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نگاه بازارها معطوف 
به مذاکرات وین

عدم قطعیت حاکــم بر حاکم بر 
فضای اقتصادی و سیاسی کشور 
باعث شده که نتوان چشم انداز 
روشــنی از بازارهــای داخلی 
ترسیم نمود. قیمت سکه و دالر 
که هفته های قبــل کامال نزولی 
بودند در روزهای اخیر رشد قابل 

توجهی را به ثبت رساندند.
بازار سهام نیز به صورت نوسانی 
تغییر کرده و با افت و خیز مواجه 
می باشد. به نظر می رسد تا اعالم 
نتایج قطعی مذاکرات هسته ای 
وین و انتخابات ریاست جمهوری 
این نااطمینانی ها ادامه داشــته 

باشد.
قیمت دالر که در هفته منتهی به 
۱۷ اردیبهشت افت کم سابقه ۱۱ 
درصدی را به ثبت رســانده بود، 
هفته گذشته با رشد قابل توجه 
۷.۲ درصدی بــه ۲۲ هزار ۵۷۰ 
تومان رسید. این در حالی است 
که در اولین روز معامالتی هفته 
گذشته بهای این ارز به دلیل افت 
حواله درهم  به زیــر مرز ۶ هزار 
تومان و ریزش تقاضا کاهش یافت 
اما تا انتهای هفته سیر صعودی 

خود را ادامه داد. ...

نتایج یک پژوهش نشان داد:

 تأثیر رعایت عدالت 
در محیط کار بر سالمت 

کارمندان
مطالعــه صــورت گرفتــه توســط محققان 
دانشگاه های ایست آنگلیا )UEA( و استکهلم 
نشــان می دهد، تغییر در وضعیت ســالمت 
کارمندان با تغییر نگرش آنها درخصوص رعایت 

عدالت در محیط کار مرتبط است.
محققان در این مطالعه بررســی کردند که آیا 
»رویه عدالت« در محل کار، مانند فرآیندهای 
تصمیم گیری برای اعطــای پاداش، پرداخت، 
ارتقاء شغلی، با ســالمت کارمندان در ارتباط 

هست یا خیر؟
این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری 

شده از ۵8۰۰ فرد شاغل در ...

جمال رزاقی| خبر آنالین
یادداشــــت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

اپلیکیشن های کتابخوان در دل بحران کرونا
دست کم پنج سال از شروع تالش جدی برای ایجاد یک انقالب فرهنگی در حوزه 

کتابخوانی سپری شده است که استارتاپ های حوزه کتاب در این بازه زمانی تالش 
کرده اند تا ماشین کتاب خوانی نسل جوان ایرانی را هل بدهند و وارد دنیای دیجیتال 

کنند.
در روز هایی که پیک های کرونایی یکی پس از دیگری با قلدری تمام، دنیایی قرمز، 

نارنجی و زرد را برایمان به ارمغان آورده اند، پلتفرم های کتابخوانی دست روی دست 
نگذاشته اند. دست کم پنج سال از شروع تالش جدی برای ایجاد یک انقالب فرهنگی 
در حوزه کتابخوانی سپری شده است که استارتاپ های حوزه کتاب در این بازه زمانی 

تالش کرده اند تا ماشین کتاب خوانی نسل جوان ایرانی را ...

در شهـــر

شهردار اصفهان: 

مشکالت حقوقی ارگ جهان نما در حال حل شدن است
شهردار اصفهان گفت: 
این هفته در هشتاد و 
یکمین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« در 
راستای هدف ساماندهی مشاغل شهری، 
فاز نخست مجتمع صنفی عمده فروشان 
خواروبار با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۶0 میلیارد 
تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار افتتاح 

می شود. 

قدرت الــه نــوروزی در برنامه رادیویی »شــهر 
پرسشگر، شهردار پاســخگو« اظهار داشت: این 
هفته فاز دوم مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار 
نیز کلنگ زنی خواهد شــد و این اقدامات نظم و 
ساماندهی بهتر شهر و مشاغل شهری را به دنبال 

خواهد داشت. 
وی افزود: هفته گذشــته هم پروژه های سازمان 
پســماند در راســتای اهداف برنامــه راهبردی 
»اصفهان ۱4۰۵«  و برای رعایت حقوق شهروندان 
و افزایش سالمت آنان بهره برداری شد که اثرات 

زیست محیطی زیادی دارد. 
وی با اشاره به ســفر اخیر خود و مدیران شهری 
اصفهان به استان سیســتان و بلوچستان گفت: 
این سفر به منظور همفکری با مسئوالن و مدیران 
زاهدان انجام شد. در جریان سیلی که در این استان 
در سال 98 اتفاق افتاد مدیریت شهری اصفهان به 
کمک مردم این استان شتافت و پس از آن با مطرح 
کردن طرح » هم پیوندی« در مجمع کالنشهرها، 
دیگر شهرها را نیز به یاری این استان دعوت کرد. 

وی با گرامیداشت ســوم خردادماه سالروز آزادی 
خرمشهر ادامه داد: اولین رزمندگان دلیری که به 
خرمشهر رفته و برای آزادسازی این شهر جان بر 
کف نهادند، بچه های اصفهان از تیپ امام حسین 
)ع( به فرماندهی شــهید حاج حسین خرازی و 
تیپ نجف اشرف به فرماندهی شهید حاج احمد 
کاظمی بودنــد. در حوادث ســیل و بحران های 
طبیعی هم اصفهانی ها اولین اســتانی بودند که 
به یاری هموطنان خود شتافتند. مدیریت شهری 
اصفهان در سیل اهواز، سیستان و بلوچستان، خرم 
آباد، زلزله کرمانشاه و ... به یاری این استان ها رفت.

وی با بیان اینکــه طرح هم پیونــدی به معنای 
هم پیوندی یک شهر با شــهری دیگر در کشور 
است تا شــهری که دارای امکانات و ظرفیت های 
بیشتر و مساعدتر به کمک شهری که در شرایط 
نامناسبی قرار دارد، رفته و اقدامات الزم را انجام 
دهد، تصریح کرد: هم پیوندی بدان معنا است که از 
نظر انتقال تجربیات و بسیج امکانات مردمی برای 

شهرهایی که در شرایط خوبی نیستند، اقدامات 
خوبی انجام شود. 

وی اظهار داشت: در شــهر بنت، شهر هم پیوند 
اصفهان نیز خیریه »پیوند ســبا« با مســئولیت 
»سردار باطنی« بین خّیران اصفهان و سیستان 
بلوچستان شکل گرفته و تاکنون گام های بزرگی 
برداشــته اســت. زمین مورد نظر برای ساخت 
بیمارســتان در این اســتان خریداری، طراحی 
پروژه انجام و منابع مالی مورد نیاز با کمک خیران 
جمع آوری شــده تا در این شهر که ساالنه تعداد 
زیادی از مردم آن به دلیــل عقرب گزیدگی و... با 
توجه به عدم دسترسی مناســب به بیمارستان 
 جان خــود را از دســت می دهند، بیمارســتان 

احداث شود.

   دغدغه ارگ جهان نما
وی در پاســخ به سوال شــهروندی در خصوص 
ســاختمان ارگ جهان نما گفت: در صدد صدور 
پایان کار و سند شش دانگ برای ساختمان ارگ 
جهان نما هستیم تا نســبت به تعیین تکلیف و 
صدور ســند برای واحدهای تجاری آن اقدامات 

الزم انجام شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف اسناد ملکی واحدهای 
ساختمان ارگ جهان نما، اظهار کرد: در شش هزار 
متر مربع از جهان نما باید هتل احداث شود که در 
این ارتباط مذاکراتی انجام شــده و امیدواریم در 
آینده عملیاتی شــود. مشکالت حقوقی پیچیده 
ارگ جهان نما در حال حل شدن است البته مالکان 
باید در این راســتا همکاری الزم را با شهرداری 

داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به دخیل بودن دستگاه های 
متعدد برای رفع مشکالت جهان نما، نمی توان زمان 
مشخصی را برای تعیین تکلیف نهایی مسائل این 

ساختمان اعالم کرد. 

   ایجاد ۴00 هکتار فضای سبز حدفاصل سه 
راه فرودگاه تا سگزی

وی در خصوص درخواســت شهروندی مبنی بر 
ایجاد فضای سبز در مسیر حدفاصل سه راه فرودگاه 
تا سگزی و آبیاری آن با استفاده از پساب، گفت: این 
نقطه از شهر خارج از محدوده شهری قرار دارد و 
پساب های آن بخش نیز مالک دارد که متولی آن 
سازمان آب منطقه ای و آب و فاضالب شهری است. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه در محدوده سگزی 
بخشــی از زباله های غیر قابل بازیافت شهر دفن 
می شــود، ادامه داد: حدفاصل ســه راه فرودگاه 
تا ســگزی ۱۶۰۰ هکتار زمین منابع طبیعی در 
اختیار شهرداری است، 4۰۰ هکتار از این اراضی 
را فضای سبز با درختان متناسب با شرایط کم آبی 
ایجاد کرده و با خرید ۲۰ لیتر بر ثانیه پساب آبیاری 
آن را انجام می دهد تا جلوی گرد و غبار را گرفته 
 و از ورود ریزگردهــا و ذرات معلــق جلوگیــری

 کند.
نوروزی با تاکید بر اینکه در این محدوده )سایت 
سگزی( ۱۱ کیلومتر تأسیســات، برق و الگون 
برای دفن پسماندهای شــهری که امکان تجزیه 
آنها وجود ندارد، ایجاد شده تا محیط زیست شهر 
سالم تر باشــد، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
۱۵ درصد فضای ســبز چهار هزار هکتاری شهر 
اصفهان به منظور کاهش استفاده از منابع آب های 
زیرزمینی با استفاده از پساب آبیاری می شود که با 
بهره برداری از تصفیه خانه های جدید این میزان به 

۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: علیرغم شرایط آبی، فضای سبز شهر 
رو به گسترش است، زیرا در نوع آبیاری با استفاده از 
سیستم های نوین آبیاری و استفاده از گونه های کم 
نیاز آبی گام های ارزشمندی برداشته شده است، در 
عین حال درختان کهنسال شهر را به عنوان بخشی 

از هویت و تاریخ شهر حفظ می کنیم.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه:

رونمایی از سند مطالعات الگوی توسعه مناطق هفتگانه استان اصفهان

پتانسیل های 
بی شماری در 

اصفهان وجود دارد 
وبا تغییر روش ها 

حتی درصورت ادامه 
فشارهای بین المللی 

نیز می توان این 
ظرفیت های بالقوه را 
به بالفعل تبدیل کرد

در یکصدودومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه برگزار شد، 
عنوان گردید بخش خصوصی راه حل رفع مشکالت اقتصادی کشوراست.  

یکصدودومین جلسه شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان اصفهان به ارایه گزارش 
مدیرکل گمرکات استان از اجرای 
بســته حمایتی ســال گذشته 
این دستگاه و بســته حمایت از 
تولید سالجاری و طرح مسائل و 
مشکالت بخش خصوصی در حوزه بین الملل و 

تجارت خارجی اختصاص یافت.

  تولید تنها با ارتقاء مراودات خارجی رشد 
خواهد کرد

سیدرسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امورخارجه در این جلسه، تسهیل زمینه 
مراودات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی را 

وظیفه این معاونت بیان کرد.
وی گشودن بن بست مراودات خارجی از طریق 
برجام و به جریان افتــادن مذاکرات وین تحت 
نظر شورای عالی امنیت ملی را از جمله اقدامات 
وزارت امور خارجه دانست. و ابراز امیدواری کرد 
این مذاکرات مبتنی بر مقاومت مردم به نتیجه 

رسیده و گشایشی دراقتصاد کشور ایجاد شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه با 
بیان اینکه تنها تاکتیک های بایدن با سلف وی 
متفاوت است گفت: آمریکا به این نتیجه رسیده 
که فشــار حداکثری بر ایران سیاست درستی 
نبوده و تنها تاکتیک خود را نسبت به ایران تغییر 

داده است.

مهاجر افزود: در صورت رسیدن این مذاکرات به 
نتیجه مطلوب، باید از این فرصت به نحو احسن 
استفاده کرد و با کمک بخش خصوصی و دولتی 
در توسعه زیرساخت های کشور درحوزه صادرات 
وارد عمل شــد. وی گفت: تولید تنها با ارتقاء 
مراودات و در نتیجه توسعه صادرات رشد می یابد 
و الزم است دست اندرکاران بخش خصوصی و 

دولتی به رونق تولید کمک کنند.
وی با بیان اینکه ظرفیت هــای وزارت خارجه 
برای کمک به فعاالن بخش خصوصی اصفهان 
به کار گرفته خواهد شــد، افزود: پتانسیل های 
بی شــماری در اصفهان وجــود دارد وبا تغییر 
روش ها حتــی درصــورت ادامه فشــارهای 
بین المللی نیز می توان این ظرفیت های بالقوه 
را به بالفعل تبدیل کردو وزارت خارجه از هیچ 

کمکی در این حوزه دریغ نخواهد کرد.  
در ابتدای این جلســه نیزرئیس اتاق بازرگانی 
اصفهان ضمن خوشامدگویی به معاون وزیر،ابراز 
امیدواری کرد با همت ایشــان و همکارانشان 
شاهد توسعه کســب و کار برون مرزی اقتصاد 
ملی و اصالح ساختاری در سفارت خانه ها برای 

محوریت قرارگرفتن فعالیت های اقتصادی به 
منظور کمک به فعاالن اقتصادی باشیم.

