشی از 
کووید ۱9 جلوگیری کنند.

 محققان دانشگاه آلبرتای 
کانادا آزمایــش داروهای 
ضدالتهابــی رایــج مانند 
آســپرین را بــرای درمان 
شدیدترین عوارض کووید 

۱9 انجام دادند.
»ایمن الکادی«، اســتاد 
دانشــکده داروســازی و 
علوم دارویــی، در این باره 
می گوید: »بیشــتر افراد 
آلــوده بــه کروناویروس 
بدون عالئــم جدی بهبود 
می یابند. با ایــن حال، در 
بعضی از بیمــاران التهاب 
در ریه ها ایجاد می شود که 
باعث سرفه و تنگی نفس 
می شــود و در تعدادی از 
افراد التهــاب بیش از حد 
ایجاد می شود که می تواند 
منجر به نارســایی عضو و 

مرگ شود.«
وی در ادامــه می گویــد: 
»مردان، افــراد باالی ۶۰ 
سال و کســانی که دارای 
اختــالالت متابولیکــی 
ماننــد چاقــی و دیابــت 
هستند بیشــتر در معرض 
این التهاب بیــش از حد 
هستند. کووید ۱9 می تواند 
در پاسخ ایمنی طبیعی آنها 
تداخل ایجاد کرده و باعث 
شود بدن آنها مولکول های 
التهابی بیشتری نسبت به 
مولکول های ضــد التهاب 
تولیــد کنــد.« محققان 
قصد دارند با اســتفاده از 
این داروهــای ضدالتهابی 

فرایند را مختل کنند.
الکادی افزود: »ایده ما این 
است که یا از مولکول های 
تقویــت کننــده التهاب 
جلوگیــری کنیــم یــا 
مولکول هایی را که دارای 
اثر ضــد التهابی هســتند 
افزایش دهیــم و داروهای 
زیــادی در بــازار موجود 
است که این روند را تعدیل 

می کنند.«
به گفتــه وی، »بــه جای 
تولیــد ترکیبــات جدید 
برای درمان کووید ۱9، که 
بسیار هزینه بر هستند، ما 
می توانیم داروهای موجود 
را مورد استفاده مجدد قرار 
داده و از آنها برای کاهش یا 
جلوگیری از التهاب منجر 
به مــرگ و میر اســتفاده 

کنیم.«
الــکادی در مقالــه قبلی 
هشــدار داد که داروهای 
ضد التهاب در ابتدای ابتالء 
به عفونت کووید ۱9 توصیه 
نمی شــوند زیرا می توانند 
توانایی بــدن در مبارزه با 
ویروس را مختــل کنند، 
اما در صورت بروز التهاب 
بیش از حد ممکن اســت 

مفید باشند.
وی خاطرنشــان کرد که 
این داروها ممکن اســت 
عوارض جانبــی کمتری 
نسبت به ســایر روش های 
درمانی کوویــد ۱9 مانند 
رمدســیویر و دگزامتازون 

داشته باشند.

سالمت
گزارش
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Armenian Ambassador to 
Tehran Artashes Toumanian 
said that Iran and Armenia 
enjoy an old economic 
relation.
The envoy made the 
remarks in a meeting with 
the businessmen and 
traders of Iran’s central 
Markazi province and the 
members of the chamber 
of commerce of Arak (the 
center of Markazi) in his 
trip to the city on Sunday.
Iran and Armenia have good 
cooperation areas in various 
fields, including political 

and economic, and the 
relationship between the 
two countries has increased 
in recent years, he further 
stressed.
Armenia's relation with Iran 
is of significant politically, 
economically and culturally 
and Iran has a special 
status among Armenia's 
neighbors, the ambassador 
noted.Saying that Iran-
Armenia trade ties can rise 
significantly, the Armenian 
envoy said that Iran can 
re-export its products via 
Armenia.

Iran rises 
electricity 
imports 
from 
neighbors
Iranian Energy 
Ministry's Spokesman 
for Electricity Industry 
Mostafa Rajabi 
Mashhadi said the 
country has increased 
the electricity 
imports from three 
neighboring countries 
to offset the surge in 
domestic demand, 
IRNA reported.
“Up to 650 megawatts 
(MW) of electricity is 
currently imported 
from Turkmenistan, 
Azerbaijan, and 
Armenia,” Rajabi 
Mashhadi wrote on his 
social media.
The official noted 
that due to the 
i n f r a s t r u c t u r e 
limitations and 
domestic demands, 
the mentioned 
countries are not able 
to supply the Islamic 
Republic with more 
electricity.
He underlined 
that managing 
consumption is the 
best possible option 
at the moment for 
preventing blackouts 
during the summer 
peak period.
The official called 
on people and 
businesses to manage 
their electricity 
c o n s u m p t i o n 
especially in peak 
consumption hours of 
the day.
Earlier this week, 
Rajabi Mashhadi said 
that Iran has stopped 
electricity exports to 
neighboring countries 
due to the surge in 
domestic demand 
and only 50 MW of 
electricity is exported 
to Afghanistan at the 
moment.
He announced on 
Tuesday that the 
country’s power 
plants are currently 
able to generate 
only 54,000 MW of 
electricity which is 
nearly 12,000 MW 
less than the domestic 
power demand.
Daily electricity 
consumption in 
Iran reached 66,250 
megawatts (66.25 
gigawatts) on 
Monday, July 5, to 
register a new record 
in the history of Iran’s 
electricity industry as 
a new heatwave has 
blanketed the country 
over the past few days.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Tuesday ,July 13 , 2021, No. 827

ISFAHAN
NEWS 04

Saying that new 
FTZs will be set up 
based on the order 
of the president, 
the official said: 
“If we can settle 
the subject of the 
c o m p r e h e n s i v e 

plans of these zones, I think 
by the end of this year, the 
new free zones will be added 
to the existing ones.”
Last week, 62 development 
projects worth 31.05 trillion 
rials (over $739.2 million) 
were put into operation in 
Iran’s free trade and special 
economic zones, in the 
78th series of inauguration 
ceremonies since the 
previous Iranian calendar 
year (ended on March 20).
As reported by the 
government portal, 
President Hassan Rouhani 
inaugurated the mentioned 
projects through video 
conferencing in various 
provinces including West 
Azarbaijan, East Azarbaijan, 
Hormozgan, Gilan, and 
Sistan-Baluchestan.

Put into operation in Kish, 
Maku, Chabahar, Aras, and 
Anzali free trade, and special 
economic zones, the said 
projects are going to provide 
direct employment for about 
2,388 people.
Speaking in the inauguration 
ceremony, Rouhani 
underlined the significant 
role of the country’s free 
trade and economic zones in 
the country’s economy.
“Free trade and special 
economic zones play 
an important role in the 
economy and employment, 
and in this government, great 
work has been done in these 
areas,” the president said.
He also mentioned the 
importance of Chabahar 
Port’s free trade zone, 

saying: “Chabahar Free Zone 
is of special importance to us 
because Chabahar Port itself 
has a strategic and important 
position and in the future 
will be one of the first and 
most important ports in the 
country.”
Back in June, Rouhani 
had inaugurated 
and commenced 52 
development projects worth 
620 trillion rials (over $14.7 
billion) in the country’s free 
trade and special economic 
zones, in the 74th series of 
inauguration ceremonies 
since the previous Iranian 
calendar year.
As reported, over the 
past year, six series of 
inauguration series have 
been done in the country’s 

free trade and special 
economic zones, two of 
which have been in the 
current Iranian calendar 
year (started on March 21).
According to the secretary 
of Iranian Free Zones High 
Council, currently, 621 
development projects are 
being implemented in free 
trade and special economic 
zones, which have average 
physical progress of 50 
percent.
Establishment of free trade 
zones in Iran dates back 
to Iranian calendar year 
1368 (March 1989- March 
1990) following the fall in 
the country’s oil income in 
the preceding year which 
prompted the government to 
promote the non-oil exports.

Moscow continues to 
develop free trade with 
Tehran
Russia Trade Council stressed that the efforts 
to develop Russia’s free trade with Iran would 
continue.
“We are seeking to start free trade with Iran,” said 
Vladimir Obidenov, chairman of the Iran-Russia 
Trade Council.
“The goal of the members of the Eurasian Union 
and Iran for developing economic cooperation is 
to improve living conditions and increase welfare 
for both countries,” Obidenov said at a meeting 
held on the sidelines of the Eurasia Expo 2021 
in Tehran.
“All 5 member states of the Eurasian Union are 
determined to cooperate with Iran and since the 
signing of the free trade agreement two years 
ago and despite the problems resulted by the 
pandemic, the regional co-operations have begun 
and it has been able to find its ways for boosting 
the trade,”Obidinov added.
He also announced 18 percent growth in trade 
exchange between Iran and Russia, adding that 
this shows the common understanding between 
the two sides for boosting economic cooperation.
Obidinov then urged EAEU members to resolve 
the remaining differences in this field and to 
put an end to it because tradesmen and people 
in these two countries have pinned great hopes 
on developing cooperation and they believe this 
route will lead to the economic growth of the 
countries.
He said of course he is well aware of the problems 
and officials of the countries are trying to resolve 
them through creating more capacity for the 
contact between businessmen of the other 
parties.
He admitted that the marine and ports’ capacities 
are not used properly and for the economic 
development, all capacities should be employed.
He also hailed Iran for hosting this event and said 
he is very glad that Iranian partners with good 
intention and active presence have entered the 
event and expressed hope he would see more of 
these actions from Iran in the future.
He noted that Russia tries as a developed 
country to launch a commercial house in order 
to boost positive pulses for increasing economic 
cooperation.
The Eurasia Expo 2021 in Iran kicked off on 
Friday, July 9, 2021, at the Tehran International 
Exhibition Center.

