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قیمت 2000 تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛  

اولین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت
در نخستین جلسه از این کمیسیون، اعضا و فعالین اقتصادی اصفهان  به بررسی پروژه های مهم زیرساختی و 

اقتصادی استان پرداختند 2 ادامه در صفحه 

بازار طال و سکه 1400/3/1 ساعت 16:05

 
چرا از دوگانه سوز 

کردن خودرو 
استقبال نمی شود؟

دوگانه سوز کردن خودروهایی 
کــه از کارخانه این شــرایط را 
نداشــته اند بحثی اســت که 
موافقان و مخالفان بسیاری تا 
کنون داشته اســت اما با توجه 
به گران شــدن بنزین در سال 
98 و شــایعه هایی کــه برای 
دوبــاره گران شــدن بنزین به 
گوش می رسد بسیاری در پی 
دوگانه سوز کردن خودرو های 
خود هســتند کــه اتفاقا مدیر 
انجمن خودروهای گاز ســوز 
نیز اعالم کــرده مالکان خودرو 
از فرصت باقیمانــده در دولت 
حاضر برای دوگانه سوز کردن 
خودروهای خود استفاده کنند 
زیرا این فرصت در دولت های 
بعدی تکرار نخواهد شد. اینکه 
در کشور ما از فرصت های ایجاد 
شده توسط دولت که گهگاهی 
رخ می دهد باید سریعا استفاده 
کرد، زیرا امکان تامین بودجه 
دوباره آن وجــود ندارد، حرفی 
منطقی اســت اما اینکه از حاال 
مردم را نگــران عملکرد دولت 

آینده کنیم ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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2 ادامه در صفحه 

2

اولین روزنامه 

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در اصفهان: 

نوآوری به صنعت 
تزریق می شود

     اصفهان یکی از شهرهای پیش رو در اقتصاد دانش بنیان است

7

قیمت خودرو کاهش می یابد؟ 

بازار خودرو در فاز انتظار

بی قانونی رمز ارزها کار دست 
خریداران داد!

در حالی که هنوز ساز و کار رسمی برای خرید و فروش 
رمز ارزها در داخل کشــور تعیین نشــده اســت، برخی از 

خریداران این ارزها خود را مالباخته می دانند.
 این روزها استقبال عمومی نسبت به خرید و فروش رمزارزها 
افزایش یافته اســت، با این حال، درباره تولید، استفاده، 
خرید و فروش رمز ارزها هنوز قانون مشــخصی وجود 
ندارد. بر اساس اطالعات موجود در حال حاضر بیش از ۱۰ 
میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارز ها شده اند و روزانه حدود ۱۰ 

هزار میلیارد تومان در این بازار معامله می شود، ...

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,100,0009,675,000قدیم

سکه طرح 
10,029,0009,481,000جدید

5,850,0005,250,000نیم سکه

3,825,0003,335,000ربع سکه

2,262,0001,867,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,406,0004,509,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,016,5001,026,900 عیار

طالی آب شده 
4,407,0004,510,000نقدی

یک گرم طالی 
241,357,5001,387,600 عیار
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   در ســاخت و ساز 
مسکن باید ازظرفیت 
خود مردم اســتفاده 

شود
محمد اسالمی در آئین بهره برداری از پروژه های 
عمرانی و آغاز عملیات اجرایــی احداث ۳۵۰۰ 
واحد مســکونی طرح اقدام ملی تولید مسکن در 
بهارستان گفت:  همه اهتمام دولت این بوده که 
سرمایه گذاری برای مسکن به فرآیند پایدار تبدیل 
شود؛ اسلوب این طرح ها باید به گونه ای اجرایی 
شود که بناهایی پایدار و مفرح برای زندگی کردن 
مردم ایجاد شود. وی افزود: حدود ۱۴ هزار واحد 
از کل ۲۱ هزار واحد مسکن ملی بهارستان تعیین 

تکلیف شده است و احداث ۳۵۰۰ واحد در قالب 
ثبت نامی و یک هزار واحد در قالب مشــارکتی 
کلنگ زنی شد. اســالمی در آیین بهره برداری از 
پروژه های عمرانی و آغاز عملیات اجرایی۳۵۰۰ 
واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن جدید در 
بهارستان، با اشــاره به اینکه در سال 98  هجده  
شهر جدید در کشور داشتیم،اظهار داشت: در این 
چند سال اخیر بر تعداد شهرهای جدید افزوده و 
امروز ۲۴ شهر جدید به کشور اضافه شده است.

وی افزود: در ساخت و ساز مسکن باید ازظرفیت 
خود مردم هم استفاده وکار ساخت و ساز را نیز به 
خودشان واگذار کرد تا به صورت گروهی زمین را 
به سلیقه خود بسازند و ما فقط نظارت و ضوابط 

را کنترل کنیم.وزیر راه و شهرسازی در  ادامه  از 
افزایش سهم وام مسکن در شورای پول و اعتبار 
برای ســازنده به  ۳۰۰ میلیون تومــان وام خبر 
داد و افزود:در صدد هســتیم قیمت تمام شــده 
وام مسکن را به ۵۰ درصد برسانیم.هدف ما این 
است که شــهرهای جدید فقط خوابگاه نباشند، 
بلکه منشا کسب و کار هم باشند که در این راستا 
احداث هفت شهر جدید در کشور  آغاز شده است.

وزیر راه و شهرساری با اشاره به اینکه روش های 
قبلی با پیمانکاران مانع پیشرفت بود، تصریح کرد: 
ما روش های قبلی را ادامه نخواهیم داد و با شیوه 
نامه های جدید و الگوهای ماندگار با پیمانکاران 
کار می کنیم، زیرا نحــوه کار اجرایی پیمانکاران 
و معاهدات بدون وقفه نکته بســیار کلیدی است 
 که اگر روندی سنجیده شــده نداشته باشد کار

 پیش نمی رود.

   اتفاقات بزرگی در بهارستان افتاده است
محمدرضا احمدی مدیرعامل شــرکت عمران 
بهارســتان نیز در آئین بهره برداری از پروژه های 
عمرانی و آغــاز عملیات اجرایــی ۳۵۰۰ واحد 
مســکونی طرح اقدام ملی مســکن اظهار کرد: 
حدود ۱۴ هزار واحد از کل ۲۱ هزار واحد مسکن 
ملی بهارستان تعیین تکلیف شده است. و اکنون  
۳۵۰۰ واحد در قالب ثبت نامی و یک هزار واحد 
در قالب مشــارکتی کلنگ زنــی گردید. وی یاد 
آور شد: حدود یک ســوم بودجه عمرانی استان 
اصفهان در بهارســتان در قالب طرح اقدام ملی 
هزینه می شود که این بودجه از جیب دولت نبوده 
و از مشارکت مردم و اعتبارات بانکی تأمین شده 
اســت.احمدی تصریح کرد: در یک ســال و نیم 
گذشته اتفاقات بزرگی در بهارستان افتاده است، 
ریل متــرو در اصفهان تولید شــده و با همکاری 
ذوب آهن ۳ هزار تن ریل خریداری شد که ۱۵۰۰ 
تن آن ریل گذاری شده است.وی افزود: در سال 
99 روزی یک میلیارد تومان در متروی بهارستان 
هزینه شده است؛ در ســال جاری نیز روزی یک 
 میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در حوزه مترو هزینه

 می شود.

    سرمایه گذاری کالن توسط  مجری طرح 
ملی مسکن در بهارستان 

حبیب اهلل طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی 

و مدیرعامل شــرکت شــهرهای جدیــد نیز در 
خصوص چرایی استفاده از مجری خارجی برای 
اجرای اقدام ملی مسکن در بهارستان تصریح کرد: 
مبنای ما در این طرح بهره برداری با حداقل قیمت 
و در کمترین زمان ممکن است.طاهرخانی ادامه 
داد: قیمت ها و قالب اجرای پروژه از سوی شورای 
عالی مسکن کشور ابالغ شده و ما هر آن کس که 
در قالب این برنامه اعالم همکاری کند می پذیریم 
و از این رو شــرکت مجری طرح در بهارســتان 
سرمایه گذاری کالنی بر روی خودرو و تجهیزات 
 خود داشــته و از این رو ظرفیت بســیار خوبی 

دارد.
وی تاکید کرد: همه پرســنل این شرکت ایرانی 
اســت و حتی یک نیروی خارجی هم ندارد.وی 
در خصوص پروژه مترو بهارســتان تصریح کرد: 
زمان بهره برداری این پروژه سال ۱۴۰۰ مشخص 

شده است، روسازی پیشرفت خوبی دارد و در حال 
انتخاب پیمانکاران برق هستیم و تالش داریم فاز 
اول تا نیمه اول سال به بهره برداری برسد.معاون 
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اجرای طرح 
محور میانی بهارستان ادامه داد: این پروژه الگوی 
کشوری اســت و قرار اســت با بخش خصوصی 

اجرایی شود.

   تزریق حدود یک ســوم بودجه عمرانی 
استان اصفهان در بهارستان 

عباس رضایی استاندار اصفهان نیز در آیین بهره 
برداری از پــروژه های عمرانی و آغــاز عملیات 
اجرایی احداث ۳۵۰۰ واحد مسکونی طرح اقدام 
ملی مسکن در شــهر جدید بهارســتان گفت:  
حدود یک سوم بودجه عمرانی استان اصفهان در 
بهارستان در قالب طرح اقدام ملی هزینه می شود 

که این بودجه از جیب دولت نبوده و از مشارکت 
مردم و اعتبارات بانکی تأمین شده است. استاندار 
اصفهان با اشــاره به لزوم ساماندهی ورودی های 
اصفهان ابراز داشــت: در این زمینه ساماندهی 
ورودی جنوب اصفهان هنوز با گذشته یک سال و 
نیم پیگیری محقق نشده است.استاندار اصفهان با 
بیان اینکه برای ساماندهی ورودی جنوب اصفهان 
هماهنگی بین شهرداری های اصفهان و بهارستان 
با شرکت عمران این شــهر جدید امری ضروری 
است، ادامه داد: همه اقدامات باید به موقع انجام 
شود و چنانچه این امر انجام نشود آنطور که باید 
تأثیرگذار نخواهد بود. رضایی با اشــاره به اینکه 
اجرای با کیفیت پروژه ها در استان اصفهان امری 
ضروری اســت، ادامه داد: باید توجه داشــت که 
وضعیت راه های استان اصفهان مناسب نیست و 

باید مسیرها بازسازی شود.

یکی از پروژه های عظیم اقدام ملی مسکن کشــور در شهر جدید بهارستان در 
حال رقم خوردن است به طوریکه قرار اســت 21 هزار واحد در قالب این طرح در 
بهارستان احداث شود . پس از اجرای موفق پروژه های مسکن مهر در این شهر 
حاال نوبت به مسکن ملی است که امید میرود این طرح نیز با اقبال خوبی در این 
شهر روبه رو باشد لذا از همین رو وزیر مسکن کلنگ احداث 3500 واحد مسکونی 
طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید بهارستان را به زمین زد. وزیر راه و شهرسازی 
همچنین از طرح قطار شهری اصفهان - بهارســتان نیز بازدید کرد؛ این طرح به 
طول 14 کیلومتر با تامین ریل ملی از شرکت ذوب آهن به میزان سه هزار تُن در 
حال اجراست و حدود 87 درصد مسیر تونل آن تکمیل شده است. قطار شهری 
بهارستان با استفاده از ریل ساخت ایران ایســتگاه صفه در جنوب کالن شهر 
اصفهان را در مسیری به طول 14.7 کیلومتر به ایستگاه ورودی شهر بهارستان 
متصل می کند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت راه سازی و آزادراه ها نیز 
گفت: ضرورت دارد برای محورهایی مانند شهر جدید بهارستان بصورت ترافیک 
شهری برنامه ریزی شود.با حضور دکتر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و هیات 
همراه بوستان دوستی در مسکن مهر شهر بهارستان نیزافتتاح گردید .این بوستان 
که سنبلی برای مسکن مهر شهر بهارستان می باشد با اعتبار 85 میلیارد ریال در 
37 هزار متر مربع زیربنا افتتاح شد.همچنین 
با حضور وزیر میدان ورودی شهر بهارستان نیز 
با اعتبار 80 میلیارد ریال و 25 هزار و 800 متر 

مربع زیر بنا به بهره برداری رسید. 

زدن استارت ساخت مسکن ملی در بهارستان توسط وزیر 

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازیمحمدرضا احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان

یلدا توکلی
گــــــزارش
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قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان در این دیدار 
گفت: احیای زاینده رود از مهمترین اولویت های 

شهری اصفهان بوده و هست، اما رفع این مشکل، یک مدیریــت 
موضوع فرااستانی و ملی است و شهرداری اصفهان هم یک حقابه دار و 
یک مطالبه گر است. از ابتدای این دوره مدیریت شهری، پیگیری های 
زیادی در این خصوص انجام دادیم، از نامه به رهبر معظم انقالب تا 
گفتگو با رییس جمهور، رایزنی با همه وزرای مربوطه، معاونین رییس 
جمهور، معاونین وزیر و ... اما مساله زاینده رود به ٣ استان اصفهان 
و چهار محال و خوزستان مربوط می شــود و نیازمند یک نگاه فرا 

استانی و ملی است.   
شهردار اصفهان ادامه داد: از زمانی که مسئولیت شهرداری اصفهان را 
در این دوره مدیریت شهری بر عهده گرفتیم بر ایجاد روابط موثر هم 
با شهرهای خواهرخوانده و هم با شهرهای ایران و کالنشهرها تاکید 
داشتیم چراکه معتقدیم شهرهای جهان و شهرهای کشور با تعامل و 

هم افزایی در شرایط بحران می توانند مشکالت را حل کنند. 
وی با اشاره به گفتگو و تعامل مستمر با مسئوالن وزارت امور خارجه 
اظهار داشت: امیدوارم ارتباطاتی که در حوزه بین الملل شهرداری 

رقم خورده بتواند منشأ اثر برای تحوالت بزرگ در اصفهان باشد.
وی با اشاره به تجربه بسیار باالی معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه در سطح بین المللی، اظهار داشت: باید از ظرفیت های 

بین المللی برای حل مشکالت استفاده کرد. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه از ابتدای کار این دوره مدیریت شهری، 
در حوزه دیپلماسی شهری و حوزه بین الملل، اقدامات خوبی انجام 
شد که البته شــرایط کرونایی اجازه فعالیت بیشتر را به شهرداری 
اصفهان نداد، افزود: در یک اقدام، برنامه هفته فرهنگی اصفهان را در 
پاریس برگزار و حدود ٣8 برنامه در این شهر اجرا کردیم. همچنین 
ارتباطات مستمری با سفرا و شــهرداران شهرهای خواهرخوانده 

داشتیم.
شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان در داخل کشور نیز ارتباط 
بین شهری خوبی داشت و در زمان بحران ها به یاری دیگر استان ها 
پیوست. از زمان زلزله کرمانشاه کمک های خوبی را برای مردم این 
استان انجام داد، در زلزله خرم آباد نیز شهرداری اصفهان تیم بزرگی 
را از اکیپ های مختلف آتش نشانی و خدماتی برای یاری رساندن به 
مردم آسیب دیده این شهر اعزام کرد و نیروهای اصفهان نقش خود را 

به خوبی برای کمک به مردم این شهرها انجام دادند.
وی افزود: در سیل اهواز نیز شهرداری اصفهان بخشی از مسئولیت 
این شهر را بر عهده گرفت و با کمک خیریه های اصفهانی اقدامات 

خوبی انجام شد. 
نوروزی تاکید کرد: موضــوع خواهرخواندگی به طور معمول میان 
شهرهای دو کشور رقم می خورد اما شهرداری اصفهان با ابتکاری 
جدید طرح »هم پیوندی« را با شــهر »بنت« اســتان سیستان و 
بلوچستان اجرا کرد و با تشکیل خیریه هایی از اصفهان و سیستان 
کمک های بسیار خوبی برای مردم شــهر بنت جمع آوری کرده و 

اقداماتی برای ساخت بیمارستان در این شهر انجام شد. 
وی با اشاره به پروژه سالن اجالس بین المللی اصفهان، تصریح کرد: 
امیدوارم با استفاده از فرصت به وجود آمده بتوانیم بهره بردار مناسب 

را برای این مرکز بین المللی انتخاب کنیم. 
شهردار اصفهان ادامه داد: می توان از ظرفیت سازمان های بین المللی 
برای مسائل زیست محیطی مانند مدیریت پسماند، زاینده رود و 

همچنین مسائل مربوط به حقوق شهروندی استفاده کرد. 

