
در شهـــر

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

شهرداری اصفهان استاندارد ایزو 50001 را در مدیریت انرژی دریافت کرد

معــاون خدمــات 
شهری شــهرداری 
اصفهــان گفت: شــهرداری اصفهان 
اســتاندارد ایزو 50001 را در مدیریت 

مصرف انرژی دریافت کرد.

حســین امیری اظهار کرد: مديريت انرژي 
همانند ديگــر رويكردهــاي مديريتي در 
چارچوب يك سیستم مديريت، قابل استقرار 
در سازمان ها است. سیستم مديريت انرژي 
بر اســاس ايزو ۵۰۰۰1 ابزاري براي بهبود 
مستمر در زمینه مصرف انرژي، کارايي انرژي 

و انتخاب منابع انرژي است. 
وی ادامه داد: از همین رو با استقرار سیستم 
مديريت انرژي برای نهادينه سازي کاهش 
هزينه هاي مصرف انرژي، اســتفاده بهینه 
از انرژي، کاهش دفع آالينده هاي زيســت 
محیطي، تأمیــن میزان انرژي مناســب با 

کیفیت و هزينه مورد نظر ايجاد مي شود. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با 
اشاره به دريافت استاندارد ايزو ۵۰۰۰1 در 
حوزه مديريت مصرف انرژی گفت: شهرداری 
اصفهان با توجه به نوع خدمات در گســتره 
تاسیســات و تجهیزات خود، ارائه خدمات 
در بیش از ۵۰۰ پارک شــهری، نورپردازی 
و روشــنايی اماکن عمومی و ابنیه تاريخی، 
آبنماهای متعــدد و ديگر تاسیســاتی که 
مستعد مصرف انرژی هستند خود را مكلف 
به رعايت اســتانداردهای بین المللی و ملی 

می داند.
وی ادامه داد: با توجه به سلسله اقدامات نرم 
افزاری و سخت افزاری در سه سال گذشته در 
حوزه مديريت مصرف انرژی، انجام مطالعات 
امكان سنجی دريافت اســتاندارد مديريت 
مصرف انرژی در برنامه شهرداری قرار گرفت 

که پس از ممیزی نهايی توسط شرکت های 
معتبر استقرار اســتاندارد انرژی، شهرداری 
اصفهان موفق به اســتقرار اســتاندارد ايزو 

۵۰۰۰1 شد.
امیری با اشــاره به هدف اجرای اســتاندارد 
ISO ۵۰۰۰1 در تاسیســات شهری گفت: 
اين اســتاندارد در برگیرنــده الزامات اجرا، 
نگهداری و بهبود سیســتم مديريت انرژی 
است که هدف آن توانمندسازی شهرداری 
برای دســتیابی به راهكاری به منظور بهبود 
عملكرد انرژی در بخش کارآيی، اســتفاده و 

مصرف است. 

   انطباق اقدامات سخت افزاری و نرم 
افزاری شهرداری براساس استاندارد 

ISO 50001
وی تاکید کرد: از اين پس همه اقدامات سخت 
افزاری و نــرم افزاری طراحی شــبكه های 
تاسیسات و انتخاب تجهیزات در سطح شهر 

بر اساس اين استاندارد انجام خواهد گرفت.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به اينكه اجرای استاندارد  ۵۰۰۰1 
ISOبه کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
منجر می شود، گفت: کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای، کاهــش هزينه انرژی و ســاير 
پیامدهای مرتبط با محیط زيست از طريق 
مديريت نظام مند انرژی بخشی از نتايج پیاده 
شده صحیح و اصولی مبانی اين استاندارد در 

هر سازمانی است.
وی در خصوص تاثیــر اجرای اســتاندارد 
ISO ۵۰۰۰1 در شهرداری اصفهان اظهار 
ISO ۵۰۰۰1 کرد: اجرايی شدن استاندارد

مديريت شهری را قادر می سازد که با اجرای 
اقدام ضروری برای بهبود عملكرد انرژی خود 
و ارائه انطباق سیستم با الزامات اين استاندارد 
بین المللی، تعهدات اشاره شده در خط مشی 

را محقق کند. 
امیری افزود: پیاده شــدن اســتاندارد ايزو 
۵۰۰۰1 در حوزه مديريــت مصرف انرژی 
فرصت های مناسبی برای مديريت شهری 
برای انعطــاف پذيری بیشــتر در خصوص 
هزينه های شهرداری و مصارف انرژی فراهم 

می کند. 
وی تاکید کرد: در سال گذشته نیز شهرداری 
اصفهان موفق به دريافت جايزه معتبر ملی 
انرژی از سازمان مديريت صنعتی کشور شد 
و اين نقطه عطفی در راستای کاهش مصرف 
انرژی و هزينه توام با افزايش خدمات است. 

اخبار اصفهان
گــــــزارش

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان اعالم کرد:

 درخشش اصفهان در جشنواره ها و مسابقات بین المللی و ملی

یکی از برنامه هایی 
که از سال ۹۹ آغاز 
شد و تا کنون ادامه 

دارد، دوره آموزشی 
خبرنگاران نوجوان 

است. وی تصریح 
کرد، کانون  نوجوانان 
را آموزش می دهد تا 
در آینده برای ورود 

آنها به مطبوعات 
بستر سازی شود

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت؛ در جشنواره ها و مسابقات بین المللی و ملی اصفهان 
بیش از ۷0 برگزیده داشت که در کل جهان بی سابقه است.

 محمــد قلمكاريــان در اين 
نشست که به مناسبت بیست 
و سومین جشنواره بین المللی 
قصــه گويی کانــون پرورش 
فكری کــودکان و نوجوانان 
برگزار شد گفت: در واقع هیچ 
جا به انــدازه منطقه اصفهان 
برنده مســابقه بین المللی نداشته ايم. اين 
نشان دهنده استعدادهايی است که در اين 
استان وجود دارد. وی ادامه داد در سال ۹۹ 
فیلم سینمايی »يدو« ساخته کانون پرورش 
فكری کودکان و نوجوانان بهترين فیلم سی 
و نهمین جشــنواره فیلم فجر شناخته شد 
و ۵ ســیمرغ بلورين و يك ديپلم افتخار را 

کسب کرد.
مدير کل کانون پــرورش فكری کودکان و 
نوجوانان اصفهان افــزود: امیدوارم بتوانیم 
يك نمايشگاه و موزه برای عروسك ها داشته 
باشــیم و کانون اين آمادگی را اعالم کرده 
است که موزه عروسك ها را در حمام وزير 
تأسیس کند، چنانچه اين اتفاق بیفتد اين 

موزه اولین موزه عروسك ها خواهد بود.
 به گفته قلمكاريــان کانون پرورش فكری 
کودکان و نوجوانان در سال 1۳۹۹ خیلی 
خوش درخشید و بســیاری از فعالیت های 
آن در سطح کشــوری مطرح شد و استان 
اصفهان در بسیاری از شــاخص ها جايگاه 
بااليی را کســب کرد که نقش رسانه ها در 

اين امر بسیار مؤثر بود.
مدير کل کانون پرورش فكــری کودکان 
و نوجوانان اصفهــان اعالم کــرد : کانون 
برای نوجوانان 1۴ سال به باال انجمن های 
مختلفی تشكیل داد که فعالیت های خود 
را به صورت هفتگی و يــا دو هفته يك بار 
انجام می دادند. به گفته محمد قلمكاريان 
اکثر فعالیت های کانون در ســال گذشته 

به صورت مجازی بود و فعالیت ها در فضای 
مجازی انجام می شد. وی افزود؛  تا سال ۹۹، 
۲۳۹ کارگاه برگزار شــده بود که در حال 
حاضر به ۳۵۶ کارگاه رسیده است. اين امر به 
گفته قلمكاريان نشان دهنده اين است که 
کارگاه های برگزار شده به صورت تخصصی 

با استقبال خوبی رو به رو شده است.
مدير کل کانون پرورش فكــری کودکان 
و نوجوانان اصفهان تصريــح کرد: مهرواره 
سرود سرايش، نمايش کوچ، در مسیر آينده، 
معرفی مشاغل، هنرهای تجسمی نقش ها و 
نگاره ها، ســتاره های بی نشان، طنز خنده 
باران، فراخوان نمايش و نمايشنامه خوانی، 
نامه ات به دستم رسید و ۸ سال دلدادگی 
از جمله مهرواره های برگزار شده در سال 

۹۹ است.
وی افزود؛ تقريباً ۲۰ نمايشگاه مجازی در 
اين ســال داشــتیم و ۲۰ جلد کتاب را در 

زمینه کودک و نوجوان رونمايی کرديم.
محمــد قلمكاريــان ادامــه داد: يكی از 
برنامه هايی که از سال ۹۹ آغاز شد و تا کنون 
ادامه دارد، دوره آموزشی خبرنگاران نوجوان 
است. وی تصريح کرد، کانون  نوجوانان را 
آموزش می دهد تا در آينده برای ورود آنها 
به مطبوعات بستر ســازی شود. اين مدير 
همچنیــن گفت؛ بیــش از ۳۰ تفاهم نامه 
مشترک توسط کانون برای حضور فرزندان 

کارکنان سازمان ها داشــتیم که استقبال 
خوبی از آن صورت گرفت.

مدير کل کانون پرورش فكــری کودکان 
و نوجوانــان اصفهان اضافه کرد: در ســال 
1۴۰۰ طرح هاتف اجرايی می شــود. اين 
طرح برای هدايت استعدادها و توان افزايی 
اســت و در آن اســتعدادها را شناســايی 
می کنیم و آنها را هدايت می کنیم.به گفته 
قلمكاريان يك برنامه ويژه کــه برای اين 
سال در نظر گرفته شــده و از سال گذشته 
شروع شــده مهرواره نقاشی اربعین است.

وی افــزود: شــرکت کنندگان تــا دهم 
شــهريور فرصت دارنــد که آثــار خود را 
ارســال کنند و نتايج در هفته آخر منتهی 
به اربعین اعالم می شــود. نمايشگاه های 
آن نیز در مســیر راهپیمايــی اربعین قرار 
داده می شــود و اگــر امــكان راهپیمايی 
 اربعیــن نبود بــه صورت مجــازی برگزار

 می شود.
قلمكاريان با اشــاره به برگزاری بیســت و 
سومین جشــنواره بین المللی قصه گويی 
گفت: اين جشنواره در سه بخش دختران 
و پسران 1۲ تا 1۸ سال، زنان و مردان 1۸ 
ســال به باال و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
برگزار می شــود. در بخش »قصه زندگی 
مــن« متقاضیان می توانند بــا تولید فیلم 
۹۰ ثانیه ای در دو محور من و کرونا و ديروز 
غرورآفرين، فردای افتخار آفرين تولید و به 

دبیرخانه ارسال کنند.
مدير کل کانون پــرورش فكری کودکان و 
نوجوانان  افزود: مهلت ارســال آثار به اين 
جشنواره تا ۳۰ خرداد ماه اعالم شده است 
و تاکنون ۳۸۵ اثر به دبیرخانه ارسال شده 
است. وی همچنین از تاسیس 1۴۰۰ مرکز 
تخصصی بــازی در آينده نزديك توســط 

کانون خبر داد.

آزاده سلیمان نژاد
گـــزارش
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قیمت 2000 تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

دریکصدوسومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  استان اصفهان عنوان شد:

 ارتقاء 12 رتبه ای اصفهان 
در بهبود شاخص محیط کسب و کار

2 ادامه در صفحه 

بازار طال و سکه 1400/3/24 ساعت 16:35

 
اقتصاد ورزشی 

برای جلوگیری از 
عمل جراحی

شــايد تصور اينكه ورزش کردن 
بتواند از بسیاری عمل های جراحی  
جلوگیری کند برای ما سخت باشد 
زيرا در کشورمان آن چنان که بايد 
ورزش و حــرکات اصالحی رواج 
نیافته و بسیاری از پزشكان تنها 
راه عالج برخی از بیماری ها را در 
اتاق عمل يافت می کنند. بدون 
اينكه در نظر داشــته باشند يك 
عمل جراحی چه ريســكی و چه 
عواقبی برای فــرد و خانوده اش 
می تواند داشته باشد. گاهی يك 
عمــل جراحی می توانــد تا آخر 
عمر بیمــار را درگیــر خود کند 
اين در حالی است که می شود با 
حرکات اصالحی و دستگاه های 
جديد بســیاری از مشــكالت 
مانند ديسك کمر يا گردن، پای 
پرانتزی، اســكولیوز )کژپشتی، 
انحراف يا کجی جانبی ســتون 
فقرات(، لوردوز و....  را درمان کرد. 
پیامدهاي ناشي از وضعیت بدني 
غیر صحیح به حدي گســترده 
 است که در ابعاد جسمي، روحي،

 اقتصادي، ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

2

اولین روزنامه 

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

نمره بحران بی آبی و خشکسالی در اصفهان چند است؟  

کمبود بیش از سه 
متر مکعب بر ثانیه

      مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان: یکی از دالیل مهم وضعیت نامناسب شرایط تأمین آب شرب، افت 
فشار و قطع آب در برخی شهرستان های استان در مدار قرار نگرفتن سامانه دوم آبرسانی اصفهان است

8

۵ درس کسب و کار که از مک دونالد می  گیریم؛

درس هایی از غول خوشمزه جهانی

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,701,00010,885,000قدیم

سکه طرح 
10,581,00010,731,000جدید

5,851,0006,000,000نیم سکه

3,745,0003,875,000ربع سکه

2,302,0002,367,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,631,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,069,4001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,628,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,429,1001,373,900 عیار

۷
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کسب رتبه نخست کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

چرا طرح رجیستری فقط شامل موبایل می  شود؟ 

بازار ۳00میلیون دالری تبلت در انحصار 
قاچاق!

با وجود گذشت ۴ سال از آغاز 
طرح رجیستری موبايل اما ساير 
تجهیزات سیم کارت خور 
همچون تبلت هنوز مشمول اين 
طرح نشده در حالیكه ارزش بازار 
اين محصوالت که اکثراً از طريق 
قاچاق وارد کشور می شود، ...

سه شنبه| 25 خرداد 1400| 15 ژوئن 2021 | 4 ذی القعده 1442 | سال سوم| شماره 80۳|  صفحه اول
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان
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بازار طال و سکه 98/10/15 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,959,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,850,0004,539,000جدید

2,499,0002,349,000نیم سکه

1,550,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,141,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18494,500464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24659,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

پیش بینی نماینده اسبق ایران در اوپک از تحوالت منطقه؛

 قیمت نفت روند افزایشی
 خواهد داشت

نماینده اســبق ایران در اوپک می گوید شهادت ســردار سلیمانی و 
یارانش اثرات روانی خود را در بازار انرژی نشــان داد و اکنون پاسخ 

ایران تعیین می کند که نوســانات بازار انرژی تا کجا ادامه خواهد 
یافت. او معتقد است بهترین پاســخ اقتصادی به تروریسم دولت 

آمریکا جدا کردن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی است
شهادت سردار قاسم سلیمانی و یارانش حاال زخمی عمیق بر ...

وی ادامه داد: توسعه و احداث 
زیرســاخت های ورزشــی 
اعتبار و بودجه مشــخص و 
اختصاصی دارد، اما در ورزش 
کشور برای تعمیر و نگهداری 
اماکن بودجه مجزایی نیست 
و همین امر سبب فرسودگی 
برخی ورزشگاه ها و مجموعه های ورزشی 

به سبب عدم توجه کافی می شود.
رییس فنــی مهندســی اداره کل ورزش 
و جوانان تصریح کرد: در شــرایط فعلی 
و با توجه به شــرایط اقتصــادی حاکم بر 
کشور، بطور قطع پول کافی برای ساخت 
مجموعه های جدید ورزشی وجود ندارد، 
بنابراین باید به بهترین شــکل از امکانات 
موجود فعلی نگهداری کرد و این حداقل 

کاری است که می توان انجام داد.
محمودیه نقش بخش خصوصی را در این 
زمینه با اهمیت دانســت و گفت: هر چه 
بتوان از قابلیت هــا و ظرفیت های فعاالن 
اقتصادی بهره بُرد می تــوان به حفظ هر 
چه بهتر امکانات ورزشی امیدوار بود، زیرا 
با وضعیت فعلی باید از سرمایه گذاران در 
ســاخت و تعمیر و نگهداری مجموعه ها 

استفاده کرد.
وی به نقش پررنگ خیران ورزشــیار در 
اصفهان اشاره و خاطرنشان  کرد: استفاده 
از اقدامات نیکوکارانه خیــران، اولین بار 
در کشور از اصفهان آغاز شد و پس از آن 

به عنوان الگویی در سایر استان ها مبدل 
گشت، این افراد تاکنون در اصفهان در ۳۰ 
طرح ورزشی مشارکت داشته اند و افزون بر 

۴۰۰ میلیارد ریال هزینه کرده اند.
رییس فنی مهندســی اداره کل ورزش و 
جوانان اصفهان، گسترش فرهنگ کمک 
به ورزش را مستلزم فعالیت بیشتر رسانه ها 
و بازتاب تاثیرات مثبت و سازنده ورزش در 
افراد و جامعه دانســت و تصریح کرد: این 
موضوع می تواند در کشور نهادینه شود و 
بدون شک توسعه همه جانبه ورزش را در 

پی خواهد داشت.
وی با اشــاره به اهمیت یاری رســانی به 
ورزش بــا توجه به افزایش آســیب های 
اجتماعی اضافه کرد: همانطور که ساخت 
و ساز مدارس در آموزش و تعالی فرزندان 
نقــش دارد، احداث ورزشــگاه و ســالن 

ورزشــی در کاهش آسیب های اجتماعی 
و ســامت روحی و جســمی مردم موثر 

خواهد بود.
اکنون ۵۶۴ مکان ورزشــی زیرمجموعه 
ورزش و جوانــان در اســتان وجود دارد 
که بیشترین آنها ســالن چند منظوره با 
۲۵۰ و سالن رزمی با ۱۰۵ و کمترین آنها 
پیست اسکیت با یک و مانژ سوارکاری با 

۲ مورد است.
بیش از ۳۱۱ هزار ورزشکار سازمان یافته 
در استان اصفهان فعالیت می کنند و افزون 
بر یکهزار و ۳۵۰ باشــگاه ورزشی در این 

خطه وجود دارد.
سرانه ورزشی این استان در سال گذشته 
به ۰.۳۶۵ متر مربع به ازای هر نفر رسید 
که در مقایسه با ســال ۹۲، حدود ۱.۱۱ 

برابر رشد داشته است.

ساالنه 100 میلیارد ریال برای تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی اصفهان نیاز است

دستگاه های اجرایی 
و مسئوالن امر با 

برنامه ریزی و نظارت 
دقیق علمی و عملی 

در این زمینه نقش 
خود را به خوبی ایفا 

کنند تا در این شرایط 
بهترین راهبرد را 

اتخاذ کرد

 رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: ساالنه بدون احتساب ورزشگاه نقش جهان، 100 میلیارد ریال اعتبار برای 
تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی این استان نیاز است.

حسین محمودیه با بیان این که ردیف بودجه اختصاصی برای این امر پیش بینی نشده است، افزود: این میزان جدای از نگهداری ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان است و برای آن مجموعه هم باید مبلغ قابل توجهی هزینه شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

در بازدید دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو از وزارت نیرو و سازمان آب و فاضالب کشورفوالد مبارکه مطرح شد

دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب، قابل طرح در جهان
       همچنان که گفته می شود جنگ های آینده بر سر آب خواهد بود. ازاین رو در کشورهایی که با کمبود آب مواجهند این موضوع زنگ خطر است
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 بودجه ای برای
  کوچک تر کردن

 حق کشاورز!

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران 
سهمی برابر ۱۵ تا ۱۶ درصد دارد. 
البته کم بودن این سهم آنچنان 
هم غیــر معقول نیســت زیرا با 
گسترش بخش صنعتی در تمام 
دنیا بخش کشــاورزی نقش کم 
رنگ تری را ایفا می کند که این امر 
بی اهمیت بودن بخش کشاورزی 
را نشان نمی دهد بلکه صنعتی 
شدن کشور را می رساند. اما در 
شــرایطی که از یک سو صنایع 
تولیدی ما تحریم شده است و از 
سوی دیگر آالینده های ناشی از 
این صنایع از حد استاندارد عبور 
کرده است  اگر بخش کشاورزی 
مورد توجه قرار گیرد می تواند خا 
موارد مذکور را به خوبی بپوشاند 
و ارز آوری پایداری برای کشــور 
داشته باشد. ولي اگر برنامه ریزي 
توسعه اقتصادي به سمت توسعه 
فعالیتهــاي بخــش خدمات و 
صنعت باشــد، این کار منجر به 
کاهش سهم بخش کشاورزي از 

تولید ناخالص داخلي مي شود.
مسلما سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی به ایجاد...