  مسیر توسعه از اتاق بازرگانی می گذرد
در ادامه نعمت اله اکبری، رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان اصفهان در نطق پیش از 
دستور جلسه به تشریح الگوی توسعه مناطق 
هفتگانه اســتان پرداخت. وی با تاکید بر اینکه 
تنها مسیر توسعه کشور بخش خصوصی است، 
گفت: به این دلیل، ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان خواستار رونمایی از اسناد توسعه در 

جلسه شورای گفت و گوشد.
 اکبری از شناسایی ۲۱۱ پیشران در ۷منطقه 
اصفهان خبر داد و افزود: پیشران های شناسایی 
شده یا دارای سابقه بوده، یا درمرحله مطالعه بوده 

و یا تنها در حد یک ایده مطرح شده می باشند.
وی تصریح کرد: مدل اجرایی توسعه استان در 
سه بخش حاکمیتی، مشــارکتی و خصوصی 
است.  رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان تصریح کرد: برای توسعه ،بایداز 
تصدیگری بصورت جدی دست برداریم. اکبری 
با تاکید بر اینکه مسیر توسعه از اتاق بازرگانی 
می گذرد، گفت: دولتی ها باید تسهیل گر امور 
مربوط به بخــش خصوصی باشــند. وی ابراز 
امیدواری کرد این رونمایــی آغازی بر اجرایی 

نمودن ۲۱۱پیشران باشد.
در ادامه این جلسه از سند مطالعات الگوی توسعه 

مناطق هفتگانه استان اصفهان رونمایی شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,175,00010,761,000قدیم

سکه طرح 
10,078,00010,500,000جدید

5,900,0005,400,000نیم سکه

3,875,0003,050,000ربع سکه

2,022,0001700,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,415,0004,599,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,019,3001,061,300 عیار

طالی آب شده 
4,416,0004,598,000نقدی

یک گرم طالی 
241,359,0001,415,000 عیار

آگهـی مزایـده

مجید صفاری - شهردار بادرود شناسه: 1135632

نوبت اول

شهرداری بادرود  در نظر دارد  براساس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری 
ها، یک قطعه زمین به شماره  354 واقع در شهرک آزادگان با کاربری مسکونی به شماره پالک ثبتی 5504 فرعی از 159 اصلی  را به فروش برساند. لذا از 
کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ 1400/02/25 از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری 

مراجعه نمایند.  

آدرس5% سپرده شرکت در مزایدهقیمت کارشناسیمساحت )متر مربع(شماره قطعه زمینردیف
شهرک آزادگان، خیابان حافظ جنوبی، عرفان 78/750/0009 ریال7/000/000 ریال225 متر مربع1354

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد.
2- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- پیشنهاد دهندگان می بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی 
به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند. 

6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شنبه| ۱ خرداد ۱۴00| 22 می 202۱ | ۱0 شوال ۱۴۴2 | سال سوم| شماره 78۴|  صفحه اول
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مهدی کریمی| خبرآنالین
یادداشـــت
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ادامه از صفحه یک
... ســکه نیز در کل هفتــه روند 
افزایشی داشت و با ثبت رشد ۸.۶ 
درصدی به ۱۰ میلیون و ۶۰ هزار 
تومان رســید. پیش بینی می شد 
با انتشار اخبار غیراقتصادی مانند 
اعالم رئیس جمهور مبنی بر برطرف 
شدن همه تحریم  ها در مذاکرات 
ویــن و ادامه مذاکره بیــن ایران و 
عربستان، و همچنین صحبت  های 
رئیس بانک مرکزی در مورد پایین 
 تر بودن قیمت واقعی دالر، نرخ ارز و 
سکه کاهشی باشد اما این دو دارایی 
بر خالف انتظار رشــد قیمتی را به 
ثبت رساندند. با توجه به این که دالر 
در هفته گذشــته ریزش سنگین 
را تجربه کرده است، معامله گران 
با این احتمال کــه در روزهای آتی 
قیمت ها افزایش می یابد، به منظور 
جبران زیان هفتــه منتهی به ۱۷ 
اردیبهشت در موقعیت خرید قرار 
گرفته تا قیمت ها را باال ببرند. پیش 
بینی می شــود با توجه به صحبت 
های رئیس کل بانــک مرکزی و 
افزایش عرضه از ســوی بازارساز، 
مجددا دالر وارد فاز نزولی شود. البته 
نتایج مذاکرات وین بر نوسان قیمت 

ها بسیار تاثیرگذار است.
بازار ســهام که در دو روز ابتدایی 
هفته منتهی به ۲۴ اردیبهشت بیش 
از ۲۰ هزار واحد ریزش کرد در سه 
روز پایانی با رشــد ۲.۸ درصدی به 
کانال ۱ میلیون و ۱۸۴ هزار واحدی 

رسید. 

اقتصاد استان
02

شنبه 1 خرداد 1400  | شمـاره 784
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گردهمایی اتحادیه های طال و جواهر کشور
حسین سید معلمی از استقبال بی نظیر مشارکت کنندگان در چهاردهمین نمایشگاه طال و جواهر اصفهان 

سخن گفت.
حسین سید معلمی مجری برگزاری نمایشگاه،  از زمان افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه طال، فلزات گرانبها، 

گوهر سنگ ها و ماشین آالت وابسته از ساعت ۱۱ روز 5 خرداد ماه خبر داد.
وی اظهار کرد: نمایشگاه طالی اصفهان، تنها نمایشگاه تخصصی ایران است، چراکه ۷۰ درصد ماشین سازان 

صنعت طال و همچنین  ۹۰ درصد تولیدات طالی کشور در اصفهان تولید می شود.
مجری برگزاری نمایشگاه از استقبال بی نظیر گالری های اصفهان ،کرج ،تهران و چند شهر دیگر کشور خبر داد و 

همچنین عنوان کرد در بخش تخصصی ماشین آالت وصنایع و ابزار آالت نیز حدود ۷۰ درصد نمایشگاه را به خود اختصاص 
داده است . حسین سید معلمی گفت : همایش اتحادیه های سراسر کشور در روز پنجشنبه با حضور مسئولین و روسای اتحادیه هادرمورد 

مشکالت و مسائل صنعت طال برگزار خواهد شد.
وی همچنین از رویداد دیگر نمایشگاه و برپایی مهم میز طالی کشوری و همچنین معرفی و رونمایی اولین شهرک تخصصی طالی کشور پس از 
۱5 سال تالش همگانی خبر داد و گفت زحمت عمده آن با اتحادیه طالی اصفهان به خصوص آقای شیشه بران ریاست محترم اتحادیه بوده است.

اعتبار سازمان راهداری ناچیز است
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: برای اینکه بتوانیم راه های کشور را به صورت مطلوب 

نگهداری کنیم نیازمند اعتبار ساالنه بیش از ۳۰ هزار میلیارد هستیم.
داریوش امانی، در آیین بهره برداری از اتوبان چهار خطه محور اردستان_اصفهان اظهار کرد: حجم مطالبات 
مردمی و نمایندگان مجلس در خصوص خرابی جاده های کشور زیاد است و در موضوع خرابی راه های 

روستایی، این گالیه ها چند برابر است.
وی افزود: اعتبار سازمان راهداری در سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان بوده  که در مقابل نگهداری مطلوب 

۲۳۱ هزار کیلومتر راه های کشور، بسیار ناچیز است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم راه های کشور را به صورت مطلوب نگهداری 

کنیم، نیازمند اعتبار ساالنه بیش از ۳۰ هزار میلیارد هستیم. متاسفانه بیش از ۱۰ هزار کیلومتر از راه های اصلی کشور دچار خرابی 
شدید شده که نیازمند ۱۳ هزار میلیارد اعتبار است. امانی، با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از مسافرت های کشور در جاده های اصلی یا ترانزیت 
انجام می شود، گفت: در سال گذشته توانستیم بیش از چهار هزار کیلومتر از راه های کشور را روکش آسفالت کنیم که با توجه به درآمد ثابت 

راه های کشور و افزایش هزینه ها، این عملیات به ۲ هزار کیلومتر کاهش پیدا خواهد کرد.

جمال رزاقی| خبر آنالین
یادداشـــت
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اجرای این طرح، حذف 
۶ قوس با شعاع کمتر 
از ۷۵0 متر و سه نقطه 

حادثه خیز، کاهش 
مصرف سوخت خودرو و 
کاهش هفت کیلومتری 

مسیر اصفهان به 
اردستان را در پی دارد

 پروژه همت آباد اصفهان، 
مدل و برنامه ای از بازآفرینی 
در وســعت بزرگ اســت، 
این پــروژه بــا حمایت و 
مشارکت مردم انجام شده 
که نخستین بلوک بازسازی 
منازل آن بــا ظرفیت ۲۴ 
واحد با حضور محمد اســالمی وزیر راه و 
شهرسازی، استاندار اصفهان و جمعی از 
مقامات استان افتتاح شد. استاندار اصفهان 
در آیین افتتاح و بهره برداری از فاز اول پروژه 
بازآفرینی شهری محله همت آباد اصفهان، 
اظهار کرد: امروزه معیار توسعه در فکر است 
و باید توجه داشــت که در کشور و استان 
خیلی چیزها داریم، اما متاسفانه گاهی نیمه 

خالی لیوان را می بینیم.
عباس رضایی تاکید کــرد: با توجه به این 
ظرفیت ها، باید خود را بــرای انتخابات و 
حضــور حداکثری و مشــارکت مردم در 

انتخابات ریاست جمهوری آماده کنیم.
 وی با بیان اینکه چه خوب است این واحدها 
را در قالب بازآفرینی شــهری ساخته ایم 

و با توجه به وضعیت آبی باید طرح هایی 
همچون بازگردانی آب را بــرای آبیاری و 
شستشــو در این طرح ها پیاده کنیم، از 
ســوی دیگر با توجه به ظرفیت اصفهان و 
از انرژی های سبز و پنل های خورشیدی در 
این خانه ها استفاده کنیم. استاندار اصفهان 
گفت: باید در ساخت و سازهای جدید این 
خالقیت ها را داشته باشیم و پیشگامی خود 

را اصفهان به همه نشان دهیم.

    بهره برداری از بانــد دوم محور 
اصفهان - اردستان

بانــد دوم محور اصفهان - اردســتان نیز 
در آیینی با حضور وزیر راه و شهرســازی 
به بهره برداری رســید. رییس اداره راه و 
شهرسازی اردستان در حاشیه بهره برداری 
از محور اصفهان - اردستان با بیان اینکه 
تکمیل طرح باند دوم اصفهان – اردستان 
یکی از اولویت های ایــن اداره بود، اظهار 
داشت: ۲۲ کیلومتر دیگر از این محور در 
۲ باند ۱۱ کیلومتــری تکمیل و با حضور 
وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. مجتبی 
پورشفیع افزود: ســاخت باند دوم محور 
اصفهان - اردستان، حد فاصل کمشچه تا 

سه راهی بَغم، به طول ۷۲ کیلومتر است که 
عملیات اجرایی آن در پنج قطعه انجام شده 
و قطعات یک تا چهار این محور در سال های 
گذشته به بهره برداری رسید و از کیلومتر 
۲۳ تا ۴۰ شــامل ۲ باند رفت و برگشــت 
به بهره برداری رســید. وی مجموع اعتبار 
هزینه شده برای زیرسازی این قطعه را ۳5 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: اجرای این 
طرح، حذف ۶ قوس با شعاع کمتر از ۷5۰ 
متر و سه نقطه حادثه خیز، کاهش مصرف 
سوخت خودرو و کاهش هفت کیلومتری 

مسیر اصفهان به اردستان را در پی دارد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی همزمان با بهره برداری از چندین طرح دیگر انجام شد؛  

افتتاح ۲۴ واحد از پروژه مسکن همت آباد
با حضور وزیر راه و شهرســازی صبح پنجشنبه فاز اول پروژه 
بازآفرینی شهری محله همت آباد اصفهان با ظرفیت 2۴ واحد 

افتتاح شد.

      باند دوم محور اصفهان - اردستان نیز در آیینی با حضور وزیر به بهره برداری رسید

ایسنا
گـــزارش
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اعطای تسهیالت به کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا

معاون توسعه   کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعالم کرد: وزارت تعاون در مواجهه با کرونا حدود 20 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت را در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده قرار 

می دهد.

عیسی منصوری در کارگروه اشتغال شهرستان که در فرمانداری اردستان 
برگزار شد، اظهار کرد: وزارت تعاون در مواجهه با کرونا و برای حفظ اشتغال 
و تداوم فعالیت کسب و کارهای آسیب دیده، در ۱۴ رسته اصلی و ۸5۸ زیر 
رسته، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت را در اختیار کسب و کارهای 

آسیب دیده قرار می دهد.
وی با بیان اینکه در مرحله اول این تسهیالت که با محوریت اشتغال انجام 
می شود، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت در حال پرداخت است، 
ادامه داد: در مرحله دوم به دلیل اینکه تمرکز آسیب دیدگی روی بخش 
خدمات بود، به صورت مستقل حدود ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار بخش 
گردشگری، حدود ۱۷۰۰ میلیارد در حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد 
تومان در حوزه ورزش به صورت تخصصی و از طریق دستگاه ها در اختیار 

واحدهای کسب و کار قرار می گیرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
کرد: در جلســات اخیر کارگروه فرعی ســتاد کرونا در خصوص تداوم 
پرداخت ها تصمیم گیری شــده و  درباره ایجاد فرصت بیشتر در حوزه 
بازپرداخت تسهیالت و حمایت در حوزه های مالیاتی و بیمه نیز تصمیمات 
جدیدی گرفته شــده که پس از تصویب نهایی در ستاد ملی کرونا ابالغ 
خواهد شد. منصوری خاطرنشان کرد: حدود دو میلیون شغل در دوران 
کرونا ریزش کرد که با پرداخت تسهیالت، حدود یک میلیون و ۱۰۰ شغل 

بازگشت مجدد به کار داشتند.
وی با اشــاره به بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: حــدود ۷۳۰ هزار نفر 
مشمول اختصاصی بیمه بیکاری در دوران کرونا شدند که ۲5۰ هزار نفر آنها 
همچنان مشمول بیمه بیکاری هستند و نیازمند منابع جدیدی هستیم. 

گــــزارش

به روایت 
REPORT IMAGESتصویر اصفهان در هفته ای که گذشت

تجمع مردم اصفهان در حمایت از جبهه مقاومت و بزرگداشــت شهدای 
افغانستان 

مردم اصفهــان در حمایــت از جبهه مقاومــت و محکومیت رژیم 
صهیونیستی و بزرگداشت نوگالن شهید افغانستان تجمع کردند.