Iran starts drilling oil in 
joint Forouzan field
Iran has started drilling and repairing operations 
in an offshore oilfield on the maritime border 
between Iran and Saudi Arabia, an oil industry 
official announced on Sunday.
"Upon the installation of the first drilling rig in the 
Forouzan joint field after many years, drilling and 
repairing wells began with the goal of increasing 
oil production," said Alireza Salmanzadeh, 
Chief Executive Director of Iranian Offshore Oil 
Company (IOOC).
The newly-installed rig aims at repairing and 
drilling 26 wells, with an expected increase in 
production of 23,000 barrels per day.
The development of the field by the IOOC, 
Salmanzadeh said, is a highly important project 
of the National Iranian Oil Company, aimed at 
increasing the country's oil production.
The Forouzan field locates approximately 100 
km southeast of Kharg island in the Persian Gulf 
region and joint Marjan oilfield of Saudi Arabia.

New FTZs are planned to be established 
by next March
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UN Food Systems 
Summit releases 
potential solutions 
for local, regional and 
global action
The UN Food Systems Summit has revealed 
the 15 action areas with more than 50 
solution clusters that will serve as a key 
element to underpin discussions at the 
Pre-Summit gathering in Rome, Italy from 
July 26-28.
Each action area, developed by more than 
500 members of the Summit’s five Action 
Tracks, represents a cluster of game-
changing propositions that aim to deliver 
the Sustainable Development Goals (SDGs) 
by transforming entire food systems.
The solutions, published on the online 
Summit Community, are an extensive 

menu of possible actions expected to 
support Member States as they work 
through national pathways for food 
systems transformation. They will 
also help inspire new coalitions and 
commitments from governments and their 
partners in all constituencies to support 
delivery of these pathways around the 
world, many of which will be formalised 
and announced at the UN Food Systems 
Summit in September in New York.
The solutions were refined from more than 
2,000 ideas proposed during 18 months 
of dialogues, surveys and open fora with 
Indigenous Peoples, youth, producers, 
researchers, NGOs and governments, and 
represent key areas to address some of the 
world’s most pressing issues, from hunger 
and poverty to climate change.
Among the game-changing solutions 
are initiatives to reimagine school meals 

programmes as well as proposals to 
include the cost of a healthy diet when 
calculating poverty lines.
A Global Food Safety Indicator to monitor 
and reduce foodborne illness will also be 
considered along with a Responsible Meat 
initiative to incorporate environmental 
performance, working conditions and 
animal welfare into production and 
consumption.
Initial ideas for new partnerships include 
an Indigenous Peoples Food Systems Trust, 
a Coalition for African Youth in Agriculture, 
and a Food and Land Net Zero Country 
Alliance, in which countries would commit 
to net-zero greenhouse gas emissions from 
food and land use by 2050.
Other solutions include the development 
of deforestation-free supply chains, and 
subsidies redirected towards sustainable 
production and consumption.

Back in June, 
Rouhani had 
inaugurated and 
commenced 52 
development 
projects worth 620 
trillion rials (over 
14.7$ billion) in 
the country’s free 
trade and special 
economic zones, 
in the 74th series 
of inauguration 
ceremonies since 
the previous 
Iranian calendar 
year.

Iran-Armenia economic ties long-lasting

As announced by Secretary of Iranian Free 
Zones High Council Hamidreza Mo'meni, some 
new free trade zones (FTZs) are planned to 
be set up in the country in the current Iranian 
calendar year (March 2022 ,20).



By: Fan Hongda*
On April 14, 2021, the 
Biden administration 
announced that it 
would complete its 
troop withdrawal 
from Afghanistan 

by September 11. With the 
acceleration of the U.S. troop 
withdrawal, the Afghan 
government forces have 
encountered a fierce attack 
by the Taliban, and the 
country's security situation 
has deteriorated sharply.
If the internal conflict escalates 
further, Afghanistan is likely to 
become a hotbed of extremism 
or terrorism. The war launched 
by the United States and its 
subsequent occupation and 
irresponsible withdrawal not 
only brought serious disasters 
to Afghanistan, but also 
posed security threats to the 
border areas of Afghanistan’s 
neighboring countries.
Out of considerations of 
international morality and 
self-interest, China and Iran are 
actively helping Afghanistan 
achieve peace and stability. 
Although Russia does not 
border Afghanistan, Russia 
has military treaty obligations 
with Afghanistan’s neighbors 

Turkmenistan, Uzbekistan, 
and Tajikistan, so Russia is 
also very concerned about the 
situation in Afghanistan.
At present, the Taliban is 
controlling an increasingly 
larger land area, especially 
the ports leading to several 
neighboring countries. The 
Taliban has once again become 
a key force that cannot be 
ignored on the political scene 
in Afghanistan. Without the 
participation of the Taliban, 
it would be difficult for any 
peace plan in Afghanistan to 
succeed. Both Afghanistan and 
the international community 
must realize this.
The Taliban had a failed ruling 
experience in Afghanistan 
from 1996 to 2001. At that 
time, the Taliban regime was 
recognized by only three 
countries, namely Saudi 
Arabia, Pakistan and the United 
Arab Emirates. However, in the 
past few years, countries such 

as the United States, Russia, 
Iran, and China have held 
talks with the Taliban. Many 
high-ranking Taliban officials 
have also lived in Qatar for a 
long time. This shows that 
these countries have largely 
recognized the status of the 
Taliban in Afghanistan.
Compared with 20 years ago, 
the Taliban has undergone 
some changes. For example, 
it has actively communicated 
with the United States, Russia, 
China, Iran and other countries, 
which shows that the Taliban 
is paying more and more 
attention to its international 
image. After all, it is difficult 
for any political force that is 
generally rejected by the 
international community to 
succeed today. The Taliban, 
which has suffered a painful 
defeat in power, will not fail to 
understand this.
Now, if the Taliban hopes 
to go further in the political 

arena in Afghanistan, it 
must not pose a challenge 
to neighboring countries 
on some sensitive issues. 
Recently, the Taliban publicly 
announced that it would not 
allow Afghanistan to become 
a venue for international 
struggles and expressed the 
hope to develop good relations 
with neighboring countries 
including China. This is a wise 
move.
However, it is undeniable that 
both Afghanistan and the 
international community still 
have many doubts about the 
Taliban. For example, if it takes 
power again, how will it treat 
women and education? How 
to deal with the relationship 
between religion and politics?
Obviously, the Taliban has 
not changed enough so far. 
The Taliban must answer the 
questions it is facing with more 
and more effective governance 
programs and practices.

Details of Tehran initiative for 
Afghan peace
Deputy foreign minister for South Asia affairs Rasoul 
Mousavi in an article published in "Iran" Newspaper 
has elaborated on the details of Tehran initiative for 
establishing peace in Afghanistan.
He wrote: "The Afghan delegation headed by Yunus 
Qanuni, former foreign minister of Afghanistan and 
Taliban's delegation headed by deputy head of Taliban's 
political office Shir Mohammad Abbas Stanikzai sat at 
negotiating table in Tehran on July 7 and started intra-
Afghan peace talks.
The meeting started with a speech by the Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif.
Then Afghan participants continued talks in the absence 
of the Iranian side.
Since both sides were interested in negotiations, the 
meeting continued until July 8 when they reached 
conclusion and released a six-article statement.
Due to the fact that the intra-Afghan talks were held 
behind closed doors, it is not possible to write exactly 
about the details of what they said but by analyzing the 
content of the final statement, we can infer on the issues 
raised in the event.
Tehran initiative for Afghan peace talks dates back to the 
visit of the Afghanistan National Security Advisor Hanif 
Atmar to Iran five years ago.
Atmar who is now the foreign minister of Afghanistan 
met with Secretary of Iran's Supreme National Security 
Council (SNSC) Ali Shamkhani and Mohammad Javad 
Zarif and expressed his country's interest in Iran playing 
role for peace talks with Taliban.
After Atmar trip, Tehran tried to encourage Taliban 
to negotiate with Afghan government which resulted 
in Taliban agreeing to start negotiations with Afghan 
government.
The issue was raised by Shamkhani during his meeting 
with his new Afghan counterpart Hamdullah Mohib in 
Kabul.
Afghan officials welcomed Shamkhani and vowed to give 
their official response to Tehran initiative.
Unfortunately, due to US’ opposition, their response was 
not conveyed to Iran at that time.  
If we take a look at Afghan media behavior at that time, we 
will unfortunately face the bitter reality that instead of 
supporting Tehran's initiative for peace talks, they made 
baseless allegations against Iran and turned a blind eye 
to the truth.
They interpreted Iran's role in the peace talks between 
the Taliban and the government as supporting Taliban.
US as leader of occupiers embarked on a new strategy in 
Afghanistan when it found no choice by defeat.
During Doha agreement with Taliban, the United States 
pledged to conclude inter-Afghan talks in return for 
releasing Taliban prisoners.  
What happened was the US's overnight flee from 
Afghanistan and forgetting commitments, the most 
important of which is to pave the way for the future of 
Afghanistan's political system based on the results of 
intra-Afghan talks.