استاندار اصفهان:

جایگاه شهید سلیمانی 
قلوب آزادگان جهان است

 استاندار اصفهان گفت: سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی رزمنده و ســرداری بود که در قلوب 

آزادگان جهان جا داشت.
عباس رضایــی در گردهمایــی گزینش گران 
اســتان اصفهان افزود: ۶۲ سال از عمر با برکت 
شهید سلیمانی گذشته بود و  بزرگترین هدیه ای 
که می توانســت به پاس زحمات بی دریغش از 

خداوند دریافت کند، شهادت بود.
وی اظهار کرد: شــهید ابومهدی المهندس با 
جایگاه رفیعی که داشــت خود را سرباز شهید 
سلیمانی می دانست و لذا مبنای عقل است که 
در کنار نام شهید سلیمانی حتما یادی از شهید 

ابومهدی شود.
رضایی گفت : تاش های بسیاری...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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گزارش

کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد:

حمایت از هنرمندان اصفهانی در زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی
س  شــنا ر کا
ارشدگردشگری میراث 
فرهنگی استان اصفهان با تاکید بر حمایت 
از هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و 
مشاغل خانگی در تمام روستاها و شهرها 
گفت: نباید به عناوین میراثی دلخوش باشیم.

کامران هارونی با اشــاره به اینکه »گردشــگری 
خاق« گونه ای از گردشگری فرهنگی متنوع است، 
اظهار داشت: با تکیه بر آیین ها و سنت های موجود 
در شهرها و روستاهای استان می توان به توسعه 

»گردشگری خاق« کمک کرد.
وی افزود: گردشگر در »گردشــگری خاق«، از 
حالت ناظر به مشاهده گر فعال درخواهد آمد و با 
تقویت روحیه مشارکت جویی با میزبان و فضا به 

آگاهی بیشتری دست خواهد یافت.
کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی با اشاره 
به یاری رســاندن »گردشگری خاق« به جوامع 
بومی و سنتی استان اصفهان گفت: »گردشگری 
خاق« می تواند به عنوان نسل سوم گردشگری 

نقش موثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع 
داشته باشد.

  »گردشــگری خالق« مبتنی بر تجربه و 
تعامل با جامعه مقصد است

وی با بیــان اینکه »گردشــگری خاق« مبتنی 
بر تجربه و تعامل با جامعه مقصد اســت، تصریح 
کرد: این نوع گردشگری موجب جلب اعتماد بین 
گردشگر با میزبان می شــود. یونسکو اصفهان را 
در زمینه »صنایع دســتی« به عنوان شهر خاق 

انتخاب کرده است.
هارونی با اشاره به اینکه اصفهان با دارابودن ظرفیت 
باال در توسعه گردشــگری خاق اظهار داشت: 
نیاز است دستگاه های مرتبط وبخش خصوصی 
در شناســایی جنبه های خاق اعم از ملموس و 
ناملموس در توسعه »گردشــگری خاق« اقدام 

کنند. 
 وی بــا تاکیــد بــر اینکه تنهــا عضویــت در
 شــبکه های شــهرهای خاق یونســکو امتیاز 
محسوب نمی شود گفت: الزم اســت که از این 

فرصت نهایت استفاده در جهت رشد صنایع دستی 
و توسعه گردشگری به کار گرفته شود.

  تاکیــد بر حمایــت از هنرمنــدان در 
زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی

کارشناس ارشد گردشگری با تاکید بر حمایت از 
هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و مشاغل 
خانگی در تمام روستاها و شهرها تصریح کرد: با 
ارائه تسهیات و برگزاری نمایشگاه های دائمی و 
بین المللی می توان حضور هنرمندان را برجسته 
کرد و با برطرف کردن موانع و مشکات آنها انگیزه 

هنرمندان را مضاعف ساخت.
وی با بیان اینکه با نوآوری و خاقیت در بازاریابی 
می توان بازار فروش صنایع دستی را رونق بخشید، 
اظهار داشت: با توسعه تجارت الکترونیک می توان 
صادرات محصوالت صنایع دستی را فراهم کرد؛ 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با برگزاری 
تورهای کارگاه گردی در ایام نوروز موجب آشنایی 
گردشــگران با صنایع دســتی اصفهان را فراهم 

کرده است.

مهر
گــــــزارش

2
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/10/11 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,636,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,620,0004,007,000جدید

2,389,0002,060,000نیم سکه

1,480,0001,247,000ربع سکه

920,000859,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,057,0001,764,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18474,100407,700 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24632,200543,600 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال 2019 چه کسانى هستند؟

کسب و کار در سالی که گذشت 
نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال ۲۰۱۹ چگونه است؟ درواقع 

برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 
رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال ۲۰۱۹ در مجموع ۱۱۲ میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 

می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست 
امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...

در مالقات مردمى مدیران ارشد شهرى با شهروندان منطقه سه مطرح شد 

یاری از شهروندان برای نجات میدان امام على 
     مردم باید به مدیریت شهری برای نجات میدان از وضعیت فعلی کمک کنند تا رونق بگیرد
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مشاغلی که در سال 
2020 بیشتر مورد توجه 

قرار می گیرند

 ســال ۲۰۱۹ با همه تنش های 
اقتصادی اش بــرای اکثر مردم 
جهان گذشت و سال ۲۰۲۰ آغاز 
شد . سالی که قرار است تحوالت 
مهمی در آن به وقوع بپیوند من 
جمله توافق چیــن و آمریکا که 
تاثیر بسیاری بر اقتصاد جهانی 

خواهد گذاشت.
اما در این سال چه مشاغلی بیشتر 
مورد احتیاج اســت و می توان با 
خیال راحت در آن سرمایه گذاری 
کرد بدون اینکه واهمه شکست 
داشته باشیم. شاید اقتصاد ایران 
ســال ها از اقتصاد جهانی عقب 
باشد اما تاریخ چند سال گذشته 
نشان داده  مشاغلی که در ایران 
شکوفا می شوند ، تقریبا با جهان 
برابری میکنند که البته با اندکی 
بومی سازی میتوان به راحتی از 

این مشاغل امرار معاش کرد. 
در ســال ۲۰۲۰ برای اولین بار 
جمعیت باالی ۳۰ ســال جهان 
بیش از جمعیت کمتر از ۳۰ سال 
می شــود و این یعنی پیر شدن 
جمعیت جهان . که البته در ایران 

این پیری...

نمایشگاه تخصصی مبل 
و دکوراسیون خانگی در 
اصفهان گشایش یافت

 هفدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی مبــل و 
دکوراســیون خانگــی روز سه شــنبه در محل 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل 

شهرستان گشایش یافت.
در این نمایشگاه که از ۱۰ دی ماه به مدت چهار 
روز دایر است، ۱۰۹ شرکت داخلی محصوالت و 
خدمات خود را در معــرض بازدید عمومی قرار 

دادند.
ایــن نمایشــگاه میزبــان تولیدکنندگانی از 
اســتان های فارس، خراســان رضوی، مرکزی، 
همدان، خوزســتان، تهران، آذربایجان شرقی، 

قزوین، گیان، البرز و اصفهان است.
در این نمایشگاه شرکت های ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

وی تصریح کرد : متاسفانه 
در سال های گذشته تعدادی 
از کارخانه هــا و واحدهای 
تولیــدی توســط بانک ها 
مصــادره و از چرخه تولید 
خارج شــدند که پیگیر رفع 
مشــکل و بازگرداندن آن ها 
به چرخه تولید هستیم تا با ایجاد اشتغال 
زمینه مهاجرت معکوس را در شهرستان 

فراهم کنیم.
فرماندار اردستان تاکید کرد : بزرگترین 
چالش شهرســتان کمبــود جمعیت و 
پراکندگی زیاد آن است که خدمات دهی 
به مردم را بامشــکل مواجه کرده است 
اما  توزیع اعتبارات و امکانات از ســوی 
دولت بر اساس جمعیت صورت می گیرد 
و همین موضوع باعث شــده بسیاری از 
خدمات در بخش ســامت ، آموزش و 

توزیع منابع را نتوانیم دریافت کنیم.
تاملــی اضافه کــرد : جمعیــت کنونی 
منطقه در ۳۰۰ نقطه پراکنده هســتند 
که کمبــود امکانات و اشــتغال پایدار و 
خشکســالی مهاجرت از روســتاها به 
دیگر شــهرها را بدنبال داشته از طرفی 
ظرفیت های باالیی در بحث کشاورزی و 
دامپروی، صنعت ، گردشگری و سرمایه 
انســانی توانمند و زیرساخت های الزم 
در شهرســتان وجود دارد که می توان 

با برنامه ریزی و حمایــت از آن ها ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی کرد.

وی از مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان 
خواســت با همکاری دیگر دستگاه های 
مرتبط با اشتغال و اســتفاده از مهارت 
آموزان در بخش میــراث فرهنگی و ۱۵ 
آموزشــگاه شهرســتان در جهت ایجاد 

اشتغال گام بردارند.
مسئول اجرای طرح های بنیاد برکت در 
اردستان گفت : توسط این بنیاد در سال 
جاری تعداد ۴۰۰ طرح اشــتغالزا برای 
شهرستان پیش بینی شد تاکنون ۵۵۲ 
نفر اهلیت ســنجی، ۲۳۰ نفــر به بانک 
معرفی که  ۴۰ نفر تســهیات دریافت 

کردند.
مصیب بقایی افزود : اکنون بالغ بر 8۰۰ 
نفر متقاضی ایجاد اشتغال اهلیت سنجی 
شدند در مراحل ورود به سامانه هستند و 
پرونده ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در روستاها مورد 

رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد : سیاســت بنیاد برکت 
اســتفاده از ظرفیت ســرمایه انسانی ، 
فیزیکی ، مالی و سرمایه های با استفاده 
اســت و امکانات و محل هایی که بدون 
اســتفاده یا نیمه کاره رها شدند تحت 
حمایت قرار می گیرنــد تا با تکمیل آنها 
در جهت رونق کسب و کار بهره برداری 

شوند.
مســئول اجرای طرح های بنیاد برکت 
در اردســتان گفــت : در ســال جاری 
افزون بر ۱۰ میلیارد ریال تســهیات به 
متقاضیان پرداخت شده ۵۰۰ طرح در 
نوبت قرار داشته کارهای بنگاه محور که 
سرانه اشــتغال آن ها با معیارهای بنیاد 
همخوانی داشته باشد مورد حمایت قرار 

خواهند گرفت.
بقایی ادامــه داد: بنگاه های کوچک که 
با دریافت یک میلیارد ریال تســهیات 
بتوانند زنجیره تولیــد را تکمیل کنند و 
به طرح های تولیدی مانند ، تولید شیر و 
فرآوردهای لبنی ، گلخانه ، زعفران ، گل 
محمدی و طرح های بوم گردی تا سقف 
۴۰۰ میلیون ریال تســهیات پرداخت 

خواهد شد.
شهرســتان ۴۲ هزار نفری اردستان در 
۱۱8 کیلومتری شــمال شرقی اصفهان 

واقع است.

فرماندار اردستان: 

نباید دلسردی سرمایه گذاران را فراهم کرد
فرماندار اردستان گفت: نگاه مسئوالن این شهرستان حمایت از بنگاه های تولیدی و کارآفرینان است و نباید دلسردی سرمایه گذاران را فراهم کرد.

حمیدرضا تاملی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری  این شهرستان در تاالر اجتماعات فرمانداری افزود : با اجرای این رویکرد شاهد کاهش 15 درصدی 
تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال قبل در منطقه بوده ایم.

ایرنا
گـــزارش
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گزارش

اهمیت توسعه فیبر نوری در شهر اصفهان

مدیر عامل ســازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شــهرداری اصفهان گفت: در 
طول حوادث آبان ماه، در صورتیکه از غیر 
از شبکه داخلی استفاده می شد، خدمات 
رسانی به شــهروندان با مشکل جدی 

مواجه می شد.

ســید حمیدرضا ابطحی با اشــاره به اینکه تجهیزات فعلی بر اساس 
نیازهای موجود شهرداری در حال توسعه است اظهار داشت: با توجه 
به ارتباط ساختمان های شهرداری در نقاط مختلف، در طول حوادث 
آبان ماه، در صورتیکه از غیر از شبکه داخلی استفاده می شد، خدمات 
رسانی به شهروندان با مشکل جدی مواجه می شد و از این رو امید است 
مدیران و متولیان امر در شهر و استان به این مهم توجه بیشتری کنند.
وی افزود: در حال حاضر ۲۰۴ کیلومتر کانال ســازی و ۳۴۰ کیلومتر 
کابل کشی فیبر نوری در سطح شهر و مسیرهای مورد نیاز شهرداری 
انجام شده است که این شــبکه نیز بر اســاس نیازها و ارائه خدمات 

شهرداری به شهروندان ایجاد و توسعه یافته است.
مدیر عامل ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 
بابیان اینکه در طی یکسال گذشته اقدامات مجدانه ای جهت استفاده 

از توان سرمایه گذاران خارج از مجموعه شهرداری در خصوص توسعه 
شبکه فیبر نوری انجام شده تصریح کرد در این مدت فراخوان رسمی 
و عمومی نیز به منظور شناسایی سرمایه گذاران مجرب و عاقه مند به 
این حوزه برگزار شده است. با توجه به شرایط و ضوابط موجود و الزامات 
قانونی و امنیتی، این موضوع با احتیاط بیشتری در حال پیگیری است و 

امیدواریم در ابتدای سال آینده به نتیجه نهایی برسیم.
وی افزود: با توجه به توسعه کاربری های فناوری اطاعات و ارتباطات 
در جهان و کشور ما، به نظر می رسد استفاده از این ابزار نوین ارتباطی 
نقش بسزایی در کاهش هزینه های جاری شهرداری به ویژه در حوزه 
ارتباطات و نظارت داشته و در صورتیکه به شکل مناسب و برنامه ریزی 
شده مورد اســتفاده قرار گیرد، امکان توســعه آن در تمامی حوزه ها 

فراهم خواهد بود.

مهر
گـــزارش
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سیاست بنیاد برکت 
استفاده از ظرفیت سرمایه 

انسانی ، فیزیکی ، مالی و 
سرمایه های بال استفاده 

محسن علیخانى -  شهردار کوهپایهاست

روابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان

شناسه: 718880

 شناسه: 718805

آگهى فراخوان عمومى

فراخوان دعوت به همکاری

شهرداری کوهپایه در نظر دارد جهت راه اندازی و بهره برداری از مجتمع تجاری خدمات رفاهی ورودی شهر کوهپایه و همچنین بوم گردی محل خانه شیخ جواهری 
واقع در شهر کوهپایه را از طریق شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان مشارکت سرمایه گذاری با این 
شهرداری دعوت به عمل می آید درخواست خود را جهت بررسی توان مالی و فنی تا تاریخ 1398/10/24 به شهرداری کوهپایه مراجعه و تحویل نمایند. الزم به 
ذکر است حداقل مبلغ مشارکت جهت هر یک از موارد فوق الذکر حدود 30/000/000/000 (سی میلیارد) ریال می باشد که پس از انجام مراحل قانونی و بررسی ها و 

برآوردهای فنی امکان افزایش یا کاهش آن نیز می باشد. 

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان در نظر دارد در طول فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی 
در سال 1399 از خدمات کارکنان دولتی پس از ارائه آموزش های الزم به عنوان عامل تشخیص و یا عامل ذیحساب 

(عامل ذیحساب صرفا از پرسنل رسمی دولت) در مراکز خرید استفاده نماید.
لذا از کلیه افراد واجد شرایط در سازمان ها و ادارات دولتی درخواست می شود تقاضای همکاری خود به صورت 
مامور به همراه گواهی اشتغال به کار و موافقت کتبی دستگاه اجرایی حداکثر تا ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به 
آدرس: اصفهان، خیابان آزادگان، دبیرخانه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ارسال و در صورت نیاز 
به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36695159 یا 09133180468 با آقای کرمی و یا شماره 36686670 داخلی 
143 با آقای سرانی تماس حاصل فرمایند. ضمنا حق الزحمه افراد در قالب ضوابط مربوط به فوق العاده ماموریت 

کارکنان دولت پرداخت خواهد شد. 

نوبت اول

بازار کار در اخبار اصفهان
برای چــاپ آگهی های اســتخدامی 
و جویای کار خود می توانید با شــماره  

32274500 تماس حاصل فرمایید  

صفحه 3

 چگونه است؟ درواقع  چگونه است؟ درواقع  چگونه است؟ درواقع 
برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 

 میلیارد  میلیارد  میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 

می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست 

برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال 

کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت 
نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال 

برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 
رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال 

سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 
می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست 

امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...

8

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه  عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه 

را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/10/15 مى باشد. 

* مناقصه گران در صورت نیاز به  اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس: بهارستان، بلوار امیر کبیر 
مراجعه و یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 232 تماس حاصل نمایند. 

** الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه اجرای پروژه  را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و 
یا نقدی اقدام نماید.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934   
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی 

پاکت ارزیابی 

مدت 
پیمان

1 2098001352000028

عملیات اجرایی حفظ و 
نگهداری و توسعه فضای 

سبز شهر جدید بهارستان 
(شامل تهیه نهال و گل و 

گیاه ، نگهداری و آبیاری و 
تکمیل شبکه آبیاری) 

حداقل رتبه 5 
رشته 

کشاورزی
52,435,992,0002,622,000,000

تا ساعت 19 
روز شنبه 

1398/10/21

تا ساعت 19 
روز سه شنبه 
1398/11/01

 ساعت 10 روز 
چهارشنبه 
1398/11/02

12 ماه 

آگهـى مناقصـه عمومـى یک مرحله ای

شرکـت عمران شهـر جدیـد بهارستـان

نوبت اول

شناسه: 721651

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا 

8

آگهی فراخوان مزایده عمومی
شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

شماره مزایده :   003- 1400 / ش ن س
شرح مزایده : فروش حدود 895.11 کیلوگرم ادتیو ضایعاتی

جهت سایر اطالعات و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1400/03/23  لغایت  روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02  
به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد. 

نوبت اول
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طاهره چنگیز در نشست بررسی مشکالت 
نسخه نویسی الکترونیکی که با حضور مجازی 
روسای بیمارستان های استان اصفهان، برگزار شد، 
اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیکی یکی از تکالیف قانون برنامه 
ششم اســت که تاکنون به طور جدی اجرا نشده است. پیش از آن 
تبادل الکترونیک اسناد به عنوان پایلوت کشور در اصفهان اجرا شد، 
اما در مورد نسخه الکترونیک تاکنون اقدام اساسی انجام نداده ایم، 

چون معتقد بودیم کار باید اصولی انجام شود.
وی با بیان اینکه نسخه نویســی الکترونیک، وسیله است که برای 
استفاده از آن باید از مواهبی نیز برخوردار شویم، گفت: باید به نوعی از 
این وسیله برای نظارت بهتر استفاده کنیم، در عین حال معتقد بودیم 
استفاده از این مسیر نباید کار حوزه درمان را مضاعف یا سخت تر کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با تاکید بر اینکه ابزارهای 
الکترونیک معموالً کار را تســهیل می کنند، اما اگر خدمات تحت 
شعاع قرار گیرد نقض غرض است، تصریح کرد: خدمات الکترونیک 

باید در خدمت درمان باشد و نه برعکس.