این مراسم در میدان امام حسین)ع( اصفهان و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شد. | تسنیم

دیدار شهردار و معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزیر امور خارجه

سید رســول مهاجر، معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزیر امور 
خارجه کشورمان در سفر به 
اصفهان با قدرت اهلل نوروزی، 
شهردار و مدیران شهری دیدار 

و گفتگو کرد.| ایمنا

طرح ملی واکسیناسیون گروه سنی باالی ۷۵ سال در اصفهان
طرح ملی واکسیناسیون گروه سنی باالی ۷۵ سال از هفته گذشته در 

محل سابق نمایشگاه بین المللی اصفهان آغاز شده است. | ایرنا
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جوانان مبتال به بیماری قلبی و عروقی خون اهدا کنند
 متخصص قلب و عروق گفت: جوانان مبتال به بیماری های قلبی و عروقی با هموگلوبین بیش از ۱۸ )گرم در دسی لیتر( به منظور 

کاهش غلظت خون باید خون خود را اهدا کنند.
منوچهر قارونی درباره تاثیر حجامت بر کاهش غلظت خون در بیماران قلبی و عروقی افزود: حجامت در طب سنتی عمدتا در 

بیماران قلبی وعروقی با هدف کاهش غلظت خون انجام می گرفت.
وی توضیح داد: در این روش پوســت بیمار را شــکاف می دهند و تجمع خون که به جهت غلظت باال ســبب فشار منفی در 
بدن شــده اســت را خارج می کنند.قارونی ادامه داد: در علم پزشــکی امروز اما برای کاهش غلظت خون عمدتا پیشــنهاد 
داده می شــود که بیماران جوان خون داده و بیماران مســن فصد خون انجام دهند.این متخصص قلب وعروق خاطرنشــان 
کرد: از منظر روانی، برخــی از بیماران به حجامت اعتقاد بیشــتری داشــته و بنابراین جهت کاهش غلظــت خون با انجام 
بادکــش درمانی موافق اند، امــا طب پزشــکی روز فصد خــون را جایگزین حجامــت می کند.قارونی یادآور شــد: در حال 
حاضر با شــیوع کرونا نیز بیمــاران قلبی وعروقــی بیش از دیگــران در معرض خطرات کوویــد-۱۹ قرار دارنــد، زیرا ابتال 
 به این ویروس با کاهش اکسیژن رســانی به قلب همراه شــده و بنابراین ســالمت این قشــر بیش از گذشــته حائز اهمیت

 است.

آزمایش آنتی بادی کرونا مصونیت در برابر این ویروس را ثابت نمی کند
 سازمان نظارت بر دارو و غذای آمریکا اعالم کرد، نتیجه مثبت آزمایش آنتی بادی های کووید-۱۹ ، مصونیت فرد را در برابر این ویروس 
ثابت نمی کند و نمی تواند جایگزینی برای واکسن کرونا باشد. این ســازمان افزود: نتیجه مثبت آزمایش آنتی بادی های کووید-۱۹، 
جایگزین کافی برای دریافت واکسن های کرونا نیست. این آزمایش ها با جستجوی عالئم واکنش ایمنی می تواند مشخص کند که آیا 
فردی در گذشته به ویروس کووید-۱۹ مبتال بوده اســت یا خیر.حداقل ۳۳ میلیون آمریکایی از ابتدای شیوع همه گیری کووید-۱۹ 
به این بیماری مبتال شده اند و برخی اظهار داشــتند که قباًل به این بیماری مبتال بوده اند.در حالی که آنتی بادی ها می توانند برخی 
محافظت های ایمنی را در فرد ایجاد کنند، اما سازمان نظارت بر دارو و غذای آمریکا از مردم این کشور می خواهد که با وجود داشتن 
آنتی بادی در برابر کرونا، واکسن کووید-۱۹ را دریافت کنند تا بتوانند کامال از خود در برابر اثر این ویروس محافظت کنند.این سازمان 
همچنین افزود: نوع آنتی بادی هایی که واکسن های کرونا ایجاد می کنند، با آزمایش هایی که برای تشخیص آلوده بودن قبلی فرد به 
ویروس کووید-۱۹ انجام می شود، قابل تشخیص نیست. بنابراین آزمایش خون احتماالً مصونیت فرد را در برابر این ویروس تأیید نمی 
کند.آزمایش های آنتی بادی در شناسایی افرادی که احتماال در معرض ویروس SARS-CoV-۲ قرار داشته اند و احتماال یک واکنش 
ایمنی تطبیقی ایجاد کرده اند، نقش مهمی دارند. ســازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: در هر زمان نباید از 

آزمایش های آنتی بادی برای تعیین مصونیت فرد در برابر کووید-۱۹ استفاده کرد.

سالمت
شنبه 1  خرداد 1400  | شمـاره 784
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رعایت جدی  شیوه 
نامه های بهداشتی، 

راهکار مقابله با 
جهش های کرونا

یک متخصص عفونــی معتقد 
است که مقابله با انواع جهش های 
کووید ۱۹، با رعایت جدی ترشیوه 
نامه های بهداشتی ممکن خواهد 
بود.داوود یــادگاری متخصص 
بیماری های عفونی در گفت وگو 
با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان 
گروه علمی پزشــکی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، بیان کرد: تمام 
ویروس ها مثل آنفلوانزا، به ویژه 
ویروس کووید ۱۹ شانس جهش 
دارد، اما هر جهش در هر ویروس، 
ویژگی های خاص خودش را دارد.

یادگاری گفت: وقتی ویروس در 
جامعه شــیوع پیدا کند و تراکم 
ویروس در جامعه خیلی زیاد شود، 
شانس تغییر در ویروس وجود دارد 
و جهش هــای ژنتیکی متفاوتی 
اتفاق می افتد، این جهش ها گاهی 
باعث می شوند که ویروس در یک 
جامعه از بین برود، گاهی هم باعث 
می شود که میزان آلودگی و عالئم 
و عوارض ویــروس، افزایش پیدا 
کند.او ادامــه داد: ویروس کرونا 
تا کنون فرم هــای جهش یافته 
متفاوتی مثل جهش انگلیسی، 
برزیلی، آفریقایــی، هندی و... را 
تجربه کــرده و هر کــدام از این 
جهش ها با توجه بــه اینکه ابتدا 
در کدام کشــور اتفاق می افتد، 
نامگــذاری، شــناخته و معرفی 
می شوند.افزایش میزان و سرعت 
واکسیناسیون، بهترین راه برای 

مهار جهش های کرونا
ایــن متخصــص عفونــی بیان 
کرد: تــا زمانی که ایــن ویروس 
در جامعــه وجود دارد و شــاهد 
موارد ابتال هســتیم، شــانس ها 
نیز به مراتب باالتر است.او افزود: 
تا کنــون جوامعــی موفق ترین 
عملکرد در مهار ایــن ویروس را 
داشــته اند که با واکسیناسیون، 
میزان شــیوع و شــدت گیری 
بیمــاری را کاهــش داده اند و 
شــانس جهش هــای ویروس 
را به حداقــل ممکن رســانده 
اند. کشــور ما هم باید با افزایش 
میزان و سرعت واکسیناسیون، 
در راســتای مهار ویروس، تالش 
کند.یادگاری اظهار کرد: ممکن 
است جهش های جدید، در برابر 
واکسن ها مقاوم باشند و این خطر 
وجود دارد که جوامع مجبور شوند؛ 
شــرکت ها و تولید کننده های 
واکســن را موظف کنند تا برای 
سوش های جدید، واکسن جدید 
بسازند. پس بهترین کار پیشگیری 
از جهش های جدید ویروس است.

این متخصص عفونی ادامه داد: 
بروز هر سوش جدید، نگرانی ما 
را افزایش می دهد، زیرا شــانس 
ابتال و شیوعش بیشتر است، اما 
پیشــگیری از ابتال به هر کدام از 
انواع جهش یافتــه این ویروس، 
رعایت هرچه بیشــتر و بهتر از 
قبِل شیوه نامه های بهداشتی را 
نیاز دارد. یادگاری گفت: تجربه 
نشــان داده اســت که مثال در 
سوش انگلیسی با ابتالی یک نفر، 
تمام اعضای خانــواده فرد مبتال 
می شدند و مهار انتشار ویروس در 
افراد به دلیل سرعت باالی انتشار 
ویروس جهش یافته، بسیار سخت 
بود و همین عامل افزایش تعداد 
مبتالیان و فوتی ها را تا حد زیادی 
افزایــش داد. در نتیجــه رعایت 
تمام  اصول بهداشــتی و به ویژه 
قرنطینه کامل فرد مشــکوک یا 
مبتال بهترین راه کنترل ویروس 

در بین جوامع است. 
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یک اپیدمیولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران با اشــاره به موارد منع مصرف واکسن کرونا، در عین حال 
درباره اقداماتی که سالمندان باید قبل و بعد از تزریق واکسن کرونا 

انجام دهند، توضیح داد.

ایسنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

شــتی،  محســن  دکتــر 
اپیدمیولوژیست و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ایــران، دربــاره اقدامات الزم 
برای ســالمندان قبل و بعد از 
واکسیناسیون، گفت: اوال باید توجه کرد که 
واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ در کشورهای 
متعددی از دنیا انجام شــده و در حال انجام 
است. میلیون ها نفر واکسن تزریق کردند و 
دســتورالعمل های متعددی هم درباره آن 
وجود دارد. باید توجه کرد واکسیناسیون علیه 
کووید-۱۹ مانند خــود بیماری کووید-۱۹ 
با توجه به اینکه درباره اش شواهد علمی به 
کفایت وجود ندارد، ممکن است تغییر کند 
و شــواهد جدیدی به دست آید. این فضایی 
است که وجود دارد و باید به آخرین مستندات 

و شواهد اعتماد کنیم.
واکسن زدن بهتر از واکسن نزدن است

این اپیدمیولوژیست گفت: به طور کلی تزریق 
واکسن، بهتر از واکسن نزدن است. تاکنون 
آنچه که شواهد علمی نشــان می دهد، این 
است که عوارض واکسن وجود دارد، اما این 
عوارض بسیار کم است و عوارض شدید بسیار 
نادر است. البته عوارض خفیف شایع هستند 
و در همه واکسن ها عوارضی مانند درد محل 
تزریق، بدن درد، سردرد، کوفتگی، تب و لرز و 
سردرد و... به صورت خفیف دیده می شوند، 
اما این عوارض جدی نیستند و بعد از ۲۴ تا ۴۸ 

ساعت برطرف می شوند.
او افزود: در عین حــال عوارض جدی هم به 
صورت نادر گزارش شــده و در حد یک نفر 
در هر ۲۰۰ هزار نفر بوده است. این عارضه ها 
بســیار نادرند و به واســطه آن افرادی که 
مشکالت خاص و حاد پزشکی دارند، مانند 
بدخیمی های ســرطان، بیمــاران پیوندی 
و... باید با مشــاوره متخصصین وارد هرگونه 
مداخله پزشکی شوند. اما سالمندانی که به 
طور معمول دارند زندگی شان را می کنند و 
حاال یک فشــار خون، دیابت یا بیماری های 
اینچنینی دارند و تحت درمانند، این ها نگرانی 

آنچنانی ندارند.

موارد منع تزریق واکسن کرونا
شتی ادامه داد: افردی که قبال در برابر دارو، 
غذا یا واکسن های دیگر دچار حساسیت یا 
آلرژی شدید شده اند، باید حواس شان باشد. 
بر این اساس شوک آنافیالکســی و آلرژی 
شدید که فرد را به بیمارستان بکشاند، این 
افراد منع واکسیناسیون دارند. در عین حال 
بیمارانی که بیماری های خاص، صعب العالج 
و جدی دارند، با متخصصین شــان مشورت 
کنند. سازمان غذا و دارو هم برای بیمارانی که 
داروهای خاصی مصرف می کنند، بیماری های 
ویژه ای دارند و... دستورالعمل های خاصی داده 
است. البته این ها موارد منع تزریق نیستند، 
بلکه ممکن اســت احتیاطاتی الزم داشته 
باشــند و باید مراعات کنند. به عنوان مثال 
بعد از تزریق واکسن باید به مدت نیم ساعت 
تحت نظر باشند. حتی کسانی که آلرژی های 
خفیف دارند، منع تزریق واکسن کرونا ندارند. 
منع تزریق فقط برای افرادی است که سابقه 
شوک های آنافیالکسی شدید و آلرژی های 

شدید به واکسن دیگری، غذا یا دارو دارند.
وی گفت: در عین حال افــرادی که اکنون 
بیماری حاد تب دار دارند؛ اعم از کرونا یا هر 
بیماری حاد تب دار دیگری یا در روند حاد یک 
بیماری خاص وجود دارند، مثال سکته قلبی یا 
مغزی کردند، با مشورت پزشکان معالج باید 
واکسیناسیون را انجام دهند که معموال اجازه 
می دهند که روند حاد بیماری بگذرد و بعد 
واکسن را برایشان تزریق می کنند. همچنین 
 PCR افرادی که عالئم کرونا داشته یا تست
مثبت دارند، اکنون نباید واکسن بزنند و تزریق 

واکسن شان باید به تعویق افتد. البته اینکه 
 PCR گفته می شــود افراد حتما باید تست
دهند و بعد واکسن تزریق کنند، هیچ جای 
دنیا چنین توصیه ای نمی شود و هیچ کجای 
دنیا ابتدا از افراد تست PCR نمی گیرند که 
بعد واکسن بزنند. کشورهایی که میلیون ها 
تست انجام می شود هم چنین کاری انجام 

نمی شود.
شتی گفت: فردی عالئم بیماری دارد سرفه 
می کند، بدن درد دارد، تــب دارد و... به هر 
حال در شرایط پاندمی کرونا و پیک بیماری 
ممکن است که کرونا باشد. فرد باید به پزشک 
مراجعه کند، تحت درمان قــرار گیرد و اگر 
تشخیص کروناســت تحت درمان کرونا و 
قرنطینه قــرار گیرد. در عین حــال تزریق 

واکسن را هم باید به تعویق اندازد.
وی ادامه داد: افرادی که فشار خون یا دیابت 
کنترل شــده دارند و اکنون دارو می خورند 
نیز منعی برای تزریق واکســن ندارند. اتفاقا 
توصیه می شود افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند، واکسینه شوند. زیرا این افراد در معرض 
خطر کرونای شدید و بستری به دلیل کرونا 
هستند و الزم است که حتما واکسن بزنند. 
به همین دلیل ســالمندان باید در خط اول 
واکسیناسیون قرار گیرند. زیرا اینها افرادی 
هستند که به دلیل ابتال به بیماری های متعدد 
زمینه ای، در صورت ابتال به کرونا دچار موارد 
شدید شده و ممکن است منجر به فوت باشد. 
در عین حال واکسن کرونا از ابتال به کرونا به 
صورت ۱۰۰ درصد جلوگیری نمی کند، اما با 
درصد باالیی جلوی موارد شدید، بستری و 

مرگ و میر را می گیرد و اتفاقا توصیه می شود 
که این افراد حتما واکسن تزریق کنند.