    اهتمام مدیریت شهری اصفهان برای بهره برداری مرکز 
همایش های بین المللی

معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این دیدار 

گفت: بدون اغراق می گویم ظرفیت های بالقــوه و فراوان موجود 
شهر اصفهان در تمامی حوزه ها بی نظیر است. مراودات بین المللی 
و روابط با کشورهای دیگر برای استفاده از تجربیات این کشورها در 
حوزه های مختلف برای شهر اصفهان، دغدغه ای است که با ارایه 
پیشنهاد از سوی شهرداری اصفهان و پیگیری از سوی وزارت امور 

خارجه قابل انجام است.
سیدرسول مهاجر با اشاره به پروژه ســالن اجالس سران اصفهان، 
تاکید کرد: احداث چنین پروژه ای در اصفهان بی نظیر است و با توجه 
به اینکه کمک های مالی بسیار کمی نیز از سوی دولت برای تکمیل 
این پروژه صورت گرفته است شهرداری اصفهان به ویژه در این دوره 
مدیریت خود با اهتمامی که برای تکمیل این پروژه بسیار عظیم انجام 
داده خوشبختانه موفق شده مرکز همایش های بین المللی شهر را به 
اتمام برساند. البته بهتر است با استفاده از نظرات وزارت امور خارجه، 
اصالحاتی در این طرح انجام شود.  معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر 
امور خارجه با بیان اینکه در صورت بهره برداری نهایی این پروژه با 
حضور هیات های خارجی برای برگزاری همایش های مختلف مواجه 
خواهیم شد، اضافه کرد: با به ثمر رسیدن همه وجوه این پروژه چند 
وجهی، ظرفیت های مختلف و جدیدی در اختیار اصفهان قرار می 
گیرد. مهاجر، ظرفیت های اصفهان را بســیار باال ذکر کرد و گفت: 
مردم این شهر شایستگی خود را طی 40 سال گذشته با ایثارگری و 
فداکاری های بسیار به ویژه در دوران دفاع مقدس بارها نشان داده اند 
و شایسته خدمات بیشتر هستند، بنابراین وزارت امور خارجه برای 

همکاری بیشتر با شهرداری اصفهان اعالم آمادگی می کند. 
وی اضافه کرد: زمانی که ســفیر ایــران در رومانی بــودم تدارک 
خواهرخواندگی شهر اصفهان با شهر یاش رومانی دیده شد و در طی 
سال هایی که در وزارت امور خارجه مسئولیت داشته ام همزمان با 

سایر شهرهای ایران به اصفهان توجه ویژه داشته ام.  

درخواست شهردار اصفهان از معاون وزیر امور خارجه
استفاده از اعتبارات صندوق های بین المللی محیط زیستی برای احیای زاینده رود

شهردار اصفهان در دیدار و گفتگو با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، درخواست کرد با نگاه دفاع از محیط زیست، از اعتبارات 
صندوق های بین المللی محیط زیستی برای احیای زاینده رود استفاده شود و شهرداری اصفهان آمادگی پیگیری این موضوع را دارد.  اخبار اصفهان

خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
...  اندکی جای ســوال دارد زیرا اگر 
طرحی خوب باشد باید در تمام ادوار 
ادامه یابد و با تغییر دولت هم نه تنها 
حذف نشود بلکه باید تقویت نیز شود. 
اما گویا جناح های مختلف در کشور 
ما خیلی به این کار عــادت ندارند و 
سعی نمی کنند از تجربیات دیگران 
اســتفاده کنند. در روزهای گذشته  
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی 
CNG اعالم کــرده  تبدیل رایگان 
خودروهای عمومی به دوگانه ســوز 
و تبدیل با تســهیالت ۷۵ درصدی 
خودروهای شخصی، موقعیتی بکر 
برای مالکان خودروهاست که بتوانند 
با حداقل هزینه، خودروی خود را به 
صورت مجاز و اســتاندارد تبدیل به 
دوگانه سوز کنند. وی گفته احتمال 
اینکه این شرایط کم نظیر، دیگر در 
دولت سیزدهم و سال های آینده تکرار 
نشود، وجود دارد؛ که در آن صورت، 
خودروهایی که امروز از شرایط تبدیل 
رایگان یا کم هزینه استفاده نکرده اند، 
در آینده حســرت موقعیت از دست 

رفته را خواهند خورد.
اما پشــت پرده  این دعوت از مردم 
چیست؟ خبر بازگشــت LPG  به 
سبد سوخت مردم باعث شده مالکان 
خودرو از  CNG کردن خودروهای 
خود منصرف شوند و منتظر بمانند  
تا LPG مصرف شود. این در حالی 
است که  هیچ زیرساخت استانداردی 
بــرای توزیــع LPG و تبدیــل 
خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز 
LPG در کشور وجود ندارد و با فرض 
 LPG اجرایی شدن مصوبه بازگشت
به سبد سوخت خودروها، نمی توان 
زیرساخت های عرضه این سوخت و 
تبدیل خودروها را در یکی دو ســال 

آماده کرد.
امروزه در بســیاری از کشــورهای 
پیشــرفته دنیا از جمله ترکیه، کره 
جنوبی، روســیه، ایتالیا، لهســتان، 
انگلیس و آمریکا از  گاز مایع به عنوان 
سوخت خودرو استفاده می کنند که 
 CNG.به آن اتوگاز گفته می شــود
و LPG  دو گاز بســیار معــروف و 
شناخته ای شده هستند که در وسایل 
نقلیه مورد اســتفاده قرار می گیرند. 
هر کدام از این دو نــوع گاز، کارایی 
و مزایای مختص به خــود را دارند. 
خودروهــای  LPG بــه نســبت 
خودروهای CNG مســافت بسیار 
بیشتری را با یک باک پر، می توانند 
طی کنند؛ یعنی خودروهای ال پی 
جی با هر بار پر کردن باک، می توانند 
بیشتر از 400 کیلومتر مسافت را طی 
کنند؛ در حالی  که خودروهای سی 
ان جی با یک باک پر می توانند تنها 

حدود 1۵0 کیلومتر حرکت کنند.
 البته قدرت اشتعال  LPG  اندکی 
بیشتر از  CNG اســت و به همین 
دلیل خطر ناک تر است اما به دلیل 
ارزان تر بودن وسایل و تجهیزات آن  
استقبال بیشتری از LPG  می شود و 
مردم این روزها منتظر هستند تا شاید 
راهی برای استفاده از این گاز مایع در 

دولت های بعدی به وجود آید.

اقتصاد استان
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بزرگترین مرکز پمپ سازی دوغاب کشور با حضور وزیر صنعت در نطنز افتتاح شد
 بزرگترین مرکز پمپ سازی دوغاب )اسالری( کشور جمعه با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت و معدن 
و تجارت  در شرکت فوالد شریف خالدشهر از توابع شهرستان نطنز به بهره برداری رسید. مدیرعامل شرکت 
فوالد شریف خالد شهر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز پمپ سازی این شرکت با سرمایه گذاری 

٢٣0 میلیارد تومان بخش خصوصی و اشتغالزایی ٢۵0 نفر به صورت مستقیم راه اندازی شد.
محمدرضا شریفی خاطر نشان کرد: با افتتاح و آزمایش نهایی این مرکز، ایران در بین ۹ کشور دارای تکنولوژی 

ساخت پمپ قرار گرفت. به گفته وی، از این پس پمپ های مورد نیاز شرکت هایی از جمله چادرملو، سنگان، 
صنعت گوهر زمین، گل گهر سیرجان، پایا فوالد و دیگر کارخانجات از سوی گروه صنعتی فوالدشریف خالدآباد 

تامین خواهد شد. شهر خالد آباد با داشتن نزدیک به ٣ هزار نفر جمعیت از توابع شهرستان نطنز است. همچنین با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، معدن سنگ آهن چاه پلنگ شمالی به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.

این معدن به عنوان بزرگترین ذخیره سنگ  آهن استان اصفهان  با ذخیره قطعی افزون بر ٢0 میلیون تن، ظرفیت استخراج سالیانه ۵00 هزار 
تن، اشتغالزایی مستقیم 1۵0 نفر و سرمایه گذاری یکهزار میلیارد ریال در محل شرکت ذوب آهن و فوالد نطنز به بهره برداری رسید.

رزم حسینی بعد از این آیین، برای عرض ارادت و پابوسی به آستان مقدس آقا علی عباس )ع(شهر بادرود مشرف شد.

در تمام شهرستان های اصفهان ستاد پایش تنش آبی تشکیل شود
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور در ارتباط مجازی با مدیران حاضر در شورای 

مدیران آبفای استان اصفهان بر تشکیل ستاد پایش تنش آبی در تمام شهرستان های استان تاکید کرد.
حمید رضا کشفی گفت : این ستاد برای رصد تنش  آبی ناشی از خشکسالی در سطح شهرها و روستاهای 

تمام استان های کشور تشکیل می شود.
وی افزود: باید در این ستاد تمهیدات الزم جهت شناســایی و پیش بینی رفع مشکل تأمین آب به  ویژه در 

مناطقی که با مشکل کمبود تولید آب رو به رو هستند، انجام شود. کشفی افزود: تمامی تیم های واکنش سریع 
در مراکز امداد و رفع حوادث شرکت های آب و فاضالب باید به صورت آماده باش و تمام وقت، با سرعت ویژه موارد 

مربوط به حوادث و رفع آن را پیگیری کنند. معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور اضافه 
کرد: شرکت های آب و فاضالب باید همچون سال های گذشته ضمن همکاری با مراکز بهداشتی، برنامه ریزی های الزم را جهت حفظ 

شاخص های کیفیت آب شرب در محدوده مطلوب انجام دهند. کشفی با بیان این که آبفای استان اصفهان دردهه اخیر به خوبی توانست بر 
تبعات ناشی از خشکسالی غلبه کند تصریح کرد: فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان با تخصص و مهارتی که دارند می توانند مشکالت ناشی 

از تنش آبی در این استان را مهار کرده و آب شرب مورد نیاز مردم را در شهرها و روستاها تامین نمایند.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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در بخش دیگری از این 
نشست پیش نویس 
اساسنامه موسسه 
صندوق حمایت از 

فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان و شرکت 

سرمایه گذاری اتاق نیز 
تشریح شد

این جلسه با حضور سید 
حســن قاضی عســگر 
معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری 
اصفهــان، حمیدرضــا 
فوالدگر نماینده سابق 
مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، سید مهدی ابطحی 
رئیس دانشــگاه صنعتــی اصفهان،  
علیرضا قــاری قرآن مدیــر کل راه و 
شهرسازی اســتان، احمد خوروش 
رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری و 
توسعه زیرساخت  و چند تن از مدیران 
اســتانی و اعضای هیئت نمایندگان 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در نخستین جلسه از این کمیسیون، 
اعضا و فعالین اقتصــادی اصفهان  به 
بررســی پروژه های مهم زیرساختی 
و اقتصادی استان پرداختند و  مسائل 

و چالش های موجود بر ســرراه پروژه 
بندرخشک، شهرک صنایع سبز و .. را 

در دستور کار خود قرار دادند.
در بخش دیگری از این نشست پیش 
نویس اساســنامه موسسه صندوق 
حمایت از فعاالن اقتصادی اســتان 
اصفهان و شرکت سرمایه گذاری اتاق 

نیز تشریح شد.
در پایان مقرر شد، پیگیری های الزم 

برای برگزاری جلسات رایزنی با وزیر 
راه و شــهر ســازی  جهت تسهیل و 
تسریع در اجرایی شــدن پروژه های 

جاری به عمل آید.
همچنین طرح پژوهشــی جهت بنچ 
مارک بیــن المللی برای شــهرهای 
جدید اسکان-اشــتغال توسط اتاق 

بازرگانی انجام شود.
عالوه بــر این اعضای کمیســیون بر 

موضوع تشکیل اتاق فکر و کمیته فنی 
جهت بررسی طرح شهر شیخ بهایی و 
همینطور هماهنگی و هم افزایی فی 
ما بین کمیسیون ســرمایه گذاری و 
توسعه زیرســاخت و بنیاد مطالعات 
نقش جهــان  در جهت اســتفاده از 
ظرفیت بنیاد  با هدف تســهیل گری 
حل مسائل مطرح شده در کمیسیون 

توافق کردند.

در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛  

اولین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت

اولین جلسه رسمی کمیسیون سرمایه گذاری و زیرساخت اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شد. این کمیسیون به عنوان دهمین 
کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد شده است و با 
ماموریت راهبری مگاپروژه های استانی که اتاق بازرگانی در آنها 

ورود داشته و ذی نفع است فعالیت خواهد کرد.

      در نخستین جلسه از این کمیسیون، اعضا و فعالین اقتصادی اصفهان  به بررسی پروژه های مهم زیرساختی و اقتصادی استان پرداختند

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوردر اصفهان:

نوآوری به صنعت تزریق می شود
معاون علمی و فناوری رئیس جمهــور گفت: همکاری بخش 
خصوصی در حوزه نوآوری ضرورت دارد و به زودی مرکز نوآوری 
لوازم خانگی توسط شرکت اسنوا پیاده سازی می شود که این امر 
نشان دهنده همکاری خوب صنعت و دانشگاه با یکدیگر است به 

طوری که نوآوری به صنعت تزریق می شود.

سورنا ســتاری در حاشــیه بازدید از مرکز نوآوری اســنوا تک در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: اصفهان یکی از شهرهای پیش رو در اقتصاد دانش 
بنیان است و با وجود شهرک علمی و تحقیقاتی و واحدهای متعدد دانش 

بنیان، اصفهان همواره یکی از استان های برتر در این بخش بوده است.
وی با بیان اینکه در این سفر بیشتر روی مقوله نوآوری تمرکز داریم، افزود: 
اتفاقات خوبی در دانشگاه اصفهان رخ داده است که پیرو مذاکرات قبلی آن 

را توسعه خواهیم داد.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: همکاری بخش خصوصی 
در حوزه نوآوری ضرورت دارد و به زودی مرکز نوآوری لوازم خانگی توسط 
شرکت اسنوا پیاده سازی می شود که این امر نشان دهنده همکاری خوب 
صنعت و دانشگاه با یکدیگر است به طوری که نوآوری به صنعت تزریق 

می شود.
وی گفت: دانشگاه اصفهان ساختمان هایی را در جهت طرح های نوآورانه 

اختصاص داده که کار بسیار بزرگی است.
همچنین هوشنگ طالبی- رئیس دانشــگاه اصفهان گفت: آزمایشگاه 
مرکزی دانشگاه اصفهان بزرگترین آزمایشــگاه مرکزی کشور است که 
دســتگاه های زیادی را تهیه کرده بودیم که آزمایشگاه گنجایش کافی 
نداشت و با کمک هایی که شد توانستیم ساختمان را با اعتبار ٣.۵ میلیارد 

تومان گسترش دهیم.
وی افزود: در تالش هستیم دستگاه های آزمایشگاه را ارتقا دهیم تا ظرفیت 

و پتانسیل دستگاه ها افزایش یابد.

وزیر صنعت در کاشان خبر داد؛

رشد 2۸ درصدی تولید خودروسازان 
نسبت به سال ۹۹ 

رزم حسینی گفت: 2۸ درصد رشد تولید ماشین نسبت به سال گذشته 
داشته ایم و در تعامل با شورای رقابت باید رانت بین بازار و  بخش داللی 

قطع شود.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران کاشانی 
ضمن اشاره به تداوم فعالیت شرکت سایپا - سیتروئن کاشان با وجود تحریم ها  
گفت: سال گذشته بیش از 1٣0 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته توسط این 

شرکت تولید شد و امسال نیز در نظر دارد تا تولید خود را افزایش دهد.
او  ضمن اشــاره به برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
شرکت هایی که داوطلب هستند در زمینه مســئولیت های اجتماعی اقدامات 
آموزشی انجام دهند وزارت صمت در این زمینه برنامه ریزی الزم را صورت داده 
است و شرکت سایپا سیتروئن نیز در این زمینه داوطلب شده است که قرارداد آن 

امروز به امضاء رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجرای برنامه ها در قالب مســئولیت 
اجتماعی به توزیع متوازن خدمات کمک می کند، ابراز داشت: در اکثر کشور ها این 
اقدام صورت گرفته و شرکت های مختلفی به ویژه در حوزه معادن و شرکت های 

بزرگ در این زمینه ورود پیدا کردند.
او با بیان اینکه نزدیک به ٣00 شــرکت در کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی 
ورود پیدا کردند، گفت: این موضوع در راستای رشد منطقه پیرامونی شرکت های 
داوطلب در این زمینه است در حالی که تعهد نســبت به مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها موجب رشد در حوزه های مختلف می شود.
رزم حسینی با بیان اینکه مقرر شده است در طرح مسئولیت اجتماعی اشتغال 
روستایی و کسب و کار های کوچک با حمایت شرکت های بزرگ ارتقاء پیدا کنند، 
تصریح کرد: تحریم های ظالمانه شدیدی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
تحمیل شد و فشار های سنگینی را بخش تولید و به طور کلی اقتصاد تحمل کرد.