وی ادامه داد: اصرار داشتیم نسخه نویسی الکترونیک در یک بستر 
واحد باشــد و بتوان از داده ها اســتفاده کرد، امکان نسخه نویسی 
الکترونیک فقط روی کامپیوتر نباشد و بر روی وسایل الکترونیک 
دیگر هم قابل اجرا باشد و مواردی از این دست، اما متاسفانه این اتفاق 
نیفتاد و در عمل با وجود همه گالیه ها و ناخرسندی ها از نحوه انجام 
کار، باید این کار را انجام دهیم. چنگیز با اشاره به اینکه نسخه نویسی 
الکترونیک تکلیف باالدستی برنامه ششم توسعه است و اگر انجام 
ندهیم محکوم به ترک فعل هستیم، افزود: عالوه بر این اگر این کار را 
انجام ندهیم مطالبات ما از سازمان های بیمه گر پرداخت نمی شود و 
مجبوریم اشکاالت را برطرف کنیم، هرچند برخی از اینها در اختیار 

استان نیست و باید از طریق کشور انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه هنوز اشکاالت 
نرم افزاری وجود دارد، گفت: محدودیت سخت افزاری وجود دارد و 
اعتباری برای تأمین سخت افزارهای مورد نیاز در اختیار دانشگاه قرار 
نگرفته است، ضمن اینکه مشکالت مدیریتی و نبود پانل مدیریتی 

هم وجود دارد، اما ناچار به اجرا هستیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم تصور نشود شرایط بیمارستان ها را 
درک نمی کنیم، در شرایطی هستیم که تعلل در انجام نسخه نویسی 
الکترونیکی آسیب بیشتری به مجموعه می زند، بنابراین چاره ای 

نداریم جز اینکه شروع کنیم و به مرور مشکالت را برطرف کنیم.
چنگیز، تهیه زیرساخت های سخت افزاری و سیستم های کامپیوتری 
را بخشی از دغدغه های دانشــگاه علوم پزشکی برای اجرای نسخه 
الکترونیک دانســت و افزود: باید سیســتم هایی داشته باشیم که 

قابلیت های الزم را داشته باشد.
وی در مورد بیمارانی که تحت پوشــش هیچ بیمه ای نیستند اعم 
از ایرانی و اتباع خارجی، توضیح داد: تا زمانی که تحویل نسخه در 
داروخانه ها به صورت فیزیکی امکانپذیر است، باید همان روال سابق 
طی شود، اما اگر به جایی رسیدیم که داروخانه به هیچ عنوان و بدون 
نسخه الکترونیک به بیمار دارو تحویل ندهد که فکر نمی کنم کمتر 
از یکی دو سال آینده انجام شود، باید فکر دیگری کرد، اما تا آن زمان 
کما فی سابق خدمات رسانی به این بیماران از طریق نسخ فیزیکی 

انجام می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد
اجرای ۵۰ درصدی نسخه الکترونیک در اصفهان

اصفهان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر نسخه الکترونیک به صورت فیزیکی نوشته و ارسال می شود، گفت: 
اما نوشتن و ارسال نسخه الکترونیک در حدود ۵0 درصد از بیمارستان ها و مراکز درمانی استان انجام می شود که انتظار داریم خیلی بیشتر از 

این باشد.
ایرنا

خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
... اجتماعي قابل تعمق و بررسي 
مي باشد و درمان آن در سنین 
جوانــي از هزینه هاي هنگفت 
جهت جراحي و درمــان این 
ناهنجاري در آینده جلوگیري 
مي کند. البته ایــن ورزش ها 
زمان بر است و تا بهبودی کامل 
بیمار باید بر آنها مداومت کند 
اما هم از لحاظ اقتصادی و هم 
جسمی و روحی بسیار بهتر از 
عمل جراحی است. این صحبت 
به نشــانه   این نیست که تمام 
این قبیل عمل ها  را باید متوقف 
کرد اما بسیاری از این عمل ها 
غیر ضــروری هســتندکه به 
دالیل مختلف هم چون گرفتن 
هزینه از بیمار و یا نا آگاه بودن 

پزشک توصیه می شوند.
بیهوشــی، ضعف بدن، ریزش 
مو، هزینه باالی مســکن ها و 
دارو های کنترل درد و عفونت 
که ســاالنه اقتصاد درمان را با 
چالش مواجه می کنند برخی 
از عــوارض جراحی  هســتند. 
از ســوی دیگر برخی بیماران 
به صورت بیمارگونــه تمایل 
به جراحی زیبایــی دارند. در 
بســیاری از موارد دیده شده 
که جراحی بینی برای بیماران 
عملی غیرضروری به حســاب 
می آید ولی فرد بیمار متقاضی 
جراحی اســت. این افراد فقط 
به عمل بینی اکتفا نمی کنند 
و انــواع جراحی هــای دیگر 
را انجام دهد. ایــن معضل در 
همه جای دنیا وجود دارد ولی 
در ایران شــاید بتوان گفت که 
خیلی بیشتر است. یعنی افراد 
به جــای اینکــه ورزش کنند 
به عمل جراحی پیکر تراشــی 
روی می آورند  و به نظرشــان 
بهترین راه را انتخاب کرده اند 
در صورتی کــه نمی دانند آنها 
تنها، راحت ترین راه را انتخاب 
کرده اند و عــوارض این چنین 
 عمل هایی تا آخر عمــر با آنها 

می ماند.
توســعه نــوآوری در صنعت 
ورزش می توانــد بســیاری 
 از ایــن مشــکالت را حــل

 کند. اگر مردم اطالع داشــته 
باشــند که با نوآوری هایی که 
در نــوع حــرکات اصالحی و 
دستگاه های ورزشــی ایجاد 
شده می توانند به اهداف خود 
در زمینه زیبایی و یا حتی غلبه 
بر برخی بیماری را دست یابند 
شــاید تمایل کمتری به تیغ 
جراحی نشان دهند. روز گذشته  
سورنا ســتاری معاون علمی و 
فناوری ریاســت  جمهوری از 
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 

ورزشی بازدید کرد. 
وی در ایــن بازدیــد اظهــار 
کرد: در تالشــیم بــا حمایت 
از تیم هــای اســتارت آپی، 
نوآوری هــا در صنعت ورزش 
را توســعه دهیم. ایــن مرکز 
فضایی بــرای ورود نــوآوری 
و فنــاوری به عرصه ورزشــی 
کشــور بوده و ایــن نوآوری ها 
می توانــد تحــول بزرگی در 
حوزه ورزشی ایجاد کند. باید 
کاری کنیم که تجاری ســازی 
 ایده ها در حوزه ورزش شتاب

 بگیرند.
البته شــاید عمر ایــن دولت 
به قول های داده شــده کفاف 
نیابد اما این صحبت ها باید در 
دولت های بعدی عملی شود تا 
در ســال های آتی که کشور ما 
با جمعیتی میانســال رو به رو 
خواهد شد از پس نیاز های آنها 
برآید و میانساالن مان نیز مانند 
جوانانمــان در نبود امکانات به 

سر نبرند.
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تخلفات بارز و عمده انتخاباتی در استان اصفهان گزارش نشده است
رییس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: تاکنون تخلف بارز و عمده انتخاباتی در این استان گزارش نشده 

و روند برگزاری این رخداد سرنوشت ساز تا به حال به خوبی پیش رفته است.
حیدر قاسمی در جمع خبرنگاران در استانداری اصفهان درباره تخلفات احتمالی افزود: برای کاهش هرگونه 
تخلف، ستاد پیشگیری جرائم انتخاباتی با محوریت دادگستری از یک سو و بازرسی انتخابات از طرفی دیگر 

به صورت مستقل فعالیت می کنند که تا به امروز فرایندی مطلوب گزارش شده است. وی ادامه داد: انتخابات 
پیش رو به دلیل شیوع ویروس کرونا با دوره های گذشته متفاوت شده است اما باید به این نکته اشاره کنیم که 

هیچ شهری در استان قرمز نیست و روند بستری ها و فوتی های ناشی از بیماری کووید-۱۹ کاهش پیدا کرده است 
که می تواند به برگزاری انتخابات پرشورتر کمک کند. قاسمی اضافه کرد: تدابیر پیشگیرانه و مربوط به پروتکل های بهداشتی 

به خوبی اتخاذ شده است و ۳۰۰ شعبه رأی گیری در مقایسه با دوره گذشته اضافه شده است تا شلوغی کمتری در شعب شاهد باشیم. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان توزیع اقالم بهداشتی و آموزش های مرتبط با همه گیری بیماری کووید-۱۹ در شعب رأی گیری 
را به عنوان فعالیتی دیگر برای کاهش میزان آمار ابتال به بیماری عنوان کرد و ادامه داد: رای دهندگان و شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند 

که شرایط برگزاری از حیث موضوعات پزشکی و بیماری بطور رعایت می شود.

نقاشی و چاپ روی پارچه با مسابقه  نقشی از میراث هنری شهر 
مسابقه  نقشی از میراث هنری شهر  به مناسبت روز جهانی صنایع دستی از سوی خانه کودک برگزار می شود. 
مدیر خانه کودک گفت: مسابقه  نقشی از میراث هنری شهر  به مناسبت روز جهانی صنایع دستی و در 

حمایت از هنر صنایع دستی برای کودکان رده سنی 4 تا ۱2 سال برگزار می شود.
زهرا کاظمی افزود: کودکان می توانند از هر یک از هنرهای صنایع دستی اصفهان شامل میناکاری، قلمزنی، 

قلمکاری، نگارگری و فیروزه کوبی تصویری را انتخاب و به یکی از دو شیوه نقاشی روی پارچه یا هنر چاپ، 
روی لباس خود چاپ یا طراحی کنند.

وی تصریح کرد: هنر نقاشی و چاپ روی پارچه جزو صنایع دستی محسوب می شود که با هدف جلب توجه کودکان 
 @esfkidshome به این هنر، فیلمی از آموزش چاپ و نقاشی روی پارچه در صفحه اینستاگرام خانه کودک به آدرس

قرار گرفته تا کودکان با مشاهده آن با این هنر آشنا شده و بتوانند در مسابقه شرکت کنند.
وی ادامه داد: کودکان پس از اجرای طرح خود باید فیلم یا عکس آن را تا 28 خرداد به شماره ۰۹۹2785۹475 در واتس اپ ارسال نمایند.

مدیر خانه کودک اظهار داشت: پس از دریافت فیلم ها و عکس ها به 2۰ اثر خالقانه و زیبا جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با تلفن خانه کودک به شماره ۳6275۰4۰ تماس حاصل کنند.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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 امسال بیشتر 
نیروگاه های برقابی 
دچار مشکل شدند 

چون خشکسالی در 
مخازن سدی در ۵۳ 

سال گذشته بی سابقه 
است و سد زاینده رود 
نیز از این امر مستثنی 

نیست

وی علــت ایــن کاهش 
ظرفیــت را از یک ســو 
خشک شــدن چاه های 
فلمن و کم شدن ظرفیت 
دیگر چاه ها و از ســویی 
اضافه شدن برخی صنایع 
حســاس و راهبــردی 
به حوزه آب شــرب مانند پاالیشــگاه، 
پتروشیمی و نیروگاه عنوان کرد و گفت: 
این صنایع در گذشــته از آب رودخانه 
استفاده می کردند ولی در شرایط حاضر 
با خشکی زاینده رود از آب شرب استفاده 

می کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان 
افزود: ســال 8۹، ۹۳5 هزار انشعاب در 
استان اصفهان وجود داشت که االن به 

یک میلیون و 4۱2 هزار رسیده است.
امینــی خاطرنشــان کــرد: اکنــون 
تصفیه خانه باباشیخعلی ظرفیت تصفیه 
۱۱.۳ مترمکعب آب در ثانیه را دارد که 
با احتساب چاه ها و دیگر منابع درمجموع 
ظرفیت تأمین آبی استان ۱۳ هزار و 85۰ 
لیتر در ثانیه است و این در حالیست که 
نیاز آبی اســتان ۱7 هزار و 5۰ لیتر در 

ثانیه است.

وی اضافه کرد: امسال بیشتر نیروگاه های 
برقابــی دچار مشــکل شــدند چون 
خشکسالی در مخازن سدی در 5۳ سال 
گذشته بی سابقه است و سد زاینده رود نیز 

از این امر مستثنی نیست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان 
افزود: بارش ها در سال آبی جاری به زیر 
۹۰۰ میلی متر رسیده که شرایط سختی 

را برای استان ایجاد کرده است.

  تکمیل ســامانه دوم آب شرب 
اصفهان ضروری است

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان تصریح کرد: یکی از دالیل مهم 
وضعیت نامناسب شــرایط تأمین آب 
شرب، افت فشــار و قطع آب در برخی 
شهرســتان های اســتان در مدار قرار 
نگرفتن ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 

است.
امینی با بیان اینکه این ســامانه باید در 
سال 87 در مدار قرار می گرفت، گفت: با 
همت استاندار فعلی و با تزریق اعتبارات، 
شرکت آب منطقه ای پیگیر اجرای این 

طرح شده است.
وی همچنین با اشاره به اعالم هواشناسی 
مبنی بر افزایش دمای هــوا در روزهای 
جمعه، شنبه و یکشنبه به حدود 4۰ تا 4۱ 
درجه سانتیگراد گفت: روزهای سختی 
را در حوزه آب شرب در پیش داریم زیرا 
وقتی که دما از ۳۹ درجه به باال می رود 
هر یک درجه افزایش دما ۱۰ درصد به 
مصرف آب شــرب به دلیل پیوستگی 
استفاده بیشتر از وســایل سرمایشی، 

کولرها و استحمام اضافه می شود.
زاینده رود به طول افزون بر 4۰۰ کیلومتر 
بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران 

است که از کوه های زاگرس مرکزی بویژه 
زردکوه سرچشــمه می گیرد و در کویر 
مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود 
و در نهایت به تاالب گاوخونی در شــرق 

اصفهان می ریزد.
این رودخانه که نقشــی اصلــی و مؤثر 
در پایداری محیط زیســت، تأمین آب 
آشامیدنی، رونق کشــاورزی و اقتصاد 
منطقه مرکزی و هستی تاالب گاوخونی 
دارد، به علت برداشــت های غیرقانونی 
در باالدست، انتقال آب به حوضه دیگر، 
تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی 
بارندگی ها، به یک رودخانــه با جریان 
دوره ای تبدیــل و در پایین دســت در 
فصول گرم بویژه تابستان و حتی دیگر 
فصول مانند چنین روزهایی که در حال 
 سپری کردن هستیم با خشکی مواجه 

شده است.

نمره بحران بی آبی و خشکسالی در اصفهان چند است؟  

کمبود بیش از سه متر مکعب بر ثانیه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: این استان با آغاز 
فصل گرم سال و افزایش مصرف با کمبود ۳.2 مترمکعب بر ثانیه 

آب شرب مواجه است.
هاشم امینی به مقایسه ای بین ظرفیت آبی استان اصفهان در 
ســال ۸۹ و ۱۴00 پرداخت و افزود: ظرفیت آبی در سال ۸۹ به 
میزان ۱۵.۳ متر مکعب آب بود کــه اکنون به ۱2.۸ متر مکعب 

رسیده است.

       مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان: یکی از دالیل مهم وضعیت نامناسب شرایط تأمین آب شرب، افت فشار و قطع آب در برخی شهرستان های استان در 
مدار قرار نگرفتن سامانه دوم آبرسانی اصفهان است

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 دریکصدوسومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
 استان اصفهان عنوان شد:

ارتقاء ۱2 رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص 
محیط کسب و کار

دریکصدوسومین جلسه شورای گفتگو، رئیس 
اتاق بازرگانی اصفهان از ارتقاء ۱2رتبه ای اصفهان 
در بهبود شاخص محیط کسب و کار و کسب رتبه 
نخست کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان 
در ارزیابی مشترک دبیرخانه شورای گفتگوی ملی و وزارت کشور در 

سال ۱۳۹۹ خبرداد. 

عباس رضایی، استاندار اصفهان در این جلسه با تبریک والدت حضرت فاطمه 
معصومه ســالم اهلل علیهاو دهه کرامت، کسب رتبه نخســت کشوری شورای 
گفتگوی اســتان اصفهان در بین ۳۱ اســتان و دریافت امتیــاز کامل در همه 

شاخص های ارزیابی شده را، حاصل همدلی کلیه اعضاء شورا دانست .
وی ضمن تقدیر از فعالیت های موثر اتاق بازرگانی اصفهان در کلیه زمینه ها بویژه 
درراستای هرچه بهتر شدن شرایط اقتصادی استان، از ایجاد ساز و کارراه اندازی 
ایرالین اصفهان با پیگیری اتاق بازرگانی و همدلی فعاالن بخش خصوصی  خبرداد.

رضایی همچنین ضمن ابراز خرسندی از دســتاوردهای برگزاری نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان باحضور شرکت های 
معتبر از سراسرکشور، برگزاری این رویداد نمایشگاهی را نویدبخش روزهای پر 
رونق این صنعت در اصفهان و کشوردانست و خواستار برگزاری نمایشگاه اینچنینی 
در حوزه صنعت نساجی شد. رئیس شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
استان اصفهان همچنین از انعقاد قرارداد کارخانه نوآوری اصفهان خبرداد و ابراز 

امیدواری کرد این مهم هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب برسد.
 رضایی ضمن خیرمقدم به رئیس اتاق بازرگانی شهرکرد و دبیرشورای گفتگوی 
دولت وبخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری وهیأت همراه، ابراز امیدواری 
کرد این حضور سرآغاز حرکت دوستانه و برادرانه دو استان برای تعمیم و تعمیق 

تعامل هر چه بیشترطرفین باشد.   
مسعودگلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیزدرابتدای این جلسه گفت:  
براساس نتایج هجدهمین دوره پایش محیط کسب و کار ارایه شده از سوی اتاق 
ایران، رتبه اصفهان از 26 به ۱4 ارتقاء یافت. وتالش جمعی بخش خصوص و دولتی 
منجر به ارتقاء چشمگیر شاخص های محیط کسب و کار و ارتقاء ۱2 رتبه ای استان 

در بهبود شاخص محیط کسب و کارشد.
وی این نتیجه را حاصل روحیه خدمت و جهاد مسئولین در استان اصفهان دانست.

دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ابراز امیدواری کرد عملکرد 
تعداداندک دستگاه اجرایی موردانتقاد بخش خصوصی نیزباهدایت و راهبری 
استاندار محترم درمسیر مناسب قرارگرفته تا شاهد اصفهانی بالنده و حامی فعاالن 
اقتصادی باشیم. گلشیرازی ضمن اشاره به کسب رتبه نخست کشوری شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان و دستیابی به امتیاز کامل در کلیه 
شاخص های موردارزیابی، این مهم را نتیجه ممارست ، کارکارشناسی و فعالیت 

برمدار تفکر و تعقل  و حضورمنظم، منسجم و هدفگرای اعضاء شورا دانست.
وی با بیان اینکه شورای گفتگوی استان اصفهان به عنوان یک مدل موفق مورد 
رصد قرار گرفته اســت، افزود:حفظ این جایگاه نیازمند ممارســت و پیگیری 
فزون تر است. وی در ادامه ضمن خوشامدگویی به رئیس اتاق بازرگانی شهرکرد 
ودبیرشورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری، گفت: 
به دلیل مقاربت و نزدیکی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری از ایشان 
دعوت شد تا در یکصد و سومین جلسه شورای گفتگوی اصفهان حضور یابند، وی 
ابرازامیدواری کرد با تعریف کار مشــترک در دو استان بتوان از طریق ایجاد هم 

افزایی فزون تر، نتایج مثبتی را در اقتصاد ملی  رقم زد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه تاکید کرد: به عنوان نماینده بخش خصوصی 
کشور بر این باورهستم که برای رسیدن به ســعادت، گریزی جز حضور فعال 
درموضوعات اجتماعی نیست. وی گفت: فعاالن بخش خصوصی قطعا حضوری 
گسترده و پرشور در انتخابات پیش رو خواهند داشت. و اتاق بازرگانی اصفهان برای 

برگزاری هرچه پرشورتر انتخابات مشارکت خواهد کرد.
همچنین احمدی، رئیس اتاق بازرگانی شهرکرد و دبیرشورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری ضمن تشکر از استاندار و رئیس 
اتاق بازرگانی اصفهان به منظور دعوت به حضور در جلسه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان گفت: مردم دو استان اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری از دیرباز بایکدیگر برادر هستند وبرخی مسایل ایجاد شده در میان دو 

استان نیز بااین حس برادری قابل حل است.

اتاق بازرگـــانی

راهبه و یک زن 
ودختر ارمنی
از سری 
عکس های 
ارنست هولتسر
برگرفته از 
کتاب »میراث 
اصفهان- قاجار 
تا پهلوی به 
روایت تصویر«

اصفهان
قدیم

مسکـــــن

جاماندگان ثبت نام در سامانه امالک و اسکان بخوانند

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: مهلت 
ثبت اطالعات ملکی و سکونتی سرپرستان خانوار تا 

پایان مهرماه ۱۴00 تمدید شد.