Taliban needs more changes
 In 2001, the United States launched 
a war to overthrow the Taliban regime. 
For the next 20 years, American troops 
have been stationed in Afghanistan. 
Although Washington helped form the 
Afghan government by forces friendly to the 
United States, Afghanistan has never been 
stabilized.
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Yemenis to continue resistance until achieving final victory
Referring to many years of aggression of Saudi-led coalition against Yemen, Iranian Ambassador 
to Yemen Hassan Irloo emphasized that Yemenis will remain steadfast and will continue 
resistance until achieving final victory.
In his Twitter account on Monday, Iran’s Envoy to Yemen Hassan Irloo reacted to aggression of 
Saudi Arabia against Yemen with the hashtag "#No_to_War_on_Yemen".
In his tweet, he wrote, “2,300 days have passed since the Saudi-led aggression against children, 
women, Yemeni people and its vital infrastructures in a way that this aggression still continues 
and the oppressed and heroic people of Yemen will continue the resistance until the final 
victory.”The government of Riyadh, along with UAE and with the green light of the United States 
and Western countries has carried out comprehensive and full-fledged attacks on Yemen since 
March 2015 to prevent Yemen's Ansarullah Movement from coming to power and nothing has 
so far been achieved other than incurring the staggering costs of war and casualties.

Foreign Ministry submits quarterly report on JCPOA to Parl.
Iranian Foreign Ministry Spokesman said that the 22nd quarterly report of the Foreign Ministry on the 
JCPOA and the latest status of the ongoing negotiations in Vienna submitted to the Parliament today.
Saeed Khatibzadeh announced on Monday morning the submission of the 22nd quarterly report of the 
Ministry of Foreign Affairs on the Iran nuclear deal (JCPOA), including the latest status of the current Vienna 
talks to the Iranian Parliament. The Joint Comprehensive Plan of Action, known commonly as the Iran 
nuclear deal or Iran deal, is reached in Vienna on 14 July 2015, between Iran and the P5+1 together with 
the European Union.Pursuant to a note on a law entitled "Proportional and Reciprocal Action of the Islamic 
Republic of Iran in the Implementation of the JCPOA" approved by the Iranian Parliament on October 13, 
2015, it was determined that the Foreign Minister is obliged to report to the National Security and Foreign 
Policy Commission of the Parliament every three months on the implementation of the agreement.
According to this note, the National Security and Foreign Policy Commission is also obliged to submit a 
report on the implementation of the JCPOA to the open session of the Parliament once every six months.

At present, 
the Taliban is 
controlling an 
increasingly 
larger land area, 
especially the 
ports leading 
to several 
neighboring 
countries. 

politics
News

ISFAHAN
N E W S

Beijing Says US 
Warship Illegally 
Entered Waters 
near Islands in 
South China Sea
 The Chinese military 
said that a United 
States warship illegally 
entered Chinese 
waters near the Paracel 
islands."We urge 
the United States to 
immediately stop such 
provocative actions," 
the People's Liberation 
Army's Southern 
Theatre Command said 
in a statement, Sputnik 
reported.At the start 
of July, the Chinese 
Foreign Ministry called 
on the US and Japan 
to stop promoting 
the so-called Chinese 
threat theory and 
instead work toward 
peace and stability in 
the region.Beijing has 
been disputing for 
decades with other 
Asia-Pacific countries 
on the territorial 
status of islands in the 
South China Sea with 
significant hydrocarbon 
reserves, including the 
Paracel and Spratly 
Islands.
Several US 
Logistical 
Convoys 
Come under 
Attack in Iraq
Logistical convoys 
headed for the US 
occupation forces in 
a number of locations 
throughout Iraq were 
attacked by the Arab 
country’s resistance 
groups.Reporting on 
Sunday, Iraqi news 
outlets said the attacks 
targeted the convoys 
in the city of Babylon 
in central Iraq, and 
the cities of Basra and 
al-Diwaniyah in the 
country’s south.The 
first attack has so far 
not been claimed by 
any group or individual.
However, Saraya Awlia 
al-Dam, a subdivision 
of Iraq’s Popular 
Mobilization Units 
(PMU) or Hashd al-
Sha’abi umbrella anti-
terror force, has claimed 
the Basra strike.It said 
it conducted the attack 
on the convoy as it was 
crossing a path known 
as Jarishan, which is 
under the control of so-
called foreign security 
companies.The attack 
is suspected to have 
been carried out using 
either anti-tank guided 
missile (ATGM) or an 
explosive device, known 
as explosively formed 
penetrator (EFP).
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The Islamic Republic is proud to have supported the people 
of Bosnia and Herzegovina, Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said in a message in commemoration of the 26th 
anniversary of the Srebrenica massacre.
In a letter read out at the commemoration of the 
anniversary of the genocide on Sunday, Zarif paid tribute 
to those killed in the horrific crime and condoled with the 
government and people of Bosnia and Herzegovina.
The events of July 1995 are one of the darkest chapters in 
the contemporary history of mankind, Zarif said, stressing 
that while the event should not be a source of hatred among 
different ethnicities, it should not be forgotten either.
He maintained that the Sunday event reminds the 
international community of the need for a commitment 
to justice, non-violence and a sense of responsibility in 
defending the oppressed, Press TV reported.
It also urges the international community, particularly 

those claiming to uphold human rights, to adhere to 
genuine human values, the Iranian diplomat stated.
Thousands of people in Bosnia and Herzegovina gathered 
on Sunday to mark the 1995 execution of more than 8,000 
Muslim Bosniaks, also known as the Srebrenica massacre, 
which is Europe’s only acknowledged genocide since 
World War II.
They also held the reburial of 19 victims, including 16 men, 
two teenage boys and a woman, whose remains were found 
in mass graves and were recently identified through DNA 
analysis.
Newly identified victims are given a dignified burial each 
year on July 11 – the anniversary of the day the killing 
began in 1995.On July 11, 1995, Srebrenica fell to Bosnian 
Serb forces led by General Ratko Mladic.
Srebrenica’s Muslim population fled the town, which had 
been declared a UN “safe haven” for civilians, and rushed to 

t h e 
UN compound where 

its peacekeepers were supposed to protect them.
The Dutch peacekeepers, however, handed over the base 
to Serbian troops, who separated out men and boys for 
execution and sent the women and girls elsewhere to a 
territory under their control.
In less than two weeks, the Serbian forces systematically 
murdered more than 8,000 Bosnian men and boys and 
dumped their bodies in numerous mass graves in an 
attempt to hide their crime.
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Zarif Reaffirms Iran’s Backing for Bosnia and  
Herzegovina
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IRGC General: Common 
Border with Afghanistan Safe, 
Iranian Forces on Alert
Commander of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Ground Force gave an 
assurance that security prevails along Iran’s 
eastern boundaries, including the common 
border with Afghanistan, following the recent 
developments in the neighboring state.
Brigadier General Mohammad Pakpour on 
Sunday paid a visit to the Dogarun border 
crossing in Taibad, a city in eastern Iran 
adjacent to Afghanistan.

Pointing to the recent developments in 
Afghanistan, where a conflict has broken out 
and the Taliban have taken control of many 
provinces and border crossings, the IRGC 
general said security and calm prevails along 
the entire eastern border of Iran, including the 
common border with Afghanistan.
The commander said he has visited the 
border area in person to evaluate the military 
preparedness of the armed units stationed in 
the region.
Considering the developments of the past 
recent days in Afghanistan, some smugglers 
and outlaws might seek to take advantage 

of the situation and infiltrate into Iran, but 
such moves will undoubtedly draw a harsh 
response from the Iranian military forces 
stationed along the eastern borders, he 
warned.
There is a high level of intelligence dominance 
over the borders and any activity with the 
purpose of fomenting insecurity in Iran or 
its surrounding areas will be dealt with by 
the armed forces decisively, the commander 
added.
In the last week, the Taliban have overrun 
areas bordering five countries – Iran, 
Tajikistan, Turkmenistan, China and Pakistan.