تیتـــر یک

تولیــد و تجارت

توقیف موتورسیکلت هوندا
فرمانده انتظامي شهرستان  نائین  از توقیف موتورسیکلت هوندا 1٣00CB به 
ارزش ٢ میلیارد و ۵00 میلیون ریال خبرداد. سرگرد  هادي کیان مهر  پلیس بیان 
داشت: عوامل انتظامي مســتقر در محورهاي مواصالتي به یک دستگاه موتور 
سیکلت هوندا 1٣00CB بدون پالک که در حال تردد بوده مشکوک و دستور 
ایست داده و نهایت پس از طي چندین کیلومتر موتورسیکلت قاچاق متوقف و 
راکب دستگیر شد.این مقام انتظامي با اشاره به عدم وجود مدارک گمرکي و قاچاق 
بودن موتور سیکلت بیان داشت: کارشناسان مربوطه ارزش آن را ٢ میلیارد و ۵00 
میلیون ریال اعالم کرده اند.سرگرد کیان مهر اظهار داشت: در این خصوص پرونده 
ای تشکیل و متهم برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.وی تاکید 
کرد: قاچاق ضربات جبران ناپذیري به بدنه اقتصادي کشور وارد مي کند که نیروي 

انتظامي همواره با مفسدان اقتصادي برخورد قاطع و قانوني مي کند.

حرکت خالف جهت مرگ راکب موتورسوار را رقم زد 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان از تصادف یک موتورسیکلت با یک 
سواری ال ۹0 و کامیون بنز و فوت راکب موتورسوار خبر داد. سرهنگ  محمدرضا 
محمدی  بیان داشــت: پس از تماس مردمی با ســامانه 110 و اعالم یک مورد 
تصادف فوتی در اتوبان  اقارب پرست  ، بالفاصله عوامل راهور به محل اعزام شدند. 
وی افزود: در این حادثه رانندگی یک موتورســیکلت با سواری ال ۹0 و کامیون 
بنز تصادف کرده بود که متاسفانه راکب موتور سوار در اثر شدت جراحات وارده 
جان خود را از دســت داد.رئیس پلیس راهور اصفهان ادامه داد: علت وقوع این 
حادثه رانندگی توسط کارشناسان مربوطه حرکت خالف جهت موتورسوار اعالم 
شده است.سرهنگ محمدی از رانندگان خواســت، با سرعت مجاز و مطمئنه 
 و توجه کامل به جلو و اطراف رانندگی کنید تا شــاهد وقــوع اینگونه حوادث 

رانندگی نباشیم.

طالبي با طعم تریاک در سمیرم  
فرمانده انتظامي شهرستان سمیرم از کشف 1٢ کیلوگرم تریاک توسط ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان خبر داد . سرهنگ  سهراب قرقاني  
بیان داشــت : ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهي حین کنترل 
خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي شهرستان به یک دستگاه کامیون 
خاور مشکوک و خودرو را جهت بررسي مدارک و محموله را متوقف کردند.این 
مقام انتظامي در ادامه بیان داشت : راننده خودرو به محض توقف لحظه اي اقدام 
به فرار نموده که بالفاصله در یک عملیات ســریع خودرو متوقف شد.سرهنگ 
قرقاني افزود : در بازرسي دقیق از زیر بار طالبي مقدار 1٢ کیلو گرم تریاک کشف 
شد.فرمانده انتظامي شهرستان سمیرم در پایان خاطر نشان کرد : نیروي انتظامي 
با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانوني مي کند و اجازه حتي 

یک لحظه جوالن به آنان نخواهد داد .

کشف گردوهای قاچاق در  خوروبیابانک  
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف 11 تن و ٢۵0 کیلو گردوي 
خارجي قاچاق به ارزش 11 میلیارد و٢۵0 میلیون ریال در شهرستان  
خوروبیابانک  خبر داد. ســرهنگ  محمدرضا هاشمی فر  بیان داشت: 
در راستاي تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز و حمایت از تولید داخلي 
و مبارزه با کاالي قاچاق ماموران ایســت و بازرســي شهید  رشیدي  
شهرستان  خوروبیابانک  به یک کامیون آکسور مشکوک و آن را متوقف 
کردند.وی افزود: این کامیون 4۵0 گونی گردوی خارجی به وزن 11 تن 
و ٢۵0 کیلو را حمل می کرد که راننده مدارک گمرکی و قانونی مربوطه 
را ارائه نداد و خودرو و محموله توقیف شدند.جانشین فرمانده انتظامی 
استان اصفهان ادامه داد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 

مربوطه 11 میلیارد و ٢۵0 میلیون ریال اعالم شده است.

1234

BREAKING   NEWS حـــوادث
اخبار اصفهان

خـــبــــر



سالمندان ۷۰ سال به باال برای واکسیناسیون ثبت نام کنند
از دیروز شنبه، اول خرداد ماه نیز واکسیناسیون افراد ۷۰ سال به باال علیه بیماری کووید-۱۹ آغاز شده است. البته با این تفاوت 
که از دیروز همه افرادی که در این گروه سنی قرار دارند، الزم است در سامانه salamat.gov.ir  ثبت نام کنند و پس از آن، به همه 
افراد ثبت نام شده به ترتیب سنی به صورت هوشمند نوبت دهی خواهد شد و محل و زمان دقیق واکسیناسیون به هر فرد از طریق 
پیامک اعالم می شود.همچنین طبق اطالعیه مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، متولدین ۱۳۳۰ به قبل )گروه سنی ۷۰ سال 
به باال( جهت دریافت نوبت واکسن کرونا از امروز مستلزم ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir خواهد بود و همه افراد ثبت نام شده 
به ترتیب سنی به صورت هوشمند نوبت دهی خواهند شد و محل و زمان دقیق واکسیناسیون به هر فرد از طریق پیامک اعالم 
می شود. الزم به ذکر است حضور افراد در مراکز واکسیناسیون فقط بر اساس پیامک نوبت دهی است و مراکز واکسیناسیون از 
پذیرش افرادی که بدون نوبت مراجعه کنند معذور خواهند بود.بنابر اعالم مسووالن وزارت بهداشت، سهمیه واکسن سالمندان 
در گروه سنی ۷۵ سال به باال که هنوز موفق به انجام واکسیناسیون نشــده اند، محفوظ است و با اعالم گروه های سنی جدید، 
سوخت نمی شود.به گفته وزارت بهداشتی ها فاز دوم واکسیناسیون کرونا در کشور به به ترتیب شامل سنین ۸۰ سال به باال، ۷۵ 
تا ۸۰، ۷۰ تا ۷۵، ۶۵ تا ۷۰ و بیماران زمینه ای و صعب العالج، خواهد بود که در این فاز افراد سالمند گروه هدف  ۷.۲ میلیون نفر 

هستند و به همین میزان هم بیماران زمینه ای داریم.

سگ ها ناقالن کرونایند 
ردپای سگ ها هم در شیوع کرونا مشاهده شده است.محققان می گویند سگ ها پس از خفاش ها و برخی حیوانات دیگر احتماال حیوان بعدی هستند 
که انســان را به یک نوع دیگر از کروناویروس آلوده می کنند.در حال حاضر هفت نوع ویروس از خانواده ویروس های کرونا وجود دارد که می تواند 
انسان را آلوده کند. دانشمندان بر این باورند که بسیاری از این ویروس ها از خفاش ها نشات گرفته اند، اما به راحتی می توانند بین گونه های مختلف 
منتقل شوند.اکنون دانشمندان می گویند، سگ ها می توانند حیوان بعدی باشند که انســان را به یک نوع دیگر از این ویروس آلوده می کنند.در 
سال ۲۰۲۰ گریگوری گری استاد پزشکی، بهداشت جهانی و بهداشت محیط در دانشگاه دوک در گروهی فعالیت می کرد که یک ابزار تشخیصی 
مولکولی برای شناسایی ویروس های کرونا تولید کرد.این تیم با اســتفاده از این ابزار، ۳۰۱ مورد ذات الریه یا سینه پهلو را مورد بررسی قرار داد و 
شواهدی از ویروس های کرونای وابسته به سگ ها را در هشت نفر از این بیماران بستری شده در مالزی یافت.محققان نمونه های این بیماران را برای 
دکتر آناستازیا والسوا دامپزشک و ویروس شناس دانشگاه ایالتی اوهایو ارسال کردند و وی این نوع جدید از ویروس را در دو نمونه از هشت نمونه 
ارسالی شناسایی کرد.وی اقدام به جمع آوری ژنوم کامل ویروس کرد که با سایر ویروس های شناخته شده کرونا مطابقت داشت.به نظر می رسد 
این ویروس خاص عالوه بر ویروس کرونای نشات گرفته از گربه ها و خوک ها، ترکیبی از دو ویروس سگی نیز باشد که قباًل شناسایی شده بود و هر 
دو در سگ ها رایج است.اگر این ویروس به عنوان یک پاتوژن انسانی تأیید شود، اولین ویروس سگی کرونا است که شناخته شده است و باعث ایجاد 

بیماری در انسان می شود. محققان می گویند البته این موضوع نباید موجب ترس از سگ ها از این بابت شود.

سالمت
یکشنبه 2 خرداد 1400  | شمـاره 785

ISFAHAN
N E W S 03

عالئم عجیب 
مسمومیت با ویتامین 

دی
دانشمندان آمریکایی می گویند 
زیاده روی در مصرف مکمل های 
غذایــی حــاوی ویتامین دی 
می تواند باعث ایجاد مسمومیت 

شود.
 کمبود ویتامیــن دی یکی از 
مشکالتی اســت که به صورت 
رایج در افراد کهنسال و نیز زنان 
دیده می شــود. به طور معمول 
دلیل ایــن امر نداشــتن رژیم 
غذایی مناسب و نیز کمتر قرار 
گرفتن در مقابل نور آفتاب است.

ویتامین دی نقــش مهمی در 
ســالمت بدن ایفا می کند و در 
کارکرد مناسب سلول ها و نیز 
عملکرد عمومی بدن مورد نیاز 
است. مکمل های حاوی ویتامین 
دی امروزه به وفــور در بازار به 
صورت ارزان قیمت در دسترس 
هستند. با این حال، کمتر کسی 
می داند که زیاده روی در مصرف 
این ویتامیــن می تواند باعث 

ایجاد مسمومیت شود.
محققــان آمریکایی می گویند 
گرچه مســمومیت با ویتامین 
دی به ندرت دیده می شــود، 
اما این موضــوع می تواند باعث 
آســیب های جدی به سالمت 
بدن شــود. رایج تریــن عالئم 
مسمومیت با این ویتامین شامل 

موارد ذیل می شود:
۱- گیجــی۲- بی حســی۳- 
اســتفراغ های پیاپــی۴- درد 
شکم۵- پلی اوریا )نوعی اختالل 
که باعث افزایش شدید ادرار تا ۳ 
لیتر در روز می شود(۶- عطش 
شــدید و بیش از حــد۷- کم 
آبی بدن۸- یبوست۹- ضعف 

عضالت.
باید این نکته را دانست که دلیل 
بروز مسمومیت با ویتامین دی 
مصــرف بیش از انــدازه قرص 
حاوی آن با دوز باال در ماه است. 
این در حالی است که فرد به هر 
میزانی که مــواد غذایی حاوی 
ویتامین دی بخورد و یا به مدت 
طوالنی در مقابل نور آفتاب قرار 
داشته باشد، مسمومیت با این 
ویتامین بروز نمی کند.به همین 
دلیل هم مسمومیت با ویتامین 
دی غالباً در افرادی دیده می شود 
که از کمبود این ویتامین رنج 
می برند، اما زیاده روی در مصرف 
آن باعث بروز مسمویت در آن ها 
می شــود. عوارض مسمومیت 
با این ویتامین همانند عوارض 
مســمومیت با هایپرکلسمی 
)زیاد بودن کلســیم در خون( 
است و می تواند شامل مشکالت 
اعصاب و روان مانند دشواری در 
تمرکز کــردن، گیجی، خواب 
آلودگــی، افســردگی، روان 
پریشــی، کند ذهنی، و حتی 
کما شود.متخصصان می گویند 
برای جلوگیری از مسمومیت با 
ویتامین دی باید بدانید که نیاز 
روزانه بدن به این ویتامین تنها 

۱۰ میلی گرم است. 

سالمت
گزارش

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
ضمن اشــاره به وضعیت بروز کرونا در کودکان، در عین حال از 
اقدامات و برنامه ریزی ها برای بازگشایی مدارس از مهرماه و در 

شرایط ایمن خبر داد.

ایسنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

دکتــر ســیدحامد برکاتی، 
درباره میزان ابتالی کودکان 
به کرونا، گفــت: کودکان هم 
مثل بزرگســاالن در معرض 
خطر ابتال به کرونا هســتند 
اما احتمــال ابتالی کودکان 
به موارد عالمتدار و یا شــدید کرونا کمتر 
اســت. نکته مهم، شــدت این بیماری در 
گروه های سنی مختلف است که در مورد 
کودکان این خطر بیماری شــدید، بسیار 
کمتر از سالمندان است. هرچند هنوز علت 
دقیق ریسک بســیار کمتر این بیماری در 
کودکان شناخته نشده است، در مورد این 
اختالف نظریه های متفاوتی مطرح است. 
به عنوان مثال فاکتورهــای محافظتی در 
کودکان بیشتر اســت و سیستم ایمنی به 
دلیل واکسن های متعددی که در کودکی 

دریافت می کنند فعال تر است.
وی در ادامه تاکید کرد: در واقع علت فعال تر 
بودن سیســتم ایمنی به دو دلیل اســت، 
اول جوان بودن سیستم ایمنی که حدودا 
در ۳ ســالگی به بلوغ کامل می رسد و دوم 
به دلیل واکســن های متعددی که کودک 
دریافت می کند سیستم ایمنی تحریک شده 
و کارایی بیشــتری دارد. از سوی دیگر این 
مطرح است که این فاکتورهای محافطتی در 
مورد آنفلوانزا هم وجود دارد که اما کودکان 
هم بیشتر و هم شدیدتر به آنفلوانزا درگیر می 
شوند. یکی از نظریه های دیگر این است که 
ریه کودکان گیرنده کمتری برای ویروس 

کووید دارد.
وی افزود: خصلت ویــروس کرونا برخالف 
آنفلوآنزا است و این بیماری عالئم و شدت 
کمتری را در کودکان دارد. درگیری شدید 
کودکان و مرگ و میر در آنها به مراتب کمتر 
از گروه سنی بزرگســال و بویژه سالمندان 
است. موارد معدود مرگ و میر در کودکان 
عمدتــا در آنهایی بوده اســت که بیماری 

زمینه ای داشتند یا به شدت چاق بودند. 
برکاتی دربــاره تزریق واکســن کرونا به 
کودکان، اظهار کرد: عمــده موارد مرگ و 
میر کرونا در سالمندان باالی ۶۰ سال و افراد 
دچار بیماری های مزمن اســت. استراتژی 

اول وزارت بهداشــت این است که با توجه 
به محدودیت واکسن کرونا و تا رسیدن به 
مصرف واکسن ایرانی جلوی چرخه مرگ را 
بگیرد و استراتژی دوم توقف زنجیره انتقال 

بیماری است.
وی افزود: دانسته های قبلی ما از بیماری های 
واگیردار که با واکســن کنترل شدند این 
است که بیش از ۷۰ درصد یک جامعه باید 
واکسینه شوند تا چرخه بیماری در جامعه 
قطع شود. طبیعتا با پیشروی در برنامه و سند 
ملی واکسیناسیون در نیمه دوم سال، به این 
هدف می رسیم و با افقی که از واکسیناسیون 
داریم، به طرف قطع چرخه بیماری می رویم. 
طبیعتا تصمیم معقول این است که ابتدا به 
سراغ گروه هایی که در معرض خطر بیشتری 
هســتند برویم. در مورد تزریق واکسن به 
گروه کودکان اساســا کودکان گروهِ هدِف 
تزریق واکســن در هیچ کشوری نبوده اند. 
کشور کانادا اخیرا تزریق یکی از واکسن ها  
را به گروه معدودی از کــودکان آغاز کرده 
است ولی هنوز نتایجی از آن )اثر بخشی و یا 

عوارض( منتشر نشده است.
وی درباره احتمال بازگشــایی مدارس از 
مهرماه ســال جاری، تصریح کرد: مباحث 
مختلفی در مورد مدارس وجود دارد. یکی 
سرکالس رفتن و تجمع بچه ها هنگام ورود و 
خروج به مدرسه است و دومی تجمع ابتدای 
صبح و هنگام ظهر است که با بازگشایی و 
تعطیلی مدارس در سیســتم حمل و نقل 
عمومی رخ می دهد. برنامه این اســت که 
بتوانیم تا مهرماه استانداردهای الزم برای 
بازگشــایی مدارس عملی کنیم و بتوانیم 
ابتدا به ســراغ گروه های در معرض خطر و 

کارکنان و معلمان مدارس برویم و سپس 
به مرور معلمین را واکسینه کنیم و مطابق 
سند ملی واکسیناسیون روند تزریق واکسن 
که  از سالمندان و بیماران خاص آغاز شده به 
مرور و تا قبل بازگشایی مدارس به کارکنان 
و معلمان مدارس خواهد رســید و  چرخه 
انتقال بیماری به مرور قطع می شود. علت 
اصلی عدم بازگشایی مدارس به جز موضوع 
ســالمت دانش آموزان فعال شدن چرخه 
انتقال بیماری بوده است چرا که این بحث 
مطرح است که علیرغم بیماری بی عالمت 
یا خفیف کودکان، احتمال لنتقال بیماری 
از کودکان به گروه های سالمند و پر ریسک 