علیرضا قاری قرآن با اعالم این خبر، اظهار کرد: پیش از این ۱۹ خرداد ماه آخرین 
فرصت جهت ثبت نام در سامانه امالک و اسکان اعالم شده بود که با توجه به اتمام 
این زمان، بنابر اعالم وزارت راه و شهرسازی مهلت خود اظهاری و ثبت اطالعات 
ملکی و سکونتی خانوارها توسط سرپرستان خانوار تا پایان مهرماه ۱4۰۰ تمدید 

شد.    
وی افــزود: افراد جامانــده از ثبت نام مــی توانند بدون در نظــر گرفتن آخرین 
 رقم کــد ملی شــان، اطالعــات ملکــی و ســکونتی خــود را در این ســامانه 

درج کنند.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: افزایش مهلت زمانی ثبت نام از سوی 
وزارت راه و شهرسازی از چند روز قبل به ستاد ملی کرونا پیشنهاد شده بود که در 
جلسه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا و در جهت کاهش ازدحام و مراجعات حضوری 
مردم به مراجع ذی ربط برای ثبت اطالعات، تمدیــد این زمان مورد موافقت قرار 

گرفت.  
وی خاطرنشان کرد: طبق الزام قانونی )اصالحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹( تمام سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک 
و مستاجر مکلف شدند تا اطالعات محل سکونت و امالک خود را با مالکیت رسمی، 
وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی امالک و اسکان کشور به نشانی 

http://amlak.mrud.ir ثبت کنند.  
قاری قــرآن افــزود: برابــر اعــالم وزارت متبوعــه پــس از ثبــت نــام افراد 
در ســامانه، کــد یکتایــی )آدرس الکترونیــک خانــوار( برایشــان صــادر 
 می شــود و از این پس دریافــت تمام خدمات دولتــی مبتنی بر ایــن کد یکتا 

خواهد بود.  
وی تاکید کرد: ثبت نکردن و ثبت مشــخصات اشــتباه امالک در سامانه جامع 
امالک و اسکان، جرایم سنگینی به دنبال دارد، بنابراین در صورت نبود اطالعات 
ملکی در این ســامانه، مالیات بر خانه خالی برای ملک در نظر گرفته می شود که 
برای سال اول 6 برابر، سال دوم ۱2 برابر و سال سوم ۱8 برابر اجاره سالیانه واحد 
 مسکونی اســت. همچنین ثبت اطالعات اشــتباه، دو برابر این میزان مالیات را

 به همراه دارد.

ایسنا
خـــبــــر

اخبار اصفهان
خـــبــــر



 وجود ترکیبات خطرناک محرک شیشه
 در کپسول های الغری غیرمجاز

مدیرکل آزمایشــگاه های مرجع کنترل ســازمان غذا و دارو گفت: 
براساس آزمایش ها، کپســول های الغری که در فضای مجازی به 
فروش می رسد، وجود ماده خطرناک مت آمفتامین )شیشه( در این 

فرآورده ها اثبات شده است.
 سید محمود مسیحا هاشــمی اظهار کرد: اداره کل آزمایشگاه های 
مرجع کنتــرل غذا، دارو و تجهیزات پزشــکی ســازمان غذا و دارو 
نمونه هایی از کپســول قاچاق و تقلبی که با ادعای فراورده گیاهی 
الغری به نام »گلوریــا« در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی 

به فروش می رسد، مورد بررســی و آزمایش قرار داده است، که در 
ارزیابی های دقیق آزمایشگاهی مشخص شــد، این فراورده تقلبی 
حاوی ماده غیرمجاز و خطرناک مت آمفتامین )ماده مخدر شیشه( 
بوده که عــوارض خطرناک و جبران ناپذیــری دارد.وی افزود: مت 
آمفتامین )شیشــه( موجود در این محصــول و همچنین تولیدات 
دست ســاز برخی عطاری ها بصورت ترکیب با ســایر فراورده های 
گیاهی به عنوان کاهش دهنده اشتها استفاده می شود. منابع مختلف 
غیرمجاز، این فراورده های تقلبی را تولید و به عنوان برند اروپایی در 
وبسایت های فروش اینترنتی، فضای مجازی و بعضی عطاری ها عرضه 
می کنند.مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو 
تصریح کرد: با توجه به نوع، شکل و محتویات داخل فراورده الغری 

با عنوان »گلوریا« و پیگیری از اداره کل نظارت بر امور فراورده های 
طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو مشخص شد این محصول 

فاقد مجوز است.
دکتر هاشمی خاطر نشــان کرد: تمهیدات الزم با همکاری دستگاه 
های ذیربط برای برخورد با متخلفان و جمع آوری این فراورده تقلبی 

و سایر ترکیبات مشابه صورت گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به برچسب اصالت روی محصوالت سالمت 
محور هنگام خرید، اظهار کرد: اســتعالم فراورده از ســامانه تیتک 
www.TTAC.IR و سامانه پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ امکان پذیر است و 
اطمینان از اصالت فراورده ها تنها با تطابق اطالعات روی برچسب و 

پاسخ دریافتی از سامانه حاصل می شود.

واکسن کووایران مجوز مصرف اضطراری گرفت
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:  واکسن کووایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان 

نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری مصرف عمومی از وزارت بهداشت دریافت کرد.
  علیرضا وهاب زاده در توییتی نوشت:  روز بعد از تزریق واکسن کووایران برکت، هیچ عارضه ای نداشتم به جز حس غرور و عزت ملی .

دم تمامی دانشمندان گمنام ایرانی گرم.
وی ادامه داد: واکسن کووایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز 

اضطراری مصرف عمومی را از وزارت بهداشت دریافت کرد. ایرانی بخواهد می تواند...
وهاب زاده تصریح کرد:  پیک چهارم در حدود ۲۰ هزار قربانی برجای گذاشــت و هنوز هم به آمار فوتــی زیر ۱۰۰ نفر در فرودین ماه 
بازنگشتیم. اگر آن  روزها که وزیر بهداشت برای ممنوعیت  ســفرها التماس می کرد، به جای تخریب و حمله سیاسی از صحبت های 
کارشناسی او حمایت می شد، شاید امروز بسیاری از پدرها و مادرها زنده بودند. همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی روز دوشنبه در آیین بیست و نهمین پویش ره سالمت و افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک در 
سالن غدیر استانداری مرکزی در اراک گفت:  مجوز مصرف واکسن ایرانی کوبرکت روزیکشنبه صادر شده است.وی تصریح کرد: امروز 

ایران اجازه مصرف اضطراری واکسن ایرانی کوبرکت را اخذ کرده و مجوز واکسن پاستور هم هفته آتی صادر می شود.

مقصر اصلی وضعیت موجود دارو رئیس سابق بانک مرکزی است
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ورود این کمیسیون به کمبود و نایاب شدن برخی داروها خبر داد و گفت: مقصر اصلی وضعیت 
موجود دارو عبدالناصر همتی رئیس ســابق بانک مرکزی است زیرا نســبت به اختصاص ارز بی توجهی کرده است، کمیسیون بهداشت به 
کمبود و نایاب شدن برخی داروها ورود خواهد کرد، رفع مشکالت حوزه دارو دغدغه همیشگی کمیسیون بهداشت است و این موضوع را به 

صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.
 حسینعلی شهریاری در واکنش به کمبود و نایاب شدن برخی داروها در کشور گفت: کمیسیون بهداشت مجلس بارها در این زمینه با رئیس 

جمهور مکاتبه و ابراز نگرانی و بر ضرورت اختصاص ارز برای واردات دارو تاکید کرده است.
رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس ادامه داد: طی هفته های اخیر در نامه ای به رئیس جمهور تاکید کردیم که استمرار وضعیت 
موجود و عدم تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی مشکالت جدی را برای مردم به ویژه بیماران صعب العالج، خاص و نادر ایجاد خواهد 

کرد اما متاسفانه جواب منطقی به ما ندادند و نسبت به این دغدغه ملی بی توجهی شده است.
وی در پایان افزود: مقصر اصلی وضعیت موجود دارو عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی است زیرا نسبت به اختصاص ارز بی توجهی 
کرده است، کمیسیون بهداشت به کمبود و نایاب شدن برخی داروها ورود خواهد کرد، رفع مشکالت حوزه دارو دغدغه همیشگی کمیسیون 

بهداشت است و این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.
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شرط حضوری 
شدن دانشگاه ها 

از ترم آینده
رییــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهران بــا بیان 
اینکه اگر تزریق واکســن 
در شهریور انجام شود شاید 
بتوانیــم آموزش حضوری 
داشته باشــیم،گفت: نمی 
توانیم نسخه واحدی برای 
تمامــی دانشــگاه ها در 
نظر بگیریم و بهتر اســت 
دست آنها را برای آموزش 

حضوری باز بگذاریم.
 دکتر عباســعلی کریمی 
گفــت: هفته گذشــته در 
جلسه ای با حضور روسای 
دانشگاه های پزشکی و غیر 
پزشــکی، بحث شروع ترم 
تحصیلی جدید و بازگشت 
به آمــوزش ها بــه حالت 
حضوری مطرح شد. البته 
دانشگاه های علوم پزشکی 
در این مــدت با ۴۰ درصد 
ظرفیت همچنان فعالیت 
داشــتند و لذا از این حیث 
نسبت به سایر دانشگاه ها، 

جلوتر هستند.
وی آمــوزش حضــوری 
دانشــجویان را مســتلزم 
آماده ســازی خوابگاه ها 
دانســت و گفت: به دلیل 
از  بســیاری  ترخیــص 
پیمانــکاران در خوابــگاه 
ها، در صــورت آغاز به کار 
مجدد آنها بایــد آمادگی 
الزم برای آن وجود داشته 

باشد.
رییــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهران در بخش 
دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره به میزان بســتری 
در  کوویــد  بیمــاران 
بیمارستان های دانشگاه، 
افزود: ایــن آمــار و ارقام 
محصــول حــدود ۱۷ ماه 
تــالش خســتگی ناپذیر 
همــکاران در واحدهــای 
مختلــف بیمارســتانی و 
ستادی اســت لذا باید به 
آنها خسته نباشید بگوییم.

وی اظهار کرد: کسی نمی 
تواند پیــش بینی کند که 
مــوج پنجم کرونــا در راه 
اســت یا خیر، اما نقشــه 
جنوب کشــور نشان می 
دهد که در جنوب کشــور 
باز سیر صعودی وجود دارد 
و خطر هنوز به طور کامل 

رفع نشده است.
رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهران بــا بیان 
اینکه اگر تزریق واکســن 
در شهریور انجام شود شاید 
بتوانیــم آموزش حضوری 
داشته باشیم، تصریح کرد: 
نمی توانیم نسخه واحدی 
برای تمامی دانشگاه ها در 
نظر بگیریم و بهتر اســت 
دست آنها را برای آموزش 
حضوری باز بگذاریم. نمی 
توان با یک فرمــول برای 
همه دانشگاه ها یک برنامه 

ثابت در نظر گرفت.
به گــزارش روابط عمومی 
دانشــگاه علوم  پزشــکی 
تهران، دکتــر کریمی در 
پایان به عــوارض تعطیلی 
ها و تاثیر آن بــر کیفیت 
آمــوزش اشــاره کــرد و 
گفت: باید به دقت عوارض 
مســتقیم و غیر مستقیم 
ناشــی از تعطیلــی ها بر 

آموزش را بسنجیم.
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با وجود اعالم این خبر که تزریق دوز دوم واکسیناسیون کرونا با 
واکسن »کوو ایران برکت« بدون عارضه است، اما همچنان برخی 
از پزشکان و محققان نسبت به تزریق واکسن داخلی به جای برخی 

واکسن های خارجی در دوز دوم تردید دارند.

 جام جم آنالین
گزارش
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دکتــر مصطفــی جاللی 
فخر، متخصــص بیماری 
های داخلی درباره آخرین 
وضعیت واکسن »کوو ایران 
برکت« گفت: آنچه مسلم 
است این است که جزئیات 
واکســن برکت هنــوز به 
روشنی مشخص نیست، اما طبق گزارش 
متخصصان و پزشکانی غیر از تیم تولید 
واکســن کوو ایران برکت، این واکسن 
موثر و کم عارضه است و مکانیزمی شبیه 
مکانیزم واکسن سینوفارم چین دارد. تا 
اندازه ای شــبیه که گفته می شود عینا 
کپی دقیقی از واکسن سینوفارم است. 
بنا بر همین پلتفرم مشــابه کســانیکه 
در دوز اول واکسن ســینوفارم دریافت 
کردنــد و دوز دوم اش را پیــدا نمــی 
کنند، چنانچه به گــزارش های تولید 
کنندگان واکســن »کوو ایران برکت« 
اعتمــاد دارند، می تواننــد در دوز دوم 
از واکسن برکت اســتفاده کنند. البته 
قطعا بهتر اســت هر دو دوز واکسن از 
یک نوع باشد، اما به هر حال در چنین 
شرایطی، یکی از راهکارها این است که 
دوز دوم واکســن را با واکسن هایی که 
پلتفرم های مشابه دارند، جایگزین کرد. 
بنا بر نکاتی که ذکر کردم صالح نیست 

کسانیکه در دوز اول واکسن هایی مثل 
آســترازنکا و... را تزریق کردند در دوز 
دوم واکسن »کوو ایران برکت« را تزریق 
کنند. اگر می بینیم که در خارج از کشور 
واکســن های میکس تزریق می کنند و 
به عنوان مثال با فایزر و مدرنا این اقدام 
را انجام می دهند، روی این موضوع کار 
کرده اند و شواهد آن را در اختیار دارند.

 جاللی فخر درباره احتمال از بین رفتن 
اثربخشی دوز اول واکسن های کرونا در 
صورتی که فاصله زمانی تزریق دوز دوم 
از دو یا ســه هفته بگذرد، خاطرنشان 
ساخت: هنوز هیچ تحقیق معتبری در 
این خصوص انجام نشــده که مثال اگر 
شخصی به فاصله ۲-3 هفته واکسن دوز 
دوم را دریافت نکند و در طول ســه ماه 

این کار انجام شود، چه اتفاقی برایش می 
افتد. بنابراین با قاطعیت نمی توان اعالم 
کرد که تزریق دوز دوم واکســن کرونا 
بعد از ســه ماه مانعی ندارد. به گزارش 
هایی که از کانادا مبنی بر ایمنی ســه 
ماهه که در فاصله دو دوز منتشــر می 
شود هم نمی توان استناد کرد. چون در 
آنجا بر اساس واکسن فایزری که تزریق 
می شــود، این گزارش ها را منتشر می 
کنند. بنابراین نمی تــوان با اطمینان 
نتایج حاصل از تزریق واکســن فایزر را 
در کانادا به تمام واکسن های موجود در 

دنیا تعمیم داد.   
 پزشــک بیماری های ریوی، در پاسخ 
به اینکه اگر مثال قرار باشــد تزریق دوز 
دوم واکســنی به هر دلیلی رخ ندهد، 

واکسیناســیون آن فرد بایــد دوباره از 
اول با واکسن »کوو ایران برکت« شروع 
شود؟ خاطرنشان ساخت: موکدا عرض 
می کنم به هیچ وجه نمی توان قاطعانه 
در مورد این مسائل اظهارنظر کرد. چون 
آزمایش یا شــواهدی از انجــام آن در 
دسترس نیســت، اما بهتر است حتی 
به فاصله 9۰ روز فــرد منتظر بماند و از 
همان نوع اول واکسنی که زده، در دوز 

دوم هم استفاده کند.  
جاللی فخر در پایان بــا ابراز امیدواری 
نســبت به روزهای آینده تاکید کرد: به 
نظرم ویروس کرونــا دیگر در تمام دنیا 
نفس های آخرش را می کشد و ما هم در 
ایران حتما نیمه دوم سال را در شرایط 

خیلی بهتری خواهیم گذراند.

واکسن برکت مکانیزمی شبیه سینوفارم دارد
 صدور مجوز مصرف واکسن پاستور در هفته آینده

نمکی گفت: محموله ای که در برکت آماده شده است تحویل معاونت بهداشتی 
خواهد شد و از هفته آینده وارد فرایند تزریق می شود.

 نمکی وزیر بهداشت اظهار کرد: عصر روز گذشته در جلسه سازمان غذا و دارو، 
مجوز اضطراری مصرف واکسن ایرانی کرونا »کوو ایران برکت« صادر شد.او 
افزود: پرونده های واکسن برکت و پاســتور لحظه به لحظه بررسی می شد. 
فاز یک و ۲ انجام شــد و مدت قابل توجهی است که فاز سه شروع شده است. 
تاکنون ۲۵ هزار نفر با واکسن پاستور و ۱۴ هزار نفر با واکسن برکت واکسینه 
شده اند.نمکی ادامه داد: اکثر واکسن های دنیا در کشورهای مختلف فاز سوم را 
گذراندند. امارات و ترکیه فاز سوم واکسن های چینی را انجام دادند و ما هم قرار 
بود اگر فاز یک و ۲ واکسن های ایرانی به خوبی پیش برود و نتایج پس از بررسی 
مشکلی نداشته باشــد؛ مجوز مصرف اضطراری را صادر کنیم.وزیر بهداشت 
تصریح کرد: روز گذشته هر ۲ واکسن، واجد شــرایط دریافت مجوز مصرف 
اضطراری شدند اما واکسن پاستور دو مدرک کم داشت و فعال واکسن برکت 
مجوز مصرف اضطراری گرفت و صدور مجوز مصرف به هفته آینده موکول شد.

او بیان کــرد: امروز محموله ای که در برکت آماده شــده اســت، به معاونت 
بهداشــتی تحویل داده خواهد شــد و از هفته آینده وارد فرآیند تزریق آغاز 
می شود.به گفته نمکی، واکسن تولید مشترک انستیتو پاستور و کوبا نیز هفته 
آینده به مجموعه واکسیناسیون می پیوندد.او با بیان اینکه همه زیرساخت های 
متنوع واکسن جهان در کشور وجود دارد، گفت: واکسن فخرا و رازی وارد فاز ۲ 
 mRNA شده اند و واکسن بقیه اهلل نیزر به زودی وارد فاز بالینی می شود. واکسن
هم در یک شرکت دانش بنیان در مسیر آغاز کارآزمایی بالینی است. واکسن 
سیناژن هم در فاز ۲ بالینی قرار دارد.وزیر بهداشت تاکید کرد: براین اساس تا 
یکی دو ماه آینده به یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده واکسن کرونا تبدیل 

و تا زمستان هم آماده صادرات می شویم.

زنان باردار و شیرده در نوع تزریق واکسن کرونا 
محدودیت دارند

 عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: زنان باردار و شیرده می توانند واکسن 
کرونا را تزریق کنند اما در نوع تزریق واکسن محدودیت دارند.

دکتر مســعود مردانی افزود: اطالعات کافی در زمینه ایمنی واکسن کرونا 
در زنان شیرده وجود ندارد از آن جا که واکســن های کرونا زنده هستند به 
نظر نمی رســد خطری برای نوزاد داشته باشــند.وی اظهار داشت: واکسن 
های سینوفارم،  کووکســین و اســپوتنیک به دلیل محدود بودن اطالعات 
در شــیردهی منع مصرف دارند و  از بین برندهای موجود در ایران واکسن 
استرازنکا بصورت محدود در زنان شیرده تزریق شده است در صورتی که زنان 
شیرده در ریسک باال برای ابتال به کرونا قرار و با ریسک فاکتور برای تشدید 
بیماری در آنها  وجود داشته باشد با صالحدید پزشک معالج می تواند واکسن 
اســترازنکا را تزریق کند و بعد از تزریق این واکسن نیازی به قطع شیردهی 
نیست.این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: زنان باردار در 
مقایسه با سایر افراد در معرض خطر بیشتری برای بیماری کرونا قرار دارند و  
زنان باردار مبتال به کرونا ممکن است در مقایسه با سایر زنان باردار در معرض 
خطر بیشتر عواقب نامطلوب مانند زایمان زودرس باشند.مردانی تصریح کرد: 
مطالعات محدودی در خصوص ایمنی واکسن کرونا در زنان باردر انجام شده، 
تصمیم گیری در این زمینه نیاز به هماهنگی پزشک معالج و زنان باردار دارد 
تا با در نظر گرفتن میزان شیوع بیماری کرونا در جامه ریسک ابتال به بیماری 

و اطالعات محدود در زمینه واکسیناسیون زنان باردار تصمیم گیری شود.