بعد از تزریق واکسن کرونا چه کنیم؟
وی درباره اقدامات الزم برای سالمندان بعد از 
تزریق واکسن کرونا نیز گفت: باید استراحت 
کافی داشته باشــند، مایعات فراوان مصرف 
کنند. ممکن اســت در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول 
عالئمی داشته باشــند. البته در سالمندان 
حتی عالئم شبه آنفلوآنزا کمتر از افراد جوان تر 
است. تا حد امکان از داروی ضدالتهاب استفاده 
نشود، اگر خیلی اذیت بودند یک استامینوفن 
مصرف کنند. به طور کلی مصرف مایعات زیاد 

و استراحت کافی توصیه می شود.
شــتی گفت: درباره واکسن آســترازنکا که 
نگرانی هایی بابت مشــکالت انعقادی بعد از 
تزریق این واکسن مطرح می شود، باید توجه 
کرد که این مشکالت انعقادی در حد سه تا 
چهار نفر در یک میلیون نفر اســت؛ یعنی 
شیوع و بروزش بســیار کم است و آن هم در 
روز چهار تا ۲۸ اتفاق می افتد. در عین حال 
گفته می شود اگر کسانی قبال سابقه اختالل 
انعقادی داشتند، این ها باید با مشورت پزشک 
این واکســن را تزریق کنند و افرادی هم که 
واکسن آسترازنکا می زنند، از روز چهارم به بعد 
مراقب عالئم اختالالت انعقادی باشند. البته 
این هم مشکلی ندارد و با آزمایش و مداخله به 
موقع مشکلی ندارد. یعنی بسیار نادر است و در 

عین حال قابل درمان است.
وی تاکید کــرد: توصیه دنیا این اســت که 
بهترین واکسن برای فرد اولین واکسنی است 

که به آن دسترسی پیدا می کند.

قبل و بعد از تزریق واکسن کرونا چه کنیم؟
 5 تا از بهترین نوشیدنی ها
 برای کمک به کاهش وزن

یکی از راه های اینکه مطمئن باشید آب میوه ای که مصرف می کنید کاماًل 
طبیعی اســت و قند زیاد و مواد افزودنی ندارد این اســت که خودتان در 
خانه آبمیوه تهیه کنید. اگر خودتان آبمیوه درست کنید هم از سالمت آن 
مطمئن هستید و هم آزادید هر نوع میوه ای را که دوست دارید در آبمیوه 
گیری بریزید و از نوشیدن آن لذت ببرید. همه می دانیم که تقریباً همه ی 
آبمیوه های صنعتی دارای قند افزوده اند، به جز برندهایی که مطمئن هستید 
آبمیوه های صد در صد طبیعی ارائه می دهند. یکی از راه های اینکه مطمئن 
باشید آب میوه ای که مصرف می کنید کاماًل طبیعی است و قند زیاد و مواد 
افزودنی ندارد این است که خودتان در خانه آبمیوه تهیه کنید. اگر خودتان 
آبمیوه درست کنید هم از سالمت آن مطمئن هستید و هم آزادید هر نوع 
میوه ای را که دوســت دارید در آبمیوه گیری بریزید و از نوشیدن آن لذت 

ببرید.
آب هندوانه

آیــا آب میوه ای ســرحال کننده تر از یــک لیــوان آب هندوانه ی خنک 
می شناسید؟ هندوانه فواید زیادی برای سالمتی دارد، از ریکاوری بهتر بعد 
از تمرین و ورزش گرفته تا کاهش ریسک برخی از سرطان ها. ضمناً هندوانه 
بسیار آبرسان بوده و بدن را به خوبی هیدراته می کند، چون به هر حال ۹۲ 
درصد این میوه آب است!گاهی وقتی بدنمان دچار کم آبی می شود تمایل به 
خوردن چیزهای شیرین پیدا می کنیم. بنابراین یک لیوان آب هندوانه تازه 
و خنک نه تنها به این میل به خوبی پاسخ می دهد بلکه بدن را نیز هیدراته 
کرده و احساس سیری ایجاد می کند. شواهد علمی زیادی این ادعا را ثابت 
کرده اند. مثاًل تحقیقی در ســال ۲۰۱۹ دریافته بعد از اینکه افراد به مدت 
یک ماه هر روز دو فنجان آب هندوانه تازه نوشیده بودند، وزنشان کاهش 
چشمگیری داشت، چربی شکمشان کمتر شده بود، احساس گرسنگی شان 

نیز کم شده و کمتر هوس غذاهای جورواجور داشتند.
آب انار

انار سرشار از پلی فنول ها )آنتی اکسیدان ها( و ویتامین C است. یک عدد انار 
دارای ۲۸ میلی گرم ویتامین C است. آب انار نه تنها به سیستم ایمنی تان 

کمک می کند بلکه کمکتان می کند از شر اضافه وزنتان نیز خالص شوید.
مطالعه ای دریافته آب انار جلــوی افزایش وزن موش هایــی را که رژیم 
غذایی پُرچرب داشــتند گرفته بود. دیگر تحقیقات نیز نشان داده اند این 
میوه ی شــگفت انگیز حتی می تواند به تنظیم قند خــون کمک کرده و 
جلوی افزایش های ناگهانی آن را بگیرد. نوسان قند خون منجر به احساس 

گرسنگی می شود.
آب سیب و کلم

اگر ساالد کلم دوســت ندارید می توانید جور دیگری آن را مصرف کنید و 
از فوایدش بهره مند شوید. شاید تا به حال آب سیب و کلم کیل را امتحان 
نکرده باشید. شیرینی سیب می تواند کمک کند تلخی کلم پوشش داده 
شود. البته این دو، ترکیب بسیار خوبی برای کاهش وزن هستند چون هر دو 
پُر از فیبرهای سیر کننده اند. تحقیقات نشان می دهد سیب به کاهش وزن 

هم در کودکان و هم در بزرگساالن کمک می کند.
آب کرفس

آب کرفس یک آبمیوه بی نهایت کم کالری است که برای کاهش وزن واقعاً 
مفید اســت. یک لیوان آب کرفس فقط ۳۳ کالری دارد و سه گرم فیبر به 
بدنتان می رساند. بنابراین به احساس سیری تان کمک می کند. آب کرفس 

می تواند یکی از ترکیبات اساسی یک اسموتی کم کالری باشد.
آب آلو

اگر به دنبال راهی برای رفع یبوست و نفخ هستید، آب آلو انتخاب خوبی 
است. این نوشیدنی شاید مستقیماً کمکی به کاهش وزنتان نکند اما با اثر 
گذاشتن بر اجابت مزاج منظم و احساس سیری مطمئناً برای کاهش وزن 
مفید است. مطالعه ای در سال ۲۰۱۴ دریافت آلو به افراد چاق و آن هایی که 
اضافه وزن داشتند کمک کرده بود با افزایش احساس سیری، وزن کم کنند.

گزارش

افرادی که فشار خون 
یا دیابت کنترل شده 

دارند و اکنون دارو 
می خورند نیز منعی 
برای تزریق واکسن 

ندارند

سبک زندگی

 

درمان گرمازدگی با طب سنتی
گرمازدگی فعالیتی با افزایش دمای مرکــزی بدن که در اثر فعالیت فیزیکی 
شدید در هوای گرم است، ایجاد می شود. هر فردی که در هوای گرم ورزش 
یا کار کند ممکن است دچار این مشکل شود، اما در افرادی که به این شرایط 

عادت ندارند بیشتر دیده می شود.
 گرمازدگی به گرم شدن بیش از اندازه ی بدن می گویند که معموال ناشی از مواجهه ی 

طوالنی مدت با دمای باال یا فعالیت بدنی در دمای باال است.
گرمازدگی جدی ترین نوع آسیب گرمایی اســت و درصورتی که دمای بدن به بیش از 
۴۰ درجه ی سانتی گراد برســد، اتفاق می افتد. بدیهی است که این شرایط در ماه های 
تابستان بیشتر دیده می شود. در نظر داشته باشــید که گرمازدگی به درمان اورژانسی 
نیاز دارد. اگر درمان نشود می تواند منجر به تخریب مغز، قلب، کلیه ها و ماهیچه ها شود.  
هرچه بیشتر درمان به تعویق بیفتد، آسیب شدیدتر می شود و خطر به جا ماندن عوارض 

جدی یا مرگ افزایش می یابد.
عالئم و نشانه های گرمازدگی 

دمای باالی بدن: عالمــت اصلی گرمازدگی، باال بودن دمای مرکــزی بدن در اندازه 
گیری از طریق مقعد )اندازه گیری رکتال( به میزان ۴۰ درجه سانتی گراد یا باالتر است.

تغییر وضع هوشیاری یا رفتاری: گیجی، پرخاشگری، صحبت منقطع، آشفتگی، دلیریوم 
)روان آشفتگی یا در واقع اختالل کلی اعمال شــناختی(، تشنج و کما همگی ناشی از 

گرمازدگی هستند.
تغییر در تعریق: در گرمازدگی ناشی از هوای گرم، پوست در لمس خشک و داغ است 
اما در گرمازدگی ناشی از ورزش شدید، پوست ممکن اســت در لمس خشک و کمی 

مرطوب باشد.

گرگرفتگی پوست: وقتی دمای بدن باال می رود، پوســت ممکن است به رنگ قرمز 
دربیاید.

ضربان قلب باال: ضربان قلب می تواند به مقدار قابل توجهی افزایش یابد زیرا استرس 
گرمایی برای کمک به خنک کردن بدن فشار زیادی به قلب وارد می کند.

سردرد: سردردی که ممکن است ضربان دار باشد.
عواملی که باعث گرمازدگی می شود

مواجهه با محیط داغ
در نوعی از گرمازدگی که گرمازدگی غیرفعالیتی )کالسیک( نامیده می شود، بودن در 
محیط داغ منجر به افزایش دمای مرکزی بدن می شــود. این نوع از گرمازدگی معموال 
بعد از مواجهه با هوای داغ و مرطوب، مخصوصا برای مدت طوالنی، اتفاق می افتد و اغلب 

در افراد مسن و یا افرادی که بیماری های مزمن دارند دیده می شود.
فعالیت شدید

گرمازدگی فعالیتی با افزایش دمای مرکزی بدن که در اثر فعالیت فیزیکی شــدید در 
هوای گرم است، ایجاد می شود. هر فردی که در هوای گرم ورزش یا کار کند ممکن است 
دچار این مشکل شود، اما در افرادی که به این شرایط عادت ندارند بیشتر دیده می شود.

راهای درمان گرمازدگی از دیدگاه طب سنتی
استفاده از خاکشیر یخ زده و شربت آب لیمو برای جلوگیری از گرمازدگی موثر است.

تخم شربت در حقیقت دانه گیاه ریحان اســت که به علت داشتن ترکیبات لعاب دار به 
صورت محلول در آب )شربت( استفاده می شــودو لعاب این دانه ها پس از جذب آب، 
به صورت ژله ای درمی آید که می تواند برای رفع عطش مورد اســتفاده قرار گیرد. تخم 
شربتی در طب سنتی ایران به عنوان رفع کننده التهابات دستگاه تناسلی و مجاری ادرار 

د  بــر ر کا
بسیار داشته است.

به لیمو گیاهی به صورت درختچه است که از برگ آن اســتفاده می شود. این گیاه از 
قدیم در طب ســنتی ایران به عنوان: آرام بخش،  ضد تشنج،  ادرارآور، رفع گرمازدگی،  
رفع کننده  سرگیجه و تپش قلب مورد استفاده بوده و در حال حاضر نیز از آن استفاده 

می شود.
هندوانه یک میوه تابســتانی لطیف، آبدار، خنک کننده، آرام بخش و مسکن التهابات 
درونی است که اصوال برای رفع عطش در اوج گرمای تابستان مصرف می شود و مورد 
پسند بســیاری از مردم است. طبیعت هندوانه سرد و تر اســت و برای افراد گرم مزاج 

بسیار مطلوب است.
نوشیدن گالب همراه با مقداری یخ به قدری که باعث استفراغ شده و صفرا را خارج کند. 

نوشیدن گالب خنک، گرمی درون را از بین می برد و بدن را تقویت می کند.

با ریزش موی ناشی از کرونا چکار کنیم؟
یک متخصص پوست ومو  در خصوص ریزش موی ناشی از ابتال 
به کرونا گفت: بروز عفونت در بدن موجب ریزش مو می شــود و 
این عارضه به صورت طبیعی بین ۶ ماه تا یکسال بعد از بهبودی به 
تدریج بهتر می شود و برای درمان این عارضه انجام کار خالصی الزم 
نیست.پرویز طوسی در پاسخ به این سوال که آیا برای بهبود این نوع 

ریزش مو مصرف مکمل ها یا استفاده از شامپوی خاصی را توصیه 
می کنید؟، توضیح داد: در این نوع ریزش مو استفاده از مکمل ها و 
شامپو ها بی اثر است و برای درمان آن باید مدت زمانی طی شود و 
با گذشت ۶ ماه تا یکسال این عارضه خود به خود و به تدریج بهبود 
پیدا می کند.این متخصص پوست ومو در خصوص دالیل بروز این 
عارضه در اثر ابتال به کرونا اظهار کرد: تب باال و عفونت شدید در 

افزایش ریزش مو نقش دارند و به طور طبیعی مو ها سه مرحله رشد، 
استراحت و ریزش را طی می کنند و بعد از بروز هر نوع عفونتی در 
بدن مو هایی که در دوره رشد قرار دارند به سرعت در معرض ریزش 
قرار می گیرند.وی افزود: عالوه بر اینکه این نوع ریزش مو با گذر زمان 
بهبود می یابد، مو های ریخته شده هم بعد از حدود یکسال به تدریج 

جبران می شوند و مجددا رشد می کنند.