وجود دارد.
برکاتی تاکید کــرد: در وضعیت تعطیلی 
مدارس به جز موضوع کرونا ما بسیار نگران 
وضعیتِ آینده بچه ها هستیم، زیرا مدرسه 
فقط محل یادگیری علم نیســت، مدرسه 
محل تعامل کودکان بــا یکدیگر و با مربی  
و محل اجتماعی شدن و آموختن بسیاری 
از جتبه های زندگی برای بچه ها است. در 
یک کالنشهر، کودک معموال در آپارتمان 
کوچکی زندگی می کنــد و در این دوران 
والدین اجازه خروج از منزل به وی را نمی 
دهند و وی نمی تواند اجتماعی شــدن را 
تجربه کند. مدرسه محل اجتماعی شدن 
کودک است و مدرسه نرفتن کودک از این 
منظر بســیار محل نگرانی است. به همین 
دلیل حضور کودکان در مدرسه باید خواسته 
خانواده باشد که دولت و حاکمیت مدرسه 
رفتن را ایمن کند تا کودک بتواند به مدرسه 

برود. 
وی افزود: مطمئن هســتم نسلی که پس 

از کرونا آســیب خواهند دید همین نسلی 
هستند که سالهای آغازین تحصیل بودند 
و نتوانستند حضور در این محیط را تجربه 
کنند. االن کودک بــا فضای مجازی درس 
می خواند، صفحاتی مجازی که برخی مواقع 
معلوم نیست به کجا ختم شود و چه تاثیراتی 
بر روح و روان کودک دارد. ما تمام تالش خود 
را می کنیم تا کودکان بتوانند در شرایط ایمن 
از مهرماه به مدرسه بروند. مهم تر این است 
که خانواده ها اهمیــت این موضوع را برای 

آینده فرزندانشان بدانند و این را بخواهد.
وی افرود: همکاری بسیار خوبی بین حوزه 
ســالمت آموزش و پرورش و ما در وزارت 
بهداشت وجود دارد. به دنبال نظام مراقبت 
مبتنی بر مدرسه هســتیم تا اگر قرار باشد 
پس از بازگشایی مدارس، تصمیمی گرفته 
شود مبتنی بر مدرســه باشد و نه استانی و 
کشــوری چون با گسترش واکسیناسیون 
احتمال می دهیم برخی از هموطنان مانند 
گذشــته رعایت ها را انجام ندهند و عالوه 
براین همچون ســالهای گذشــته، ما به 
احتمال قوی در ابتدای پائیز شیوع آنفلوآنزا 

را خواهیم داشت.
برکاتی گفت: ســال ۹۹ به دلیل استفاده 
گســترده مــردم از ماســک و رعایــت 
استانداردهای بهداشــتی، چرخه انتقال 
آنفلوآنزا را نداشتیم. ممکن است با گسترش 
واکسیناســیون بر علیه کرونــا، اندکی از 
حساسیت ها و رعایت مردم نسبت به این 
استانداردها کاسته شــود و شیوع آنفلوآنزا 
دور از انتظار نباشد و ما باید برای این وضعیت 
 در مدارس نیــز آمادگی کافی را داشــته

 باشیم.

برنامه ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مدارس
 کارناوال های تبلیغاتی

 برای نامزدهای انتخاباتی ممنوع است
رئیسی درباره شیوه نامه های بهداشتی انتخابات توضیح داد و گفت: هر گونه 

تجمع انتخاباتی در فضای بسته و راه اندازی کارناوال تبلیغاتی ممنوع است.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشــت و درمان گروه علمی پزشــکی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، علیرضا رئیسی سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
کرد:امروز جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با ریاست رئیس جمهور و اعضای 
برگزار شد و بحث های مهمی داشتیم و وضعیت روند بیماری کرونا در کشور را 
مرور کردیم و خوشبختانه آن گونه که نمودارها نشان می دهد در اکثر استانها 
روند نزولی به سرعت ادامه دارد اما در سه استان بوشهر، هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان نیاز به مراقبت بیشتری وجود دارد.سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا بیان کرد: ما نگران آن هستیم که کرونای هندی و آفریقای جنوبی در این 
منطقه گسترش پیدا کند و اگر نکات بهداشتی خوب رعایت نشود روندی مانند 
خوزستان را که سوش انگیسی شایع شد و به سایر کشور گسترش پیدا کرد، 
شاهد باشــیم.وی ادامه داد: در حال حاضر روند بیماری در سه استان جنوبی 
کنترل شده است اما با این وجود هشدارهای الزم داده شد و خوشبختانه سایر 
استان ها روند نزولی را طی می کنند و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و مردم 
باید به چند نکته توجه داشته باشند، معموال بعد از ماه رمضان مراسم عروسی 
و جشن بیشتر برگزار می شود و باید دقت بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: از طرفی گرم شدن هوا و روشن 
شدن کولرها به ویژه در مناطق گرمســیری به دلیل بسته بودن هوا می تواند 
موجب انتشار ویروس کرونا شود و این یک عامل خطر محسوب می شود و باید 
دقت کرد، همچنین اواخر بهار و اوایل تابستان شاهد افزایش سفرها هستیم و از 
مردم خواهیم می کنیم که سفر را به جز موارد ضروری به تاخیر بیندازند.رئیسی 
گفت: امروز بحث شیوه نامه های بهداشتی انتخابات مورد بررسی قرار گرفت؛ 
هدف اصلی ما این است محیط به گونه ای سالم و رعایت شیوه نامه ها به گونه 
ای اطمینان بخش باشد که منجر به حضور و مشارکت باشکوه مردم در انتخابات 
باشد، اگر مردم از نظر سالمتی اطمینان الزم را نداشته باشند، برای حضور در 
انتخابات تردید خواهند داشت و باید کاندیداهای انتخاباتی و ستادهای آنان 
باید به نحوی عمل کنند تا حداکثر رعایت شیوه نامه ها را شاهد باشیم و مردم با 

شکوه در انتخابات شرکت کنند.
تبلیغات حداکثری و تجمع حداقلی در انتخابات

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به شیوه نامه های بهداشتی انتخابات 
اظهار کرد: اصل را بر این گذاشته ایم که تبلیغات حداکثری و از نظر سالمتی 
سالم باشد و تجمع حداقلی داشته باشــیم و هر گونه تجمع در فضای بسته از 
جمله سالن های ورزشی، مساجد و تاالرهای پذیرایی برای نامزدهای انتخاباتی 
ممنوع است البته این به جز موارد خاص برای برگزاری نشست های خبری در 

صدا و سیما که با جمعیت محدود صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در فضای باز این امکان وجــود دارد که کاندیداهای انتخاباتی با 
رعایت شیوه نامه ها و فاصله گذاری اجتماعی بتوانند سخنرانی کنند. فضاهایی 
مانند استادیوم های روباز، فضای باز مدارس و دانشگاه ها و  سایر سازمان هایی 

که چنین محیطی دارند، می توانند برای سخنرانی انتخاباتی استفاده شوند.
هرگونه تجمع انتخاباتی در فضای سربسته ممنوع است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: وزارت کشور و استانداران موظف 
شدند که در هر استان مکان مناسب مطابق با شرایطی وزارت بهداشت که اعالم 
کرده اســت، در اختیار نامزدها قرار دهند. هرگونه تجمع در فضای سربسته 
ممنوع است. البته برای ستادهای انتخاباتی با توجه به رنگبندی شهرستان ها 
در مناطق قرمز ۱۵ نفر، نارنجی ۲۰ نفر و زرد ۳۰ نفر می توانند در فضای بسته با 

رعایت شیوه نامه ها حضور داشته باشند.

گزارش

علت اصلی عدم 
بازگشایی مدارس به 
جز موضوع سالمت 
دانش آموزان فعال 
شدن چرخه انتقال 

بیماری بوده است چرا 
که این بحث مطرح 

است که علیرغم 
بیماری بی عالمت 
یا خفیف کودکان، 

احتمال لنتقال بیماری 
از کودکان به گروه های 

سالمند و پر ریسک 
وجود دارد.

 

چه مواد غذایی را باید در واکسیناسیون کرونا مصرف کنیم؟

 با توجه به شروع واکسیناسیون، تغذیه مناسب در این دوران برای تقویت 
سیستم ایمنی و اثر بخشی بیشتر آن نقش بسزایی دارد.

برای تزریق واکسن به رژیم غذایی خاصی نیاز نیست، اما الزم است موادی را قبل و بعد 
از واکسیناسیون مصرف کنیم و یا از آن پرهیز شود تا عالئم و عوارض احتمالی ناشی 

از واکسیناسیون به حداقل رسیده و سیستم ایمنی تقویت شود.
توصیه می شود که شب قبل از واکسیناسیون خواب خوب و راحتی داشته باشید زیرا 
خواب کافی همراه با آرامش، نقش مهمی در آماده سازی سیستم ایمنی بدن و تقویت 
آن ایفا می کند. خواب خوب، آرام و پیوسته همچنین به دفع مواد زاید از بدن کمک 

می کند.
از کار کردن با هرگونه دستگاه الکترونیکی همچون گوشی همراه و کامپیوتر و تماشای 
طوالنی مدت تلویزیون از حداقل یک ساعت قبل از خواب تا حد امکان پرهیز کنید. 
این کار باعث می شود بتوانید خواب راحت و عمیقی را تجربه کنید و بدن شما بتواند 

در آرامش کامل تا صبح استراحت کند.
چه مواد غذایی بیشتر بخوریم؟

مواد غذایی ضد التهاب:  یک رژیم غذایی سالم که در طوالنی مدت رعایت شود پاسخ 
ایمنی بدن را بهبود می بخشد و به ما کمک کند تا بهتر با عفونت ها مبارزه کنیم و پاسخ 
ایمنی به واکسیناسیون را تقویت کنیم. مصرف بیشتر غذاهای تازه و طبیعی مانند میوه 
ها، ســبزیجات، ماهی های چرب، آجیل و مغز دانه ها به کارکرد بهتر سیستم ایمنی 
بدن شما کمک می کند زیرا التهاب کمتری در بدن ایجاد می کنند. خوردن غذاهای 
ضد التهاب پس از تزریق واکسن می تواند کمک کننده باشــد بطور مثال زردچوبه 
ادویه ای است که خاصیت ضد التهابی دارد و می توانید به غذا اضافه کرده یا در چای 
مصرف کنید. همچنین ماهی نوعی غذای ضد التهاب محسوب می شود. ماهی آزاد، 
خال مخالی، ساردین و شاه ماهی و روغن ماهی بیشترین امگا ۳ را بعنوان عامل ضد 
التهابی دارند. آجیل، بادام، گردو و روغن زیتون فرا بکر نیز از مواد غذایی ضدالتهاب 

محسوب می شوند.
مواد مغذی تقویت کننده سیستم ایمنی: خوردن غذای بسیار مغذی حاوی انواع 
ویتامین ها و مواد معدنی بویژه زینک و ویتامین C به سیستم ایمنی بدن کمک می 
کند. البته این به آن معنی نیست که مصرف مکمل ها ســبب عملکرد بهتر واکسن 

می شود. 
آب و مایعات فراوان: تامین آب بدن به میزان کافی قبل و بعد از تزریق واکســن 
کووید بسیار مهم است. مصرف مایعات کافی نه تنها سبب عملکرد بهتر بدن در شرایط 
جدید واکسیناسیون می شود، بلکه، سبب می شــود از افت فشار افرادی که معموال 
ترس از آمپول و یا واکســن دارند نیز جلوگیری کند. افرادی که ابتال به بیماری های 
قلبی عروقی، فشار خون باال یا بیماری های ریوی هستند در خصوص میزان مصرف 
مایعات باید با پزشک خود مشورت کنند مواد غذایی آبدار مانند میوه ها، سبزیجات، 
انواع سوپ و آبگوشت عالوه برکمک به تامین آب بدن، سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت 
می کند. همچنین در صورت ایجاد تب بعد از واکسیناسیون، توصیه می شود مایعات 

به میزان فراوان نوشیده شود.
بر اساس این گزارش، از مصرف غذاهای فرآوری شده نه فقط هنگام تزریق واکسن بلکه 
در تمام طول سال پرهیز کنید روغن های گیاهی مانند روغن ذرت، روغن سویا و سایر 
مواد غذایی فرآوری شده )مانند فست فود، غذاهای سرخ شده و غذاهای کنسروی( 

که معموال در بدن ایجاد التهاب می کنند، پرهیز کنید.

این قسمت دندانپزشکی منبع آلودگی است
مطالعات نشــان داده اند که آبی که وارد یونیت دندانپزشــکی می شود معموالً 
تعداد اندکی میکروارگانیســم ۱۰ تا ۱۰۰ عدد در هر میلی لیتر دارد، اما آبی که 
از محل اتصاالت آب و هوا وارد و خارج می شــود، می تواند بیش از یک صد هزار 
میکروارگانیسم در هر میلی لیتر داشته باشــد. در این خصوص، محمد درویش 
متولی، محقق مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز 
و همکارانش می گویند: »بر اساس نتایج حاصله ما، دندان پزشکان باید در مورد 
احتمال آلودگی سطوح و آب یونیت و خطرات احتمالی آن و ضرورت به کارگیری 
توصیه های انجمن دندان پزشکان آمریکا نظیر گذاشتن فیلتر و استفاده از مواد 
ضدعفونی کننده در لوله های آب یونیت آگاهی بیشتری داشته باشند«.به اعتقاد 
آنان، »همچنین با توجه به مراجعه بیماران با سیستم ایمنی تضعیف شده به مراکز 

دندانپزشکی دولتی و نیز دیگر افراد حساس ازجمله زنان باردار و کودکان، می توان 
به اهمیت فراهم کردن محیطی امن و عاری از میکروب پی برد، چراکه این بیماران 
در مقابل کمترین آلودگی هوا نیز مستعد عفونت هستند و سهل انگاری در زمینه 
رعایت کنترل عفونت می تواند مشکالت بیماران فوق را دوچندان کند«.به گفته 
درویش متولی و همکارانش، »ازآنجاکه کنتــرل عفونت به لحاظ اقتصادی و در 
ارزیابی هزینه-سود در میان تداخالت پزشکی در دسترس، باصرفه ترین است، 
بنابراین آموزش پرسنل دندانپزشکی و همچنین آگاهی دادن به بیماران در این 
خصوص حائز اهمیت بسیاری است«.این یافته های پژوهشی که می توانند در توجه 
بیشتر به ضدعفونی صحیح سطوح و آب مطب ها و درمانگاه های دندانپزشکی مفید 
واقع شوند، در فصل نامه علمی پژوهشی »مهندسی در بهداشت محیط« منتشر 

شده اند. این نشریه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی البرز است.

با عنایت به مصوبه شماره 133 مورخ 1400/2/6 شورای محترم اسالمی شهر بدینوسیله به اطالع می رساند 
شهرداری زیار در نظر دارد نسبت به فروش تعداد یک پالک با کاربری مسکونی جمعا به مساحت 305 متر مربع 
واقع در خیابان امام خمینی، جنب ساختمان آتش نشانی با شرایط مندرج در آگهی مزایده شماره 1400/1007 
مورخ 1400/3/1 اقدام نماید. لذا از متقاضیانی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت به عمل می آید جهت 
شــرکت در مزایده حداکثر تا مورخ 1400/3/12 به دبیرخانه شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهی و 

اطالعات مزایده اقدام نمایند.

آگهي مزایـده 
چاپ اول)نوبت دوم(

سید رسول داودی - شهردار زیار
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Iranian Deputy Transport 
and Urban Development 
Minister Kheirollah 
Khademi has said 440 
kilometers (km) of 
freeways and 1,200 km of 
highways will be added to 
the country’s road network 
by the end of the current 
Iranian calendar year 
(March 2022).
Khademi noted that the 
ministry prioritized the 
completion of nine major 
freeway projects which 

would have the biggest 
impact on the country’s 
transportation and transit 
operations over the past 
two years and these 
projects have had average 
progress of more than 70 
percent so far.
“Two of the mentioned 
projects were put into 
operation in the previous 
year and 221 kilometers of 
freeways were completed 
across the country,” he told 
IRIB.