گزارش

 کسانیکه در دوز اول 
واکسن سینوفارم 

دریافت کردند و دوز 
دوم اش را پیدا نمی 

کنند، چنانچه به 
گزارش های تولید 

کنندگان واکسن »کوو 
ایران برکت« اعتماد 
دارند، می توانند در 
دوز دوم از واکسن 

برکت استفاده کنند

سبک زندگی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مردم 
نگران دوز دوم واکسیناسیون کرونا نباشند، گفت: دوز 
دوم واکسن اسپوتنیک را توزیع کردیم. دوز دوم واکسن 
سینوفارم را هم از شــنبه توزیع می کنیم. فاصله بین 
دریافت دو دوز واکسن برای سینوفارم تا هشت هفته و 

برای اسپوتنیک تا ۱۲ هفته ایرادی ندارد.
واکسن ایرانی احتماال هفته آینده وارد بازار می شود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه با اطمینان می 
گویم تا آخر سال همه ۷۰ درصد جمعیت کشور که گروه هدف 
هســتند حداقل یک دوز واکســن را خواهند گرفت که از تولید 
داخل می آید، گفت: اگر مجوز واکسن تولید داخل صادر شود از 
هفته آینده وارد بازار می شود. ما تا آخر خرداد، یک میلیون دوز 
آماده داریم. در تیرماه سه میلیون، در مرداد باالی هفت میلیون  

و از شهریور به بعد ماهانه ۱۰ میلیون دوز واکسن دست ماست.
رئیســی ادامه داد: گروه هدف ما ۵۵ میلیون نفر است که تا آخر 
ســال با توجه به اینکه باالی ۷۰ میلیون دوز واکســن در دست 
داریم، با خیال راحت میتوانیم واکسیناسیون را پیش ببریم. این 

جدای از واکسن هایی است که خریداری کرده ایم.
بدعهدی در تحویل واکسنهای خریداری شده از کووکس

وی ادامه داد: آبان سال گذشته، از سبد کوواکس ۱۶.۸ میلیون 
دوز واکسن خریداری کردیم به علت بدعهدی به دست ما نرسید 
و از آن تعداد حدود ۲ میلیون دوز به دست ما رسید. تالش کردیم 
از کشورهای دیگر هم واکسن بگیریم و قرارداد بستیم اما به کشور 
خودشان اولویت دادند. واکسن در فرودگاه بود که برای ما ارسال 
شود اما دادستانی آن کشور، صدور واکسن را متوقف کرد و اجازه 

نداد به ما برسد.
وی با اشاره به اینکه برخی از خواب بیدار می شوند و می گویند 
سه ماهه کشور را واکسینه می کنند، گفت: کشورهای بزرگ دنیا 
با نظام قوی سالمت به زانو درآمده اند. اینطور نیست که بشود به 

سادگی جمع کرد؛ اینها یا شمردن بلند نیستند یا تا کنون چوب 
نخورده اند. اگر با واقعیت با مسائل برخورد کنیم می توانیم موفق 

باشیم با شعار فایده ای ندارد.
معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
مردم نگران دوز دوم نباشند. دوز دوم واکسن اسپوتنیک را توزیع 
کردیم. دوز دوم واکسن سینوفارم را هم از شنبه توزیع می کنیم. 
فاصله بین دریافت دو دوز واکسن برای سینوفارم تا هشت هفته 

و برای اسپوتنیک تا ۱۲ هفته ایرادی ندارد.
وی تاکید کرد: اینکه واکسن دیگری را به عنوان دوز دوم تزریق 
کنیم فعال در دستوکار نیست و اگر در آینده ثابت شد ممکن است 

این کار را انجام دهیم.
تالش و پیشرفت کار پنج واکسن ساز داخلی

برقراری وضعیت مطلوب واکسیناسیون طی هفته های آتی
رئیسی با بیان اینکه پنج واکسن ساز داخلی به سرعت کار خود را 
پیش می برند، گفت: از سال آینده نیازی به خرید واکسن خارجی 
در زمینه کرونا نداریم. زیرســاخت ها بسیار خوب فراهم شده  و 
ظرفیتی که االن داریم میتوانیم روزانه تا ۵۰۰ هزار دوز واکسن 
تولید کنیم و طی هفته های آتی وضعیت واکسیناسیون مطلوب 

خواهد شد.
کرونا؛ ویروسی عجیب و غریب

معاون وزیر بهداشت در ادامه این برنامه با بیان اینکه گروه هدف 
اصلی ما در امر پیشگیری، دانش آموزان هستند و باید از سفیران 
سالمت دانش آموزی قدردانی کنیم، گفت: قریب به ۱۵ ماه است 
که درگیر بیماری کرونا هستیم. ویروسی که وارد جهان هستی 
شد، بســیار عجیب و غریب و با اجداد خودش هم متفاوت بود. 
ویروس کرونا ویروس جدیدی نبود و قبال باعث ســرماخوردگی 
می شد و حتی در کتاب ها و مراجع پزشکی اشاره کوچکی درباره 

کرونا شده بود.
وی افزود: اما از دو ســال قبل طوری خودش را رونمایی کرد که 
گویی شبیه ویروس سارس و مرس بود، اما باز نسبت به آنها هم 

تفاوت داشت و بسیاری از 
معادالت را به هم ریخت. 
ویروس آنفلوآنزا پاییز و 
زمستان درگیری ایجاد 
می کرد و بهار و تابستان 
کم می شد. دنیا منتظر 
بود ویروس با شــروع 
فصل گرما از بین برود 

اما دیدیم  قوی تر وارد شد و در فصل 
گرما اســتان های جنوبی را درگیر کرد وپیک کرونا در تابستان 

گذشته از استان های جنوبی شروع شد.
اهمیت تهویه مناسب در فضاهای بسته

معاون وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت تهویه مناسب در فضاهای 
بسته گفت: به هرصورت باید در آینده در طراحی فضاهای بسته، 
بحث تهویه را جدی بگیریم. به عنوان مثال سالن های ساختمان 
صداوسیما، تهویه ندارد، خطرناک اســت و این افراد در معرض 
خطر هستند و از جمله مشاغل پرآســیب کسانی هستند که در 
صداوسیما کار می کنند. یا مثاًل باشــگاه های ورزشی عمدتاً در 
زیرزمین ها ســاخته می شوند و تهویه مناســب ندارند و باید در 

آینده بازنگری شوند.
واکسیناسیون معلمان از مرداد

وی با اعالم اینکه مــا این توانایی را داریــم و از مرداد معلمان را 
واکسینه خواهیم کرد و جزو برنامه های اصلی ماست، اظهار کرد: 
حتی در حوزه بازگشایی قادر هستیم رانندگان سرویس مدارس را 
هم واکسینه کنیم تا رفت و آمدها ایمن تر صورت گیرد. اگر لیست 
تأییدیه رانندگان از استان ها در اختیار ما باشد می توانیم آنها را هم 
از آخر مرداد جزو برنامه واکسیناسیون قرار دهیم که این عزیزان 
تا قبل از شروع مدرسه در یک فاصله چهار هفته ای دو دوز واکسن 

را هم دریافت کنند.
معاون وزیــر بهداشــت با بیــان اینکــه بحث اصلــی رعایت 

استانداردهاست 
و آموزش مدیران مدارس و معلمان حائز اهمیت 

است عنوان کرد: اســتانداردها کاماًل مشخص است و آموزش و 
پرورش آن قدر خوب اطالع رســانی کرده که بسیاری از مدیران 
مدارس از کارشناســان ما هم بهتر هستند و این بسیار ارزشمند 
اســت. به عنوان مثال یکی از مدیران مدارس این استانداردها را 
برای مدرسه خودش تعیین کرده بود که  فاصله گذاری مناسب، 
تهویه مطلوب، مدیریت ورود و خروج دانش آموزان، نصب دستگاه 
اتوماتیک ضدعفونی، وجود شــوینده به مقدار کافی، اطمینان 

بخشی به والدین و رضایت والدین از این جمله است.
رعایت بیش از ۹0 درصدی پروتکلها در برگزاری آزمونهای 

نهایی
وی به بر گزاری مطلوب آزمو ن های نهایی نیز اشاره و عنوان کرد: 
این آزمون ها که برگزار شــد همکاران ما در استان های مختلف 
نظارت و بررسی کردند و تقریباً در هیچ اســتانی میزان رعایت 
پروتکل ها کمتر از 9۰ درصد نبود. در برخی مدارس اشــکاالتی 
وجود داشت، اما روی هم رفته باالی 9۰ درصد رعایت پروتکل ها 
را شاهد بودیم. وقتی رعایت پروتکل ها در جامعه ۷۰ درصد و در 
مدرسه 9۰ درصد است، یعنی محیط برگزاری آزمون امن تر بوده 
است. ما پروتکل های باالی ۸۵ رصد را به عنوان وضعیت مطلوب 

در نظر می گیریم.

احتمال ورود واکسن ایرانی به بازار از هفته آتی
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Within the week ending on 
the 4th of June, 2021, the IME 
witnessed trade of 905,197 
tonnes of commodities with 
a total value of nearly 567 
million USD, showing 51% and 
60% of growth in volume and 
value of trades respectively, 
as compared to figures in the 
previous week.
According to a report by 
the IME's international 
affairs and PR, the exchange 
traded 468,140 tonnes of 
commodities on its mineral 
and industrial trading floor 

valued at more than 367 
million USD.
On this floor, the IME sold 
325,270 tonnes of steel, 
11,300 tonnes of copper, 
9,700 tonnes of aluminum, 
160 tonnes of molybdenum 
concentrate, 30 tonnes of 
precious metals concentrate, 
25,000 tonnes of iron ore 
pellets and concentrate, 1,080 
tonnes of zinc ingots, 36,600 
tonnes of cement, 19 kg of gold 
bars, 50,000 tonnes of fine iron 
ore and 9,000 tonnes of sponge 
iron (DRI).

‘Free trade 
with EAEU 
a good 
opportunity 
for Iran’
Iran’s First Vice-
President Es’haq 
Jahangiri described 
the free trade 
agreement between 
Iran and the Eurasian 
Economic Union 
(UAEU) as a good 
opportunity for the 
country's economy 
and called on the 
Ministry of Industry, 
Mining and Trade 
and other relevant 
organizations to set 
a timetable for the 
finalization of the 
agreement and follow 
it seriously.
In a meeting to review 
the latest status 
of Iran's relations 
with Eurasia, which 
was chaired by 
him, the official 
named free trade 
with neighboring 
countries as a way 
to develop Iran's 
economy, industry 
and agriculture and 
said that the free 
trade between Iran 
and the Eurasian 
Economic Union not 
only is not a threat to 
domestic production, 
but provides a 
large market for 
the country's 
manufactured goods.
In the meeting, which 
was also attended 
by the ministers 
of energy as well as 
industry, mining 
and trade, the 
ambassador of the 
Islamic Republic of 
Iran to Russia, and 
r e p r e s e n t a t ive s 
of the Ministry of 
Foreign Affairs, and 
the Central Bank of 
Iran, Head of Iran’s 
Trade Promotion 
Organization (TPO) 
Hamid Zadboum 
released a report on 
the latest status of 
Iran-EAEU trade and 
negotiations.
Iran and Eurasian 
Economic Union 
reached a free 
trade agreement in 
October 2018 based 
on which about 862 
commodity items 
were subjected to 
preferential tariffs.
The interim 
agreement enabling 
the formation of a free 
trade area between 
Iran and the EAEU 
was signed on May 17, 
2018, and officially 
came into force on 
October 27, 2019.
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According to 
Ruhollah Latifi, 
Iran exported 
8.579 million 
tons of non-oil 
c o m m o d i t i e s 
to foreign 

destinations in the 
mentioned month.
The country’s non-oil 
exports in the said month 
also increased by 3.3 
percent and 13 percent in 
terms of weight and value, 
respectively, compared to 
the previous month, the 
official stated.
Latifi put the value of the 
country’s total non-oil 
trade in the mentioned 
month at $7.83 billion.
Some 11.9 million tons of 
such goods were traded in 
the period under review, of 
which 3.321 million tons 
were imports, according 

to the official. The value of 
the imported goods stood 
at $3.731 billion, he stated.
Among the country’s non-
oil export destinations, 
China was the first, 
importing $1.089 billion 
worth of products from 
Iran, Iraq was the second 
importing $525 million, 
the United Arab Emirates 
the third importing $432 
million, Turkey the fourth 
importing $211 million, 
and Afghanistan the fifth 
importing $190 million, 
Latifi announced.
He further named Iran’s 

top sources of non-oil 
imports in the said time, as 
the UAE with $1.055 billion 
worth of exports to Iran, 
China with $832 million, 
Turkey with $395 million, 
Switzerland with $227 
million, and Germany with 
$171 million, respectively.
The value of Iran’s non-
oil exports reached $6.3 
billion in the first two 
months of the current 
Iranian calendar year 
(March 21-May 21), up 48 
percent compared to the 
last year’s same period.
Iran exported 16.9 

million tons of non-oil 
commodities including 
gasoline, polyethylene, 
methanol, iron, and steel 
ingots and steel products 
to foreign destinations 
in the mentioned two 
months, according to IRICA 
Head Mehdi Mir-Ashrafi.
Meanwhile, some 5.3 
million tons of goods 
valued at $6.5 billion were 
also imported into the 
country in the said period 
to register a 26.5-percent 
rise compared to the last 
year’s same two months.

Indians will not sell bikes to 
Iran; Expert
Head of Iran Bicycle, Motorcycle and Spare Parts 
Sellers Union Mohammad Khadem Mansouri says 
there are currently no imports of bikes from India 
and as long as sanctions are not lifted, Indians will 
not sell bikes to Iran.
Speaking to ILNA, Mansouri said that Iran’s 
problem with India regarding the imports of 
motorcycles has not been resolved and as long 
as the sanctions are on the cards, Indians do 
not tend to cooperate with Iran. He noted that 
major shareholders of the Indian motorcycle 
manufacturers are Americans and therefore 
they do not cooperate with Iran, and since the 
reimposition of the U.S. sanctions, Iran has not had 
any imports of motorcycle from India.
He stated that most of Iran’s motorcycle imports 
are currently from China, and of course, they are 
high quality ones and Iran will not let any low 
quality motorcycles be imported any longer.
He admitted that unfortunately the domestic 
demands for the motorcycle is insignificant and 
today people do not tend to change their bikes with 
new ones and try to repair their bikes because of 
the high price of the imported bikes.
Mansouri reiterated that when there is no demand 
in the market, there is no justification for plants to 
increase the prices. He then called for supporting 
the domestic producers and manufacturers which 
help them not to dismiss their workers.

Iran implements project 
for injecting gas condensate 
into oilfield for 1st time
 Iranian Offshore Oil Company (IOOC), in 
collaboration with the National Iranian Tanker 
Company (NITC), has started implementing 
a project for injecting gas condensate into 
Soroush oil field in the Persian Gulf to maintain its 
production level.
In this project, which is being implemented for the 
first time in the history of Iran’s oil industry, gas 
condensate produced from the giant South Pars 
gas field in the region, has been loaded into a vessel 
called “Forest” and shipped toward Soroush field 
near Kharg Island to be injected into the field’s 
wells.
The projects kicked off on Thursday and the 
process of loading the condensate, shipping it and 
injecting the gas into the field all went smoothly 
and all the safety measures were taken in carrying 
out the operation.
Soroush oil field, in Persian Gulf, is located about 
120 Kilometers (km) Southwest of Bahregan area 
and 80 Km from Kharg Island.
The field is positioned near Abouzar, Esfandiar, and 
Norouz fields. The field production was stopped 
during the Iran-Iraq war.
Soroush was redeveloped by Royal Dutch Shell in 
2000 under a Buy-back contract.
Iran is currently producing over 550,000 barrels 
of gas condensate on a daily basis, part of which 
is directly exported to foreign destinations, 
and a part is used as the feedstock for domestic 
refineries.
Gas condensate, also called condensate, is a low-
density mixture of hydrocarbon liquids that 
are present as gaseous components in the raw 
natural gas produced from many natural gas 
fields. Some gas species within the raw natural gas 
will condense to a liquid state if the temperature 
is reduced to below the hydrocarbon dew point 
temperature at a set pressure.
Most of Iran’s gas condensate is produced from 
the country’s giant South Pars gas field which Iran 
shares with Qatar in the Persian Gulf waters.

Monthly non-oil exports rise over %27 yr/yr

news The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 32274512, 
32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Shakhe 
Sabz

Isfahan subscribers Office: 
031-32274508

website: esfahan-news.com
SMS:30007232

economy
News

ISFAHAN
N E W S

SudokuNO 785              Solution: NO 785

ISFAHAN
NEWS

Oil, Gas Industry 
Innovation, 
Technology Park 
starts operating
An Oil and Gas Industry Innovation 
and Technology Park has been 
officially inaugurated with the aim of 
developing technologies and expanding 
cooperation among those who are active 
in innovation and technology.
The inauguration ceremony has been 
held at the presence of Iran’s Oil Minister 
Bijan Zanganeh, Iranian Vice-President 
for Science and Technology Sorena 

Sattari and a group of top officials in 
oil industry as well as researchers and 
technology experts on Monday.
The Oil and Gas Industry Innovation 
and Technology Park has been set up 
in an area of 32 hectares, where it was 
belonged to the Petroleum Industry 
Research Institute in Baghershahr town 
near Tehran Oil Refinery.
The governmental entity has been 
established with the aim of developing 
technologies relevant to oil and gas 
industry at universities, research 
institutes, private companies and 
markets.

The park plans to upgrade related 
technologies, develop markets, improve 
knowledge-based economy and create 
professional job opportunities. It is 
going to complete existing capacities in 
science and technology infrastructure 
of the Islamic Republic in oil and gas 
sectors.
The Oil and Gas Industry Innovation 
and Technology Park provides small 
and middle-sized enterprises, research 
and academic institutes, risk-taking 
investors, and innovation promoters to 
find an appropriate place for expanding 
collaborations in this respect.

Polymer exports from 
Bandar Emam rise 
14%
 The exports of polymer products 
of Bandar Emam Petrochemical Plant 
increased by 14% in the previous Iranian 
calendar year (ended on March 21, 2021).
According to the plant, For the first 

time in the history of the complex, its 
exports of polymer products reached an 
unprecedented 109,000 tons during the 
year, Shana reported.
The annual meeting of technical 
management and production of polymer 
of Bandar Emam Besparan Petrochemical 
Plant was held, in which the achievements 
and production records and performance 

were reviewed.
The plant’s PVC unit also set a new record 
last calendar year.
In previous years, the company's PVC 
output had never exceeded 162,000 
tons, but in the calendar year of 1399, 
the Besparan technical management and 
production department succeeded in 
increasing its PVC output to 166,000 tons.

Latifi put the 
value of the 
country’s total 
non-oil trade in 
the mentioned 
month at 7.83$ 
billion.

A remarkable growth of 60% in value 
of trades

The value of Iran’s non-oil exports stood at 
3.352$ billion in the second month of the 
current Iranian calendar year (April -21May 
21) to register a -27.5percent rise compared 
to the same month in the previous year, the 
spokesman of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) announced.



Speaking at a 
videoconference, 
held on Monday 
to unveil two 
homegrown naval 
vessels, President 

Rouhani made it clear for the 
neighbors that Iran has not 
taken and will never take any 
act of aggression against the 
other countries.
The Iranian Armed Forces’ 
power is only for deterrence 
and defense, the president 
underlined, adding, “We do 
not seek war and tensions, 
but we’ll not bow down to the 
aggressive powers either.”
“Today, the Islamic Republic 
of Iran is a power that 
guarantees the regional 
security for itself and the 
neighbors,” he noted.
Rouhani then gave 
an assurance that the 
Iranian military forces are 
protecting the security of 
the neighboring states, the 

Persian Gulf, the Sea of Oman, 
and the sovereignty of Iran 
and its neighbors.
The president reiterated 
that Iran would not need any 
weapons of mass destruction 
for defense, nor does it seek 
to acquire them, because 
the WMDs are explicitly 
prohibited under a religious 
decree from Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei.
Iran is trying to boost 
its nuclear, space and 
missile capabilities for 
the improvement of local 
industries and modern 

technologies, President 
Rouhani stressed, adding, 
“Our nuclear power is not for 
making nuclear weapons. 
The US and Europe should 
know and understand it. 
Iran’s nuclear activities 
are fully peaceful, as our 
(uranium) enrichment 
(work) is for the fulfillment 
of the country’s needs in the 
medical sectors and energy 
industry.”
In the videoconference, the 
president ordered the Navy 
to unveil ‘Dena’ destroyer 
and ‘Shahin’ (falcon) 
minesweeper.