Sudoku

TEDPIX, the main index 
of Tehran Stock Exchange 
(TSE), lost 29,000 points, 
or 2.5 percent, in the past 
Iranian calendar week.
The index closed at 
1.154 million points 
on Wednesday (the last 
working day of the week).
During the past week, the 
indices of Social Security 
Investment Company, 
Mobarakeh Steel Company, 
Iran Khodro Company, 
Isfahan Oil Refining 

Company, National 
Iranian Copper Industry 
Company, and Saipa 
Company were the most 
widely followed indices.
Mohammadreza Pour-
Ebrahimi, the chairman of 
the Iranian parliament’s 
economic committee 
has said recently that the 
stock market is going to 
follow a positive trend 
in the current Iranian 
calendar year (started on  
March 21).

Iran non-oil 
export hits 
46% growth
President of the 
Islamic Republic 
of Iran Customs 
A d m i n i s t r a t i o n 
(IRICA) said that the 
country exported 
$5.6 billion worth 
of non-oil goods 
and commodities 
to foreign countries 
from March 21 to 
May 15, 2021.
Speaking at 
23rd meeting of 
Representatives 
Board of Tehran 
Chamber of 
C o m m e r c e , 
Industries, Mines 
and Agriculture 
(TCCIMA) on 
Tue., Mehdi Mir-
Ashrafi said that 
Islamic Republic 
of Iran imported 
4.5 million tons of 
products, valued at 
$5.6 billion, since 
the beginning of 
the current year 
(started March 
21) up to May 
15, showing a 
28 percent hike 
as compared to 
the last year’s 
c o r r e s p o n d i n g 
period.
Some 15.5 million 
tons of non-oil 
goods, valued at 
$5.6 billion, was 
exported from the 
country from March 
21 to May 15, 2021, 
registering a 46 
percent growth as 
compared to the 
same period of last 
year, Mir-Ashrafi 
reiterated.
According to the 
statistics, totally 
145.7 million 
tons of non-oil 
goods, valued at 
$73 billion, were 
exported and 
imported from/
to the country last 
year (from March 
21, 2020 to March 
20, 2021), IRICA 
president added.
He went on 
to say that 
10,343,000 tons 
of commodities, 
valued at $5.762 
billion, were 
exchanged between 
Iran and its trader 
partner in the first 
Iranian month of 
Farvardin in the 
current year (from 
March 21 to April 
20), showing a 32 
and 62.5 percent 
hike both in terms 
of weight and value 
respectively.
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I n a u g u r a t e d 
in Khuzestan 
and Bushehr 
provinces, the 
m e n t i o n e d 
p r o j e c t s 
are going to 
create job 

opportunities for over 
2,454 people, IRNA 
reported.
As reported, the 
new petrochemical 
units, namely Masjed 
Soleiman Urea and 
Ammonia unit, 
Assaluyeh Exir Halale 
Petrochemical Plant, 
and Sabalan Methanol 
unit, will add a total 
of 3.5 million tons 
to the country’s 
annual petrochemical 
production capacity.
The said projects 
have been put into 
operation following a 
series of inaugurations 
in the country’s 
petrochemical industry 
as the government is 
taking serious measures 
for realizing the second 
leap of the industry.
Some 17 petrochemical 
projects worth 
about $12 billion 
were planned to be 
inaugurated across the 
country in the previous 
Iranian calendar year 

(ended on March 20) 
to realize the second 
leap of the industry, 12 
of which were put into 
operation and the rest 
were postponed into the 
current year due to the 
coronavirus pandemic.
The petrochemical 
industry plays a crucial 
role in Iran’s non-
oil economy, as the 
petrochemical export 
is the second-largest 
source of revenue for 
the country after crude 
oil. Petrochemical 
exports already 
constitute nearly 33 
percent of the country’s 
non-oil exports.
Iran has been highly 
developing this sector 
over the recent years 
as the development 
of the giant South 
Pars gas field (Iran 
shares with Qatar 
in the Persian Gulf) 

has been supplying 
more feedstock to the 
petrochemical units.
Also, the U.S. 
sanctioning Iran’s oil 
exports has encouraged 
more development of 
the petrochemical 
industry to boost 
exports from this sector.
Now, pursuing the 
second and third 
leap in this sector, the 
country aims to boost its 
annual petrochemical 
production capacity 
to 100 million tons in 
the current Iranian 
calendar year (March 
2021-March 2022) 
from the current 
66 million tons.
While the leap in the 
petrochemical output 
is a big measure to 
boost Iran’s non-oil 
exports, it also plays 
a very significant role 
in the realization of 

the current Iranian 
calendar year’s 
motto, which is 
“Production: Support 
and Elimination of 
Obstacles”.
Balanced development 
of the petrochemical 
industry has also been 
of particular interest 
among the National 
P e t r o c h e m i c a l 
Company (NPC) 
strategies for the 
current year since 
the development of 
downstream industries 
will prevent the sale 
of raw materials and 
result in the production 
of products with higher 
added value.Domestic 
equipment, licenses, 
and technological 
knowledge have 
been used in most of 
the underway and 
completed projects in 
this industry.

Monthly export of sweets, 
chocolates, cereal products 
rises 21% yr/yr
The value of Iran’s export of sweets, chocolates, 
and cereal products increased 21 percent in the 
first month of the current Iranian calendar year 
(March 21-April 20), as compared to the same 
month of the past year, an official with Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) announced.
Mahmoud Bazari, the director-general of TPO’s 
office of agricultural products and processing 
industries, said that the export of the mentioned 
items also registered a 13-percent growth in terms 
of weight in the mentioned month.
While mentioning Iraq, Afghanistan, Pakistan 
and Azerbaijan as the main target markets for the 
export of these products, he said the production 
of sweets and chocolates in the country has made 
good progress in the last ten years and can be said 
to have an acceptable status in terms of quality and 
variety of products.
The confectionery and chocolate industry is one 
of the oldest food industries in Iran, and it is now 
the second-largest exporter in the country's food 
sector after the dairy industry.
About 100 percent of the investment in this 
industry belongs to the private sector and most of 
its products are competitive globally.
The advantage of the confectionery and chocolate 
industry is the supply of its raw materials inside 
the country.
With this advantage, any investment will bring 
profit to this industry.
As a result of supporting domestic producers 
and products and banning the import of foreign 
products in this sector, Iranian producers are now 
able to meet the needs of the domestic market and 
are welcomed by domestic consumers.
This industry is also targeted to boost export to 
different markets all around the world.
Iran exports sweets and chocolates to 66 countries 
and the annual export of $1 billion has been 
planned for this industry.While the industry is 
trying to materialize the objective of surge in 
production and also boost export, it is facing some 
challenges especially in terms of production, as the 
production costs are increasing.

Metal Company IPO 
Disappoints
Iran Fara Bourse, the junior equity market in 
Tehran on Wednesday hosted an initial public 
offer for shares of a metal company on Wednesday.
Iranian Lead and Zinc Production and 
Development Company offered 15% of its stake 
comprising 75 million shares, out of a total 500 
million shares of the company.As expected the IPO 
was not welcomed as was the case for other IPOs 
last year. According to the IFB, shares were bought 
by 2.45 million trading codes -- less than half the 
numbers registered last September.  The company 
sold each share for 7,842 rials generating 588 
billion rials ($2.7 million) via the IPO, being the 
second company that makes debut in the current 
fiscal year (started in March), according to a press 
release posted on the IFB’s website.Founded 
in 2009, the newly listed company is located in 
western Zanjan Province with an annual capacity 
of 255,000 tons of zinc concentrate and 25,000 
tons of lead concentrate.IPOs used to return 
high amid frenzy of buyers competing to grab a 
slice of stakes of listed company. But with market 
indicators plummeting, the shares of many listed 
companies dropped below the prices set at the 
IPO, undermining the trust of millions of investors 
as seen in the huge decline in new IPOs.

Petrochemical projects worth over 1.3$b 
go operational
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Exports from Isfahan 
province increase by 
3.5 folds
As announced by a provincial official, the 
value of exports from Isfahan province 
rose by 3.5 folds in the first month of the 
current Iranian calendar year (March 
21-April 20), as compared to the first 
month of the previous year.
Rasoul Kouhestani, the director-general 
of the province’s customs department, 

said that 175 million tons of commodities 
worth $123 million were exported from 
the province in the mentioned month, 
which indicates also a 201-percent 
growth in terms of weight.
He mentioned products such as iron, steel, 
and carpet, as well as petrochemical, 
chemical, organic and dairy products as 
the main exported goods.
The official further stated that Iraq, 
China, the United Arab Emirates (UAE), 
Afghanistan, and Indonesia were the 
major export destinations of the products.

As he previously announced, over 6.19 
million tons of products worth $2.072 
billion were exported from Isfahan 
province in the past Iranian calendar year 
(ended on March 20).Kouhestani said the 
annual export from the province shows 
21 percent drop in terms of value, and 16 
percent fall in terms of weight.The official 
named steel, petrochemical products, and 
carpet as the major exported products, 
and Iraq, China, UAE, Afghanistan, and 
Indonesia as the main export markets of 
the products in the past year.

On the exports 
to the U.S., he 
said that 4 years 
ago and before 
the U.S. pullout 
of the JCPOA, 
Iran’s exports 
to the U.S. were 
around 3,554m 
and worth of 
132.3$m that the 
figure fell to 66m 
tons and worth 
of 136,539$ last 
year.

TSE’s main index falls 2.5% in 
a week

President Hassan Rouhani on Thursday 
inaugurated three major petrochemical 
projects worth 1.304$ billion in southwestern 
Iran through a video conference.



Iran will not leave 
Palestine alone 
and will never 
end its support 
for Palestinians, 
no matter how 
much challenges 

may intensify and dangers 
may increase, General 
Esmaeil Qaani said in 
messages to senior Hamas 
and Islamic Jihad movements’ 
commanders Muhammad Zaif 
and Akram al-Ajouri.
“We will continue (our 
support) until the downfall 
of the occupying regime,” he 
added.
“You, the Palestinian 
resistance groups, created a 
magnificent epic with your 
steadfastness and proved 
the enemy’s weakness,” the 
general said, adding that the 
resistance forces humiliated 
the Israeli regime’s army.
“Your capabilities are far 
greater than the enemy has 
seen so far and even imagines,” 
the top commander stressed.
“We have no doubt that we will 
enter Al-Aqsa Mosque and say 
prayers there with dignity and 
strength,” he went on to say.
The message came as the 
Israeli regime’s “security 
cabinet” approved what it 
called “Egypt’s proposal” for 
a ceasefire amid continued 
avalanche of retaliatory 
attacks from the Gaza Strip 
in response to Tel Aviv’s 
escalation.
 The ceasefire came into effect 

from 02:00 am on Friday 
(23:00 GMT on Thursday), 
according to the regime’s 
announcement on Thursday.
“The Security Cabinet 
unanimously accepted the 
recommendation of all heads 
of security services, the chief 
of general staff, the head of 
Shin Bet (the regime’s internal 
security service), the head of 
the Mossad (the regime’s spy 
agency), and the head of the 
National Security Council to 
accept the Egyptian initiative 
on a bilateral ceasefire, which 
will come into force later,” the 
statement said.
Senior Hamas official Osama 
Hamdan also confirmed 
reports about the potential 
of the truce, in remarks 
to Lebanon’s al-Mayadeen 
television network, saying, 
“The resistance movement 
has received guarantees 
from the mediators that the 
aggression on Gaza will stop.”
According to NBC News, 
the Egyptian government 
-- which has in the past been 
involved in mediatory efforts 
between the two sides -- said 
the truce would be “mutual 
and simultaneous.”
The Israeli regime intensified 

its attacks against Gaza after 
the coastal sliver rose up 
in protest in support of the 
Palestinians in the Israeli-
blockaded West Bank, who 
had come under weeks of 
significantly violent Israeli 
assaults.“Other guarantees 
have also been received about 
the expulsion of the occupying 
regime from al-Quds’ Sheikh 
Jarrah neighborhood and the 
al-Aqsa Mosque,” Hamdan 
added.
The resistance began its 
reprisal on the exact day as 
the escalation started and has 
so far, according to Tel Aviv 
itself, fired more than 4,000 
rockets towards the occupied 
territories.
The reprisal has swept 
through the entirety of the 
occupied lands.
Also on Thursday, it was 
reported that continued 
avalanche of retaliatory 
rockets from the Gaza Strip 
had imposed a complete 
shutdown over Ben Gurion 
International Airport outside 
Tel Aviv, the Israeli regime’s 
main air terminal.
Israeli media outlets said 
the airport was closed off to 
all inbound and outbound 

flights. The inbound flights 
were all redirected to the 
Ramon Airport located in the 
Timna Valley in the extreme 
southern part of the occupied 
territories.
The rocket attacks also earlier 
set off sirens throughout the 
whole “Gaza envelope,” which 
comprises the illegal Israeli 
settlements that lie within 
seven kilometers (4.3 miles) 
of the coastal sliver.
The Gaza-based resistance 
movement of Hamas 
identified the cities of 
Ashdod and Ashkelon near 
the enclave’s border with 
the occupied territories 
as the latest target of its 
counterattacks.
The Israeli attacks have 
killed hundreds in Gaza and 
scores of others in the West 
Bank. At least 10 people have, 
meanwhile, been killed during 
the resistance’s retaliation.
Reports about the regime’s 
intention towards a truce 
came a day after deputy 
Hamas leader Mousa Abu 
Marzouq declared victory 
on the part of the resistance 
group, and predicted that Tel 
Aviv would stop its attacks 
soon.