Jask terminal 
ready to receive 
crude oil from 
Gulf of Oman
 Jask oil terminal, 
in southern Iran, is 
ready to receive crude 
oil from the Gulf of 
Oman, the managing 
director of Pars Oil 
and Gas Company 
(POGC) stated.
Announcing the 
98-percent progress 
in the project of 
constructing the 
terminal, Mohammad 
Meshkinfam said Jask 
terminal is prepared 
for receiving, loading, 
and transferring 
crude oil via the 
single point mooring 
(SPM) export facility.
Making the remarks 
while visiting the 
stages of the project 
for constructing 
the terminal, 
M e s h k i n f a m 
said, “Due to the 
experience and 
expertise in the 
implementation of 
offshore projects, 
the construction 
of this oil terminal 
was entrusted to 
Pars Oil and Gas 
Company, and 
fortunately, with the 
unremitting efforts 
of my colleagues, this 
project has achieved 
c o n s i d e r a b l e 
progress.”As the 
country’s second 
major oil terminal, 
Jask terminal is under 
construction by POGC 
on 60 hectares of land 
and with nearly €260 
million of investment.
In line with the 
development of 
the mentioned oil 
terminal, a pipeline 
project, dubbed 
the Goreh-Jask oil 
transfer project, 
is also underway 
which is going to 
provide Iran with 
an alternative route 
for the country’s 
crude oil exports 
that are currently 
carried out through 
the Strait of Hormuz.
Last week, the 
managing director 
of the National 
Iranian Oil Company 
(NIOC) announced 
the beginning of oil 
transfer operation 
through Goreh-
Jask pipeline which 
is laid from Goreh 
oil terminal in the 
s o u t h w e s t e r n 
Bushehr Province to 
Jask oil terminal along 
the Gulf of Oman.
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Speaking to ILNA 
and in response 
to a question on 
Iran-Italy trade, 
Pourfallah said 
for long years 
Italy has been 

Iran’s major European 
trade partner and the 
trade balance between 
Iran and Italy has always 
been positive in favor of 
Iran as the trade between 
the two states exceeded 
7b euros before the JCPOA 
deal.
He said before the 
sanctions, Italy used 
to meet all its crude 
demands through 
imports from Iran 
because most of 
infrastructures of 
industries like textile, 
home appliances, shoes, 
food industries, iron, steel 
and even some part of the 
oil, gas and petrochemical 
products have been the 
result of the technology 
transfer and machineries 
from Italy.
On the probable purchase 
of Iran crude by Italy, 
Pourfallah said Italians 
in dealing with Iran have 
been always positive 

and even their political 
parameters have not 
been influenced by the 
sensational and biased 
decisions.
He added therefore, 
the meetings and talks 
between officials of the 
two countries can pave 
the ground for faster 
normalization of ties 
after the U.S. return to 
the JCPOA. He reiterated 
that Italy has never cut 
fully its ties with Iran and 
it will probably return to 
its previous trade records 
with Iran sooner than any 
European states.
On the amount of Iran’s 
blocked money in Italy, 
he said Italy has no 
significance debt to 
Iran and it has always 
settled their financial 
undertakings on time.
Pourfallah also pointed 
to the necessity 

of international 
communication and said 
the country should do its 
best for creating balance 
in interaction with all 
countries in the world 
based on the win-win 
equations and bilateral 
interests in order to 
provide access for the 
national production 
fleet to the international 
markets for providing 
the raw materials and 
technologic equipment, 
and also for penetration 
into their export markets 
and attracting the foreign 
investment.
On the priorities of the 
next government in the 
country, he said that 
the government should 
consider the private 
sector as its friend and 
companion and a wing 
out of the two wings of the 
economy.

He also called for more 
supervision in the 
national banking system 
with scientific and 
national views and called 
for firm response to the 
economic corruption.
Pourfallah also urged 
the next government to 
encourage the investors 
and successful producers 
of the country who 
earned the country honor 
and credit, and to include 
them in the economic 
delegations who 
accompany the president 
during his visits to other 
countries.
He also said that when it 
comes to preparing the 
budget bill, the political 
differences should be set 
aside and the decisions 
should be wise and 
fair without political 
motivation.

Jask Oil Terminal poised 
to export crude from Sea of 
Oman
 Chief Executive of Pars Oil and Gas Company (POGC) 
said that Jask Oil Terminal is fully ready to receive, 
transfer and load crude oil through Sea of Oman.
Mohammad Meshkin-Faam made the remarks on 
Sat. on the sidelines of his visit to the construction 
stages of Jask Oil Terminal project and put the 
physical progress of construction of Jask Oil Terminal 
at 98 percent.He reiterated that Jask Oil Terminal is 
fully ready to export Iranian crude oil from the Sea of 
Oman.CEO of Pars Oil and Gas Company evaluated 
the physical progress of this giant oil project both 
in onshore and offshore sectors ‘satisfactory’ and 
seized this opportunity to express his thanks to 
the industrious and hardworking construction 
teams who managed to construct this oil project at 
the terms and conditions of the sanctions as well 
as the spread of coronavirus pandemic.Due to the 
experience and expertise in the implementation 
of offshore projects, the construction operation of 
this oil terminal was delegated to Pars Oil and Gas 
Company which shows the high capability of this 
company in launching oil project, Meshkin-Faam 
emphasized.Elsewhere in his remarks, the CEO of 
Pars Oil and Gas Company pointed to the sending 
crude oil from the origin of Goreh to Jask by the 
National Iranian Oil Company (NIOC) in recent days, 
and stated, “According to the scheduled programs, 
we are ready to receive, transfer and load crude oil by 
export tankers from Makran coastal areas.”
With the start of crude oil exports from Jask in the 
Sea of Oman, in addition to reducing the number of 
tankers to load crude oil, the Islamic Republic of Iran 
has the opportunity to export oil with more security 
and more stability.

Iran, Georgia mull over 
to settle problem ahead of 
investors
 Islamic Republic of Iran and Republic of Georgia 
explored avenues for settling problems facing 
Iranian investors in Georgia.
In a meeting held between Iranian Ambassador to 
Georgia Akbar Ghassemi and Georgian Minister of 
Finance Lasha Khutsishvili in Tbilisi on Sat., the two 
sides exchanged their views on bilateral customs 
cooperation, Persian Gulf corridor and the Black Sea 
as well as resolving problems facing Iranian investors 
in Georgia.Iranian envoy to Georgia pointed to the 
strategic role of human factors in strengthening 
bilateral relations between the two countries of 
Iran and Georgia in line with common interests and 
breakthrough of new horizons and stated that it 
will be difficult to pursue major interests of the two 
countries regardless of consolidating the stabilizing 
processes in solving problems of Iranian investors 
in Georgia and finding appropriate solutions to 
solve their travel and residence problems.Georgian 
finance minister, for his part, pointed to the key 
role of the situation of Iran in the region and its 
important position and stressed the constructive 
and progressive relations between the two countries 
of Iran and Georgia.He called for the development of 
cooperation between the two countries in the field 
of transportation, increasing economic, trade and 
customs cooperation.The Georgian finance minister 
also promised readiness of his country to seek and 
find an efficient solution to the problems facing 
Iranian investors in Georgia, especially in connection 
with the residence of Iranians in this country.
For this reason, it was decided that a comprehensive 
package will be provided by the embassy to the 
Ministry of Finance of Georgia to take the necessary 
measures in line with settling the existing problems.

Italy has never fully cut its trade relations 
with Iran
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Home appliance industry 
registers annual growth 
of 78%
Iran’s Deputy Industry, Mining and Trade 
Minister Mehdi Sadeqi Niaraki said that 
the country’s home appliance industry 
experienced a 78-percent growth in the past 
Iranian calendar year (ended on March 20).
Last year, the industry was able to achieve 78 
percent growth despite the restrictions on the 
manufacturing sector, the official said, adding, 
“While foreign brands left Iran, manufacturers 

were able to achieve this leap by relying on 
domestic capacities.”
Back in April, the official had said that 
considering the Iranian home appliance 
industry’s infrastructure and capacities, the 
country will be able to become an exporter of 
such products in the near future because most 
of the raw materials needed by the mentioned 
sector are produced domestically.Stating that 
the Industry, Mining, and Trade Ministry will 
definitely support domestic manufacturers 
and national brands, the official added: "Today 
we have the necessary manpower, knowledge, 
and infrastructure in the field, so there is no 

reason to look for foreign sources to meet the 
country’s demands."Over the past few years, 
the Iranian government has been following 
a new strategy for supporting domestic 
production to neutralize the impacts of the 
U.S. sanctions while reducing the reliance 
of the economy on oil revenues.The home 
appliances sector has been one of the pioneers 
in this regard and like many other areas, the 
production of home appliances has witnessed 
a significant rise in the past two years so that 
this industry’s production capacity increased 
by 24 percent in the past Iranian year, and by 10 
percent in its preceding year.

He added 
therefore, the 
meetings and 
talks between 
officials of the 
two countries 
can pave the 
ground for faster 
normalization 
of ties after the 
U.S. return to 
the JCPOA. He 
reiterated that 
Italy has never 
cut fully its ties 
with Iran and 
it will probably 
return to its 
previous trade 
records with Iran 
sooner than any 
European states.

Over 1,600km of freeways, highways 
to be inaugurated by Mar. 2022

Chairman of Iran-Italy Joint Chamber of 
Commerce Ahmad Pourfallah says Italy has 
never fully cut its trade relations with Iran 
and the country will probably return to its 
past trade records with Iran sooner than any 
other European countries when the sanctions 
are eased.



The following 
is the full text of 
a letter written 
by Ayatollah 
Khamenei:
In the Name 
of God, the 

Beneficent, the Merciful
My greetings to the 
powerful, oppressed 
Palestine. Greetings 
to the brave, zealous 
Palestinian youth. 
Greetings to the heroic, 
resistant Gaza. Greetings 
to Hamas, Islamic 
Jihad and all Jihadi 
and political groups in 
Palestine.
I thank God, the Almighty 
and Omnipotent, for 
granting His assistance 
and for the honor He 
has bestowed on the 
Palestinian fighters. I 
ask God, the Beneficent, 
to bestow tranquility 
and peace of mind on 
the injured hearts of the 
bereaved, to shower His 
mercy and glad tidings 
on the martyrs and 
to completely heal the 
wounded. I also extend 
my congratulations on 
this victory against the 
criminal Zionist regime. 
The recent test over 
these few days has 
honored the Palestinian 
nation. The savage, 
wolf-like enemy has 
realized correctly that it 
is powerless when facing 
the unified uprising of 
Palestine. This test–the 
cooperation between 
Quds and the Western 
Bank with Gaza and 
the ‘48 territories 
and Palestinian 
camps has shown 

the future solution 
to the Palestinians. 
Over the past 12 days, 
the violent regime 
committed immense 
crimes, especially in 
Gaza. They have proven 
in practice that it can 
behave so shamelessly 
and idiotically as a 
result of its incapability 
in confronting the 
unified uprising of the 
Palestinians, that it 
provokes the public 
opinion of the world 
against itself. They have 
added to the hatred 
against themselves 
and the western 
governments that 
support it, in particular 
the criminal US. The 
continuation of their 
crimes and their request 
for a truce mean the 
defeat of the Zionists. 
The Zionists were forced 
to accept defeat.
The malicious 
regime will become 
even weaker. The 
preparedness of the 
Palestinian youth, 
the show of power by 
valuable Jihadi groups 
and a continual increase 
in the elements of power 
will make Palestine 
stronger day by day, 
and it will render the 
usurping enemy weaker 

and more despicable 
with each passing day.
The time to begin and to 
end the clashes depend 
on the discernment of the 
great Jihadi and political 
leaders of Palestine. 
But being prepared 
and maintaining a 
powerful presence 
in the field cannot be 
stopped. The experience 
in Sheikh Jarrah in 
resisting the aggression 
of the regime and the 
mercenary inhabitants 
of the settlements should 
become a perpetual 
plan of action for the 
courageous people of 
Palestine. I salute the 
valiant youth of Sheikh 
Jarrah.
The entire world of Islam 
has responsibilities and 
religious obligations 
with respect to the 
Palestinian cause. 
Political commonsense 
and experience in ruling 
and governing confirm 
and put emphasis on 
this religious edict. 
Muslim governments 
should earnestly enter 
the field to support 
the Palestinian nation 
in both military and 
financial areas–which 
is needed more than 
the past–and to help 
in the rebuilding 

infrastructures and the 
ruins in Gaza.
The nations demanding 
and pursuing this matter 
is a source of support 
for this religious and 
political call. Muslim 
nations should demand 
that their governments 
carry out their duties. 
Nations themselves 
have the responsibility 
to provide financial and 
political support as much 
as they are able to.
Another important 
responsibility is 
pursuing the matter of 
the punishment of the 
terrorist, bloodthirsty 
Zionist regime. All 
conscientious people 
in the world agree that 
the widespread crime of 
massacring Palestinian 
children and women 
over the past 12 days 
should not remain 
unpunished. All of the 
regime’s agents who 
were involved in this 
crime and the criminal 
Netanyahu himself 
should be prosecuted 
and punished 
by independent 
international courts of 
law. And this will surely 
happen with God’s 
power, “And Allah has 
command of His affairs” 
(Holy Qur’an, 12:21).

Iranian President Hails 
Palestine’s Great Victory
President of Iran Hassan Rouhani congratulated 
Palestine on a major victory against the Zionist 
regime that is armed to the teeth, denouncing 
many Arab governments for remaining silent on 
the Israeli atrocities in a full-blown war that united 
all Palestinian people.
In comments on Saturday, Rouhani lauded 
the Palestinian nation for their steadfastness, 
resistance and fortitude and congratulated them 
on a major victory against the Zionist regime which 
is armed to the teeth and receives support from the 
West, including the US and Europe.
“Gaza’s decisive response to the Zionist aggression 
marked a great victory for the people of Palestine,” 
the Iranian president said, adding that 12 days 
of full-blown war between the Palestinian 
Muslims and the Israeli regime united all people 
of Palestine, from the West Bank to the Gaza Strip.
He also deplored the Western governments for 
adopting improper stances on the recent conflict, 
saying also that the Arab world was expected 
to behave more actively while many of them 
remained silent until the final days of the Israeli 
attacks on Gaza.
The Israeli regime announced a unilateral 
ceasefire starting at 2 am on Friday, which was 
accepted by the Palestinian resistance groups in 
Gaza with Egyptian mediation.
The Israeli aggression on Gaza, which began 
on May 10, killed at least 243 Palestinians and 
wounded more than 1,900 others. The aggression 
had started after weeks of Israeli harassment of 
Palestinians in Jerusalem al-Quds and attempts 
to steal Palestinian lands in the Sheikh Jarrah 
neighborhood of the city.
IRGC unveils new drone, 
missile, radar systems
Islamic Revolution Guard Corps has unveiled three 
strategic achievements in the field of UAVs and 
defense during a ceremony in the presence of its 
Chief Commander.
"Gaza" UAV and a surface-to-air missile system 
dubbed as Dey 9 and Quds radar system were three 
strategic military achievements that were unveiled 
by the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) on 
Friday during a ceremony attended by the IRGC Chief 
Commander Major General Hossein Salami and the 
commander of the IRGC Aerospace Force Brigadier 
General Amir Ali Hajizadeh.
The Gaza drone is a new defense achievement made 
by the experts in IRGC that can carry out various 
surveillance, combat, reconnaissance missions 
with a flight duration of 35 hours.This drone can 
carry 13 bombs more than 2,000 kilometers in 
combat missions and carry 500 kilograms of various 
reconnaissance and signal equipment.Joining Gaza 
drone to the IRGC Air Force UAV fleet will enhance 
the capability of the IRGC to counter enemy threats.

Ayatollah Khamenei’s message to Palestinian 
nation for their victory over Zionist regime

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei in a message 
congratulated the oppressed Palestinian 
nation on the occasion of their victory in the 
-12day war against the Zionist regime.
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Vienna talks on JCPOA "unique": Russian diplomat
 Russia's Permanent Representative to International Organizations in Vienna Mikhail 
Ulyanov said that Vienna talks on Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) which is 
ongoing in Austrian capital Vienna are unique of its kind.In a tweet on Sat., Ulyanov wrote, 
“The Vienna talks on #JCPOA are unique. The aim isn’t to update an agreement or elaborate 
a new one.”“The goal is to restore a nearly ruined deal piece by piece. Was there a similar 
exercise in the history of international relations? I cannot recollect anything like that. Can 
you?” he added.Vienna talks on JCPOA "unique": Russian diplomatIn an interview with “Echo 
of Moscow” on Sat., Mikhail Ulyanov said that Vienna talks on the revival of JCPOA may reach 
a final conclusion in early June (around mid-June).“The fact is that speculation is not a very 
correct action, but if you ask about my personal opinion, I can say that the first days of June 
are a realistic deadline,” he added.At least for now, it seems to me but when it comes to such 
work and complex relations, accurate prediction is impossible, he said.

Biden says he will meet Kim Jong Un under right conditions
Biden says he would be willing to meet North Korean leader Kim Jong Un under the right conditions.
US President Joe Biden says he is under "no illusions" about the difficulty of getting North Korea 
to give up its nuclear weapons, ABC News reported.Biden says he would be willing to meet North 
Korean leader Kim Jong Un under the right conditions, as the country works to denuclearise the 
Korean peninsula.Speaking to media with South Korean President Moon Jae-in on Friday, the pair 
injected fresh urgency into attempts to engage North Korea in dialogue over its nuclear weapons.
Both said the complete denuclearisation of the Korean peninsula was their goal.The US President 
said he was "under no illusions" about the difficulty of getting North Korea to give up its nuclear 
arsenal after his predecessors failed.Biden said he would be willing to meet Kim under the right 
conditions — if there was a commitment from the North Korean leader "that there's a discussion 
about his nuclear arsenal", and that his advisers first met with their North Korean counterparts to 
lay the groundwork.