Iranian military experts 
and technicians have in 
recent years made great 
headways in manufacturing 
a broad range of indigenous 
equipment, making the 
armed forces self-sufficient 
in the arms sphere.
Iranian officials have 
repeatedly underscored that 
the country will not hesitate 
to strengthen its military 
capabilities, including its 
missile power, which are 
entirely meant for defense, 
and that Iran’s defense 
capabilities will be never 
subject to negotiations.

Biden administration 
partakes in Trump’s crimes 
against humanity: Araghchi
Iranian deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Abbas Araghchi condemned the US’ brutal and 
unlawful sanctions against Iranian nation.
“The US has for the past 3 years targeted every 
single Iranian living anywhere with its brutal and 
unlawful sanctions. The current US administration 
has partaken in these crimes against humanity for 
144 days. Iranians should not have spent a single 
day under sanctions,” Araghchi wrote on his official 
Twitter account.
Putin shows strength to Biden 
with largest naval drill
 Russian President Vladimir Putin has put on a 
show of force with the largest naval exercises in the 
Pacific Ocean since the end of the Cold War ahead 
of a meeting with the US President next week.  At 
least 20 ships, submarines, and support vessels, 
flanked by 20 fighter jets, took part in the large-scale 
war games, Daily Mail reported.Biden last week 
warned there would be 'robust and meaningful' 
consequences for Russia's 'harmful activities' as he 
started his first international tour as president with 
the G7 summit. Putin and Biden will meet in Geneva 
on Wednesday.  
High Turnout in Election to 
Reduce Foreign Threats: Iran 
Army Chief
Commander of the Iranian Army Major General 
Abdolrahim Mousavi described a high turnout in 
the upcoming presidential election as a guarantee 
of success against the enemies and a factor that 
reduces the foreign threats.
In comments at a videoconference attended by 
senior Army commanders, Major General Mousavi 
said the high turnout in the election will boost the 
Islamic Republic’s security and elevate its might 
and position.
“Vibrant elections is like a robust shield that secures 
the country against the enemy’s plots and provides 
an opportunity to strengthen the establishment’s 
soft power and improve the country’s standing in 
the region,” the general noted.He also emphasized 
that a high turnout in the election will reduce the 
foreign threats, contribute to the reduction and 
removal of sanctions, and pave the way for the 
economic exchanges and foreign investment.In 
remarks on May 27, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei described the 
upcoming elections as a source of dignity and 
honor for the country.“I seriously hope that with the 
determination of the people of Iran, these elections 
will become a source of credit for Iran despite the 
wishes of the enemy. Our enemies are using all 
resources at their disposal. This is being done by 
both our enemies and those inside the country who 
knowingly or unknowingly repeat what they say. 

Iran Ensuring Security of Region: President
Iranian President Hassan Rouhani assured 
the neighboring states that Iran’s military 
power is only aimed at defense and ensuring 
the security of region, including the Persian 
Gulf and the Sea of Oman.
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Iranian President Upbeat on Growing Ties with Russia
 President of Iran Hassan Rouhani expressed confidence that the friendly relations between 
Tehran and Moscow will continue to grow in all fields.
In a Sunday message for his Russian counterpart Vladimir Putin, the Iranian president 
congratulated the government and people of Russia on the National Day of the Russian 
Federation.
President Rouhani also expressed confidence that the friendly ties between Iran and Russia, 
which have followed a growing trend in recent years, would continue to expand in various fields 
to serve the interests of the two nations in light of mutual efforts.
He also wished the Russian leader and people health, success and prosperity.
Russia Day, called Day of adoption of the declaration of state sovereignty of Russian Soviet 
Federative Socialist Republic (RSFSR) before 2002, is the national holiday of the Russian 
Federation. It has been celebrated annually on June 12 since 1992.

Over 59 million eligible to vote in Iran's 2021 
presidential elections
Deputy Interior Minister of Iran and head of the country's election commission announced 
on Monday that out of over 59 million Iranians who are eligible to vote in the 2021 
presidential election, over 1.3 million Iranians will be voting for the first time.Jamal Oraf 
said on Monday that 59,310, 307 Iranians can cast votes in the forthcoming presidential 
election with over 1.3 million of them being first-voters.He added that except for Tehran, 
voting would be electronic in 24 provincial capitals, where no paper ballots or usual 
ballot boxes would be used.More than 72,000 polling stations will be installed across the 
country, the official further said.Over 59 million eligible to vote in Iran's 2021 presidential 
electionsThe Deputy Interior Minister also said that the Ministry of Health and Iran's Red 
Crescent Society will have inspectors on the polling stations to monitor the optimum 
observation of health protocols. 

The protest is 
the main cause 
that Netanyahu 
government 
collapsed and now 
we are going to 
have tomorrow a 
new government, 
and yes, the 
chances are %99,” 
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China 
Denounces 
G7's Criticism 
on Issues 
Concerning 
Internal 
Affairs
China expressed 
on Monday strong 
opposition to a joint 
communique issued 
by the leaders of the 
Group of Seven (G7) 
in which the group 
of nations criticized 
Beijing over issues 
concerning China's 
Hong Kong Special 
A d m i n i s t r a t i v e 
Region, Xinjiang Uygur 
Autonomous Region 
and Taiwan.
In a statement,  a 
spokesperson for 
the Chinese Embassy 
in the UK  said the 
criticism was based 
on distorted facts 
and once again urged 
the group to stop 
meddling in China's 
internal affairs, CGTN 
reported.
"We urge the US and 
other members of 
the G7 to respect 
the facts, recognize 
the situation, stop 
slandering China, 
stop interfering in 
China's internal 
affairs, stop harming 
China's interests, 
and do more things 
that are conducive 
to promoting 
i n t e r n a t i o n a l 
cooperation instead 
of artificially creating 
c o n f r o n t a t i o n s 
and frictions," the 
spokesperson said.
G7 on Sunday 
wrapped up its first 
in-person summit 
in almost two 
years in Britain's 
s o u t h w e s t e r n 
resort of Carbis Bay 
in Cornwall.Besides 
criticism on the 
three regions, the G7 
leaders also censured 
China on other issues 
including trade policy.
In response, the 
s p o k e s p e r s o n 
strongly denied 
the accusation of 
following "non-
market" policies. 
China's total tariff 
level has been reduced 
to 7.5 percent since 
November 2018 
and the country is 
committed to opening 
up and building up a 
market environment 
where domestic and 
foreign enterprises 
are treated equally 
and compete on a 
level playing field, the 
spokesperson said.
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Iranian Foreign Ministry Spokesman announced that 234 
poll stations will be available for Iranians abroad to cast 
votes in the 2021 presidential election which will be held 
on Friday.The upcoming Iran presidential election is very 
important and it will determine the fate of Iran in terms 
of macro-management of the country, Iranian Foreign 
Ministry Spokesman said while speaking in his weekly 
press briefing on Monday.Saying that all Iranians must 
have access to ballot boxes, Saeed Khatibzadeh stressed 
that Iranian Foreign Ministry Affairs is responsible for 
holding elections abroad in accordance with the law.
In this regard, all Iranian around the world will be able to 
cast their vote in the Friday election.
According to Khatibzadeh, unofficial statistics show that 
more than 3 million Iranian people abroad are eligible to 
do so.The Iranian senior official also announced that 234 
poll stations will be available for Iranians abroad, adding 

that so far, more than 600,000 voting tariffs have been sent 
to the related apparatus.Canada is among the 3 countries 
that refused to cooperate with Iran in this process, he said, 
criticizing that not only Canada does not cooperate with 
Iran on the issue of elections, but also it fails to meet the 
rights of Iranian citizens. In 24 states of the United States 
of America ballot boxes have been set up, Khatibzadeh also 
said.160 visas for journalists and media have been issued 
in cooperation with the Ministry of Culture and Islamic 
Guidance for covering the election news, he said.
On Vienna talksElsewhere he spoke about the ongoing 
nuclear talks in Vienna, saying that what is happening in 
Vienna has nothing to do with Iran's elections and internal 
developments. Stressing that the talks have not reached 
deadlocks, he added that talks are underway at the level of 
technical, political, and executive areas.
There are some delicate tips in the negotiations that are as 

important 
as the main issues, he noted.

In the talks, all parties are reviewing the ways how to fulfill 
US commitments and how to stop Iran's compensatory 
measures.In this regard a final text can be reached, he 
said, stressing that the guidelines of the Leader of Islamic 
Revolution and Supreme National Security Council 
determine the policies of Iranian diplomats.

News

234 poll stations to be available for Iranians abroad
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New Destroyer, Minesweeper 
Join Iran’s Navy
The Iranian Navy on Monday took delivery of an 
advanced homegrown destroyer and a military 
minesweeper.
In a videoconference on Monday morning, 
Iranian President Hassan Rouhani ordered the 
Navy to unveil ‘Dena’ destroyer and ‘Shahin’ 
(falcon) minesweeper.
In the event, attended by top military 
commanders, the two homegrown vessels 
joined the Iranian Navy’s fleet in the southern 
port city of Bandar Abbas.
Dena is the fourth Jamaran-class destroyer 

manufactured by the Defense Ministry’s naval 
industries.
The Iranian destroyer is equipped with various 
defense and offense systems, is designed to 
make long journeys in the oceans, and is capable 
of detecting, tracking, and hitting various aerial, 
surface, and submarine targets.
Dena is also capable of carrying helicopters on 
its deck.
The other vessel that joined the Iranian naval 
fleet, Shahin, is a minesweeper with a length 
of 33 meters that has been designed and 
manufactured by the local experts at the Defense 
Ministry.

The military ship is furnished with modern 
technologies that enable it to detect and remove 
various types of naval mines.
Iranian military experts and technicians 
have in recent years made great headways in 
manufacturing a broad range of indigenous 
equipment, making the armed forces self-
sufficient in the arms sphere.
Iranian officials have repeatedly underscored 
that the country will not hesitate to strengthen 
its military capabilities, including its missile 
power, which are entirely meant for defense, 
and that Iran’s defense capabilities will be never 
subject to negotiations.

This round of Vienna talks 
unlikely to be the last one: 
Khatibzadeh
Iranian Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeeh stressed that this 
round of nuclear talks in Vienna on the 
JCPOA is unlikely to be the last one and the 

US will have to make its own decisions.
Speaking at a weekly press conference 
on Monday, Khatibzadeh pointed to the 
upcoming Iran presidential election and 
said, “234 poll stations will be available 
for Iranians abroad to cast votes in the 
2021 presidential election which will be 
held on Friday”.

Referring to the legal responsibility of 
Ministry of Foreign Affairs to provide 
Iranians living abroad the chance to 
vote in elections, Khatibzadeh said that 
informal statistics show 3.5 million 
Iranians living in other countries 
are eligible to vote in the upcoming 
presidential election.



Leader to address nation on Wednesday
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei will 
address the Iranian nation in a live televised speech on Wednesday.
On the eve of the 13 Presidential Election (Iran 2021 Presidential 
Election) and City Council Elections, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei will deliver a speech through a live 
televised speech on Wednesday. 
Ayatollah Khamenei’s speech will be broadcast live at 8:00 p.m. (local 
time) on Wednesday from the Iranian national TV, his official website, and his 
official pages on social media.The 13th Presidential Election (Iran 2021 Presidential 
Election) will be held in the nationwide on Friday June 18.

Japan conferred Order of 
the Rising Sun, Gold and 
Silver Start upon former 
Iranian Ambassador to 
Tokyo Mohsen Talaei.
Talaei served as the 
ambassador of the Islamic 
Republic of Iran to Tokyo 
from 2004 to 2008. He 
received the second class 
of the Order of the Rising 
Sun decoration from the 
Japanese government.
Dr. Abdorrahim Govahi, 
Dr. Mohammad Hossein 
Adeli, and Dr. Manouchehr 
Mottaki are among 
other Iranians who have 
received the badge from 
Japan.
Dr. Mottaki was the only 
Iranian to receive the first 
class of the Order of the 
Rising Sun, called Grand 
Cordon.
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Morning call to prayer : 
04:15:46   
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13:03:54  
Evening call to prayer: 
20:32:41  
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In an interview with Press TV, Araghchi 
said, “Vienna talks are not tied to the June 
18 presidential election in Iran. For us, 
the criterion is to move in the direction 
of fulfilling the demands of the Islamic 
Republic. We do not set a date for ourselves 
as to when we will arrive or not. We will 
continue the talks as long as they take time 
and we deem them necessary in order to 
achieve what we desire. The discussions 
will continue without wasting time or 
letting others waste time”.
“Personally, I do not think we can reach a 
final conclusion this week. My guess is that 
at least once again the conclusion of the 
negotiations should be transferred to the 
capitals, and in this round of negotiations, I 
do not think we will reach a final conclusion. 
I cannot even predict how long this round of 
negotiations will last,” he added.
Iran's top negotiator went on to say, “Of 

course, the United States must take the first 
step, and it must take all its actions first, and 
the Islamic Republic of Iran will verify, and 
then we will return to our commitments”.
Answering a question about the positions 
of the P4+1 countries in the Vienna talks, 
Araghchi said, “Naturally, the countries 
have their own positions, and that is why 
negotiations continue, and our goal in 
negotiations is to bring positions closer 
together. I can say that the parties are at a 
point where they have to make their own 
decisions”.
Stating that Iran has already made its tough 
decisions, Iran's top negotiator added, 
“When the Islamic Republic of Iran decided 
to stay in the JCPOA in the face of Trump and 
the US withdrawal from the deal, our tough 
decision was made at that time, and now it 
is the turn of the other parties to make their 
own tough decisions”.
“If they want to keep the JCPOA, they must 
have the necessary flexibility and be able to 
make their own decisions, and we are ready 
to continue the negotiations until they can 
reach a decision,” he noted, stressing, “The 
Islamic Republic of Iran will certainly not 
agree without meeting its key demands”.

In a Monday ceremony to mark joining of 
Dena destroyer and Shahin minesweeper 
the Iranian navy, Mousavi said that Iran’s 
naval vessels are capable of sailing 14,000 
kilometers away from the country’s waters 
without docking in other countries’ ports.
Dena destroyer and Shahin minesweeper 
joined the Iranian naval fleet under the 
command of President Hassan Rouhani. 
The ceremony was held in the presence 
of the commander-in-chief of the army, 
minister of defense, head of the ideological 

and political organization of the Army 
and commander of the Navy of the Islamic 
Republic in Bandar Abbas, capital of 
Hormozgan province, southern Iran.
Another Iranian destroyer and support 
vessel passed Persian Gulf, Indian Ocean, 
Red Sea and they are now sailing towards 
northern Atlantic Ocean.
The domestically manufactured destroyer 
Sahand and the intelligence-gathering 
vessel Makran have been dispatched for 
the mission.
The commander-in-chief of the army went 
on to say that no obstacle or challenge could 
hinder the mission.
Elsewhere in his speech, Mousavi pointed 
to the importance of massive turnout in 
presidential elections in Iran, which is 
going to be held on Friday June 18.

Vienna talks to continue as long as necessary: Iran 
deputy FM

Iran naval presence in Western Hemisphere 
a turning point: Cmdr.
Commander-in-Chief of the Army of the Islamic Republic 
of Iran Major General Abdolrahim Mousavi described 
the presence of Iranian naval vessels in the Western 
Hemisphere as a turning point for the Islamic Republic 
of Iran Navy.

 Iranian deputy Foreign Minister for Political Affairs and 
the head of Iran's negotiating team in the Vienna talks 
Abbas Araghchi stressed that the Vienna talks on the Joint 
Comprehensive Plan of Action will continue as long as 
Tehran deem them necessary.

The 
commander-in-
chief of the army 
went on to say 
that no obstacle 
or challenge 
could hinder the 
mission.

“When the Islamic 
Republic of Iran 
decided to stay in 
the JCPOA in the 
face of Trump and 
the US withdrawal 
from the deal, our 
tough decision was 
made at that time, 
and now it is the 
turn of the other 
parties to make 
their own tough 
decisions”.

Netanyahu out, 
Bennett in as Israel 
marks end of an era
Benjamin Netanyahu’s record 
12-year run as Israel’s prime 
minister ended on Sunday with 
parliament approving a new 
“government of change” led by 
nationalist Naftali Bennett, an 
improbable scenario few Israelis 
once could have imagined.
But the razor-thin 60-59 vote 
of confidence in a coalition of 
left-wing, centrist, right-wing 
and Arab parties with little 
in common except a desire 
to unseat Netanyahu, only 
underscored its likely fragility.
In Tel Aviv, thousands turned out 
to welcome the result, after four 
inconclusive elections in two 
years.
"I am here celebrating the end 
of an era in Israel," said Erez 
Biezuner in Rabin Square. "We 
want them to succeed and to 

unite us again," he added, as flag-
waving supporters of the new 
government sang and danced 
around him.
But a combative Netanyahu, 
71,said he would be back 
sooner than expected. "If 
we are destined to go into the 
opposition, we will do so with 
our heads held high until we can 
topple it," he told parliament 
before Bennett was sworn in.
The new government largely 
plans to avoid sweeping moves 
on hot-button international 
issues such as policy toward the 
Palestinians, and to focus instead 
on domestic reforms.
Palestinians were unmoved by 
the change of administration, 
predicting that Bennett, a former 
defence chief who advocates 
annexing parts of the occupied 
West Bank, would pursue the 
same right-wing agenda as Likud 
party leader Netanyahu.
Under the coalition deal, Bennett, 

a 49-year-old Orthodox Jew and 
high-tech millionaire, will be 
replaced as prime minister in 
2023 by centrist Yair Lapid, 57, a 
popular former television host.
With his far-right Yamina party 
winning only six of parliament's 
120 seats in the last election, 
Bennett's ascension to the 
premiership was a political jaw-
dropper.
Interrupted by non-stop 
shouts of "liar" and "shame" 
from Netanyahu loyalists in 
parliament, Bennett thanked 
the former prime minister for his 
"lengthy and achievement-filled 
service."
But little love has been lost 
between the two men: Bennett 
once served as Netanyahu's 
chief of staff and had a rocky 
relationship with him as defence 
minister. Although they are both 
right-wingers, Bennett spurned 
Netanyahu's call after the March 
23 election to join him.

 Fars Province 
experiencing significant 
development in tourism
Fars Province pilgrims coordination 
official said on Monday that 
developments and measures taken 
in tourism and handicrafts area in this 
southern country province have been 
significant in the last eight years.
There have been measures taken 
to improve Fars Province’s tourism 
and handicrafts area in accordance 
with the existing capacities and 
possibilities, Alinaqi Tabib Loqmani 
told IRNA in response to a presidential 
candidate who questioned activities 
in the area of cultural heritage in the 

province.
Tabib Loqmani said that during the 
last eight years, five historical places 
have been globally registered in three 
counties of Fars Province.
He also pointed to the global 
registration of Shiraz city as the world 
city for handicrafts, Abadeh city as 
the world city for wood carving and 
Firuzabad city as the world city for 
nomad handwoven crafts.
From among 1,200 national heritage 
registered in Fars Province, 500 
cases have been registered during 
the eight-year term of the current 
administration, he added.
The official also referred to the 67 
percent increase in beds and 

construction of Iran’s first five-star 
hotel in Sadra city in Fars Province.
Holding several festivals in Tomb of 
Hafez, Tomb of Saadi and Persepolis 
and the Chelcheragh Festival related 
to the Holy Shrine of Ahmad bin 
Mousa with submission of over 1,000 
scientific articles were among other 
activities of tourism authorities in Fars 
Province, according to Tabib Loqmani.
He also said that ecotourism was put 
in the focus during the eight-year term 
of the current administration which 
has so far led to establishment of 160 
ecotourism centers which would reach 
400 units by now if the coronavirus 
pandemic and consequent restrictions 
didn’t happen.