IAEA in talks with Iran 
to extend inspections 
agreement
 The International Atomic Energy Agency 
(IAEA) is in talks with Iran on extending a 
three-month inspections agreement that 
expires on Friday.
The UN nuclear watchdog is still in talks 
with Iran on extending a three-month 
monitoring deal that expires on Friday, it 
said on Thursday, according to a report by 
Reuters.
The IAEA added that it will provide an update 
within days.
"The Agency and Iran are currently in 
consultations regarding the implementation 
of the existing understanding," the IAEA said 
in a statement, adding that the agreement 
struck on Feb. 21 "remains in effect".
"The Director-General will provide an 
update to the (IAEA) Board of Governors in 
the coming days."
Iran is engaged in talks with the remaining 
parties to the nuclear deal (JCPOA) known as 
the P4+1 to salvage the deal in the Austrian 
capital of Vienna. At the end of the fourth 
round of Vienna talks on Wednesday, the 
head of the Iranian delegation at the talks 
Abbass Araghchi said that "Very good 
progress was made," though, he added there 
are still issues remaining to be agreed upon.
Iran and the UN nuclear watchdog reached 
a temporary agreement that expires 
tomorrow almost three months ago to 
extend the partial implementation of the 
Additional Protocol, which gives access to 
Iran nuclear sites to IAEA inspectors.
Iran has vowed already that it will leave the 
Vienna talks if it feels they are taking time and 
the other parties are not serious and are just 
killing the time.
The decision to stop implementation of the 
Additional Protocol was in accordance with 
a piece of legislation approved in Parliament 
last December which set a deadline for 
the US to lift all the sanctions otherwise 
Iran will leave the Protocol. Iran has so far 
increased uranium enrichment to above 
60% in compliance with the parliament law.
The top Iranian negotiator told the Japanese 
NHK on Wednesday that the Iranian 
government would decide later on extending 
cooperation with the UN nuclear watchdog.

Iran Will Never Leave Palestine Alone, 
IRGC Quds Force Commander Reiterates

Commander of the Islamic Revolution 
Guards Corps Quds Force Brigadier General 
Esmaeil Qaani hailed the Palestinian 
nation’s “epical” struggle against the Zionist 
regime of Israel and underscored Iran’s 
continued support for Palestine.
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Votes show Damascus moving in right direction of 
democracy
Iranian Parliament Speaker's Special Aide for the International Affairs Amir-Abdollahian 
has attached great importance to the holding of the ongoing Presidential elections in Syria.
"Timely holding of presidential elections in Syria shows that Damascus is moving in the right 
direction of democracy," said the Special Assistant to the Speaker of the Iranian Parliament 
for International Affairs Hossein Amir-Abdollahian in a post on his Twitter account in 
reference to the first stage of the Presisdential elections in Syria for the Syrians residing in 
other countries yesterday.The Iranian parliamentary official added that "The governments 
that resorted to staging a the terrorist war with the goal of tearing down and disintegrating 
Syria are now opposing the presidential elections in Syria, but the people will make their 
choice."Syrians abroad cast their ballots in the presidential vote on Thursday, while the 
voting inside Syria is to be held on May 26.

Ceasefire signals victory of Resistance in Gaza
 A ceasefire has been announced to end Israeli aggression on Gaza and many observers believe 
this to be a victory for the Palestinian Resistance.The Israeli cabinet unanimously approved late 
Thursday an Egyptian ceasefire proposal in Gaza, knowing that it will take into effect on Friday 
at 2 a.m.Reports mentioned that Cairo will dispatch two security delegations into Gaza and Tel 
Aviv in order to follow up the implementation of the ceasefire, Al-Manar reported. The Palestinian 
resistance announced that it commits to the ceasefire, adding but it would remain vigilant and 
ready to confront any Israeli aggression on Gaza.Hamas military spokesman, Abu Obeida, 
stressed, on behalf of all the factions, that the Palestinian resistance has prepared a major blow 
to the entire Zionist entity from Haifa through Ramon if the Zionist enemy violates the ceasefire.
The Israeli aggression on Gaza has been ongoing since May 10, leaving more than 232 martyrs and 
1900 injuries. The Palestinian resistance has fired around 4600 missiles at the Zionist cities and 
settlements since the start of the aggression on May 10, inflicting heavy losses upon the Israelis.

The resistance 
began its reprisal 
on the exact day 
as the escalation 
started and has so 
far, according to 
Tel Aviv itself, fired 
more than 4,000 
rockets towards 
the occupied 
territories.
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Continuation 
of Trump-era 
sanctions 
under Biden 
unacceptable
 The Iranian foreign 
minister has told 
the EU foreign 
policy chief that 
the continuation 
and using Trump-
era's illegal 
and inhumane 
s a n c t i o n s 
as leverage 
by the Biden 
administration is 
unacceptable to 
Iran.
According to a 
statement by the 
Iranian Foreign 
Ministry, the top 
Iranian diplomat 
Mohammad Javad 
Zarif has made 
the remarks 
in a telephone 
conversation with 
the European 
Union's High 
Re p re s e n t a t ive 
for Foreign Affairs 
and Security Policy 
Josep Borrell.
During the phone 
call, the latest 
d e v e l o p m e n t 
revolving around 
the ongoing talks 
in Vienna between 
Iran and the 
remaining parties 
to the JCPOA to 
salvage the deal 
and the previously 
r e p o r t e d 
s i g n i f i c a n t 
progress made in 
the talks, as well 
as the remaining 
unresolvable issues 
were discussed by 
the two diplomats.
Zarif praised the 
efforts made by 
Borrell and his 
colleagues in the 
EU foreign policy 
d e p a r t m e n t , 
but he criticized 
the continued 
US economic 
terrorism that 
the previous US 
a d m i n i s t ra t i o n 
waged against 
Tehran but the new 
US administration 
is still exercising 
five months after 
Biden took office.
The Iranian foreign 
minister said that 
the continuation 
and using Trump-
era's illegal 
and inhumane 
s a n c t i o n s 
as leverage 
by the Biden 
administration is 
unacceptable to 
Iran.
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The Israeli regime’s “security cabinet” approved what it 
called “Egypt’s proposal” for a ceasefire amid continued 
avalanche of retaliatory attacks from the Gaza Strip in 
response to Tel Aviv’s escalation.
The ceasefire came into effect from 02:00 am on Friday 
(23:00 GMT on Thursday), according to the regime’s 
announcement on Thursday.
"The Security Cabinet unanimously accepted the 
recommendation of all heads of security services, the chief 
of general staff, the head of Shin Bet (the regime’s internal 
security service), the head of the Mossad (the regime’s 
spy agency), and the head of the National Security Council 
to accept the Egyptian initiative on a bilateral ceasefire, 
which will come into force later," the statement said.
Senior Hamas official Osama Hamdan also confirmed 
reports about the potential of the truce, in remarks to 
Lebanon’s al-Mayadeen television network, saying, "The 
resistance movement has received guarantees from the 
mediators that the aggression on Gaza will stop."
According to NBC News, the Egyptian government -- 
which has in the past been involved in mediatory efforts 
between the two sides -- said the truce would be "mutual 
and simultaneous."
The Israeli regime intensified its attacks against Gaza 

after the coastal sliver rose up in protest in support of the 
Palestinians in the Israeli-blockaded West Bank, who had 
come under weeks of significantly violent Israeli assaults.
“Other guarantees have also been received about the 
expulsion of the occupying regime from al-Quds’ Sheikh 
Jarrah neighborhood and the al-Aqsa Mosque,” Hamdan 
added.
The resistance began its reprisal on the exact day as the 
escalation started and has so far, according to Tel Aviv 
itself, fired more than 4,000 rockets towards the occupied 
territories.
The reprisal has swept through the entirety of the 
occupied lands.
Also on Thursday, it was reported that continued 
avalanche of retaliatory rockets from the Gaza Strip 
had imposed a complete shutdown over Ben Gurion 
International Airport outside Tel Aviv, the Israeli regime’s 
main air terminal.
Israeli media outlets said the airport was closed off to 
all inbound and outbound flights. The inbound flights 
were all redirected to the Ramon Airport located in the 
Timna Valley in the extreme southern part of the occupied 
territories.
The rocket attacks also earlier set off sirens throughout 

t h e 
whole “Gaza envelope,” 

which comprises the illegal Israeli settlements that 
lie within seven kilometers (4.3 miles) of the coastal sliver.
The Gaza-based resistance movement of Hamas identified 
the cities of Ashdod and Ashkelon near the enclave’s 
border with the occupied territories as the latest target of 
its counterattacks.
The Israeli attacks have killed hundreds in Gaza and 
scores of others in the West Bank. At least 10 people have, 
meanwhile, been killed during the resistance’s retaliation.
Reports abou the regime’s intention towards a truce came 
a day after deputy Hamas leader Mousa Abu Marzouq 
declared victory on the part of the resistance group, and 
predicted that Tel Aviv would stop its attacks soon.

News

Hamas Retaliatory Attacks Force Israel to Accept Ceasefire

news



US has no plans to fully lift any sanctions yet
Washington does not intend to completely lift any of the oil, banking, financial and energy sanctions 
on Iran, but it seeks to lift the bans in a sequential manner.People familiar with the matter have told 
the Tehran-based Press TV that the United States does not intend to completely lift any of the oil, 
banking, financial and energy sanctions against Tehran, but intends to temporarily suspend some 
of them in a long, step-by-step manner.The United States has not yet accepted the lifting of sanctions 
on Iran during the Vienna talks, therefore Iran will not benefit economically.According to the report, 
Washington has also not accepted the verification of lifting of sanctions which require a period of at 
least three to six months.The US has also not accepted any commitment not to re-impose sanctions 
or withdraw from JCPOA again.
Instead, the US seeks to only return to the JCPOA  and in order to be able to use the trigger mechanism 
for the return of international sanctions.

Iranian canoe single 
rower Mohammad Nabi 
Rezaei has reached the 
final of the 2021 ICF 
Canoe Sprint Global 
Olympic Qualifier which 
is underway in Russia's 
Barnaul.
The 2021 ICF Canoe 
Sprint Global Olympic 
Qualifier is underway 
in Barnaul between 
May 20 - 21, 2021 with 
the participation of 60 
teams, including the 
Iranian canoe single 
team.
From Iran in the 
1000m Canoe 
Single competition, 
Mohammad Nabi Rezaei 
is participating in the 
competitions as part 
of the national Iranian 
rowing team to qualify 
for the Tokyo Olympics 
games.
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Morning call to prayer : 
04:25:21   
Noon call to prayer : 
13:00:02  
Evening call to prayer: 
20:19:15  
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advances to final of 
Olympic qualifiers
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Iran non-oil export 
hits %46 growth

Exports from 
Isfahan province 
increase by 3.5 
folds
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With just nine weeks to go before the 
Games, states of emergency have been 
imposed in much of Japan until the end of 
the month to counter a spike in infections 
that has resulted in a shortage of medical 
staff and hospital beds in some areas.
The country's vaccination program has 
also been particularly slow, with just 4% 
of the population inoculated, the lowest 
rate among the Group of Seven nations.
The Corporate Survey, conducted May 
6-17 by Reuters, showed 37% of firms 
were in favor of cancellation, while 32% 
want a postponement.
In particular, those calling for a 
cancellation have increased from 
February when the same questions were 
asked in the monthly survey. Then, 29% 
were keen on a cancellation while 36% 
favored a delay.
"There's no way that the Olympics can go 
ahead under the current circumstances," 
a manager at a metals firm wrote in the 
survey.

"Nothing the government does seems to 
be well-planned. All it appears to be doing 
is spreading anxiety."
The results of the survey are roughly in 
line with public opinion polls.
Many Tokyo residents say, however, they 
are conflicted about holding the Games.
"Variant strains could enter, creating a 
terrible situation," said Keiko Yamamura, 
a 58-year old yoga instructor. "But when I 
think of the athletes who have worked so 
hard, I'd like to let them do it."
The government and International 
Olympic Committee have repeatedly 
said the Games will go ahead. About 70% 
of the 10,500 athletes due to attend have 
already qualified.
If the Games, which have already been 
postponed by a year, were cancelled, a 
quarter of the firms expect big economic 
losses. But nearly 60% said economic 
losses would be limited while another 
13% said they expect economic losses to 
be relatively small.
The survey, conducted for Reuters 
by Nikkei Research, canvassed some 
480 large and midsize non-financial 
companies, of which about 230 answered 
questions on the Olympics. Respondents 
participate in the survey on condition of 
anonymity.

In a statement addressing a UN General Assembly 
Session on the issue of Palestine, Zarif condemned 
the cruel aggression of the Israeli regime against 
Palestinians.
"In this regard, the General Assembly, as 
the collective conscience of the international 
community, has a vital responsibility to condemn 
Israel’s military aggression and its ethnic cleansing 
and adopt necessary measures to hold Israel 
accountable for its war crimes and crimes against 
humanity," Zarif wrote in a statement which was 
read by Ambassador Majid Takht-Ravanchi. 
Here is the full text of the statement:
Mr. President,
At the outset, I would like to thank you for 
convening this timely meeting as the world 
witnesses the most horrific atrocities perpetrated 
by the Israeli regime against innocent Palestinians. 
For more than seven decades, the Israeli brutal 
policies and practices have continued to violate 
the fundamental human rights and dignity of 
the Palestinian people. As a result, Palestinians 
have been deprived of their lands, properties 
and businesses while being forcibly evicted from 
their homes and subjected to violence, terror, and 
intimidation. The Israeli regime, in line with its 
discriminatory and racist apartheid policies, has 
totally negated any right of the Palestinians to self-
determination under the title of “one Jewish State”. 
Moreover, it has taken unprecedented measures 
and provocations to accelerate Judaizing Al-Quds 
Al-Sharif and altering its demographic composition 
through the elimination of Palestinian Christians 
and Muslims in the Holy City.During the past week, 
Israeli forces have bombarded the Gaza Strip, 
the world’s biggest open-air prison, and through 
waging a disproportionate war by resorting to 
advanced weaponry in the most cruel and brutal 
manner have massacred hundreds of Palestinians 
and injured thousands of civilians. In the midst 
of an ongoing pandemic, the Israeli military 

attack against Gaza has destroyed thousands of 
homes, flattened entire apartment buildings as 
well as commercial buildings, including those 
housing journalists, and damaged other civilian 
vital infrastructures in a blatant and systematic 
violation of human rights, humanitarian law and 
international law. They even killed the head of Gaza 
Covid-19 response team.
And yet, the Security Council – despite the 
continued mass dispossession, occupation, and 
persecution of the Palestinian people by the Israeli 
regime – remains obstructed by the U.S. from 
upholding its Charter duties and shouldering its 
responsibility to stop violation of United Nations 
resolutions. In this regard, the General Assembly, 
as the collective conscience of the international 
community, has a vital responsibility to condemn 
Israel’s military aggression and its ethnic cleansing 
and adopt necessary measures to hold Israel 
accountable for its war crimes and crimes against 
humanity.The immoral approach of some Western 
governments in equating victims with culprits is 
reprehensible, unjust and unacceptable. Denial of 
the total asymmetry in the situation of an occupier 
and oppressor against an occupied and oppressed 
people not only exposes hypocrisy and an extreme 
lack of moral compass, but amounts to complicity 
in the crimes perpetrated against Palestinians. 
We emphasize that the people of Palestine are 
fully entitled to defend themselves and to defy the 
tyrannical tactics of this racist apartheid regime. 
The usurpation of another Arab neighborhood 
surrounding Al–Aqsa mosque proves the futility 
of normalization by some Arab states.
It is evident that the only path to peace in Palestine 
is the holding of a referendum among all residents 
of Palestine, Jews, Christians and Muslims, 
including displaced Palestinians and refugees.
The Islamic Republic of Iran, Mr. President, 
reaffirms its strong support for and solidarity 
with the just cause of Palestine and reaffirms 
its commitment to continue supporting the 
Palestinian people in their quest to achieve 
their inalienable rights and legitimate national 
aspirations, including their right to self-
determination, freedom and independence in 
their State of Palestine with Al-Quds Al-Sharif as 
its capital.