The entire world 
of Islam has 
responsibilities 
and religious 
obligations with 
respect to the 
Palestinian cause. 
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 Iran’s Foreign 
Ministry 
Applauds 
Palestine’s 
Fortitude 
against Israeli 
Attacks
The Ministry of Foreign 
Affairs of Iran hailed 
the Palestinian nation’s 
courageous battle 
against the Zionist 
regime’s brutal attacks, 
congratulating the 
resistance on its victory, 
safeguarding Palestine’s 
cause and sanctities, 
and imposing a new 
equation on Israel.In a 
statement released on 
Friday night, the Iranian 
Foreign Ministry praised 
the determination and 
sacrifice of the resistance 
and the Palestinian 
people, especially the 
brave and patient 
people of Gaza against 
the Zionist regime’s 
brutal attacks.It also 
lauded the victory of the 
Palestinian resistance 
in defending the cause 
and sanctities of the 
Palestinian people and 
imposing new equation 
on the occupying Israeli 
regime, according to the 
government’s official 
website.The blessings of 
the recent developments 
were solidarity and 
revival of relations 
between different 
regions of Palestine, the 
raising of the Palestinian 
issue in the region and 
the world, intensive 
popular support for the 
Palestinian resistance 
and further scandal 
for occupying Zionist 
regime, and the re-
emergence of holy al-
Quds as a link between 
all Palestinians and 
the Islamic world, the 
statement added.
Pointing to the horrific 
crimes committed by 
the Zionist regime in 
attacking residential 
areas and killing the 
defenseless Palestinians, 
the Foreign Ministry 
called for suing the 
leaders of the Israeli 
regime for war crimes 
and the recognition 
of the child-killing 
Israeli regime acts as 
genocide and crimes 
against humanity.
The statement also 
emphasized the need to 
increase the capabilities 
of the Palestinian 
people in self-defense 
as well as developing the 
Palestinian deterrence 
aiming to prevent 
the recurrence and 
continuation of Israeli 
aggression.
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Commander of the Islamic Revolution Guards Corps Major 
General Hossein Salami congratulated the Palestinian 
nation on achieving a major victory over the Zionist 
regime, expressing Iran’s readiness to provide the 
resistance forces with whatever help necessary in any 
field.
The IRGC commander made the remarks on Friday night 
in separate telephone conversations with Ismail Haniyeh 
and Ziyad al-Nakhalah, leaders of Hamas and Islamic Jihad 
resistance movements.
Speaking to Haniyeh, Major General Salami praised the 
latest achievement made by the Palestinian resistance 
groups, saying, "Iran is ready to provide all kinds of 
assistance to the Palestinian nation and resistance forces 
in all areas and it will spare no effort in this regard."
Haniyeh, for his part, deeply appreciated Iran's firm stance 
on the Palestinians’ rights in various political and field 
areas as well as its standing alongside the Palestinians and 
resistance groups, Press TV reported.

“The Palestinian resistance created a heroic epic and 
defeated the Zionist bullying,” he said. "The balance of 
power has changed on the battlefield, and the Palestinian 
nation across the country and even abroad have rejected 
the occupation as well as its policies and actions."
During the call with Nakhalah, Major General Salami 
stressed that the IRGC “will never leave the Palestinian 
nation alone."
The Islamic Jihad leader, for his part, thanked General 
Qassem Soleimani, the former commander of the IRGC’s 
Quds Force, for his efforts to achieve and consolidate the 
resistance victory. General Soleimani, Iran’s legendary 
anti-terror commander, was assassinated in a US drone 
strike near Baghdad International Airport last year.
Israel launched a bloody bombing campaign on Gaza on 
May 10 after harassment of Palestinians in Jerusalem al-
Quds and attempts to steal their lands in the Sheikh Jarrah 
neighborhood of the city.
The occupying regime announced a unilateral ceasefire on 

Friday, 
which was accepted by 

the Palestinian resistance groups in Gaza with 
Egyptian mediation.
According to Gaza's Health Ministry, 248 Palestinians 
were killed in the Israeli offensive, including 66 children 
and 39 women, and at least 1,910 were injured.
During the fighting, Gaza-based resistance factions fired 
rockets into the occupied territories in response to the 
Israeli bloodshed.
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Indian variant of Covid-19 detected in Iran's Chabahar
 Iran's Ports and Maritime Organization (PMO) announced Saturday that two crew members 
of a Pakistani ship have been put in isolation after their Covid-19 test results were positive.
According to a statement by Iran's Ports and Maritime Organization, the Pakistani vessel with 
13 crew members on board entered the port of southeastern Iranian port of Chabahr on May 
12 and immediately Covid-19 tests were carried out for its crew members.According to the 
report, the test results for two of the crew members were positive. The Pakistani ship was 
not allowed to enter the port and the crews will be quarantined for two weeks. The medical 
authorities in the port will decide on their entry.Earlier on Monday, May 17th, Changiz 
Javadpour, the manager of PMO Task Torce for Fight Coronavirus said a Panamanian ship 
distanced from Germany carrying barley entered the port of Imam Khomeini with 25 Indian 
crews and coronavirus tests were carried out for them.

 Governor of the 
Central Bank of Iran, 
Abdolnaser Hemmati 
announced that 
Luxemburg Supreme 
Court has upheld 
the appeals court's 
ruling on the illegality 
of seizure of the CBI 
assets in the European 
country.
“Luxemburg Supreme 
Court has rejected 
s t a t e - s p o n s o r e d -
terrorism charges 
as brought up by the 
United States and that 
Luxemburg Supreme 
Court has upheld 
the appeals court's 
ruling on the illegality 
of seizure of the CBI 
assets in the European 
country,” Hemmati 
said.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:24:35   
Noon call to prayer : 
13:00:07  
Evening call to prayer: 
20:19:58  

2 0000 Rials

Illegality of seizure 
of Iran’s assets 
in Luxemburg 
confirmed: CBI 
Governor
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Hails Palestine’s 
Great Victory

Italy has never 
fully cut its trade 
relations with Iran

Iran, Georgia 
mull over to settle 
problem ahead of 
investors
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Israeli regime was forced to unilaterally 
agree to a cease-fire Thursday, halting 
a bruising 11-day war that caused 
widespread destruction in the Gaza Strip.
At 2 a.m. local time, just as the cease-fire 
took effect, people in Quds and Gaza took 
to the streets shouting “Allahu Akbar” or 
whistling from balconies. Many fired in 
the air, celebrating the victory.
While Hamas continued missile attacks 
on different parts of the occupied 
territories, Israel claimed to inflict heavy 
damage on Hamas but once again was 
unable to halt the Resistance militant 
group’s nonstop rocket barrages. 
Besides Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu faced angry accusations from 
his hard-line, right-wing base that he 

stopped the operation too soon.
Following the latest defeat of the Zionist 
regime, many experts and politicians 
like Dr. Osman Faruk Logoglu a senior 
member of Turkey's CHP, a veteran 
politician and diplomat believe that there 
is going to be a deep reflection in Tel Aviv 
about the future of Israel.
nobody will be secure until there is a 
Palestinian stateLogoglu says that, "The 
latest conflagration between Israel and 
the Palestinians underscores two basic 
facts: 1- nobody will be secure until there 
is a Palestinian state; 2- Netanyahu and 
warmongers are losing ground in Israeli 
politics."  
He added, "Even in its staunchest ally 
the USA, there is rising criticism of Israel 
- a novel situation indeed! perhaps a 
new birth will be given to a wider 
peace-oriented approach toward the 
Palestinians I believe there is going to be 
a deep reflection in Israel about the future 
of the country, perhaps giving birth to a 
wider peace-oriented approach toward 
the Palestinians. "

In a statement released on Friday, the IRGC 
said the great victory of the Palestinian 
resistance front in the face of Israel’s recent 
crimes and warmongering proves that 
the “atrocious and child-killing” regime 
is facing definite decline and must expect 
“lethal and heavy blow” from brave 
Palestinians.
The statement said “Operation Sword of 
al-Quds” displayed the superior hand of the 
Intifada in the battlefield and the change 
of equations in favor of the Palestinians in 
their confrontation with the Zionists.
“From now on, the iron dome defense 
system and all-out support of the US 
terrorist regime and other regional and 
trans-regional allies in the confrontation 
with the Intifada, which has evolved 
from 'stone' (throwing) to pinpoint and 
powerful missiles, will have no imaginary 
effect and the oppressed Palestinian 
people’s resolve is the determining (factor) 
in big incidents in the future -a future where 
Zionists must constantly expect lethal 
blows from the resistance front based in 
the occupied territories and the brave 
Palestinian fighters,” the statement added, 
Press TV reported.

It added that determination of the 
Palestinian resistance throughout the 
occupied lands, particularly in al-Quds, the 
Gaza Strip and the West Bank, has shattered 
the dreams of the “fake and criminal Zionist 
regime” and some Muslim countries which 
normalized ties with Israel and “brought 
the final decline of this brutal regime closer 
to the eyes of the world more than ever 
before.”
“The 11-day battle of the brave and 
courageous Palestinian fighters, which 
ended with the Zionists’ begging 
for unilateral ceasefire, showed more 
than any fact that the ‘hit and run era’ 
and destruction of homes as well as 
displacement of oppressed and defenseless 
Palestinians is over,” the IRGC said.
It said the Israeli regime must think about 
its criminal scenarios against Palestine 
with caution “because the Palestinian 
groups will no longer heed their hollow 
threats.”
The Israeli regime announced a unilateral 
ceasefire on Friday, which was accepted by 
the Palestinian resistance groups in Gaza 
with Egyptian mediation.
The Israeli aggression on Gaza, which 
began on May 10, killed at least 243 
Palestinians and wounded more than 
1,900 others, according to the Gazan Health 
Ministry.
The aggression had started after weeks 
of Israeli harassment of Palestinians in 
Jerusalem al-Quds and attempts to steal 
Palestinian lands in the Sheikh Jarrah 
neighborhood of the city.

Recent war to leave deep reflection about 
future of Israel

Era of Hit and Run Over, IRGC Says in 
Celebration of Palestine’s Victory
The Islamic Revolution Guards Corps congratulated the 
Palestinian resistance on its victory over Zionists after the 
latest round of Israeli military attacks on Gaza, reminding 
Tel Aviv that the era of hit and run or destroying the 
houses of Palestinians and displacing them is over.

Commenting on the consequences of the recent war 
between the Israeli regime and Palestinians, Faruk 
Logoglu believes that there is going to be a deep reflection 
in Tel Aviv about the future of Israel.

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.

Israel and Hamas 
both claim victory as 
ceasefire holds
Israel and Hamas both claimed 
victory on Friday after their 
forces ended 11 days of 
fighting, but humanitarian 
officials warned that the 
damage to Gaza would take 
years to rebuild.
After working behind the 
scenes for days to reach a 
truce, the White House said 
Washington had received 
assurances from the relevant 
parties that they were 
committed to the ceasefire.
As Palestinians and Israelis 
began to assess the scale of 

the damage, one Gazan said 
his neighbourhood looked as 
if it had been hit by a tsunami. 
“How can the world call itself 
civilised?” Abu Ali asked, 
standing next to the rubble of a 
14-storey tower block.
Palestinian officials put the 
reconstruction costs at tens 
of millions of dollars, while 
economists said the fighting 
could curb Israel’s economic 
recovery from the COVID-19 
pandemic.
Five more bodies were pulled 
from Gaza's rubble, taking the 
death toll to 248, including 66 
children, with more than 1,900 
wounded.
The Israeli military said 

an Israeli soldier had been 
killed as well as 12 civilians, 
including two children. 
Hundreds were treated for 
injuries after rocket salvoes 
caused panic and sent people 
as far away as Tel Aviv rushing 
into shelters.
World Health Organization 
spokeswoman Margaret 
Harris said Gaza’s health 
facilities were in danger of 
being overwhelmed by the 
thousands of injuries.
She called for immediate 
access into the Gaza Strip for 
health supplies and personnel. 
“The real challenges are the 
closures,” she told a virtual U.N. 
briefing.

Iran’s reaction to 
Canadian court’s ruling 
on Ukrainian plane 
crash
Iranian Foreign Ministry 
spokesman Saeed Khatibzadeh 
dismissed as legally unfounded a 
court verdict issued by a Canadian 

court regarding the Ukrainian plane 
crash.
“The ruling in question has no basis 
and lacks any objective evidence 
and reason,” Khatibzadeh said in 
response to questions about the 
Ontario court’s ruling.
“Given that the verdict is available 
online, we invite those interested in 

such issues to study the court ruling 
to realize that it is groundless,” 
he added.“Everyone knows that 
the Canadian court does have the 
jurisdiction, after all, to look into 
this air accident or possible error 
associated with an incident that 
happened outside the territory and 
jurisdiction of Canada,” he said.



نگرانیازافزایشدوبارهقیمتکاالها
اتاق بازرگانی ایران می گوید در صورتی که در برخی سیاست های اجرایی دولت تغییری به وجود نیاید، امکان 
افزایش دوباره قیمت کاالهای مورد نیاز مردم وجود دارد. در حدود سه سال گذشته، با توجه به محدودیت هایی 
که دولت بر سر راه واردات کاالهای غیرمصرفی و کاالهایی که مشابه داخلی دارند گذاشته، عمال واردات کاال به 
ایران بسیار محدود شده است. با همین ترفند در دوران تحریم، تراز تجاری ایران یا مثبت شد یا عدد منفی بسیار 

محدودی را تجربه کرد و به نظر می رسد این روال در سال جاری نیز ادامه یافته است. با وجود آنکه بخش مهمی 
از کاالهای وارداتی به ایران را کاالهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تشکیل می دهد اما همچنان روند ترخیص 

کاالها از گمرک کند است و این موضوع بارها صدای بخش خصوصی را در آورده است. هرچند چند روز قبل میراشرفی 
– رییس کل گمرک – در جمع فعاالن بخش خصوصی چند عامل مانند تحریم ها و دستورالعمل های متناقض را علت تاخیر در 

ترخیص برخی کاالهای وارداتی از گمرک قلمداد کرد اما به نظر می رسد در حوزه اجرایی هنوز دستگاه های مختلف دولتی امکان کاهش 
زمان موردنیاز برای ترخیص کاالها را دارند و به آن عمل نمی کنند. حاال اتاق بازرگانی ایران در انتقاد از عدم برنامه ریزی دقیق برای سرعت دادن به 
ترخیص این کاالها اعالم کرده که با توجه به اینکه بخش مهمی از کاالهای باقی مانده در گمرک مواد اولیه و کاالهای واسطه ای کارخانه ها هستند، 

سرعت نگرفتن فرایند ترخیص آنها می تواند به افزایش دوباره قیمت کاالها به دلیل کمبود عرضه منجر شود.

۳مطالبهمعیشتیکارگرانازرئیسدولتسیزدهم
رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار با اشاره به اینکه دستمزد, امنیت شغلی و مسکن سه مطالبه اصلی 

کارگران است گفت: انتظار داریم که رئیس جمهور آینده با شعار کارگران را وعده ندهد.
وی گفت: در 4 سال گذشته , روح و روان کارگران به خاطر دهن کجی به قانون بارها شکسته است, در 4سال 
گذشته روح و روان کارگران آسیب دیده است. کارگران در گرانی ها آسیب دیدند, بارها مسئولین اعالم کردند 

که گرانی وجود ندارد. توفیقی افزود:تورم بالی بسیار بزرگی برای کارگران ایجاد کرد, اما بارها مسئوالن گفتند 
خبری از گرانی نیست. نزدیک به 60 درصد کشور متعلق به کارگران است.اولین چیزی که ما می خواهیم این است 

که رو راست باشند,ماده 7,41 و ماده 149را احیا کنند. این فعال کارگری گفت: ماده 7 امنیت شغلی کارگران را به همراه 
دارد که از سال 1369 جز وعده های واهی هیچ رئیس جمهوری به آن عمل نکرده است. هیچ قوه مقننه ای پیگیری نکرده است. 

ماده 41 دستمزد منصفانه و عادالنه است. دستمزدی که بتواند مطابق بند 2قانون کار حداقل های زندگی و معیشت آبرومندانه را برای کارگران تأمین 
کند. وی افزود:این دستمزدی که برای کارگران تعیین شده است کفاف زندگی حداقلی کارگران را نمی دهد. حتی در دورافتاده ترین نقطه کشور هم 
این دستمزد کفاف زندگی کارگران را نمی دهد. چگونه است که وزیرکار اعالم کرده است که دستمزد سال آینده می تواند به صورت منطقه ای تعیین 

شود. ضرورت دارد که ابتدا مزد به صورت منصفانه تعیین شود. 