Iran, UN envoys discuss latest developments 
in Iraq
Iranian Ambassador to Iraq Iraj Masjedi met and held talks with 
Special Representative of the UN Secretary-General for Iraq Jeanine 
Plasschaert.During the meeting that was held in Baghdad, the two sides 
discussed the latest political, security and upcoming parliamentary 
elections in Iraq.Emphasizing the Tehran-Baghdad relations, the Iran 
envoy said that his country will support security, stability, as well as the 
upcoming Iraqi parliamentary elections.The new administration of Iran also 
supports the strengthening and expansion of relations between Tehran and Baghdad, 
he added, noting that relations between Iran and Iraq will deepen and expand during Raeisi's 
term.

 The Iranian Foreign 
Ministry submitted 
the 22nd three-month 
report to the parliament 
on the implementation 
of the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), the 2015 
nuclear agreement from 
which the US withdrew 
in 2018.
The quarterly 
report submitted to 
the parliament on 
Monday was the last 
one prepared by the 
administration of 
outgoing President 
Hassan Rouhani.
With 213 pages and 
14 sections, the report 
has been submitted 
to Chairman of the 
Parliament’s National 
Security and Foreign 
Policy Commission 
Vahid Jalalzadeh.
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The woman in her 90s died on Saturday, hours 
after testing positive for COVID-19, and was 
also the first death from a locally acquired 
infection in Australia this year. It came as 
authorities announced a record 77 new cases, 
and warned that numbers were expected to 
spike above 100 on Monday.
Monday and the few days afterwards “will be 
worse, much worse than we’ve seen today,” 
New South Wales state Premier Gladys 
Berejiklian said. Sydney is now in its third 
week of lockdown, but the number of new 
cases continues to grow among a population 
that is overwhelmingly unvaccinated.
Lockdown rules were tightened on Friday and 
Berejiklian warned that stay-at-home orders 
were expected to remain in place unless there 
was a dramatic turnaround.
“Given where we’re at and given the lockdown 
was supposed to be lifted on Friday, everybody 
can tell it’s highly unlikely at this stage, given 

where the numbers are,” she said, AFP 
reported.
Sydney has recorded 566 new infections since 
the beginning of the outbreak mid-June.
While that is low compared to most global 
cities, Australia has taken a zero-tolerance 
approach to widespread community 
transmission throughout the pandemic.
Authorities have been quick to impose 
restrictions in an attempt to stamp out clusters 
early, and the country’s borders remain largely 
shut with only about 10 percent of Australians 
fully vaccinated.
The government launched a new advertising 
campaign Sunday encouraging people to “arm 
yourself” against COVID-19 by getting jabbed, 
though vaccines are yet to be offered to most 
under-40s.
Chief Medical Officer Paul Kelly said other 
“graphic” adverts would be broadcast in 
Sydney urging people to follow stay-at-
home orders, as police step up enforcement 
amid reports that flouting of the rules was 
widespread.
Australia has recorded just over 31,000 cases 
of COVID-19 and 911 deaths in a population of 
about 25 million to date.

"Estimates like this are always subjective, but, as I 
see it, we're more than 90% there. There's relatively 
little left to do. But there are politically sensitive 
matters in the remaining 10%, which could cause 
a delay. That can't be ruled out," Mikhail Ulyanov 
told Russian newspaper Kommersant, Sputnik 
reported.
The US argues that their laws do not allow them to 
provide any guarantees, the diplomat explained.
"In theory, and I have said it more than once at the 
meetings of the joint commission, there is, actually, 
a guarantee. And a quite serious one. If one side 
starts misbehaving, the other one can retaliate at 
once," Ulyanov said.
"We'd like to hope that Americans can learn from 
their mistakes. As opponents of the nuclear deal, 
especially in the United States, have had three 
years to see, the maximum pressure policy brings 
results that are opposite to what was expected," the 
diplomat said.
Key US sanctions may be lifted off Iran as early as 
in August, if there is an agreement to restore the 
nuclear deal, Ulyanov added.
"If we agree to restore the nuclear deal, main US 
sanctions could be lifted as early as August. Iran will 
be able to trade oil and not just that. As a result, its 
treasury will start getting large top-ups," Ulyanov 
said.
Iran's plans to produce metal uranium come as a 

direct result of the US pressure, Russia's Permanent 
Representative to International Organisations in 
Vienna said.
"In the first occasion for non-nuclear countries, 
Iran began enriching uranium to 60%. And now it's 
about to start producing metal uranium enriched 
to 20%. I don't think anyone in the US is happy 
about that, but that's the direct consequence of the 
maximum pressure policy," Ulyanov noted.
At the same time, Iran may be going too far, the 
diplomat said.
"We have always refrained from harsh critcism 
of Iran, as we understand that it reacts to the 
unseemly policy of maximum pressure. When we 
commented on Tehran's distancing itself from the 
nuclear deal, we used the word 'regret.' But now, 
there are probably grounds for concern. Iran seems 
to be going too far," Ulyanov added.
Iran has already held six rounds of talks with 
JCPOA participants known as the P4+1 with 
the aim of salvaging the JCPOA in the Austrian 
capital of Vienna. Tehran has insisted that it would 
resume full compliance with the deal after the 
full removal of the sanctions that the previous US 
administration under Trump illegally imposed 
on Tehran after its unilateral and illegitimate 
withdrawal from the JCPOA in May 2018. 
Tehran has already stressed that it would leave the 
Vienna talks if they take too long and if its legitimate 
demands as per the JCPOA are not met. 
Tehran has also said that it does see the sheer 
US return to the agreement as important when 
the sanctions are still in place. The current US 
administration has not yet fulfilled the promises 
Joe Biden made during his presidential elections 
campaigns to undo Trump's actions and return 
to the deal.

Sydney Records First Death in Virus Outbreak Work on restoring Iran nuclear deal %90 done: 
Ulyanov

The Russian Permanent Representative to the 
International Organizations in Vienna said that the 
work to restore Iran nuclear deal is more than %90 done, 
but the remaining 10 percent includes some sensitive 
matters.

Australia announced its first coronavirus-related death 
in the current Sydney virus outbreak on Sunday, as the 
country’s biggest city struggles to bring the delta variant 
under control.
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Shooting in Texas 
leaves one dead, five 
injured
A 21-year-old man is dead and 
five others are injured after 
a shooting near the Socorro 
Activities Complex in Texas 
Sunday morning.
The shooting reportedly 
happened around 3:15 am local 
time just outside of El Paso city 
limits, in a popular dessert 
spot for off-roading, campfire 
parties, and underage drinking. 
The reasons for the incident 
are not yet known, Sputnik 
reported.
A 21-year-old male individual 
was killed and five others were 
injured in a shooting early 

Sunday in the desert behind 
the Socorro Student Activities 
Center in far East El Paso, Texas, 
local media reported, citing 
officials from the sheriff 's 
office.
The El Paso County Sheriff 's 
Office reportedly stated that 
deputies responding to reports 
of "shots fired" discovered 
numerous people injured near 
the Socorro school district 
athletic complex, also known 
as the SAC.
The sheriff 's Major Crimes 
Units have continued their 
investigation into the shooting 
without disclosing a probable 
motive or other facts, according 
to the local Killeen Daily 

Herald.
According to the El Paso Times, 
earlier the site of the shooting 
was the scene of sheriff 
operations aimed at reducing 
underage drinking, drug usage, 
and reckless weapon shooting 
in the desert, which resulted in 
stray bullets striking nearby 
homes.
On Thursday night another 
unrelated shooting took 
place in the state's largest 
city, Houston, where a man 
shot a man and a woman in a 
downtown restaurant, and 
then committed suicide, 
according to media reports. 
The second man died on the 
spot from the received wounds.

Negotiations only 
solution to Afghan crisis: 
Abdullah
While welcoming Iran’s hosting 
of intra-Afghan talks, Head of 
Afghanistan’s High Council for 
National Reconciliation said that 
negotiations is the only and best 
solution to Afghan crisis.

Speaking in a meeting with members 
of the delegation of the Afghan 
government who had travelled 
to the Islamic Republic of Iran, 
Abdullah Abdullah emphasized 
that negotiation is the only solution 
to get rid of the current deadlock in 
Afghanistan.
He seized this opportunity to thank 
the Afghan government’s delegation 

for their unsparing efforts and report 
of Tehran talks as well as the warm 
hospitality of the Islamic Republic 
of Iran from the delegation of the 
Islamic Republic of Afghanistan.
“We have repeatedly stressed that 
there is no military solution to the 
Afghan problem. We welcome the 
joint final statement of the two sides 
in Tehran talks,” he stipulated.