Most Japanese Firms Want Olympics to Be 
Cancelled Or Postponed

UN should hold Israeli regime accountable 
for its war crimes
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif urged 
the United Nations to hold the Israeli regime accountable 
for its war crimes against the oppressed people of 
Palestine.

Nearly %70 of Japanese firms want the Tokyo Olympics 
either cancelled or postponed, a survey found, 
underscoring concerns that the Games will increase 
coronavirus infections at a time when the medical system 
is under heavy strain.

It is evident that 
the only path to 
peace in Palestine 
is the holding of 
a referendum 
among all 
residents of 
Palestine, Jews, 
Christians 
and Muslims, 
including 
displaced 
Palestinians and 
refugees.

The government 
and International 
Olympic 
Committee have 
repeatedly said 
the Games will 
go ahead. About 
%70 of the 10,500 
athletes due 
to attend have 
already qualified.

Tens of Thousands 
of EU Citizens in UK 
to Lose Legal Status 
Next Month Due to 
Brexit ‘Cliff Edge’
Tens of thousands of EU 
citizens in the UK could lose 
their legal status next month 
because of an “arbitrary” 
deadline that will leave 
vulnerable people in an 
“intolerable situation”, MPs 
and peers have warned.

There is just over a month to 
go before the government’s 
deadline for the EU settlement 
scheme (EUSS) – which 
guarantees post-Brexit 
residency – closes on 30 June.
More than 50 
parliamentarians from all 
parties and in both houses have 
written a joint-letter to UK 
Prime Minister Boris Johnson 
warning that EU citizens will 
be forced out of the country 
“overnight” unless the “cliff-

edge” is removed.
They say that even if only 1 per 
cent of the estimated 4 million 
EU citizens are not able to apply 
on time, tens of thousands of 
people will be left vulnerable to 
detention and removal.
The Home Office’s outreach 
campaign has failed to reach 
sufficient numbers of EU 
citizens amidst a pandemic 
that has severely disrupted 
support services, the letter 
warns.
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آگهی استخدام شرکت آگاه تدبیران نقش جهان
** مدیر عامل

** کارشناس فروش و بازاریابی تلفنی
** کارشناس حسابداری

** کارشناس تولید محتوا
** کارشناس شبکه های اجتماعی

متقاضیان واجد شــرایط می توانند رزومه خود را به 
آدرس ایمیل یا شماره واتساپ اعالم شده ارسال نمایند.

agahtadbiran@gmail.com
03136605390      ،)whatsapp( 09133208917  

  تعدادی کارمند خانم  باروابط عمومی باال 
 بدون محدودیت سنی 

 تایم کاری ، شیفت صبح 
 حقوق ثابت +پورسانت +سرویس

09137538750 

 شرکت معتبر تولیدی با سرویس ایاب وذهاب دعوت به 
همکاری می نماید:

1 -کارشناس نساجی گرایش تکنولوژی)آقا(
2 -کارشناس/کارشناس ارشد  شیمی/  نساجی )خانم(

3  -کارشناس  صنایع
4   - اپراتور تولید )آقا/خانم(

5  - خیاط 
6   -کارگر ساده

لطفا جهت دریافت اطالعات بیشــتر تماس  حاصل 
فرمائید: )ساعات تماس 8 صبح  الی 16 (

جهت انجام مصاحبه همراه داشتن اصل کلیه مدارک 
هویتی، مدرک تحصیلی و یــک قطعه عکس الزامی 

می باشد.
03145642737    ،09221047741 

به یک نفر  کارشناس ساختمان با حقوق ثابت و پورسانت 
جهت کار در اصفهان نیازمندیم

  تلفن: 09132777716 

نیروی کار )آقا(
  دیپلم و فوق دیپلم برق، الکترونیک، تاسیسات

33366257  

کارگر آقا، تمام وقت
ماهر

برای تولید قطعات وایتون، حتما باید ماهر باشد.
09134082588

صنایع  چوب آتشگاه در اصفهان جهت تکمیل کادر خود 
به نیروی ماهر برای کار  کابینت تمام چوب و درب تمام 

چوب نیازمند است.
  تلفن: 09137515007 

  تعدادی نیروی جوان
جهت کار در کارگاه چاپ لباس )همراه با  اموزش(

 محدوده خیابان ابن سینا 
09389995801 

برنامه نویس
  نوع همکاری: تمام وقت

  دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های 
IT مرتبط با کامپیوتر و

Visual Basic : مسلط به  
Sql Server آشنایی با  

  محل کار: اصفهان و شهرستان ها
ارسال رزومه :  

isfahan.safarayaneh@gmail.com

استخدام 6 عنوان شغلی در شرکت باما 
** کارمند اداری و کارگزینی آقا

**  حسابدار آقا
**  تکنسین فنی واحد ساخت و نوسازی آقا

**  تکنسین مکانیک کارخانجات آقا
**  مهندس کامپیوتر با گرایش نرم افزار یا شبکه آقا

**  سرپرست تعمیرگاه مرکزی آقا
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم  رزومه عکس 
دار، آخرین مدرک تحصیلی و مدارک آموزشی مرتبط 
خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی( خود 

را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
b.resume1399@gmail.com

 یک شرکت  حمل و  نقل کاال در اصفهان جهت تکمیل 
کادر خود به نیروی کار  خانم و  آقــا برای  انجام امور 

دفتری نیازمند است.
شرایط: سن 18 الی 40 سال

 ساعت تماس: 16 تا 18
 آدرس: شاهپور جدید - امیرکبیر 

  تلفن: 09138658252

استخدام مجموعه جهان استاتیک 
**  نیروی کنترل کیفی و برنامه ریزی تولید

** سرپرست انبار 
** نقاش استاتیک

** نیروی ساده 
** کمک حسابدار یا کار آموز حسابداری

شهر مورد نیاز:  اصفهان،  دستگرد،  خمینی شهر
)whatsapp( 09924559937   :ارسال رزومه

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

طراح قالب پالستیک
  نوع همکاری: تمام وقت

  مسلط به نرم افزار کتیا محیط شیپ دیزاین
  حقوق توافقی،   بیمه

03133863522   
pgsmold@yahoo.com
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

سرویس آنالین مراقبت ونگهداری از سالمندان وکودکان رونمایی شد
سرویس جدید مراقبت و نگهداری از سالمندان و کودکان استارت آپ »بانی زندگی هوشمند « در دومین 

روز از برگزاری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱ به صورت مجازی رونمایی شد.
سوپر اپ بانیکس با توجه به افزایش کار و فعالیت روزمره که رسیدگی به امور زندگی برای افزاد را دشوار کرده 
طراحی و عرضه شده است، بانیکس با ایده های نو در سبک زندگی، این امکان را فراهم می کند تا افراد زمان 

بیشتری برای زندگی شخصی، خانواده و دوستان داشته باشند.
در حال حاضر این استارت آپ عالوه بر ارایه سرویس زیبایی بانوان و نظافت، سرویس جدیدی در زمینه مراقبت 

و نگهداری سالمندان نیز طراحی و عرضه کرده است، در این سرویس سعی شده با استفاده از بانیارهای آموزش دیده 
وتاییدصالحیت شده با رعایت پروتکل های بهداشتی از کودک و سالمند در منزل نگهداری شود.

در حال حاضر این سامانه آنالین درخواست خدمات در استان های تهران و البرز راه اندازی شده است وتا خرداد ماه سال جاری در منطقه کیش 
نیز بهره برداری خواهد شد.

بنا به گفته حامد بی غم رییس هیت مدیره و بنیانگذار بانیکس، این مجموعه در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴ با ۵۰ سرویس خدماتی، کل کشور را 
پوشش دهد و بتواند ۲۵درصد سهم بازار خدمات در ایران را به خود اختصاص دهد.

افراد حساس به برابری باور دارند 
یعنی از نظر انها باید هر کسی 

به طور منصفانه جبران خدمت 
شود بنابراین زمانی که نسبت 

به دیگران کمتر جبران خدمت 
شوند دچار اضطراب می شوند

،،

سیناپرس
یادداشـــت

ISFAHAN
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اپلیکیشن های کتابخوان در دل بحران کرونا

دست کم پنج سال از شــروع تالش جدی برای ایجاد یک 
انقالب فرهنگی در حوزه کتابخوانی ســپری شده است که 
استارت آپ های حوزه کتاب در این بازه زمانی تالش کرده اند 

تا ماشین کتاب خوانی نسل جوان ایرانی را هل بدهند و وارد دنیای دیجیتال کنند.

در روز هایی که پیک های کرونایی یکی پس از دیگری با قلدری تمام، دنیایی قرمز، نارنجی و زرد 
را برایمان به ارمغان آورده اند، پلتفرم های کتابخوانی دست روی دست نگذاشته اند. دست کم 
پنج سال از شروع تالش جدی برای ایجاد یک انقالب فرهنگی در حوزه کتابخوانی سپری شده 
است که استارت آپ های حوزه کتاب در این بازه زمانی تالش کرده اند تا ماشین کتاب خوانی نسل 
جوان ایرانی را هل بدهند و وارد دنیای دیجیتال کنند. این تالشگران و آینده جویان فرهنگی، به 
هر قیمت و با تمام سنگ های ریز و درست سر راهشان به دنبال تحوالتی شگرف بوده اند که مبادا 

با یک کاسه ی سوراخ از حوض آب بردارند.
این بار ســنگ بنای صندلی داغ دنیای کتاب دیجیتال را با صحبت یکی از فعاالن این حوزه 
می گذاریم. سیاوش گودرزی، مســئول روابط عمومی و مدیر توسعه کسب و کار اپلیکیشن 
»طاقچه« است؛ استارت آپی که در چند سال اخیر در افزایش سهم نشر دیجیتال از صفر به 
حدود ۵ درصد نقش داشته است. استارت آپی که برای ایجاد تغییر در زندگی کاربران و آینده رو 
به جلویشان یکی از موفق ترین ها و مدال آوران نشر دیجیتال بوده است. اما چه شد که که در این 

نقطه از تاریخ، سری در میان سر ها در آورده و حرفی برای گفتن دارد؟

   از تولد تا چهار دست و پا راه رفتن
با توجه به همه گیری کرونا، کتابخوان های الکترونیکی از نظر قیمت )حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد 
ارزان تر از کتاب کاغذی( , عرضۀ محتوا و از منظر بهداشتی، امکانات خوبی برای عالقه مندان 

به کتاب فراهم کرده اند. در تنگنا های اقتصادی موجود، ممکن است کتاب کاغذی 
از سبد خرید بسیاری عالقه مندان حذف شده باشد، اما کتابخوان های الکترونیکی 
تالش می کنند که عادت مطالعه از ســر افراد نیفتد. گویا نبض ثانیه ها در دنیای 
نشر الکترونیک تندتر می زند و طاقچه نیز به عنوان عضوی از خانواده بزرگ نشر 

الکترونیک، جسورانه پا به میدان عمل گذاشته است.
طاقچه یکی از مجموعه های هلدینگ حصین اســت؛ هلدینگی که وقتی وارد آن 
بشویم دست کمی از یک اداره دولتی ندارد. حصین در اوایل دهه ۹۰ بخش زیادی از 
آینده اش را در موبایل دید و تصمیم گرفت در این حوزه خودی نشان دهد. طاقچه که 
پس از یک دوره آزمایشی نسبتاً طوالنی رسماً فعالیتش را در آبان ۹۳ شروع کرد، آمد 
تا وجهه فرهنگی تری به حصین ببخشد؛ او از دل همین تفکر به دنیا آمد و از ابتدا زیر 
چتر حصین پرورش یافت. این پلتفرم فرهنگی در نمایشگاه کتاب سال ۹۴ یک غرفه 
بزرگ که در آخر هم به عنوان غرفه برگزیده شناخته شد، در قسمت رسانه ها گرفت 
و مذاکرات خود با ناشران را نیز به شکل مفصل دنبال کرد تا آرشیو پر و پیمان کتاب 
دیجیتال و صوتی کتابخوان ها باشد. سیاوش گودرزی می گوید: »طاقچه هم اکنون 
با بیش از ۱۲۰۰ ناشر و ناشرـ  مؤلف همکاری می کند. قرارداد طاقچه با همۀ ناشران 
به صورت شفاف، غیرانحصاری و یکسان بسته می شود. منظورم از یکسان این است که سهم تمام 
ناشران رسمی از فروش کتاب هایشان در طاقچه، ۷۰ درصد است. در طاقچه، به قول معروف »با 
هرکس یک جور« نداریم. سهم ناشرـ  مؤلفان نیز به صورت یکسان، ۵۰ درصد از فروش کتاب 
است. هم چنین اغلب محتوا های موجود در طاقچه در حوزۀ نشر عمومی می گنجند و در این 
میان، سهم ادبیات داستانی )داســتان و رمان( چه در کتاب های صوتی و چه در کتاب های 