جزئیات طرح یارانه دستمزد فارغ التحصیالن
مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کارحدود ۳۴هزار و ۳۰۸ نفر در طرح یارانه دستمزد فارغ التحصیالن ثبت 
نام کرده اند و حدود ۲۷هزار و ۷۰۲ نفر تعداد جذب شدگان جوینده کار است که قرارداد منعقد کرده و حدود 

۶هزار و ۵۵کارفرما در این طرح نیز ثبت نام کرده اند.
طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه ها و سیاست های دولت در حوزه اشتغال در شرایط بحران اقتصادی است . در 

راستای حمایت از مناطق غیر برخوردار از اشتغال شیوه نامه پرداخت یارانه دستمزد با اولویت مناطق کم برخوردار 
و مناطق غیر برخوردار از اشتغال ابالغ شد. یارانه دستمزد، وجهی است که توسط دولت به موجب این شیوه نامه به 

صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی زیر ۳۵ سال به کارفرما پرداخت و منابع این طرح از محل 
منابع پیش بینی شده اشتغال در قانون بودجه سنواتی، کمکهای مردمی و منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها تامین می شود.

به عبارت بهتر, طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه ها و سیاست های دولت در حوزه اشتغال در شرایط بحران اقتصادی است،این طرح اکنون 
در کشور در حال اجراست و به کارآفرینانی که دانش آموختگان دانشگاهی را جذب کنند ۳۰ درصد یارانه دستمزد می دهد.با توجه به تصویب 
افزایش ۳9 درصدی حداقل دستمزد 1۴۰۰، مبلغ یارانه دستمزد برای نیروهای کار جذب شده در سال جاری نیز افزایش یافته است. کارفرمایان 

۳۰درصد یارانه دستمزد دریافت و مابقی را خودشان می گذارند و نیروهای جذب شده در یارانه دستمزد حداقل حقوق را دریافت می کنند.

برای ثبت اطالعات سکونتی تا پایان مهر فرصت دارید
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، ثبت اطالعات سکونتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی امالک و اسکان تا پایان 
مهرماه سال جاری تمدید شده است؛ پیش از این وزیر راه و شهرسازی مهلت را پایان شهریورماه اعالم کرده بود.

در جلسه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا، با افزایش زمان خوداظهاری و ثبت اطالعات ملکی و سکونتی خانوارها 
توسط سرپرستان خانوار در سامانه ملی امالک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir تا پایان مهرماه 1۴۰۰ 

موافقت شد. این در حالی است که محمد اســالمیـ  وزیر راه و شهرســازیـ  دو روز قبل این زمان را تا پایان 
شهریورماه اعالم کرده بود.

پس از اعالم زمان آغاز ثبت اطالعات ملکی خانوارها از 19 فروردین ماه، دو ماه فرصت داده شد تا ساکنین نسبت به 
ثبت نام اقدام کنند و طبیعتا این زمان باید 19 خردادماه به پایان می رسید. اما بنا به گفته محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه 

و شهرسازیـ  بسیاری از خانوارها نیاز دارند تا به کافی نت ها مراجعه کنند. با توجه به تفاهم نامه ای که با دفاتر خدمات الکترونیک منعقد کرده ایم 
ظرفیت پذیرش این دفاتر محدود است و به همین دلیل به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد دادیم زمان ثبت نام را تا پایان مهرماه 1۴۰۰ تمدید کند.

وی افزود: در بسیاری از موارد خانوارها با استثنائاتی مواجه بودند که نیاز بود تک به تک بررسی شود و این موضوع زمان زیادی برد. البته ما از سه طریق 
شامل تلفن ۲۴ ساعته به شماره ۰۲1۵919۸ و شماره پیامکی ۰۲119۳ و پاسخگویی آنالین جوابگو هستیم که همچنان ادامه دارد.

اقتصاد آنالین
گـــزارش
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درحال حاضر برای 
واردات قانونی تبلت، 

۵ درصد حقوق 
ورودی، ۴درصد 

مالیات علی الحساب 
و ۹ درصد مالیات 

بر ارزش افزوده 
آن هم با ارز ۴۲۰۰ 
از واردکننده اخذ 

می شود

اقتصاد ایران
۰7
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 بازار مرغ و تخم مرغ 
روی آرامش را 

می بیند؟
 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی ریشه نابسامانی 
در بازار کاالهای اساسی را مربوط 
به بخش توزیع دانســت و گفت: 
طرح تقویت امنیت غذایی کشور 
که در مجلس مورد موافقت قرار 
گرفته اســت، مشــکالت بخش 
توزیع را با تشــکیل ستاد تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی و ایجاد 
شبکه هوشمند بین حلقه ها مرتفع 

خواهد کرد.
پرویز اوسطی با بیان اینکه تولید 
و عرضه محصوالت کشــاورزی 
از حلقه های متعددی تشــکیل 
شده است، گفت: به طور مثال در 
تولید و عرضه مرغ، حلقه های آن 
از مرغ اجداد آغاز می شــود و در 
ادامه جوجه یک روزه، واحدهای 
پرورشی،  کشــتارگاه و در نهایت 

مراکز عرضه قرار دارند.
وی ادامه داد: اگــر این حلقه ها با 
یکدیگر در تعامل نباشند تولید و 
عرضه مرغ دچار مشکل خواهد شد 
و زمینه سوء استفاده فرصت طلبان 

در بازار مصرف فراهم می شود.
اوسطی با اشاره به اقدامات مجلس 
شورای اسالمی برای ساماندهی 
حلقه های تولید و عرضه محصوالت 
کشاورزی و کاالهای اساسی، اظهار 
کرد: نمایندگان مردم طرح تقویت 
امنیت غذایی کشور و رفع موانع 
تولیدات کشاورزی را مصوب کردند 
تا عالوه بر شناســایی مشکالت 
بخش تولید و رفع آن، مشکالت 
ساختاری عرضه و بازار محصوالت 
کشــاورزی و کاالی اساسی نیز 

شناسایی و اصالح شود.
وی ادامه داد: تشکیل ستاد تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی در این 
طرح دیده شــده است، این ستاد 
چهار وظیفه مهــم دارد که اولین 
آن ها تنظیم بازار داخلی کاالهای 
کشــاورزی شــامل بازرســی و 
نظارت بر قیمــت، تامین و توزیع 
و همچنین مدیریت مطلوب بازار 
با کمک تشــکل های غیردولتی 

کشاورزی است.
اوسطی معتقد اســت؛ اگر ستاد 
بتواند این وظیفه را به خوبی انجام 
دهد دیگر شاهد مشکالت بخش 
توزیع نخواهیم بود و بازار ملتهب 
برخی محصوالت کشاورزی مانند 
مرغ و تخم مــرغ روی آرامش را 

می بیند.
وی همچنین هوشمندســازی 
حلقه های تولید را از دیگر مواردی 
عنوان کرد که در طــرح تقویت 
امنیت غذایی به آن پرداخته شده 
و می تواند بر رفع مشکالت توزیع 

موثر باشد.
اوســطی توضیــح داد: شــبکه 
هوشــمند بســتری را فراهــم 
می کنند تــا حلقه هــای تولید 
و عرضه محصوالت کشــاورزی 
و اساســی بــه یکدیگــر متصل 
 شــوند و در یک محیط شــفاف

 عمل کنند.
این نماینــده مجلس شــورای 
افزود: محیط شــفاف اجازه سوء 
استفاده فرصت طلبان را در هیچ 
یک از حلقه ها نمی دهد و نظارت 
 را بر بر توزیع آســان تر و دقیق تر 

می کند.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

بنابر اعــالم گمرک، ارزش 
واردات رسمی تلفن همراه 
در سال گذشــته بالغ بر ۲ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر 
بوده که این میزان نســبت 
به ســال 9۵، تقریبا ۸ برابر 
شده است. ثبت چنین آمار 
و ارقامی در خصــوص واردات تلفن همراه 
نشانگر آن است که این بازار دیگر همچون 
سال های گذشــته در انحصار قاچاقچیان 
نیست. فعاالن بازار موبایل معتقدند اجرای 
طرح رجیســتری و ایجاد محدودیت در 
دریافت خدمات اپراتوری برای گوشی های 
قاچاق که از طریق شناسه کاال و یا همان 
imea گوشی تلفن همراه امکان پذیر شد، 

عامل اصلی کاهش قاچاق این کاال است.
بنابر اظهــارات حمیدرضــا دهقانی نیا، 
مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیک 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، با اجرای 
طرح رجیســتری در طول ۳ ســال اخیر 
از ورود ۳۶ میلیون دســتگاه تلفن همراه 
قاچاق به ارزش بیــش از ۶ میلیارد دالر به 
کشور جلوگیری شده و نیاز کشور در این 
مدت تقریبا تنها از رویه واردات رســمی 

تأمین شده اســت. با این اوصاف، میزان 
افزایش درآمد های دولتی از محل دریافت 
حقوق ورودی و مالیات گوشی تلفن همراه، 
حدود 1۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده 
می شــود. همچنین با توجه به این که ارز 
مورد نیاز برای قاچاق موبایــل از بازار آزاد 
تأمین می شد، می توان ادعا کرد که اجرای 
طرح رجیستری موجب کاهش تقاضا در 

بازار غیر رسمی ارز نیز شده است.
از طرف دیگر با مسدود شدن رویه های ورود 
تلفن همراه قاچاق، تعــداد واردکنندگان 
رســمی افزایش یافــت؛ به طــوری که 
شــرکت های واردکننده موبایــل از ۲۰ 
شرکت به ۴۰۰ شرکت افزایش پیدا کرد؛ در 
نتیجه افزایش تعداد واردکنندگان رسمی، 
بازار موبایل ایران رقابتی شده و به تبع آن 
کیفیت خدمات پس از فروش این کاال نیز 

بهبود یافت.
با وجود اینکه قرار بود طرح رجیســتری 
در ســال 1۳9۶ برای تمامــی تجهیزات 
دارای سیمکارت اجرا شــود اما در عمل 
تنها شامل گوشی تلفن همراه شد و سایر 
دستگاه های سیم کارت خور نظیر تبلت، 
ساعت هوشمند، بارکد اسکنر، مبدل تلفن 
ثابت به سیار و دستگاه های کارت خوان از 

مشمولیت این طرح مستثنا شدند.

  قاچاق تبلت ۶۰۰ میلیارد تومان از 
حقوق دولتی را ضایع می کند

بررسی ها نشان می دهد، حجم بازار سایر 

دستگاه های سیم کارت خور که »تبلت« 
مهم ترین قلم کاالیی آن است، حدود ۳۰۰ 
میلیون دالر تخمین زده می شود. با ورود 
این تجهیزات از طریق قاچاق، دولت بخشی 
از درآمد های حاصــل از مالیات و عوارض 
واردات قانونی را از دست می دهد و بازرگانان 
نیز توانایی رقابت با کاالی قاچاق و حضور در 

بازار تبلت را ندارند.
درحال حاضر بــرای واردات قانونی تبلت، 
۵ درصد حقــوق ورودی، ۴درصد مالیات 
علی الحســاب و 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده آن هم با ارز ۴۲۰۰ از واردکننده اخذ 
می شود. با احتســاب حجم ۳۰۰ میلیون 
دالری بازار تبلــت، در این مرحله دولت از 
درآمد ۲۲۶ میلیــارد تومانی خود محروم 

می شود.
اما تضییع حقوق دولت به همین جا ختم 
نمی شود و واردکننده برای فروش محصول 
خود به نرخ بازار، باید مابه التفاوت مالیات بر 
ارزش افزوده با دالر آزاد را بپردازد. با درنظر 
گرفتن نرخ ۲1۰۰۰ تومانی ارز در سال 99، 
درآمد از دســت رفته دولت در این مرحله 

نیز معادل ۴۵۳ میلیارد تومان خواهد بود.
بر اساس آمار ارائه شده توسط کارشناسان 
سامانه همتا در ســال 1۳99، از مجموع 
دستگاه های تبلت وارد شده به کشور، 9۸ 
درصد آن قاچاق بوده اســت. بنابراین بر 
اساس اعداد و ارقام محاسبه شده می توان 
ادعا کرد کــه دولت با عــدم جلوگیری از 
قاچاق تبلت، ســاالنه حدود ۶۰۰ میلیارد 

تومان از درآمد  های بالقوه خود را از دست 
می دهد.

  ضرورت جلوگیری از قاچاق تبلت
در همین زمینه ابراهیم درســتی، رییس 
اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، 
تصویری، گوشی  همراه و لوازم جانبی در 
گفت وگو با اقتصادآنالین،  با اشاره به مزایای 
اجرای طرح رجیســتری در بــازار تلفن 
همراه گفت: »اجرای طرح رجیســتری، 
قاچاق تلفن همراه را تقریباً به صفر رساند 
و درحال حاضر تعــداد قاچــاق این کاال 
انگشت شمار است؛ به طوریکه تا دستگاهی 
رجیســتر نشــود، نمی تواند از خدمات 

ارتباطی داخل کشور استفاده کند.«
عضو هیات رییســه اتاق اصناف ایران در 

خصوص الزام قانونــی بودجه 1۴۰۰ برای 
توسعه طرح رجیستری اظهارکرد: »به طور 
کلی هر قانونی که بستر اجرای آن فراهم 
باشد، به ساماندهی آن حوزه کمک خواهد 
کرد. آنطور که مشــخص اســت مجلس 
تصمیم گرفته است که طرح رجیستری 
برای سایر دستگاه های دارای سیم کارت 

نیز اجار شود.«
نماینده وزیر صمــت در اتاق اصناف ایران 
در پایان گفــت: »امیدواریم در اجرای این 
قانون صبر و حوصله به خرج داده شــود 
و مجریان پس از مشــورت با کارشناسان 
صنفی مربوطه آن را اجرایی کنند. تمامی 
دستگاه های دارای سیمکارت قابل رصد 
و ردیابی اســت و جلوگیری از قاچاق آن 
 برای ســاماندهی بازار تبلت مفید خواهد

 بود.«

  وزارت ارتباطات موظف به توسعه 
طرح رجیستری شده است

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
روز هــای انتهایی ســال 1۳99، دولت را 
موظف بــه تکمیــل طرح رجیســتری 
و مشــمولیت تمامــی دســتگاه های 
سیم کارت خور در ســال 1۴۰۰ کردند. بر 
همین اساس، طبق بند ح تبصره ۸ قانون 
بودجه 1۴۰۰، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات موظف اســت کلیــه تبلت ها و 
ساعت های هوشمند بارکدخوان و مبدل 
ارتباطات ثابت به ســیار وارداتی و تولید 
داخل را در ســامانه هوشــمند مدیریت 

تجهیزات سامانه ای)همتا( ثبت کند.

چرا طرح رجیستری فقط شامل موبایل می  شود؟ 

بازار ۳۰۰میلیون دالری تبلت در انحصار قاچاق
با وجود گذشت ۴ سال از آغاز طرح رجیستری موبایل اما سایر 
تجهیزات سیم کارت خور همچون تبلت هنوز مشمول این طرح 
نشده در حالیکه ارزش بازار این محصوالت که اکثراً از طریق 
قاچاق وارد کشور می شود، ساالنه بیش از ۳۰۰ میلیون دالر است.

بازار

بازار

قاچاق چمدانِی آب معدنی از فرانسه به ایران!
وب سایت تجارت نیوز در گزارشی موضوع قاچاق چمدانی آب معدنی از فرانسه به ایران را بررسی کرده است.

در بخشی از این گزارش می خوانبد: 
   آب های بسته بندی به صورت قاچاق از فرانسه به ایران وارد می شود و با بهای 9۴ تا 1۰۰ هزار تومان فروخته می شود.

   دبیر انجمن آب های معدنی با تایید این خبر می گوید از مشتریان آب های معدنی لوکس که صرف نظر کنیم فروش 
عمومی آب معدنی ریزش قابل مالحظه داشته است.

   فروشگاه های آنالین هر بطری آب معدنی گازدار را با قیمت 9۴ تا 1۰۰ هزار تومان می  فروشند. بطری های آب خارجی 
که البته گفته می شود که به صورت قاچاقی و چمدانی به ایران می آیند چرا که واردات آب معدنی از سال 9۶ ممنوع است.

پیمان فروهر دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب معدنی:
   وضعیت تولید بنگاه ها به دلیل کاهش درآمد مردم و همه گیری کرونا کاهش شدید داشته است.

   برخی بنگاه ها به دلیل کاهش سرمایه در گردش، کوچک شدن بازارها، افزایش قیمت مواد اولیه و خدمت فنی و مهندسی 
تعطیل شدند اما به دلیل حفظ آبرو تعطیلی بسیاری از کارخانه ها گزارش نمی شود!

   از آنجا که 9۵ درصد جغرافیای ایران به آب شرب شهری دسترسی دارند و از سمتی قدرت خرید کاهش قابل مالحظه 
داشته باشد آب معدنی و بسته بندی از سبد خانوار حذف می شود.

قیمت جدید انواع کولر )خرداد ۱۴۰۰(
آنچه در زیر می آید جدول قیمت جدید انواع کولر در سایت های فروش اینترنتی است؛

آگهی جذب نیرو
شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد به  منظور تامین نیروی انسانی مورد 

نیاز خود از طریق فرآیند مصاحبه نسبت  به جذب نیرو به  شرح زیر اقدام نماید :
تحصیالتتعداد مورد نیازجنسیتعنوان شغلی

حداقل دیپلم2 نفرآقاراننده تریلی حمل شیر

 متقاضیان می توانند مدارک شناسایی و درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 1400/04/05 
به آدرس الکترونیکیinfo@fajreisfahan.ir  ارسال و یا به  صورت حضوری به دفتر 

مرکزی،  واحد منابع انسانی و اداری  مراجعه نمایند.
 آدرس : نطنز، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز ، مورچه خورت ، رحمت آباد.

شماره تماس جهت هماهنگی :  داخلی )105( 03154335314   -   09132819766 



بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

کسب و کار
سه شنبه 25 خرداد 1400 | شمـاره 803
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

استارت آپ تاکسی هوایی لری پیج یکی از طراحان اصلی اش را از دست داد
استارت آپ تاکسی هوایی »کیتی هاوک« اگرچه توسط هم بنیانگذار گوگل یعنی »لری پیج« پشتیبانی 
می کند، اما این موضوع به معنای عملکرد بی نقص و بدون مشکلش نیست. این استارت آپ اخیرا یکی از 

مهندسان اصلی اش به نام »دیمون وندر لیند« را از دست داده است.
طبق گزارشی جدید، کیتی هاوک در ماه مه همکاری اش با این مهندس و طراحی را قطع کرده. وندر لیند 

برای چندین ماه با لری پیج و همچنین مدیرعامل این استارت آپ، »سباستین ترون« درباره استراتژی آن ها 
 »Heaviside« بحث و جدل داشته است. پیج و ترون به دنبال ساخت نســخه بزرگتری از تاکسی هوایی

هستند که می تواند بطور خودران و همراه با یک خلبان پشتیبان از راه دور، دو مسافر را جابجا کند، اما وندر لیند چنین 
پروژه ای را بسیار ریسکی عنوان کرده بود. طبق گزارش اخیر، وندر لیند ایده های پرسنل را قبول نمی کرده و همچنین کیتی هاوک 

شکایت هایی درباره تبعیض جنسیتی هم دریافت کرده. با این وجود، یک بررسی خارجی نشانه ای از چنین تبعیضی را پیدا نکرده، اما کیتی هاوک 
برای بهبود فرهنگ شرکت از یک مشاور خارجی استفاده کرده است. اگرچه این استارت آپ تاکسی هوایی یکی از مهره های کلیدی اش را از 
دست داده، اما بخشی از آن را با تصاحب شرکت »۳D Robotics« و استخدام هم بنیانگذارش، »کریس اندرسون« به عنوان مدیر عملیاتی، 

جبران می کند. ترون وظیفه سنگینی در کیتی هاوک دارد که شامل توسعه نمونه اولیه Heaviside می شود.

اولین درس کسب و کار از مک 
دونالد این است که هیچ گاه 

از دنبال کردن رؤیاهای خود 
نترسید و به یاد داشته باشید 
مسیری که شما را به رؤیایتان 

می رساند لزوماً همیشه از 
دانشگاه یا درس خواندن 

نمی گذرد
،،

بازده
یادداشـــت
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۵ درس کسب و کار که از مک دونالد می  گیریم؛

درس هایی از غول خوشمزه جهانی

ترک کردن تحصیل 
در سنین پایین برای 
دنبال کردن یک رؤیا 

همانطور که از شمایل ش 
بر می آید از محدوده  

آسایش خیلی ها فاصله  
زیادی دارد. این را در 

نظر داشته باشید که با 
محتاطانه عمل کردن 
ممکن است به جایی 

نرسید

اگر تا به حال به رســتوران های زنجیره ای مک دونالد 
در هر کجای دنیا رفته باشید با یک مجموعه منسجم و 
حرفه ای روبرو می شوید که هر روز بر محبوبیت و شهرت 

و رونق کسب و کار خود می افزاید.
در این نوشتار با ما همراه باشید تا ۵ درس کسب و کار از 

مک دونالد را برایتان بازگو کنیم.