عوارض آزادراه های الکترونیکی مختل نشده است
درپی بروز اختالل و مطرح شدن احتمال حمله سایبری در مجموعه راه آهن و وزارت راه، مدیرعامل شرکت مجری 
عوارض الکترونیکی آزادراهی اعالم کرد: رانندگان نگران امنیت اطالعات تردد در آزادراه ها و پرداخت عوارض 
نباشند. طی روزهای گذشته دو اختالل در حوزه بازرگانی شرکت راه آهن و وزارت راه رخ داد که با وجود طرح مسئله 
احتمال حمله سایبری، دلیل بروز این دو اختالل در حال بررسی است. صادق سکری –مدیر کل روابط عمومی 

شرکت راه آهن- در این باره گفت: گرچه هیچ اختالل یا حمله سایبری به حوزه مسافری، باری یا ایستگاه های قطار بین 
شهری صورت نگرفته اما اختالالتی در حوزه بازرگانی به وجود آمده که هنوز منشا آن مشخص نیست. فردای این اتفاق، 

سایت وزارت راه و شهرسازی از دسترس خارج شد و این وزارتخانه اعالم کرد : پیش از ظهر دیروز اختالل سایبری در سیستم 
های کامپیوتری کارکنان ستاد این وزارتخانه ظاهر شد که در پی آن پرتال وزارتخانه و سایت های زیر پرتال آن از دسترس خارج 

شد.بنابراین گزارش کارشناسان فنی در حال بررسی موضوع هستند و در صورت در دسترس قرار گرفتن پورتال و سامانه های زیر مجموعه 
این پورتال به اطالع خواهد رسید.امین فرج اللهی - مدیرعامل شرکت مجری اخذ عوارض الکترونیکی در آزادراه ها درباره اینکه با وجود اختالل های 
به وجود آمده، آیا مشکلی در زمینه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی و سیستم های آنالین آزادراه های کشور به وجود نیامده است؟ اظهار کرد: از 

ابتدای شروع عوارض الکترونیکی آزادراه ها، حمالت متعددی به شبکه الکترونیکی این پروژه شده که این روزها شدت یافته است.

تحویل ۲ میلیون واحد مسکن مهر در کل کشور به متقاضیان
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون ۲ میلیون و ۶۲ هزار واحد 
تکمیل شده است.  احمد اصغر مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مســکن در مراسم افتتاح پروژه های 
واحدهای مسکونی که از طریق ویدئو کنفرانس و با دستور رئیس جمهور انجام شد با بیان اینکه از  ۲ میلیون و 
۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون ۲ میلیون و  ۶۲ هزار واحد تکمیل  شده است، گفت: از این میزان ۲ میلیون 

واحد تحویل متقاضیان شده و حدود ۶۲ هزار واحد در حال  تکمیل انشعابات آب، برق و گاز است. او با بیان اینکه از 
زمان اسالمی در وزارت راه و شهرسازی حدود ۴۸۰ هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده است، گفت: بخش اعظمی 

از این پروژه ها تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است. مهرآبادی با بیان اینکه در شهر جدید پردیس روند ساخت و 
تکمیل واحد های مسکن مهر به سرعت در حال انجام است، گفت:  سهم این شهر از واحد های مسکن مهر  ۸۴ هزار واحد بوده که 

۷۶ هزار واحد آن تکمیل شده است و این در حالی بود که وزیر راه و شهرسازی در ابتدای ورود خود به این بخش تنها  ۳۰ هزار واحد را به اتمام رسانده 
بود و  ۴۶ هزار واحد در این مدت باقی مانده که تکمیل شده و به متقاضیان تحویل دادند. رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه ۷ هزار میلیارد 
تومان برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی  و محوطه سازی  این پروژه های مسکن مهر هزینه شده  است، افزود: کار بسیار مهمی در اجرای این 

پروژه ها صورت گرفته که تمامی منابع داخلی آن از طریق شرکت عمران شهر های جدید تامین شده است.

فرصت امروز
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

در طول زمان 
بانک های زیادی در 
نقاط مختلف جهان 

با یکدیگر ادغام 
شده اند. از جمله در 
آمریکا و تنها از سال 

1990 تاکنون بیش 
از 120 ادغام بانکی به 
وقوع پیوست. بیشتر 

ادغام های بانکی 
آمریکا در دوره های 
رکود اقتصادی یعنی 
دو بحران سال های 

1998 و 2008 رخ داد

اقتصاد ایران
07
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ISFAHAN
N E W S

بعد از مرغ، تخم مرغ و شیرخام؛

گوشت هم در صف 
گرانی ایستاد!

مشــکل توزیع نهاده های دامی در 
کشور، دامن بســیاری از دامداران و 
تولید کنندگان گوشــت قرمز را هم 
گرفته است. بعد مطرح شدن حواشی 
ضد و نقیض بسیار، قیمت شیر خام 
افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت 
تنها در شیر مشهود نیست و گویا باز 
هم جای نبود و کمبــود نهاده دامی 
را باید با افزایش قیمت در محصول 
نهایی شاهد باشیم. تغییرات قیمتی 
در بازار را دنبال کردیم کــه ما را به 
فروشگاه های مواد پروتئینی رساند. 
طبق اظهارات کسبه بازار قیمت هر 
کیلو مرغ گرم بیش از ۴ هزار تومان، 
نرخ هر شانه تخم مرغ حدود ۹ هزار 
تومان و قیمت هر کیلو گرم گوشت 
گرم حدود بیــش از ۱۰ هزار تومان 
افزایش پیدا کرده اســت.  تمام این 
افزایش قیمت ها یک وجه اشتراک 
داشتند و آن اختالل در توزیع نهاده 
در کشور است؛ موضوعی که پیش از 
این مسئوالن حوزه تولید دامداری و 
مرغداری بارها نسبت به آن اعتراض 
کرده بودند. اسداهلل نژاد، عضو اتحادیه 
مرغداران گوشتی، اظهار کرد: جوجه 
ریزی انجام شــده در اردیبهشت ماه 
امســال ۱۱۳ میلیون قطعه بود که 
حدود ۷ میلیون با سیاست های دولت 

فاصله دارد. 

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

در واقع آنچه پس از ســال 
۱۳5۷ در شبکه بانکی ایران 
رخ داد، کم از صحنه انقالب 
نداشــت و تمام بانک های 
دولتی و خصوصی حاضر در 
آن زمان به فرمان »شورای 
انقالب« در یکدیگر ادغام 
شده و »ملی« شــدند. پس از این تجربه 
بزرگ ادغام بانک ها در ســال های ابتدای 
انقالب مجددا در چند سال گذشته ادغام 
بزرگ دیگری در شبکه بانکی انجام شده که 
به تشکیل بزرگترین بانک کشور با نزدیک 
به ۴ هزار و ۸۰۰ شعبه انجامیده است. آنچه 
به اشتباه با عنوان »ادغام بانک های نظامی« 
از آن نام برده می شود و این در حالی است 
که سهامداران این بانک های ادغامی عمدتا 
اشــخاص حقیقی و حقوقــی غیردولتی 
هستند و این عنوان چندان صحیح به نظر 
نمی رسد. حال سوال این است که تجربه 
ادغام بانک ها در ایران چقدر موفق بوده و 
آیا با گذشت سال ها و از خالل این تجربیات 

ریز و درشت می توان به یک الگوی موفق 
ادغام در نظام بانکی ایران رسید؟

  تجربه دور و نزدیک ادغام در ایران
ادغــام در لغت به معنای در هم فشــردن 
و فرو بردن دو چیز در هم اســت. در هیچ 
کدام از مقررات قانــون تجارت، به معنای 
اصطالحی ادغام اشاره ای نشده، اما آنچه 
از برآیند نظر حقوقدانان به دست می آید، 
این اســت که ادغام در اصطالح حقوقی 
به معنای پیوســتن دو یا چند شخصیت 
حقوقی به هم و تشــکیل یک شخصیت 
حقوقی جدید است. این پیوستن می تواند 
از طریق یکی شدن چند بانک و یا پیوستن 
آنها به یک بانک بزرگتر باشــد. در زبان و 
ادبیات انگلیســی از چندیــن واژه برای 
ادغام شرکت ها استفاده شــده است، اما 
 )Merger( حقیقت آن اســت که ادغام
با تلفیق )Consolidation(، تملیک 
 Take( و تصاحــب )Acquisition(
Over( به لحاظ حقوقی متفاوت است. 
ادغام فرآیندی است که در آن، دو یا چند 
بانک در یکی از بانک ها ادغام می شــوند 
و بدین ترتیب، بانک جدید با شــخصیت 
حقوقی جدید به حیات خود ادامه می دهد 
و کلیه حقوق و تعهدات بانک یا بانک های 
ادغام شده به بانک موجود منتقل می شود.