الکترونیکی، بیش از محتوا های دیگر است.«

   انحصارطلبی در نشر دیجیتال
در دنیای فرهنگ و تکنولوژی واژه انحصارطلبی فرهنگــی را اینگونه می توان تعبیر کرد که 
ناشرینی که با برخی از اپلیکیشن های نشر دیجیتال قرارداد می بندند، نمی توانند کتب خود را 
در سایر پلتفرم ها منتشر کنند. وجود این انحصار طلبی مغرضانه، دست ناشران را برای فعالیت 
گسترده تنگ تر از قبل می کند. با بررسی زاویه دید فعاالن این حوزه می توان گامی در مسیر 
شفافیت بیشتر برداشت و لزوم و علت این امر را جویا شد. گودرزی در این باره می گوید: »علت 
حقیقی این امر را باید از اپلیکیشن های انحصارطلب پرسید. آن ها خود به انگیزۀ کارشان بیشتر 
واقف اند. هرچه مِن نوعی بگویم، به نوعی نیت خوانی است. می توان حدس زد که علت اصلی این 
کار، سلطه جویی بر بازار نشر الکترونیکی است. اگر ناشران حق داشته باشند همۀ محتوای خود 
را بر روی هر بستری که خواستند عرضه کنند، رقابت در بازار الکترونیکی دو وجه می یابد: یکی 
رفتار اپلیکیشن با ناشر و دیگری رفتار اپلیکیشن با مخاطب. اما اگر بستری در این وجوه ضعفی 
داشته باشد، طبیعتاً باید به دنبال راهکار هایی باشد که ناشر و مخاطب مجبور و ناچار شوند با 
آن بستر کار کنند تا به سایر رقبا فشار بیاید و تالش های آن ها برای کسب سود ناشر و جلب نظر 

مخاطب پوشیده بماند.«

وی افزود: »در یکی از وجوهی که گفته شد، ناشر قرار دارد. طاقچه بیشترین سهم از فروش را 
به ناشر اختصاص می دهد و او را مکلف نمی کند که محتوای خود را فقط در طاقچه عرضه کند. 
به عبارتی، قرارداد های طاقچه انحصاری نیست. وجه دیگر، کاربر است. طاقچه همیشه سعی 
کرده است تجربۀ کاربری نسخه های مختلف اپلیکیشن خود را ارتقا دهد. در هر نسخۀ جدید، 
یک یا چند امکان جدید برای سهولت کار کاربران اضافه می شود. خوشبختانه این تالش از چشم 
کاربران نیز پنهان نمانده است. اما متأسفانه قرارداد های انحصاری بعضی اپلیکیشن ها به ناشران 
اجازه نمی دهد تمام محتوای خود را بر روی طاقچه نیز عرضه کنند. بنابراین، طاقچه با اینکه 
برخورد بهتری با ناشر و کاربر دارد، نمی تواند تمام محتوا هایی را که مخاطبان نیاز دارند، تأمین 
کند.« محدودیت خواندن کتاب در یک یا چند پلتفرم، مسئله حقوق ناشران را تحت تاثیر قرار 
می دهد. این محدودیت به معنای محدود کردن ناشر از عرضۀ کتاب خود در بخش دیگر بازار 
است. گودرزی معتقد است این مسئله در ذات خود، ضدرقابتی است و همچنین جلوی ناشر را 
از دستیابی به سود بیشتر می گیرد و سوالی که مطرح می کند این است که چرا بعضی ناشران 
این محدودیت را می پذیرند؟ و ادامه می دهد: »بعضی از آن ها این تعهد را به صورت بلندمدت در 
زمانی داده اند که بستر های کتابخوان هنوز زیاد و قوی نشده بودند، اما به هرحال اکنون ناشر ملزم 
به رعایت قرارداد انحصاری است. عدۀ دیگر، تحت تأثیر این انگاره قرار گرفته اند که بستر های 
انحصارطلب، سهم بیشتری از بازار دارند. این مسئله، با فرض اینکه انگارۀ گفته شده صحیح و 

دقیق باشد، خود باعث تضعیف سود ناشران می شود.
زیرا وقتی ناشری انحصار را پذیرفت، چک سفیدامضایی داده است که بستر انحصارطلب، در 
مواجهه با ناشر و حتی کاربر، هرطور دوست دارد عمل کند چرا که پشتش به محتوایی گرم است 
که فقط در آن بستر عرضه می شود و کاربر راهی ندارد جز اینکه برای دسترسی به آن محتوا، از 
آن بستر استفاده کند. بنابراین، آن بستر در فراهم کردن رضایت مشتری و ناشر، زحمت کمتری 
به خود می دهد و نهایتاً آنچه برای ناشر و کاربر حاصل می شــود، با شرایط استاندارد تفاوت 

چشمگیری دارد.«

   شنیدن درد دل ناشران
با توجه به حمایت دست و پا شکسته از ناشران سنتی، اوضاع ناشران الکترونیک از جانب متولیان 
این حوزه نیز جای بررسی دارد. به نظر می رسد مسئله نشر الکترونیکی کتاب برای متولیان امر 
به قدر کافی جا نیفتاده باشد. نشر الکترونیکی در ایران بسیار جوان است و توقع این نیست که 
متولیان امر به صورت نامتناسب با سن این حوزه از نشر، به آن توجه کنند؛ اما می توانند نشر 

الکترونیکی را جدی تر بگیرند و حمایت های بیشتری بکنند.
گودرزی در این باره می گوید: »متولیان این امر برای مثال در موضوع نمایشگاه آنالین یا طرح های 
فصلی و نوروزی، می توانند با حمایت از نشر الکترونیکی، یارانۀ کتاب را به صورت بهینه و مستقیم 
به دست مصرف کننده برسانند. این کار هم برای افراد کتابخوان بهتر است و هم برای ناشران؛ 
همچنین جلوی هرگونه سوءاستفاده از تقســیم یارانه را نیز می گیرد. اما به هرحال، در موارد 
این چنینی توجه عمدۀ مدیران معطوف به حمایت از نشر کاغذی است و به مزایای حمایت از 

نشر الکترونیکی کمتر فکر می کنند«

خبرگزاری دانشجو
گــــــزارش

استارت آپ

نتایج یک پژوهش نشان داد:

تأثیر رعایت عدالت در محیط کار بر سالمت کارمندان

اگر کارکنان در سازمان 
باور داشته باشند که 

به طور منصفانه با آنها 
برخورد می شود و با 

انتظاراتشان سازگار 
است در نتیجه انگیزه 

می گیرند تا سطح فعلی 
عملکرد خود را حفظ 

کنند

مطالعه صورت گرفته توسط محققان دانشگاه های ایست 
آنگلیا )UEA( و استکهلم نشــان می دهد، تغییر در 
وضعیت سالمت کارمندان با تغییر نگرش آنها درخصوص 

رعایت عدالت در محیط کار مرتبط است.
محققان در این مطالعه بررســی کردند که آیا »رویه 
عدالت« در محل کار، مانند فرآیندهای تصمیم گیری 
برای اعطای پاداش، پرداخت، ارتقاء شغلی، با سالمت 

کارمندان در ارتباط هست یا خیر؟

این مطالعــه با اســتفاده 
از داده هــای جمــع آوری 
شــده از ۵8۰۰ فرد شاغل 
در ســوئد بین ســال های 
۲۰۰8 و ۲۰۱۴ بــا هدف 
بررســی وضعیت بهداشت 
شــغلی انجــام شــد؛ از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواسته 
شده بود تا وضعیت کلی سالمت خود را با 
در نظر گرفتن عواملی مانند برداشت آنها از 
رعایت عدالت در محیط کار، فرآیندهای 
تصمیم گیری در محل کار، مشــارکت در 
تصمیم گیری ها، با امتیازهای یک تا پنج 

-  بسیار خوب تا بسیار بد - توصیف کنند.
نتایج بدســت آمده نشــان داد، زمانیکه 
برداشــت کارمنــدان از رعایــت عدالت 
تغییر می کند، )وضعیت( ســالمت آنها 
نیز دستخوش تغییر می شود؛ بطورمثال، 
افرادی که در طول دوره تحقیق با عدالت 
بیشــتری در محل کار مواجــه بودند، از 

وضعیت سالمت بهتری برخودار بودند.
افرادی که برداشت مثبتی از رعایت عدالت 
در محیط کار داشتند، انگیزه بیشتری برای 
انجام کار داشته و درعین حال، از سالمت 
بیشتر، ســبک زندگی فعال تر و احساس 

مثبت تری برخوردار بودند.
این یافته حاکی از آن است که رعایت عدالت 
در محل کار یک جنبه اساسی از وضعیت 
روانی کار محسوب شــده و رعایت بیشتر 

عدالت در محیط کار منجر به بهبود سالمت 
کارمندان می شود.

دکتر کنستانس ایب، نویسنده ارشد این 
مقاله تأکید می کند: این مطالعه نشان داد 
که تا چه اندازه، رعایت عدالت و انصاف در 
محل کار با ســالمت کارمندان در ارتباط 
است. کارفرمایان و مســئوالن با در نظر 
گرفتن ایــن نتایج می تواننــد به افزایش 
رضایتمندی، رفــاه و بهره وری کارمندان 

در محل کار و جامعه کمک کنند.
اقداماتی نظیر در نظر گرفتن دیدگاه های 
کارمندان، مشــورت کردن با کارمندان 
برای ایجاد تغییرات و تصمیم گیری های 
بی طرفانه، به بهبود برداشت آنها از عدالت 

در محیط کار کمک می کند.
 Scandinavian نتایج این پژوهش در
 Journal of Work,
 Environment and Health

منتشر شد.

   رابطه عدالت سازمانی با سطح 
عملکرد کارکنان

در این بخش به رابطه عدالت ســازمانی 
با ســطح عملکرد کارکنان می پردازیم. 
ادراک هر فرد در محیط کاری از چگونگی 
برخورد عادالنه یا منصفانه عدالت سازمانی 
تعریف می شــود. این تئوری بر اســاس 
نظریه برابری آدامز در دهــه ۷۰ با تاکید 
بر تئوری و کارهای گرینبرگ و فالجر در 
ارتقاء بهزیستی سازمانی معرفی گردید. 
آدامز در تئوری خود بیان می کند که هر 
فرد در محیط کاری در مرحله اول آورده ها 
را با ستاده های خود مقایسه ذهنی می کند. 
در مرحله بعدی این مقایسه با همکاران و 
سایر کارکنان صورت می گیرد و در مراحل 
بعدی نوبت به مشاغل هم ردیف در سایر 
صنایع می رسد. زمانی که در این مقایسه 
ذهنی احساس کند نســبت به سایر افراد 
ستاده های کمتری را بدست می آورد دچار 

تنش می شود و اگر احساس کند که نرخ 
او به اندازه دیگران اســت در این حالت به 

وضعیت برابری می رسد. 

    کاربردهای تئوری عدالت سازمانی
 کاربردهای تئوری عدالت سازمانی در واقع 
همان جاهایی هستند که افراد عدالت یا بی 

عدالتی را درک می کنند. 
گزینش و استخدام

ارزیابی عملکرد
فرایندهای تشویقی و انضباطی

جبران خدمت
امور رفاهی 

تغییرات سازمانی
و غیره … 

   الگوی رفتاری در مورد عدالت
روانشناسان صنعتی و ســازمانی الگوی 
رفتاری کارکنان را در تنش عدالت به افراد 
نوع دوســت و برابر تبیین می کنند. افراد 
نوع دوست وقتی خشــنود می شوند که 
در مقایســه  با همکارانشان کمتر جبران 
خدمت شوند و زمانی بیشــتر از دیگران 
جبران خدمت شوند احساس گناه می کنند. 

در مقابل افراد حساس به برابری باور دارند 
یعنی از نظــر انها باید هر کســی به طور 
منصفانــه جبران خدمت شــود بنابراین 

زمانی که نسبت به دیگران کمتر جبران 
خدمت شوند دچار اضطراب می شوند. 

   رابطه عدالت سازمانی با سطح 
عملکرد کارکنان

اگر کارکنان در سازمان باور داشته باشند 
که به طور منصفانه با آنها برخورد می شود و 
با انتظاراتشان سازگار است در نتیجه انگیزه 
می گیرند تا ســطح فعلی عملکرد خود را 
حفظ کنند و اگر باور داشــته باشند که به 
طور غیر منصفانه ای با آنها برخورد می شود 
در نتیجه تالش می کنند تا با کاهش سطح 
عملکرد بــه برابری دســت یابند. برخی 
پژوهش ها تاکید کرده اند که عدم ادراک 
عدالت باعث بروز رفتارهای تالفی جویانه 

کارکنان می شود. 

   واکنش نسبت به بی عدالتی

به بیان دکتر مهداد، روانشــناس صنعتی 
و سازمانی، واکنش کارکنان در برابر عدم 
رعایت عدالــت و نقــض در قراردادهای 
روانشــناختی بدین صورت است که ابتدا 
کارکنــان اعتراض آشــکار به سیســتم 
می کنند کــه در برخی ســازمان ها این 
اعتــراض منجر به انتقام بعــدی و تالفی 
کردن از طرف مدیریت می شود در نتیجه 
این امر باعث می شــود کارکنان تمایل به 
اعتراض مستقیم از خود نشان ندهند. در 
مرحله بعدی کارکنان با نفوذ سعی در تغییر 
رویه های موجود را دارند که اگر بی نتیجه 
باشــد آنگاه اعتراض کارکنان در ابتدا به 
سکوتی همراه با غفلت، قصور و شانه خالی 
کردن از مسئولیت نشــان داده می شود و 
ادامه دار شــدن این تنش ها در نهایت به 
انهدام،  تخریب امــوال و رفتارهای تالفی 

جویانه سازمانی تبدیل می شود.
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