 مارک مک دونالد دانشگاه 
را در ســن ۱۹ ســالگی، و 
یوشیا همفری دبیرستان 
را در سن ۱۷ سالگی ترک 
کردند، تا با هــم به دنبال 
رؤیای راه اندازی یک کسب 
و کار بروند. یوشیا در این باره 
می گوید »هر دوی ما به این موضوع باور و 
تعهد داشتیم که مستقیماً وقت گذاشتن 
و کار کردن روی رؤیایمان به جای صرف 
چهار تا پنج سال در دانشگاه، در دراز مدت 

ما را به موفقیت نزدیک تر می کند«.
این دو در آگوســت ۲۰۱۱، یعنی زمانی 
که تنها ۱۸ و ۱۹ ســال داشتند، شرکت 
خود را با سرمایه  خالصی کمتر از ۳۰۰۰ 
دالر به راه انداختند. آنها دفتر گران قیمتی 
در بلندترین ســاختمان نیمکره  جنوبی 
اجاره کردند، و شــرکت تولید اپلیکیشن 

جدیدشان به نام اپستر آنجا متولد شد.
چهار سال بعد، این شرکت با بیش از ۳۰۰ 
نفر کارمند، در سه قاره گسترش یافته است 
و درآمدی ۸ رقمــی دارد. انتظار می رود 
اپستر در سال ۲۰۱۶ دو برابر شود و تا سال 
۲۰۱۸ درآمدی ۱۰۰ میلیون دالری رقم 
بزند. بنیانگذاران اپستر به اینکه تا کنون 
هیچ ســرمایه  خارجی برای کسب و کار 
خود جذب نکرده اند افتخار می کنند؛ آنها 

تا کنون روی پای خود ایستاده اند.
مارک و یوشــیا بــه هیچ کــس توصیه 

نمی کنند برای دنبال کردن رؤیایشــان 
دانشــگاه را رها کنند. اما برای کسانی که 
به دنبال موفقیت هستند ۵ درس کسب و 
کار از مک دونالد در ادامه آورده شده است.

   ۱- به دنبال رؤیای خود باشید
اولیــن درس کســب و کار از مک دونالد 
این اســت که هیچ گاه از دنبــال کردن 
رؤیاهای خود نترســید و به یاد داشــته 
باشید مســیری که شــما را به رؤیایتان 
می رساند لزوماً همیشه از دانشگاه یا درس 
خواندن نمی گذرد. اطرافیــان، معلم ها، 
والدین و دیگران به شــما خواهند گفت 
این کار دیوانگی است و توصیه می کنند 
مسیر عادی زندگی را طی کنید. اما شما 
برای اینکه دســت به کار شوید و کسب 
و کار موفقــی به راه بیندازیــد به مدرک 
MBA نیــاز ندارید؛ خیلــی چیز ها را 
در عمل می تــوان یاد گرفــت. در ثانی، 
نمی توان صرفــاً با کتــاب خواندن تمام 
 چم و خم های اداره  یک شرکت موفق را 

فرا گرفت.

   ۲- با راحت نبودن کنار بیایید
ترک کــردن تحصیل در ســنین پایین 
برای دنبال کردن یــک رؤیا همانطور که 
از شمایل ش بر می آید از محدوده  آسایش 
خیلی ها فاصله  زیادی دارد. این را در نظر 
داشته باشید که با محتاطانه عمل کردن 
ممکن است به جایی نرسید. گاهی اوقات 
باید به شدت ترسید. این چیز بدی نیست، 
چون بیانگر رشد شماست. همیشه باید 
حواستان باشد ببینید در محدوده  آسایش 
خود هستید یا نه، چون اغلب اوقات به این 
موضوع توجه نمی کنید. اگر متوجه شدید 
مدت هاست در چرخه  روتین و راحتی قرار 
گرفته اید، به فکر اهداف و یا اقداماتی باشید 

که دوباره شــما را از محدوده  آسایش تان 
خارج کنند و آنها را دنبال کنید.

   ۳- سخت کار کنید
سخت کوشی همیشــه بر استعداد غلبه 
می کند. اگر هم هر دو را در خود دارید که 

چه بهتر. یوشیا می گوید »اگر کسی مثل 
حالت استاندارد هفته ای ۴۰ ساعت کار کند 
و من هفته ای ۱۰۰ ساعت، از لحاظ نظری 
می توانم ظرف یک سال به اندازه  دو سال 
و نیم او کار کنم. بــه این ترتیب کاری که 
انجام دادنش برای دیگران ۱۰ سال طول 
می کشد، با تمرکز مناسب برای من ۴ سال 

یا کمتر به طور خواهد انجامید«.

   ۴- برنامه  آموزشــی خودتان را 
داشته باشید

مارک و یوشیا با اینکه دانشگاه را رها کردند، 
هیچگاه یادگیری را کنار نگذاشــتند. در 
حقیقت، اگر از آنها بپرسید به شما خواهند 
گفت که بیشتر از دانشجوها برای یادگیری 
وقت صــرف می کنند. تنها تفــاوت کار 
اینجاست که مارک و یوشیا به عنوان دو 
کارآفرین، توانسته اند از میان موضوعاتی 
که توجه شــان را به خــود جلب می کند 

و می توانند از آنها در کســب و کارشــان 
استفاده ای عملی ببرند، برنامه  آموزشی 
مناسبی برای خود ترتیب دهند. هر دوی 
آن ها می گویند کتاب زیاد می خوانند و با 
دنبال کردن نشریات مختلف، همواره خود 
را در جریان آنچه که در صنعت فناوری رخ 

می دهد قرار می دهند.

   ۵- چشم انداز داشته باشید
چشم انداز اپســتر، »ایجاد کانونی برای 
توســعه  بهترین ایده هــا و نوآوری های 
جهان« اســت. این چشــم انداز مارک و 
یوشیاست که در روز های اولیه  شروع به 
کار خود آن را با دنیا به اشتراک گذاشتند. 
چهار سال بعد، این چشم انداز پیشران تک 
تک تصمیماتی است که بنیانگذاران این 
شرکت اتخاذ می کنند، و برای جذب افراد 
با استعداد و کسب اعتماد و مشارکت آنها 

مفید واقع می شود.

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

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

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

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

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

کارشناس ارتباط با مشتری خانم
  نوع همکاری: تمام وقت

  آشنا به کامپیوتر
  منظم و مسئولیت پذیر

  دارای روابط عمومی و فن بیان خوب
  حقوق توافقی پس از مصاحبه حضوری

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

)Whatsapp( 09۳0۱766۵۴8
karazma1830@gmail.com

  سرویسکار آسانسور آقا
 ماهروتوانمند

 دارای حداقل ۲سال سابقه سرویس  آسانسور
 دارای وسیله نقلیه 

 نوع همکاری :تمام وقت
 شش میلیون تومان حقوق ثابت ماهیانه 

 بیمه تآمین اجتماعی  و  تمامی مزایای اداره کار
09۱۳۱۱07۱9۲

کارمند تبلیغات فضای مجازی، تمام وقت
  آشنایی با آفیس، فتوشاپ، تبلیغات اینستاگرامی

  ترجیحا توانایی در فن بیان و تولید محتوا
  ساعت کاری : 8:۳0 تا ۱۳:۳0 و ۱۵ تا ۱8:۳0

  حقوق و مزایا طبق اداره کار،   بیمه
0۳۱۳۵۵8۳۳0۲   ،)Whatsapp( 09۱۳۲۱0۵۲8۵

 کارگر ساده آقا، پاره وقت
  تعداد: ۲ نفر

  دارای ۲ شیفت صبح و عصر
  حقوق و مزایا بر اساس توانمندی

)Whatsapp( 09۳7796۲۱۲0

دعوت به همکاری شرکت تولید کننده  لوله های پلی 
اتیلن در 3 ردیف شغلی :

**   کارشناس فروش 
**    بازاریاب

**    کارمند پشتیبانی فروش 
خانم و  آقا ، ۲سال  سابقه کار مفید

 مدرک : کارشناسی مرتبط 
مهارت در  فنون مذاکره

حقوق اداره کار +پورسانت+بیمه 
فقط  ارسال رزومه واتساپ

۳۴۴0۵۵9۵  ،09۳6۴9۵0۵۳۲
آدرس : خانه اصفهان

کارشناس خرید و تدارکات خانم
 نوع همکاری: تمام وقت

 آشنا به امور دفتری
 فن بیان،منظم، مسئولیت پذیر
 دارای حداقل دو سال سابقه کار

 آشنا به آفیس،  حقوق ثابت اداره کار
 بیمه،  پاداش تولید،  سرویس رفت و برگشت

)Whatsapp( 09۳۳66۱۲0۱۱
0۳۱۳۳686۱8۱   ،0۳۱۳۳686۱80  

0۳۱۳۳686۱8۴   ،0۳۱۳۳686۱8۳  
0۳۱۳۳686۱8۵  

estekhdam.labor@yahoo.com

کارپرداز با موتور سیکلت آقا،  تمام وقت
 دارنده موتور سیکلت

 حداقل ۱ سال سابقه کار مرتبط
 حداکثر سن: ۳۵ سال

 آشنا به خریدهای صنعتی
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم عنوان آگهی 
را به همراه فایل رزومه خود به شــماره واتس اپ زیر 

ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

)Whatsapp( 09۳۵۳70۴۲۳9

  تکنسین فنی   جهت خدمات پس از فروش.
 حداکثر۳0 سال.

 دارای گواهینامه رانندگی و توانایی رانندگی.
 آماده اعزام به استانهای مختلف.

حقوق و مزایا مکفی و بیمه
ارسال رزومه به : 09۱۳۴۵۴۵9۵۳

استخدام راننده گریدر پایه یک آقا در   اصفهان
 نوع همکاری: تمام وقت

ساعت پاسخگویی 9 الی ۱6
محدوده شهرستان گلپایگان

)Whatsapp( 09۱۳۳7۲969۱
peymankari.sepahan@gmail.com

** نجار حرفه ای
** کارگرساده 

**  ام دی اف کار 
 حقوق مکفی +بیمه 

 محدوده خیابان امام خمینی   ۱70۵۳6۳ 

کارشناس دفتر فنی )مهندس عمران(
 در گروه سرمایه گذاری نیکان 

در  اصفهان
  نوع همکاری: تمام وقت

  آشنایی کامل با متره برآورد و فاز ۲
  حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

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

)Whatsapp( 09۱۳۳۱78۴۴6
nikanland97@gmail.com

استارت آپ

راهکار برای راه اندازی کسب وکار بر مبنای عالقه های شخصی مفید
استارت آپ محبوب من

انجام کارهای تفننی به عنوان منبع کسب درآمد مثل یک 
رویا است. تصور این که شنبه ها با اشتیاق از این که قرار است 
کاری را شروع کنیم که حس و حال مان را خوب می کند به سر کار برویم و هر روز 
با این امید به خانه برگردیم که فردا قرار است باز هم کار مورد عالقه مان را انجام 
دهیم، بسیار جذاب است. بنابراین شاید بد نباشد که نگاه جدیدی به تفریحات و 
کارهای مورد عالقه تان داشته باشید تا از آنها برای توسعه کسب وکار و منبع درآمد 

قابل اتکا استفاده کنید. 

در چنین حالتی روزهای کاری هفته به همان اندازه برایتان جذاب می شود که آخر هفته ها 
هستند و عمر کاری تان صرف انجام کارهایی می شود که دوست شان دارید و از انجام شان 
لذت می برید؛ اما ایجاد چنین شرایطی آن قدرها هم که به نظر می رسد راحت نیست. بنابراین 
باید پیش از دست کشیدن از کار کارمندی تان و رفتن به سوی عالقه هایتان، خوب به همه 
ابعاد آن، شیوه ای که می خواهید برای کسب درآمد ایجاد کنید و اهداف کوتاه مدت و بلند 

مدت تان فکر کنید. 
با نگاهی دقیق به ارتباطات مجازی و شبکه افرادی که در دنیای حقیقی با آنها در ارتباط هستید 
تا حد زیادی می توانید تخمین بزنید که چه سهمی از بازار را می توانید درگیر کنید. این موضوع 
بسته به نوع محصول یا خدماتی که می خواهید ارائه دهید متفاوت است. در مورد برخی از 
محصوالت با نگاهی به میزان استقبال مردم از فروشگاه های آنالین می توانید به آسانی متوجه 
شوید که مردم چقدر دنبال محصول تان هستند. اما در برخی موارد دیگر شاید نیاز به برخی 

بررسی های میدانی نیز داشته باشید.
بازار حوزه کاری خود را به خوبی بررسی و نحوه وارد شدن و ایجاد جایگاهی برای خود در این 
بازار را مشخص کرده و مزیت های رقابتی رقبا را بررسی کنید. چه نیازها و ظرفیت هایی در این 
صنعت وجود دارد که آنها به آن نپرداخته اند؟ مزیت رقابتی محصول چیست؟ چه ویژگی هایی 

می تواند آن را به محصولی شاخص در این بازار تبدیل کند؟

      قدم اول را کوچک بردارید
یکی از مشکالت راه اندازی کســب وکار بر مبنای کارهای تفننی مانند راه اندازی 
هر کسب وکار جدید دیگری این اســت که در ابتدای راه به آسانی نمی توانید به 
درآمدزایی برسید. به همین دلیل پیش از شروع کار باید به اندازه مخارج چند ماه 
خودتان و هزینه های احتمالی مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکارتان پس انداز 
داشته باشید تا بدون نگرانی از هزینه های زندگی به فکر راه اندازی کسب وکارتان 

باشید.
یکی از راه حل های ممکن برای عبور از این مرحله راه اندازی کسب وکار هم زمان با 
حفظ شغل فعلی تان است. این روش کمک می کند ضمن حفظ شغلی که دارید 
اطالعات خود را در زمینه کسب وکاری که می خواهید راه اندازی کنید افزایش دهید، 
میزان انرژی که باید برای آن صرف کنید و درآمدی که در ازای انرژی و زمان مصرفی 
به دست می آورید را تحلیل کنید و مطمئن شوید راهی که انتخاب کرده اید از بازده 

کافی برخوردار است.
گرچه شــاید انجام دو شــغل به صورت موازی انرژی زیادی از شما بگیرد و بسیار 
خسته کننده باشد، اما این خوبی را دارد که از تصمیمی که گرفته اید مطمئن شوید که آیا 
انجام کارهای مورد عالقه زمانی که برای کسب درآمد باشد هم به همان اندازه که وقتی آنها را 

از روی عشق انجام می دهید، لذت بخش هست یا نه.

      همیشه خالق باشید
اگر قرار باشد عالقه هایتان را به منبع درآمد تبدیل کنید، به نظر می رسد که ساده تر بتوانید 
اشتیاق خود را برای بیشتر آموختن، حرفه ای شدن و بروز خالقیت هایتان حفظ کنید. در 
واقع این ویژگی کارهای تفننی و عالقه های شخصی است که همیشه اشتیاق کافی برای 
بیشتر آموختن و حرفه ای تر شــدن وجود دارد. جف بزوس، مدیرعامل کسب وکار آنالین 
موفق آمازون که نمونه بسیار خوبی از فردی است که به دنبال عالقه های شخصی اش در مسیر 
کسب وکار رفته است، معتقد است که اگر بتوانید پای انگیزه و اشتیاق را به کسب وکارتان باز 
کنید، خالقیت و نوآوری به دنبال آن وارد فضای کاری تان خواهد شد. او می گوید: »خالقیت 
و ابداع شکل ها و ابعاد گوناگونی می تواند داشته باشد. شدیدترین و تأثیرگذارترین ابداعات 
زمانی شکل می گیرند که نیروی خالقیت و نوآوری خود را رها کنید و به اصطالح رویاهای 
خود را دنبال کنید.« به عبــارت دیگر، بال و پر دادن به خالقیت نه تنها موجب می شــود 
اشــتیاق تان به کار تفننی را که به کســب وکار تبدیل کرده اید هر روز بیشــتر شود، بلکه 
 کمک می کند تا فضای کاری پویاتری داشته باشید و روز به روز بیشتر در کارتان پیشرفت

 کنید.

      ارتباط سازی کنید
با شکل گیری شــبکه های مجازی برقراری ارتباط با افراد هم فکر و هم سو در نقاط مختلف 
جغرافیایی به مراتب ساده تر شده و این مزیتی است که برای صاحبان کسب وکارهای کوچک 
فرصت خوبی در جهت گسترش شبکه ارتباطی شان فراهم می کند. شبکه های اجتماعی 

تخصصی و پیام رسان ها، می توانند کمک شایانی به یافتن افراد مرتبط با حوزه کاری تان و 
گسترش شبکه های ارتباطی داشته باشند. اما در این زمینه احتیاط های الزم را داشته باشید. 
بسیاری از افراد تمایلی ندارند که به رقبای احتمالی شان مشاوره بدهند. به همین جهت پیش از 
آن که از کسی مشورت بخواهید از نوع روابط و شخصیتش مطمئن شوید. همچنین در بسیاری 
از موارد می توانید به صورت ناشناس سواالت تان را در برخی گروه ها مطرح کنید و کم کم از 

منابع مختلف اطالعات مورد نیازتان را جمع کنید.

        طرحی برای کسب وکارتان داشته باشید
آماده کردن طرح کسب وکار معموال غیرجذاب ترین بخش شروع هر کسب وکاری است. اما به 
همان اندازه که آماده کردنش سخت و وقت گیر به نظر می رسد، برای شروع کار بسیار حیاتی 
است. به ویژه اگر بخواهید برای راه اندازی کسب وکارتان از منابع مختلف مالی، جذب سرمایه 
کنید، حتما به طرحی دقیق و مدون نیاز خواهید داشت. حتی اگر نخواهید سرمایه از بیرون 
وارد کنید و کسب وکارتان را با سرمایه شخصی راه بیندازید نیز، نوشتن طرح کمک می کند تا 

دید بهتری نسبت به مراحل کار، هدف گذاری ها و مشکالت احتمالی پیدا کنید.

       دیگران را مطلع کنید
تا چند سال پیش اگر می خواستید کسب وکاری را راه اندازی کنید باید بودجه قابل توجهی را 
ابتدای کار و حتی در طول تداوم کسب وکار صرف هزینه های تبلیغات می کردید که شاید در 
برخی موارد به ازای هزینه باالیی که داشتند، خیلی کارآمد هم نبودند، اما با توسعه شبکه های 
ارتباطی مجازی این امکان فراهم شده که با اطالع رسانی های اولیه بتوانید دیگران را از ورود 
محصوالت تان به بازار مطلع کنید. صفحات اینستاگرام یا کانال های موجود در پیام رسان ها 

بهترین و در دسترس ترین محل برای معرفی محصول و جذب مشتریان است.

      اهداف تان را پیوسته ارزیابی کنید
حتی اگر برنامه ریزی دقیقی برای راه اندازی کســب وکارتان داشته باشید، تا زمانی که وارد 
دنیای کسب وکار نشوید همچنان دید درستی نسبت آنچه پیش خواهد آمد، نخواهید داشت. 
به همین دلیل ارزیابی دوره ای اهداف می تواند کمک کند هر چند وقت یک بار براساس شرایطی 
که به وجود می آید، آنها را مجددا بررسی و در صورت نیاز تغییراتی در آنها اعمال کنید تا از 

مسیر اصلی منحرف نشوید.
خیلی محتمل است که در طول کار احساس کنید که اهداف تان در طول زمان پیوسته در حال 
تغییر است؛ زیرا ممکن است هرچه در کار پیش می روید از بخشی از کارتان بیشتر خوش تان 

بیاید و سعی کنید بیشتر تمرکز و توجه خود را صرف آن کنید. یا در طول زمان متوجه شوید
محصول تان در بازار آن قدر که برآورد کرده بودید، مخاطب ندارد و به نحوی است که بهتر است 

تغییراتی را در محصول خود ایجاد کنید تا بیشتر برای مشتریان تان مطلوب باشد.
یکی از خوبی های کار کردن برای خودتان این است که مدام رشد پیدا می کنید و تجربه کسب 
می کنید. بنابراین با این مزیت همسو شوید و هرجا که احساس کردید بهتر است در روند کاری 

خود تغییری در جهت بهتر شدن اعمال کنید، از این تغییر استقبال کنید.

وبسایت بدون
گــــــزارش
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