اولین تجربه ادغام بانکی در ایران در سال 
های پس از انقــالب رخ داد. در خردادماه 
۱۳5۸ براســاس الیحه »شورای انقالب« 

۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن 
و دو شرکت سرمایه گذاری همگی »ملی« 
اعالم شدند و از دل آنان بانک های جدیدی 
نظیر »بانک صنعت و معدن«، »بانک ملت« 
و »بانک تجارت« پدید آمد. به این ترتیب، 
بانک های خصوصی با تغییر شکل حقوقی 
از خصوصی به دولتی تبدیل شدند و چون 
این بانک ها شــخصیت حقوقی جدیدی 
داشتند، تمام دارایی ها، بدهی ها، حقوق 
صاحبان سهام و نیروهای انسانی موجود 
در هر بانک بدون ارزیابی و با مبلغ اسمی 
سهم هر بانک و ارزش دفتری دارایی ها و 
بدهی های آنان ادغام شد. فعالیت بانک ها با 
نام و شخصیت و ساختار سازمانی جدید آغاز 
شد و این بانک ها در جلب اعتماد مشتریان 
موفق عمل کردند. کلیه پرسنل و نیروی 
انسانی بانک های ادغام شــونده در بانک 
ادغام کننده مشغول به کار شدند و به تدریج 
با تدوین ضوابط و مقررات، شعب بانک ها 

ساماندهی شدند.
این رویه ادغام البتــه در ادغام های بعدی 
تکرار نشــد و ماهیت حقوقــی بانک ها، 
موسسات اعتباری و شرکت های تعاونی 
مورد ادغام در چند سال گذشته متفاوت 
از ماهیت حقوقی دوران پس از انقالب بوده 
است. به طوری که در ادغام اخیر، دارایی ها 
و بدهی های تعاونی و موسسه مورد تملک 
ارزیابی یا در یک بانک و موسسه اعتباری 
جدید انتقال داده می شــود یا اینکه یک 
بانک و موسســه به عنوان انتقال گیرنده 

انتخاب و دارایی و بدهی آن را که قرار است 
به تملک درآورد، ارزیابی و نسبت به تملک 
و انتقال آن و ثبــت در دفاتر قانونی خود با 
بهای ارزیابی شــده اقدام می کند. در این 
راســتا بانک آینده از بانک تات، موسسه 
اعتبار صالحین و آتی در سال های گذشته 
تشکیل شد، موسسه اعتباری کاسپین از دل 
هشت تعاونی اعتباری منحل شده به وجود 
آمد و موسسه اعتباری نور هم از پنج تعاونی 
اعتباری منحل شده تشکیل شد. واپسین 
نمونه ادغام بانک ها نیز بــه ادغام »بانک  
قوامین«، »بانک انصار«، »بانک حکمت«، 
»بانک مهر اقتصاد« و »موسسه اعتباری 

کوثر« در »بانک سپه« باز می گردد.

  تعارض منافع در ادغام بانک های 
نظامی

اگرچه ادغام به عنوان یک مکانیزم مطلوب 
برای حل بحران های بانکی مطرح است، 
اما نتیجه نهایی آن تا حد زیادی به ساختار 

بانکی کشورها بســتگی دارد. کما اینکه 
در کشورهایی که دولت نقش پررنگی در 
مدیریت بانکــی دارد، گاهی فرآیند ادغام 
در معرض تضاد منافع قرار گرفته و از مسیر 
خود منحرف می شــود. در پژوهشی که 
حدود دو سال پیش و از قضا پیش از تصمیم 
بانک مرکــزی برای ادغام بانــک های به 
اصطالح نظامی منتشر شد، به چالش های 
این ادغام بانکی اشاره شده و پیشاپیش گفته 
شده که ادغام بانک های نظامی با مشکالتی 
رو به رو خواهد بود. این پژوهش که با عنوان 
»ادغام، راهکار موثر جهــت جلوگیری از 
ورشکستگی بانک ها« توسط پژوهشکده 
پولی و بانکی منتشر شده، می گوید که ادغام 
بانک های نظامی به علت تضاد منافع میان 
دســتگاه های اجرایی و سهامداران باعث 
ایجاد چالش هایی در ادغــام این بانک ها 
خواهد شد.  در این مطالعه ادغام بانک ها از 
نظر حقوقی، موضوع فعالیت شرکت تجاری 
و از لحاظ دخالت دولت تقسیم بندی شده 

اســت. در تقســیم بندی ادغام از لحاظ 
دخالت دولت ها سه دسته ادغام بانک های 
خصوصی، ادغام بانک های دولتی و ادغام 
بانک های فاقد ماهیت مشخص دولتی یا 
خصوصی )خصولتی( در نظر گرفته شده 
است. بانک هایی که ۱۰۰درصد سهامداران 
آنها دستگاه های اجرایی کشورند بانک های 
دولتی هستند که تصمیم گیری درخصوص 
این بانک ها با دســتگاه اجرایی مربوطه از 
طریق طرح در مجمع عمومی فوق العاده 
و با اصالح قوانین یا اساسنامه آنها انجام می 
شود. همچنین در نظام بانکی و پولی ایران 
بانک هایی ایجاد شده اند که بخشی از سهام 
آنها متعلق به دستگاه های اجرایی و بخش 
دیگر متعلق به کارکنان دستگاه های اجرایی 
است. از جمله موسسات اعتباری وابسته به 
نیروهای مسلح می توان به »بانک انصار«، 
»بانک مهر اقتصــاد«، »بانک حکمت«، 
»بانک قوامین« و »موسسه اعتباری کوثر« 

اشاره کرد. 

تجربه ادغام بانك ها در ایران چقدر موفق بوده است؟ 

نیمه پنهان ادغام بانکی
پس از آنکه با تصویب »قانون ملی شدن بانک ها« در خردادماه 
1۳۵8 از سوی »شــورای انقالب«، بخش خصوصی از صحنه 
بانکداری ایران کنار رفت، تقریبا دو دهه طول کشید تا بار دیگر 
به عرصه بانکی کشور بازگردد. سال هایی که در سیطره کامل 
بانکداری دولتی گذشــت تا با ورود مجدد بخش خصوصی در 
فروردین ماه 1۳79، جان دوباره ای در کالبد نحیف بانکداری 

ایران دمیده شود. 



استخدام 6 عنوان شغلی در شرکت رعد در  اصفهان
 کارمند دفتری فنی آقا

 کارمند دفتری خانم
 کارمند انبار آقا

 تکنسین وایرکات )قالبسازی( آقا
 تکنسین فرزکار- CNC آقا

 مونتاژکار قالبهای پالستیک آقا
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت مشاهده 
جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند و رزومه خود 
را به ایمیل یا واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره 

تلفن  زیر )داخلی 101 و 104و 106( تماس حاصل نمایند.
)Whatsapp( 09924580680

03133802026
job@raad-co.com

به یک نیروی خانم  طراح گرافیک با مهارت نیازمندیم 
 -مسلط به وردپرس 

 - آشنا با محتوا گذاری 
 - آشنایی با طراحی پست های شبکه های اجتماعی 

 - آشنا با طراحی گرافیکی و طراحی کاتالوگ
  - ایده پرداز و ترجیحا سرعت طراحی باال 

 لطفا نمونه کارها و یک  رزومه کوتاه به شماره  واتساپ 
آگهی ارسال نمایید در صورت تایید اولیه زمان مصاحبه 

برای شما تعیین می گردد.
09132388504

استخدام کارگر در یک کارگاه چوب و ام دی اف
 ترجیحا اطراف بولوار ارغوانیه

 حقوق و مزایا وزارت کار
)Whatsapp( 09136433110

نیروی کنترل کیفی آقا یا خانم 
استخدام در شرکتی معتبر

رشته تحصیلی شیمی یا پلیمر 
حسابدار خانم 

با حقوق و مزایای مکفی 
09123119969

یک  کتابفروشی در اصفهان به نیروی آقا )جوان( جهت 
همکاری نیازمند است.

 تلفن: 32222612 

حسابدار خانم ، تمام وقت
 فارغ التحصیالن رشته حسابداری

 کانتر تور خارجی خانم
)Whatsapp( 09131690206

09927111264

کارمند   جهت امور اداری و بازاریابی
 به صورت پاره وقت

 در شرکت بازرگانی 
09138003979

avash.agriculture@gmail.com

به  کارمند دفتری خانم عالقمند مســلط به :  تایپ  
اینترنت   کامپیوتر  نیازمندیم

آموزش  رایگان تولید محتــوا و درج محتوا در  وب 
سایت های مختل️ف

 محل شرکت: خیابان رباط، خیابان باهنر 
ساعت کاری: 8:00 الی 14:30

پنج شنبه ها تا ساعت 13
بیمه نداریم

33700007 ،09139131971

تعدادی  چرخکار خانم ترجیحا ماهر
در محیطی کامال زنانه و امن

تسویه  ماهیانه نقدی 
محدوده خیابان سروش    09134720115

نیروی آقا ماهر یا   نیمه ماهر  
در کارگاه طال سازی )در رشته تو خالی سازی () ترجیحا 

مسلط به لحیم کاری (
تعدادی  نیروی خانم  

جهت کار در کارگاه طال سازی )بافت زنجیر (
با حقوق مکفی +بیمه 

09367491571

نیرو خدمات  نظافتی
خدمات  اسباب کشی و حمل و نقل
خدمات  پرستاری سالمند و کودک

خدمات باغبانی
ساعت تماس از 9صبح الی 14

32120129

حسابرس،  تمام وقت
 فارغ التحصیالن مقطع کارشناســی و کارشناسی 
ارشد رشته حسابداری، حسابرسی، اقتصاد، مدیریت 

بازرگانی
 آقایان دارای کارت پایان خدمت

 حقوق ثابت توافقی،  بیمه
)Whatsapp( 09381556734
mhashemi357@gmail.com

یک کارگاه  فلز کاری در اصفهان در راستای تکمیل 
کادر خود به یک نفر کارگر فنــی نیمه ماهر با حقوق 

توافقی و مزایا کامل نیازمند است.
 تلفن: 09370315926 

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 
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به استارت آپ های صنایع خالق نیاز داریم
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: در بسیاری از کارخانه ها واحدهای فناوری کارهایی 
متناسب با فرهنگ سنتی ما تولید می کنند. برای چنین کاری به استارت آپ هایی در حوزه صنایع خالق 

مثل معماری، طراحی و... داریم و این استارت آپ ها می توانند در این نوع از طراحی ها به ما کنند.
سورنا ستاری در حاشیه افتتاح مرکز دانش بنیان دیپوینت اظهار کرد: من دو توصیه به شرکت ها دارم؛ یکی 

گســترش واحد R&D و توصیه دیگر باز کردن پای جوانان است. بسیاری از مکانیزم های نوآوری فقط با 
R&D  انجام نمی شود بلکه به حضور جوانان نیاز است.