فرارو
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در حال حاضر که 
موج سوم کاهش 

قیمت شکل گرفته، 
ایرانی ها انتظار 

ارتفاع بیشتری را 
دارند و با فرض اینکه 

برجام احیا و تحریم ها 
لغو می شوند، بنا را 
بر ریزش شدیدتر 

قیمت در آینده 
گذاشته اند

اقتصاد ایران
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منتظر جداول قطعی 
برق باشید

به دنبال کاهــش بارندگی و افزایش 
مصرف برق در کشــور، شاهد قطع 
برق پراکنده هستیم و همین مساله 
احتمال انتشــار جداول خاموشی را 

قوی تر کرده است.
مصرف برق در روزهای اخیر رکورد 
زده و نبــود نیروگاه هــای برق آبی 
موجب شــده تا تامین برق کشور با 
مشکل مواجه شــود و هرچند که به 
تازگی مصطفی رجبی مشــهدی - 
ســخنگوی صنعت برق کشور اعالم 
کرد که صنعت بــرق برنامه ای برای 
انتشار جداول خاموشی ندارد اما به 
اعتقاد کارشناسان، قطعی های مکرر 
در سراسر کشور گویای الزام انتشار 

این جداول است.
بر اســاس آخرین آمار سرعت رشد 
مصرف برق در کشور افسارگسیخته 
شــده و طی روزهای اخیر، شــاهد 
ثبــت پیک هــای مصرف بــرق به 
مقادیری هستیم که در زمان مشابه 
سال های گذشته بی سابقه بوده اند. 
برای نخســتین بار در تاریخ کشور 
در اردیبهشــت ماه شــاهد رسیدن 
رکورد مصرف برق به مــرز ۵4 هزار 
مگاوات هســتیم. طبق آمار رسمی 
شرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
در روز بیســت و نهم اردیبهشت ماه 
1400 مصرف برق در پیک روزانه به 
۵3 هزار و 7۵9 مگاوات رسید. این در 
حالی است که پیک مصرف برق در 
روز مشابه سال قبل، 4۵ هزار و 270 
مگاوات بوده و رشــد بیش از ۸۵00 
مگاواتی نسبت به زمان مشابه سال 
قبل، رشدی عجیب و نیازمند مدیریت 
است.  از ســوی دیگر امسال صنعت 
برق با پدیده جدیدتر استخراج رمز 
ارز خانگی به دلیل افزایش بهای این 
ارز و جذابیت بیشتر آن از برق رایگان 
روبرو اســت. همین جذابیت سبب 
فعالیت بیشتر برای استخراج رمز ارز از 
برق با بهای کم خانگی شده و معضل 
صنعت برق را تشدید کرده است، البته 
صنعت برق از برخورد قاطع و جدی با 
استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارزها 
خبر داده و بر آن تاکید دارد اما قیمت 
سرسام آور ارزهای مجازی نمی تواند 

مانعی برای این مساله باشد.
مجموع این مسائل موجب شده تا کل 
کشور درگیر خاموشی های پراکنده 
و بدون اطالع قبلی شود و با توجه به 
اینکه قطع برق مشترکان بدون اطالع 
قبلی عواقب زیادی دارد بهتر اســت 
صنعت برق انتشار جداول خاموشی 

را به عقب نیندازد .

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

اولین مــوج نزول قیمت ها 
آبان ماه ســال گذشته آغاز 
شد. این در شرایطی است 
که اســفندماه شاهد موج 
دیگری از روند نزولی قیمت 

خودرو بودیم.
بازار خــودروی کشــور از 
ابتدای اردیبهشــت امســال و همزمان با 
مذاکرات برجامی در وین، دور جدید کاهش 
قیمت را آغاز کرده، ضمن آنکه معامالت 
به شــدت کم شــده و بازار نیز در رکودی 
سنگین فرو رفته اســت. به نوشته دنیای 
اقتصاد این آمار نشان می دهد موج جدید 
کاهش قیمت در بازار خودرو از چند هفته 
پیش شروع شده و پیش بینی کارشناسان 
این است که در صورت تداوم فضای مثبت 
درباره آینده برجام و لغو تحریم، این موج 
همچنان ادامه دار خواهد بود. این سومین 
موج کاهش قیمتی است که طی این هفت 
ماه بازار خودرو را در بر می گیرد و اگر تداوم 
داشته باشد، شــاهد رکورد های تازه ای در 

کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.
با وجود شــکل گیری موج ســوم کاهش 

قیمت در بازار خودرو، خرید و فروش در بازار 
همچنان رکودی سنگین را به خود می بیند. 
معموال در دوران کاهــش قیمت، تقاضا 
برای خرید باال می رود، چون شــهروندان 
نمی خواهند این فرصت طالیی را از دست 
بدهند. با این حال با وجود وقوع ســومین 
افت قیمت قیمت در بازار خودرو، هنوز هم 
مشتریان میلی به خرید نشان نمی دهند 
تا یکی از راکدترین اردیبهشــت های بازار 

خودرو رقم بخورد.
در حال حاضر که موج سوم کاهش قیمت 
شــکل گرفتــه، ایرانی ها انتظــار ارتفاع 
بیشــتری را دارند و با فرض اینکه برجام 
احیا و تحریم هــا لغو می شــوند، بنا را بر 
ریزش شدیدتر قیمت در آینده گذاشته اند. 
به عبارت بهتر، بسیاری از شهروندان خرید 
خودرو در مقطع فعلی را ریسک می دانند 
و منتظرند تا تحریم ها لغو شود و ریزشی 
جدید دامان بازار را بگیرد و آنگاه اقدام به 

خرید کنند.

   دو عامل موثر در بازار خودرو
فربد زاوه کارشــناس صنعــت خودرو در 
گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر شــاهد دو اتفاق در بــازار خودرو 
هســتیم، گفت: از یک طرف رکود تقاضا 
وجود دارد، به دلیل اینکه قیمت ها طی سه 
سال اخیر با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده 
و از سوی دیگر به دلیل اینکه درآمد مردم 
طی این سه سال به صورت ثابت با افزایش 

جزئی همــراه بوده قدرت خریــد آن ها با 
افت وحشــتناکی روبرو بــوده، در چنین 
شرایطی مردم پول کافی برای خرید خودرو 

را نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین به دلیل سیاست های 
تورم زایی که دولــت در پیش گرفته، این 
سیاست های انبساطی بودجه، فشار بسیار 
زیادی بــه بســیاری از دهک های جامعه 
وارد کرد، در ایــن رابطه افزایش قیمت ها 
در بازار های سرمایه ای از جمله خودرو نیز 
نتیجه همان سیاست ها بود، این درحالیست 
که دولت برای جبران کسری بودجه خود با 
چاپ پول بدون پشتوانه نقدینگی زیادی 
را به جامعه تزریق کرده کــه این منابع از 
بازار هــای مختلف همچون خودرو ســر 
درآوردند و قیمت ها را با رشد سرسام آوری 

همراه کردند.
زاوه با تأکید بر اینکــه در حال حاضر بازار 
خودرو در یک فاز انتظاری قرار دارد، اضافه 
کرد: درحالی که چند وقتی می شود اقتصاد 
کشــور با ابهامات جدی روبرو است، طول 
کشیدن مذاکرات برجام و فرسایشی شدن 
آن از یک طرف و همچنیــن مبهم بودن 
فضای انتخاباتی نیز این ابهام را بیشتر کرده، 
حال تا زمانی که فضای غبار آلود به سوی 
شفافیت حرکت نکند، خریداران در بازار 
حاضر نخواهد شد، زیرا که این احتمال را 
می دهند با احیا شدن برجام و ریزش قیمت 
دالر قیمت خودرو نیز با کاهش روبرو شود.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد: از سوی 

دیگر سیاســت های صنعتی و اقتصادی 
که دولت آینده اتخاذ خواهد کرد از جمله 
در قبال بازار و صنعت خودرو، روی بازار و 
قیمت ها نیز می تواند اثر مستقیم بگذارد 
به نظر می رسد با احیای برجام و آزاد شدن 
دارایی های بلوکــه شــده ارزی ایران در 
کشــور های مختلف، منابع ارزی کشور با 
افزایش قابل توجهی روبرو شود و در چنین 
شرایطی این احتمال وجود دارد که واردات 

خودرو آزاد شود.

   تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار
وی یادآور شد: با رفع احتمالی ممنوعیت 
واردات خودرو این موضــوع روی بازار اثر 
دارد و باعث کاهش قیمت ها می شود، در 
این راستا اگر واردات خودرو های خارجی 
در کالس قیمتی باالی 40 هــزار دالر یا 

باالی حجم 2۵00 سی ســی آزاد شود، 
قیمت این خودرو ها در بازار با کاهش بیش 
از ۵0 درصدی روبرو می شود، از سوی دیگر 
در بازار داخل نیز قیمت خودرو های ساخت 
داخل می تواند با کاهش حدود 20 درصدی 
مواجه شود که بسیار قابل مالحظه خواهد 

بود.
این کارشــناس صنعت خــودرو با تاکید 
بر اینکه از ســرگیری واردات خــودرو با 
مقاومت هایی روبرو خواهد شــد، تصریح 
کرد: طی سه ســالی که واردات خودرو با 
ممنوعیت روبرو بوده افراد بسیاری از این 
طریق به سود های هنگفتی دست یافتند، 
حال اینکه یکدفعه این سود ها از این افراد 
گرفته شود، آن ها با توجه به ارتباطاتی که 
دارند سعی خواهند کرد به بهانه حمایت 
از تولیدات داخلی مقابل چنین موضوعی 

بایستند و مقاومت کنند حال اینکه در آینده 
چه اتفاقی خواهد افتاد از االن نمی توان در 

مورد آن پیش بینی انجام داد.
زاوه با اشاره به اینکه سیاست های پولی و 
مالی دولت طی این چند سال اخیر علت 
اصلی افزایش قیمت خودرو بوده است، بیان 
کرد: دولت به جای اینکه از هزینه های خود 
کم کند و اصالحات ســاختاری در بودجه 
انجام دهد آن هم در شرایطی که نفت ایران 
به طــور کامل تحریم بــوده و درآمد های 
ارزی به شدت کاهش یافته نه تنها چنین 
اصالحاتی را انجام نداد بلکه به هزینه های 
خود اضافه کرد، طبعاً در چنین شرایطی 
این مردم بودند که هزینه این بی کفایتی 
را پرداخت کردند و با چاپ پول و همچنین 
دستکاری در بازار هایی مانند ارز و بورس 

دولت توانست بودجه خود را تامین کنند.

قیمت خودرو کاهش می یابد؟ 

بازارخودرودرفازانتظار
داده ها و اطالعات بازار خودرو از شکل گیری موج سوم 
کاهش قیمت ها در اردیبهشت امسال خبر می دهد. این 
سومین موج کاهش قیمتی است که طی هفت ماه گذشته 
بازار خودرو را دربرگرفته و اگر تداوم داشته باشد، شاهد 

رکورد های تازه ای در کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.

بازار فناوری

بهترین لپ تاپ های مدیریتی، باریک و سبک
اولترابوک، نامی که اینتل نخستین بار در سال 
۲0۱۱ برای توصیف دسته ای جدید از لپ تاپ ها 
با طراحی باریک، وزن ســبک و شارژدهی 
زیاد به کار برد، امــروزه به خودی خود کارایــی چندانی ندارد؛ اما 
شرکت ها کماکان فلسفه  مشابهی را در طراحی و تولید طیف وسیعی از 
لپ تاپ هایشان دنبال می کنند و حتی پیوسته در تالش برای باریک تر 

و سبک تر کردن لپ تاپ های مهندسی و گیمینگ نیز هستند.

در مقاله  پیش رو بهترین لپ تاپ باریک و سبک را برای کاربری روزمره همچون 
وب گردی، تماشای فیلم، ویرایش اسناد یا استفاده مدیران در بازه های قیمتی 
مختلف معرفی می کنیم. در چنین کاربری هایی که اتفاقا در نزد بسیاری از ما نیز 
محبوب است، شاخصه هایی همچون شارژدهی، نمایشگر، ابعاد و وزن، کیبورد 
و تاچ پد و وب کم بیش از قدرت پردازشی ِصرف اهمیت دارند. به صورت خالصه، 

در فهرست زیر به مهم ترین مشخصه های یک اولترابوک خوب اشاره می کنیم:
ابعاد کوچک و وزن کم

پردازنده  کم مصرف مانند سری U اینتل و AMD )لپ تاپ های ویندوزی( یا 
تراشه های کم مصرف سری M  اپل

باتری، باتری و باتری
IPS LCD نمایشگر ترجیحا 13 تا 14 اینچی با پنل

حافظه  SSD پرسرعت
کیبورد جزیره ای با فاصله و عمق حرکتی مناسب کلیدها

ترک پد بزرگ با درایور Precision مایکروسافت )لپ تاپ های ویندوزی(
وب کم و میکروفون باکیفیت )برای افرادی با تماس های تصویری متعدد(

قابلیت حمل آسان و شارژدهی بسیار خوب، از مهم ترین ویژگی های اولترابوک 
ایده آل به شمار می روند، برهمین اســاس اغلب اولترابوک ها از پردازنده های 
کم مصرفی استفاده می کنند، این پردازنده ها معموال در بارهای پردازشی سنگین، 
برای نگه داشتن دما در سطح پایین، دچار افت عملکرد می شوند و بنابراین گزینه  
مناسبی برای کارهای ســنگینی مثل تدوین ویدئو نیستند. در ادامه بهترین 

اولترابوک های بازار ایران در بازه های قیمتی مختلف را معرفی می کنیم.
توجه داشته باشــید که یکی از معیارهای اصلی انتخاب مدل های زیر، عرضه  
گسترده در بازار و دسترسی آسان به آن ها است؛ از همین رو از معرفی محصوالت 

خاصی نظیر اولترابوک های ردمی خودداری کردیم.

بهترینلپتاپسبکوروزمره
باقیمت۱۵تا۲۰میلیونتومان

5 IdeaPad Flex لنوو   
اگر با رم 4 گیگابایتی کنار بیایید، 
لنــوو IdeaPad Flex ۵ بــا 
برچسب قیمتی حدود 16 میلیون 
تومانی اش در باقی زمینه ها می تواند 
عملکرد رضایت بخشــی را به ارمغان 
 ،4300U 3 Ryzen  آورد. تراشــه
 IPS نمایشــگر ،SSD  حافظــه

LCD با وضــوح 10۸0p و وزن 
1٫۵ کیلوگرمــی Flex ۵ از 

جمله  مهم تریــن نقاط قوت 

آن به شمار می آیند. در بازه  قیمتی Flex ۵، بسیاری از لپ تاپ ها از نمایشگر 
نه چندان مناسب TFT با وضوح پایین یا تراشه  ضعیف تر استفاده می کنند.

 Q407IQ ذن بوک ۱4 ایسوس مدل   
اگر در بازه  قیمتی حدود 19 میلیون تومان به دنبال لپ تاپ سبک، کارآمدی و 
جذابی می گردید، ذن بوک 14 مدل Q407IQ ایسوس احتماال بتواند با وزن 
1٫1۵ کیلوگرمی، نمایشــگر 14 اینچی IPS بدون حاشیه، تراشه  قدرتمند 
4۵00U ۵ AMD Ryzen و گرافیک مجزای MX3۵0  انویدیا در عموم 
کاربری ها رضایت شما را جلب کند. در بین لپ تاپ های هم قیمت، ذن بوک 14 

Q407IQ بیشترین ارزش خرید را دارد.

   سرفیس پرو 7 )با کیبورد(
اگر به دنبال دستگاه هیبریدی سبکی می گردید که هم به عنوان لپ تاپ استفاده 
کنید، هم گاهی قبل از خواب با آن به مطالعه و وب گردی بپردازید، در این صورت 
سرفیس پرو 7 می تواند انتخاب مناسبی برایتان باشــد. مدل Core i۵ این 
 SSD  دستگاه با تراشه  نسل دهمی، ۸ گیگابایت رم و 2۵6 گیگابایت حافظه

سریع برای بسیاری از کاربری ها کافی خواهد بود.
فراموش نکنید که برای استفاده از تمام ظرفیت های سرفیس پرو 7 به کیبورد 
نیز نیاز خواهید داشت، چرا که ویندوز هنوز سیستم عامل بهینه ای برای تعامل 

لمسی محسوب نمی شود.

   ذن بوک ۱4 مدل UM4۲5 ایسوس
ذن بوک 14 مدل UM42۵ ایسوس درمقایسه با مدل Q407IQ که پیش تر 
در بازه  قیمتی 1۵ تا 20 میلیون تومان معرفی کردیم، 2 برابر رم بیشــتر )16 
گیگابایت( و 2 برابر حافظه  بیشــتر )۵12 گیگابایت( در اختیارتان می گذارد 
و باتری حجیم تــری نیــز دارد؛ درحالی که وزن آن مانند مدل قبلی بســیار 
 سبک و حدود 1٫1۵ کیلوگرم اســت؛ البته از پردازنده  گرافیکی مجزا خبری 

نیست.

   مک بوک ایر M۱ اپل
چنانچه استفاده  روزمره و کاری تان وابستگی عمیقی به سیستم عامل ویندوز 
ندارد، در این صورت مک بوک ایر M1 بهترین لپ تاپ تا بازه  قیمتی 2۵ میلیون 
تومــان برایتان خواهد بــود. قدرت 
پردازشی بســیار عالی و بدون فن، 
شارژدهی در ســطح گوشی های 
 IPS هوشــمند، صفحه نمایش
Retina با دقت رنگ بسیار خوب 
و وزن 1٫29 کیلوگرمــی از جمله  
مهم ترین ویژگی های مک بوک ایر 

M1 به شمار می آید.
مک بوک ایر M1  براثر فقدان سیستم 
خنک کننده  فعــال )فــن( تنها در 
پردازش های مداوم بیش از 10 دقیقه 
از برادر گران قیمت ترش مک بوک 
پرو M1 جا می ماند؛ اما در باقی 

مواقع، پابه پای آن می آید.