وی افزود: در بســیاری از کارخانه ها واحدهای فناوری کارهایی متناسب با فرهنگ سنتی ما تولید می کنند. برای 
چنین کاری به استارت آپ هایی در حوزه صنایع خالق مثل معماری، طراحی و... داریم و این استارت آپ ها می توانند در این نوع 

از طراحی ها به ما کنند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در تصریح کرد: ما در مسئله کمپرسور در صنعت مشکل داریم برای مثال دستگاه هایی که در کرونا 
استفاده می شوند هم نیاز به کمپرسور دارند. همه اینها می توانند استارت آپ هایی باشند که می توان روی آنها کار کرد. باید به این استارت آپ ها 

کمک شود، یکی از راه های آن سهام داری است یعنی می توانید از طریق سهام داری به این استارت آپ ها کمک کنید.

همه ما این واقعیت را پذیرفته ایم 
که همه چیز را نمی دانیم و اساسًا 
به همین دلیل است که همواره به 
دنبال کسب اطالعات جدید و به 
چالش کشیدن مفروضات قبلی 

خود هستیم

،،

تابناک
یادداشـــت
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درس هایی از سقوط استارت آپ  های بزرگ 

در فضای اســتارت آپی عــادت بر این اســت که 
از موفقیت ها بگوییم تا امیدمان بــه آینده را زنده 
نگه داریم اما اشتباه بزرگی است که شکست گذشتگان 
را به فراموشی بسپاریم و از تجارب گذشتگان بهره مند نشویم. برای این 
منظور اقدام به جمع آوری تجربیات مجموعه ای از استارت آپ های ناموفق 
کرده ایم تا شاید مرور سرگذشت ناکام ایشان زمینه ای باشد برای موفقیت 

استارت آپ های نوپای جامعه استارت آپی ایران.

Digg داستان شکست استارت آپ   
Digg یک گردآورنده  خبر بود که در صفحه  نخست سایت خود، اخبار جذابی را 
از حوزه های گوناگون )علم، سیاست و ...( دسته بندی می کرد و در اختیار کاربران 
قرار می داد. آخرین نسخه این ســایت، ۳۱ جوالی ۲۰۱۲ راه اندازی شد تا قابلیت 
پشتیبانی از به  اشــتراک گذاری داده ها را در دیگر پلت فرم های اجتماعی از قبیل 

توییتر و فیس بوک داشته باشد.
این سایت خبری که به کاربران امکان رای  دادن به محتوا را می داد، بسیار محبوب 
بود و در سال ۲۰۱۲ تعداد بازدیدهای منحصربه فرد ماهانه آن در آمریکا، حدود ۸/ 
۳ میلیون برآورد می شد، به گونه ای که حتی موجب ایجاد شبکه های اجتماعی با 

قابلیت های مشابه از جمله ردیت شد.
جوالی ۲۰۱۲، به دنبال تغییرات و بازسازی های بحث برانگیز در شرکت، موسسان 
آن از مجموعه جدا شدند و در ادامه Digg در سه بخش برند Digg، وب سایت 

و فناوری آن به مبلغ ۵۰۰هزار دالر بــه مالک فعلی اش یعنی بتا وورکز 
فروخته شــد. این درحالی بود که در یک مقطع در سال ۲۰۰۸، ارزش 

سایت ۱۶۰ میلیون دالر برآورد شده بود.
اما چه اتفاقاتی در این مدت افتاد تا ناگهان Digg تا این اندازه ســقوط 
کند؟ مهم ترین رویداد، تولد شبکه های اجتماعی قدرتمندی مثل فیس 
بوک و توییتر بود کــه به کاربران خود امکان ایــن را می داد لینکی را به 
دوستانشان ارسال کنند، سپس دوستانشان به  راحتی روی لینک کلیک 
کرده و پس از نظردادن، دوباره آن را به جای اول ارسال می کردند. همین 

شبکه ها موجب افت تعداد بازدیدکننده های Digg شدند.
 اما در همین مدت، رقیب Digg؛ یعنی ردیت سیر صعودی بازدیدهایش 
را تجربه می کرد. علت پیشــی گرفتــن ردیت، تغییــرات بحث برانگیز 
یادشــده در ســال ۲۰۱۲ بود، از جمله تغییراتی در طراحی ســایت که 
کاربران را از ویژگی های دلخواه شــان دور کرده و با پیچیدگی و دشواری 
در یافتن اطالعات مواجه می ساخت. عالوه  بر این، امکان برقراری ارتباط 
مســتقیم میان کاربران را از آنها ســلب می کرد. همین تغییرات، موجب 
 ریزش مخاطبان Digg، و روی آوردن آنها به شــبکه های اجتماعی رقیب، مثل 

ردیت شد.
البته سایت Digg، اشکاالتی نیز داشت. از جمله اینکه واقعا دموکراتیک نبود. یک 
نفر می توانست چند حساب کاربری ایجاد کند یا به  لطف داشتن دوستان بسیار، 
مطلب خود را به صدر اخبار رسانده و در صفحه نخست جای بگیرد. یا حتی گروهی 
از کاربران می توانستند به  علت مخالفت سیاسی یا سلیقه ای، با دادن نمره منفی 
به یک داستان، آن را دور از چشم نگه دارند. باگ هایی از این دست از اعتبار سایت 
کم می کرد. Digg برای حل این مشــکالت، اشــتباه بزرگ تری کرده و با حذف 
امکان ارسال لینک به دوستان، کاربران را به توییتر و فیس بوک ارجاع داد. به این 
 ترتیب، با برون سپاری شــبکه اجتماعی خود، قدرت را رسما به شبکه های دیگر 

تفویض کرد.

KiOR داستان شکست استارت آپ   
شرکت کیور در سال ۲۰۰۷، به طور مشترک توسط استارت آپ های هلندی به  نام 
بیواکون و کاسال ونتوریز راه  اندازی شد. هدف از تاسیس این شرکت، تجاری سازی 
فرآیند بیواکون در تبدیل مستقیم ضایعات کشاورزی به زیست-نفت بود؛ ترکیبی 
از مولکول هــای کوچک هیدروکربن کــه می توانند در پاالیشــگاه های نفت، به 

سوخت هایی مثل گازوئیل یا بنزین تبدیل شوند.
 به ادعــای کیور، ایــن فرآیند نســبت بــه دیگر شــیوه  های تولید زیســت -

ســوخت، مزیت  هایــی دارد: کاتالیز غیرســمی، ارزان بودن نســبی، اســتفاده 
از زیرســاخت های پاالیش ســوخت و انتقال کــه درحال حاضر موجود اســت 
 و تولید ســوخت پاک کــه می توانــد در موتورهای فعلــی مورد اســتفاده قرار

 گیرد.
کیور صاحب کارخانه  ای بود که با هدف کارآفرینی برای صدها نفر و با آرمان تولید 
انرژی پاک و سوخت تجدیدپذیر، کار خود را آغاز کرده و نماد نسل آینده زیست-

 سوخت  ها شده بود. این بلندپروازی تا حد زیادی مرهون تفکر سرمایه  گذار بزرگ 
آن وینود کاسال) تاجر و سرمایه گذار کارآفرین هندی آمریکایی( و میلیون  ها دالری 
بود که او در این راه خرج کرد. به گفته همه، این شرکت بیش از ۶۰۰ میلیون دالر 

هزینه کرد تا در زمانی کوتاه ۳/ ۲ میلیون دالر درآمد داشته باشد.
کیور شرکت مهمی برای کاسال بود. شخصی که مجله فورچون در سال ۲۰۰۰ او را 

»موفق  ترین سرمایه  گذار خطرپذیر همه دوران  ها« خواند.
 کاســال میلیارد  ری بود که در عرصه  های خاص و نادر ســرمایه گذاری می  کرد. او 
می خواست سرمایه  گذاری عظیمی روی انرژی  های پاک انجام دهد. کاسال صدها 
میلیون دالر را روی بیش از ۱۰ شرکت زیست-ســوخت و زیست-شیمی هزینه 
کرد. او بر این باور بود که: »ما می توانیم بیشتر نیازمان به بنزین در ۲۵ سال آینده 
را با زیست-توده برطرف کنیم.« اشــخاص رده  باالیی در رسیدن به این آرمان، در 
مقام مشاور یا سرمایه  گذار به کیور اضافه شدند، از جمله کاندولیزا رایس، تونی بلر 

و بیل گیتس.
کمبود کارکنان دارای تجربه عملیاتی واقعی یکی از ایرادات مهمی بود که شرکت 
را با مشکالتی مواجه کرد؛ در سال ۲۰۱۳ تجهیزات کیور در می سی سی پی تولید 
زیست-سوخت را متوقف کردند و فشارهای بیرونی از جمله بدتر شدن فضا برای 
سرمایه گذاری روی فناوری  های ســبز و سقوط شــدید بهای نفت، روند سقوط 
 شــرکت را تســریع کرد. در نهایت کارخانه در ســال ۲۰۱۴ اعالم ورشکستگی 

کرد.
بازرسی ها از این شــرکت نشــان  می دهد که کیور در اعالم حجم تولیدات خود 
اغراق کرده و سرمایه  گذاران را به اشتباه انداخته اســت. کاسال و دو تن از مدیران 
شرکت متهم به گمراه کردن ســرمایه  گذاران درمورد حجم تولیدات، دست بردن 
در داده  های تکنیکی برای بزرگ جلوه دادن دستاوردهای تجاری شرکت و فریب 
دادن وام  دهندگان هستند چراکه قصد داشتند به ادامه تامین سرمایه خود از این 

راه ادامه دهند.
امروزه بسیاری از استارت آپ های زیست-سوختی که کاسال ونچرز از آنها حمایت 
می کرد، بسته شده یا به بهای اندکی فروخته شده اند، برخی هم تغییر کاربری داده 

و محصوالت شیمیایی و زیست-پایه تولید می کنند.

اکوموتیو
گــــــزارش

استارت آپ

کارآفرینانکدامراانتخابمیکنند؟

شکست بزرگ یا پیروزی کوچک 

صحبت کردن در مورد 
شکست مطمئناً بسیار 
آسان تر از تجربه کردن 

آن است، اما این کار 
به شما کمک می کند 

تا فرهنگ پذیرش 
شکست را در بین 

کارکنان خود نهادینه 
سازید

شاید یکی از مهمترین سؤاالت در دنیای کسب و کار این باشد 
که آیا بهتر است ریسک های بزرگ کرد و شکست خورد یا اینکه 

آرام حرکت کرد و پیروزی های کوچک به دست آورد.
وقتی در حال راه اندازی یک کســب  و کار جدید هســتید، 
توصیه های زیادی از اطرافیان خود می شــنوید؛ توصیه هایی 
مانند »قوی باش«، »ریسک پذیر باش«، »عقب نشینی نکن« و 
مواردی از این دست. اما بعید است کسی به شما بگوید اشتباهات 

زیادی مرتکب شو!

شاید این توصیه در نگاه 
اول بسیار عجیب به نظر 
برسد اما حتی بدون گوش 
دادن به آن نیز شــما چه 
در کســب وکار و چه در 
ســایر جنبه های زندگی 
خود احتماالً اشــتباهات 
زیادی مرتکب می شــوید. به عبارت 
دیگر اشــتباه و شکست چیزی نیست 
که بتوان همیشــه از آن اجتناب کرد؛ 
پس بهتر اســت ذهنیت خود را تغییر 
دهید و شکســت های خود را با آغوش 

باز بپذیرید.
حتماً شما نیز این جمله معروف نیچه را 
شنیده اید که »آنچه مرا نکشد، قوی ترم 
می کنــد«. در دنیای کســب وکار نیز 
همین واقعیت برقرار اســت یعنی اگر 
شما آنقدر اعتمادبه نفس داشته باشید 
که براثر اشتباهات و شکست ها اهداف 
خود را به راحتی رها نکنید، می توانید با 
تکیه بر تجربیاتی که از این اشتباهات 
و شکست ها به دســت آورده اید، مدیر 
قوی تری برای کسب وکار خود باشید 
و تیم همراهتان را به ســوی موفقیت 

هدایت کنید.

  اگر هرگز شکست نخورید، احتماالً 
هیچ گاه نیز برنده نخواهید شد

فــرض کنید شــما در هــر کاری که 
انجام می دهید، موفق هستید و هرگز 

شکست نمی خورید. اگر کمی بیشتر 
در این مورد بیاندیشید احتماالً متوجه 
خواهید شد که دلیل پیروزی های مکرر 
شما این است که هرگز به اندازه کافی 
ریسک نکرده اید و خود را با چالش های 
جدی تر درگیر نساخته اید. به عبارتی 
موفقیت های شما اغلب در امور روزمره 
و نسبتاً کم اهمیت رقم خورده است و 
شــما هنوز موفقیت بزرگی که بتواند 
شما را از رقبایتان پیش بیاندازد، کسب 

نکرده اید.
وقتی ریســک شکســت خــوردن را 
می پذیریــد و به خود فرصت اشــتباه 
کــردن می دهیــد، در واقع شــانس 
یــک پیــروزی بزرگتر را بــرای خود 
فراهــم می کنیــد. فرامــوش نکنید 
که موفقیت های کوچــک اگرچه در 
کوتاه مدت حائز اهمیت هستند، اما شما 
در بلندمدت برای بقا در میدان رقابت 
نیاز به کســب موفقیت های بزرگتری 
داریــد و به ناچــار باید ریســک های 
بزرگتری را بپذیرید؛ ریسک هایی که 

بعضاً به شکست منجر می شوند.

  ترس از شکست و فرصت هایی که 
از دست می روند

همه ما این واقعیــت را پذیرفته ایم که 
همه چیز را نمی دانیم و اساساً به همین 
دلیل است که همواره به دنبال کسب 
اطالعات جدید و به چالش کشــیدن 
مفروضات قبلی خود هستیم. از طرفی 
ما همه می دانیم که تصمیم گیری بهتر 
در مورد مسائل کسب وکار وقتی میسر 
می شــود که تک تک اعضای یک تیم 
کاری بتوانند ایده هایشــان را آزادانه 
بیان کنند و به خصــوص اعضایی که 
ایده ای مخالف با اکثریت دارند، از بیان 

آن ترسی نداشته باشند.
در صورتی که شما به عنوان رهبر یک 
کســب وکار هرگز تحمل شکســت را 

نداشــته باشــید، افراد زیردست شما 
نیز هیچ گاه به خود جــرأت نخواهند 
داد که ایده تازه ای را مطرح کنند زیرا 
می ترسند که مبادا ایده هایشان منجر 
به شکست شود و مورد خشم شما قرار 

بگیرند. اگر ایده های جدید را امتحان 
نکنید و نقاط قوت و ضعــف آنها را در 
میدان عمل مورد بررسی قرار ندهید، 
آنگاه چیزی بر آموخته های قبلی شما 
اضافه نخواهد شد و فرصت های زیادی 

در عرصه کسب وکار برای شما از دست 
خواهد رفت.

  در مورد شکست بیشتر صحبت 
کنید

صحبت کردن در مورد شکست مطمئناً 
بسیار آسان تر از تجربه کردن آن است، 
اما این کار به شــما کمــک می کند تا 
فرهنــگ پذیرش شکســت را در بین 
کارکنان خود نهادینه ســازید. وقتی 
شما بعد از یک تجربه ناموفق به راحتی 
در مورد آن با اعضای تیم خود صحبت 
می کنید، درواقع به آنها نیز چراغ سبز 
نشــان می دهید که نظراتشــان را در 
مورد دالیل آن شکست بیان کنند. این 
باعث می شود که همه شما درس های 
بیشتری از شکست های اخیر بگیرید 
و تمهیدات الزم را بــرای جلوگیری از 
شکست های مشــابه در آینده اتخاذ 

نمایید.

همان طور که متوجه شــدید، فرهنگ 
صحبت کردن در مورد شکســت باید 
از باال آغاز شود. اگر مدیر بارها و بارها 
در مورد شکست صحبت کند )نه فقط 
در مواقع خاص(، دیگر اعضای بلندپایه 
نیز به تدریج جــرأت صحبت کردن در 
مورد شکســت را پیــدا می کنند و در 
ادامه سایر کارکنان نیز خود را قادر به 
انجام این کار می بینند. باید این تفکر 
در بین اعضای سازمان ایجاد شود که 
شکست ها می توانند فرصت های تازه ای 

را پیش روی آنها قرار دهند.
شــما در زندگی کاری و شخصی خود 
تصمیمــات کوچک و بزرگ بســیار 
زیادی می گیرید که گاه به موفقیت و 
گاه به شکست منجر می شوند. فراموش 
نکنید که شکست لزوماً به معنای یک 
گام بزرگ به عقب نیســت؛ شکست 
می تواند قطعه ای از پازل یک موفقیت 

بزرگ باشد.
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