زومیت
گــــزارش

بـــازار

تکذیب افزایش قیمت لبنیات
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی افزایش قیمت محصوالت لبنی که مشمول قیمت گذاری دولتی هستند 

را تکذیب کرد.
سیدمحمدرضا بنی طبا در پاسخ به این سوال که آیا قیمت لبنیات گران شده است یا خیر، گفت: کارخانه های لبنی 
براساس قانون، کاالهای مشمول قیمت گذاری دولتی را با قیمت مصوب به بازار عرضه می کنند و سایر کاالها هم 

براساس آیین نامه قیمت گذاری محصوالت ساخت داخل قیمت گذاری و وارد بازار می شود. 
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اضافه کرد: حدود 70 درصد از تولیدات کارخانه های لبنی که شامل شیر 
بطری یک لیتری کم چرب، شیر بطری یک لیتری نیم چرب و شیر بطری یک لیتری پرچرب و کامل، شیر نایلونی، 
ماست 900 گرمی کم چرب و پرچرب، ماست دبه ای کم چرب و پرچرب و پنیر یو اف 400 گرمی مشمول قیمت 
گذاری دولتی هستند و اگر افزایش قیمتی داشته باشند، تخلف است و نهادهای نظارتی باید به آن رسیدگی کنند. 
البته تاکید می کنیم همین اقالم هم با ضرر به بازار عرضه می شوند و درواقع  ستاد تنظیم بازار از جیب تولیدکننده 

به مردم یارانه می دهند.
وی در ادامه گفت: قیمت حدود 20 درصد از مابقی تولیدات کارخانه های لبنی که شامل محصوالتی چون شیرکاکائو، 
ماست همزده و طعم دار، کره، بستنی، انواع شیرهای طعم دار و بدون الکتوز و دارای ویتامین دی می شود، براساس 

مولفه های تولید تعیین شده و بدیهی است که با افزایش هزینه مولفه های تولید قیمت آنها نیز افزایش یابد.
بنی طبا تصریح کرد: از ابتدای سال حقوق و دستمزد 40 درصد و از آذرماه سال گذشته قیمت محصوالت پتروشیمی 
بطور میانگین حدود 2۵درصد افزایش داشته است. قیمت شیرخام باید 4۵00 تومان باشد ولی در حال حاضر در بازار 
حدود ۵000 تومان خرید و فروش می شود. همچنین در فصل گرما با کاهش شیردهی گاوها و کاهش عرضه شیرخام 

مواجه هستیم که این موضوع عمال قیمت شیرخام را در بازار افزایش می دهد.



 کارگر ساده خانم، کار در شرکت  تجهیزات پزشکی
  ۲۰ ۳۵سال

۰916۲8766۰۲ 

ستخدام تعدادی نیروی آقا و خانم  در شرکتی معتبر
   تعدادی کارمند )  سیار(

     مسئول بازدید
     شماره یاب 

باحقوق ثابت1/۵۰۰/۰۰۰ بدون قیدوشــرط+هزینه 
ایاب ذهاب

تایم کاری آزاد  )4ساعت درروز (
۰91۰11۰719۲ 

 شرکت برج  بتن نقش جهان
   نیروی خانم مجرد  ، مسلط به  کامپیوتر

ساعت کاری از 8:۳۰الی 1۲ و 16 الی۲۰
  محدوده خیابان جی      ۳۵۲۵4۲۲۵

به نیروی  ساده و ماهر آقا آشــنا به گریل ذغالی در 
محدوده شیخ صدوق شمالی اصفهان نیازمندیم.

ساعات کاری: 16 تا 1 شب
مزایا: حقوق نیروی ماهر 8۰۰/۳ تومان و حقوق نیروی 

ساده ۳ میلیون تومان
 آدرس: محدوده شیخ صدوق شمالی

   تلفن: ۰91۳9۰4۳۵77

   دوزنده ماهر خانم ،   جهت کار در  کارگاه
خانم ؛ زیر 4۰سال 

کار فقط در  کارگاه و بیرون بر نداریم .   
کار :9صبح تا 6عصر 

۳44۵7۵67    ،۰91۳69۰71۰1 

کارشناس فنی و فروش  )آقا(
 با مدرک مهندسی شیمی و شیمی

۰91۳۰۲96778 

استخدام 7 عنوان شــغلی در صنایع الیاف ساویس 
اسپادانا در  اصفهان
**  مهندس صنایع

**   مهندس نساجی
 **  مهندس مکانیک

**   اپراتور سالن رنگرزی و بافندگی آقا
**   مدیریت صنعتی
**   اپراتور تولید آقا
**   کارگر ساده آقا

۰۳14۵64۲916   
estekhdam.savis@gmail.com

یک کارگاه  طالسازی در محدوده میدان امام اصفهان 
جهت تکمیل کادر خود به یک نفر کارمند  آشنا به  لیزر، 

طراحی و مسلط به برنامه  کورل و  اتوکد نیازمند است.
 آدرس: محدوده میدان امام 

  تلفن: ۰91۳۲68۰۲9۵ 

به تعدادی نیرو جهت کار در  آشــپز خانه و  سالن 
رستوران غازی کباب نیازمندیم

 محدوده چهار باغ خواجو
  تماس ۰91۳۲664۲98

مهندس معمار خانم
  نوع همکاری: تمام وقت

  ترجیحا متاهل
3dmax,vray,AutoCAD,p مسلط به نرم افزارهای  

hotoshop,revit,Lumion
  ساعت کاری از 8 صبح تا ۲ بعد از ظهر

  دارای حداقل ۳ سال سابقه کار
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

به ایمیل یا واتس اپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

محدوده خانه اصفهان
)Whatsapp( ۰91۳4۰9699۰ 

Ali.Moshiri18400@gmail.com

حسابدار خانم، تمام وقت
  آشنا با امور حسابداری پارسیان و همراه

  با سابقه کار فعال،   با روابط عمومی باال
)Whatsapp( ۰91۳64۰9474 

تراشکار ماهر آقا،  تمام وقت
  مسلط به نقشه

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( ۰91۳۳1489۲1 

 1- تعدادی  تریکو دوز خانم 
 2- اتوکارخانم 

 3 - نیروی  خانم 
  آشنا به فضای مجازی و اینستاگرام 

  کار بصورت غیر حضوری، محیط کامال  زنانه
 خیابان ۲4متری دوم

۳۵6۰1۲۰4   ،۰91۳7۳76۵88 

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

   فروشنده آقا)مسلط به کامپیوتر( 
 با حداقل یک سال سابقه مفید  

 محدوده سنی ۲۵ تا 4۰ سال 
 تعداد ۲ نفر

عالقمندان می توانند با شماره ۰914۰۳87۵۳8  تماس 
حاصل و همچنین برای مصاحبه حضوری نیز همه روزه 
از ساعت 8 الی 14 به آدرس کارخانه واقع در شهرک 

صنعتی رازی مراجعه نمایند.

کسب و کار
یکشنبه 2 خرداد 1400  | شمـاره 785
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۰8
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

بومی سازی تجهیزات 5G با سرعت ادامه دارد
در میزگرد آنالین »بومی سازی صنعت ICT )دستاوردهای نوین اپراتورهای موبایل(« در بیست و نهمین 
کنفرانس مهندسی برق ایران، ایرانسل بر گسترش حمایت از بومی سازی در صنعت فناوری اطالعات و 

ارتباطات ایران، به خصوص تجهیزات 5G، تأکید کرد.
بنابر اعالم روابط عمومی ایرانسل، این میزگرد، با حضور دکتر حسن بولوردی معاون فنی و مهندسی ایرانسل، 

مهندس فرامرز رستگار دبیر و عضو هیأت مدیرۀ سندیکای مخابرات، دکتر حمید بهروزی قائم مقام، مهندس 
مرتضی طاهری بخش معاون فنی و مهندسی شبکه و دکتر وحید شاه منصوری معاون شبکه های نوین مرکز 

تحقیق و توسعۀ همراه اول، دکتر عباس محمدی عضو هیأت علمی دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
و دکتر محمدرضا پاکروان عضو هیأت علمی دانشکدۀ مهندســی برق دانشگاه صنعتی شریف و نیز جمعی از فعاالن صنعت 

فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت آنالین برگزار شد. معاون فنی و مهندسی ایرانسل در این میزگرد، به برنامه ایرانسل در حمایت از بومی سازی 
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران اشاره کرد و با بیان این که ایرانسل از ابتدای تأسیس، همواره به تولید داخل و ظرفیت های داخلی 
توجه داشته است، گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸ و با افتتاح مجموعۀ »ایرانسل لبز« به عنوان بازوی تحقیق و توسعه، ایرانسل به صورت جدی گامی 

در استفاده از توان و ظرفیت شرکت های داخلی در راستای بومی سازی تجهیزات و نیازمندی های خود برداشته است.

این امر که توانایی حل مشکل را 
داشته باشید، ابدا کافی نخواهد 

بود. درواقع شما باید این توانایی 
را در خود ایجاد نمایید که قبل 
از بروز مشکل، آن را شناسایی 

کنید

،،
فرصت امروز

یادداشـــت

ISFAHAN
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بی قانونی رمز ارزها کار دست خریداران داد!

در حالی که هنوز ساز و کار رسمی برای خرید و فروش رمز ارزها 
در داخل کشور تعیین نشده است، برخی از خریداران این ارزها 

خود را مالباخته می دانند.

 این روزها استقبال عمومی نسبت به خرید و فروش رمزارزها افزایش یافته است، با این حال، 
درباره تولید، اســتفاده، خرید و فروش رمز ارزها هنوز قانون مشخصی وجود ندارد. بر اساس 
اطالعات موجود در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارز ها شده اند و روزانه 
حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بازار معامله می شود، مبلغی که ۱.5 تا ۳ برابر حجم معامالت 

بورس در ماه های اخیر است.
شایان رضاپور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ســاز و کار رمز ارز ها در کشور گفت: از ابتدا شرکت ها و 
صرافی های زیادی بودند که، به صورت آنالین وارد این صنعت شدند و اتفاقی که رقم خورد این 

بود که، از میان تعداد زیادی صرافی، تقریبا حدود اندکی از آن ها هستند که، در قالب 
شرکتی در حال فعالیت هستند و شرکت های دانش بنیان هستند که این شرکت ها 
را در سال های گذشته در فین تک ها دیده بودیم، که طرح های خود را ارائه داده بودند 

و در مسیر گسترش شرکت، چالش های زیادی را تجربه کردند.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در ایران، شرکت های فعال رمز ارز، ساز و کار قانونی 
و مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارند.. کســب و کار هایی بودند که بسیار سخت 
توانستند پیشرفت کنند و بسیاری از آنان به سختی توانستند صرافی های پی تو پی را 
طراحی کنند، که افراد می توانند اردر گذاری کنند و به صورت آنالین به خرید و فروش 
رمز ارز بپردازند. او افزود: طبق گفته رئیس بانک مرکزی قرار بود، در پایان فروردین ماه، 
تکلیف صرافی ها و رمز ارز های داخل کشور مشخص شود، که در حال حاضر تصمیم 

گیری آن در دست شورای عالی پولشویی است.
در تازه ترین اظهار نظر رسمی هفته پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای 
به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که در تاریخ ۲۲ اردیبهشــت منتشر شد؛ درباره لزوم 
سامان دهی صرافی های ارز دیجیتال نوشت: باید در مورد وضعیت درگاه های پرداخت 

صرافی های ارز دیجیتال و چگونگی ادامه فعالیت صرافی ها تصمیم گیری شود.
در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

»با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارز ها مطالعات آینده پژوهشی در این زمینه مطرح شده که 
بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات 
مهم در منطق ادامه کار رمزارز ها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول های ملی 
و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می شود. همچنین برخی این موضوع 
را پدیده مبهم می دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است 
به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشور ها و فعاالن اقتصادی جهان به سمت عده ای دیگر 

منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.
در این زمینه ســرمایه گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارز ها تحت عنوان صرافی های 
دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه 

سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده آند. در ماهیت رمزارز ها امنیت بستر مبادله موجود 
اطالعات چندانی ندارند.«

چند روز پس از انتشــار این نامه و در حالی که اما و اگرهایی در خصوص ممنوعیت و کاهش 
دسترسی به درگاه های پرداخت سایت های صرافی به گوش می رسید، خبر دستگیری یکی 

از صاحبان صرافی های دیجیتال در داخل کشور موجب شگفتی و نگران فعاالن این حوزه شد.
 بعد از انتشار خبر دستگیری س الف، مدیرعامل کریپتولند و از اعضا توکن غیر قانونی و بدون 
پشتوانه BRG، انجمن بالکچین ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و انجمن فین تک 

بیانیه ای رسمی منتشر کردند.
در این بیانیه اعالم شــده که مدیر این مجموعه بر خالف آنچه ادعا شــده، عضو هیچ یک از 
تشکل های صنفی و علمی نبوده و انجمن بالکچین ایران بار ها نسبت به این موضوع هشدار 

داده است.
همزمان  با دستگیری مالک این صرافی دیجیتال، حساب کاربری رسمی این فرد در توئیتر نیز 
با انتشار پستی با امضای مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری به روز شد.  اتهام س الف، 

»اخالل در نظام اقتصادی« اعالم شده است.
در متن پست منتشر شده در حساب کاربری رسمی استوی آمده است؛

»مالک این رسانه، به اتهام اخالل در نظام اقتصادی با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، 
بازداشت شد. اطالعات تکمیلی از طریق مراجع رسمی قضایی و سایت گرداب اطالع رسانی 

خواهد شد.  مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری«
با اعالم خبر دستگیری گرداننده این ســایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به 
روزرسانی مشاهده می کنند.  در حال حاضر فعاالن در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت 

خرید و فروش می کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کردند.
فردی ساکن شهر کرمان، با ابراز نگرانی بابت بسته شدن سایت صرافی ارز دیجیتال و اعالم بسته 
شدن دسترسی به کیف پول مجازی خود گفت: نزدیک به یک میلیارد تومان مجموع سرمایه 
جمعی خانواده ما بود که بعد از ضررهای پی در پی بورس، آن را به خیال جبران ضرر وارد بازار 

ارزهای دیجیتال کردیم. 

باشگاه خبرنگاران جوان
گــــــزارش

استارت آپ

مهمترین رفتارهای مدیریتی؛

همیشه فرصت برای بهترشدن هست...

اگرچه بسیاری از افراد 
بر این باور هستند 

که مدیریت به معنای 
داشتن سیاست در 

رفتار با دیگران و دروغ 
گفتن به حرفه ای ترین 

شیوه ممکن است، با 
این حال آمارها در این 
زمینه خالف ادعا را به 

اثبات می رساند

بدون شــک هر کارآفرین و مدیری تمایل دارد که با کمترین 
مشکالت مواجه شود. در این رابطه حتی ممکن است دانش و 
تجربه کاری خوبی را داشته باشید، با این حال رفتارهای غلط 
می تواند نارضایتی های مختلف از سوی کارمندان، مشتری و... 
را به همراه داشته باشد. تحت این شرایط سوال اصلی این است 
که مهمترین رفتارهای مدیریتی کدامند؟ در این راستا اگرچه 
ممکن است هر فردی نظر مخصوص به خود را داشته باشد، با این 
حال زمانی می توان به یک جمع بندی درست دست پیدا کرد که 

نتایج حاصل یک تحقیق علمی محسوب شود.

به همین خاطر نیز تحقیقی 
در این زمینه انجام شده که 
در ادامه موارد منتخب آن را 
بررسی خواهیم کرد. درواقع 
این گزینه هــا، مهمترین 
رفتارهایی محسوب می شود 
که هر مدیر باید از خود بروز 

دهد. 

   1-صداقت در هر زمینه ای
اگرچه بسیاری از افراد بر این باور هستند که 
مدیریت به معنای داشتن سیاست در رفتار 
با دیگران و دروغ گفتن به حرفه ای ترین 
شیوه ممکن اســت، با این حال آمارها در 
این زمینه خالف ادعا را به اثبات می رساند. 
درواقع بهترین کارآفرین ها و مدیران که 
رضایت حداکثری و جــوی مثال زدنی در 
شرکت خود دارند، همواره تالش می کنند 
تا صداقت باالیی را داشــته باشند. این امر 
باعث می شــود که خصوصا در درازمدت، 
اعتماد قلبی نســبت به آنها شکل گیرد. 
درواقع اعتماد به همان اندازه که از ســوی 
مشتری مهم است، برای کارمندان نیز کامل 
ضروری خواهد بود. در نهایت چنین اقدامی 
باعث خواهد شــد تا دیگر نیاز به اقدامات 
زمانبر، خسته کننده و پرریسک نظیر پنهان 

کاری، نداشته باشید.

   ۲-اعتماد به نفس خود را نشان دهید 
این توقع وجود دارد کــه مدیر به طرح ها 
و آینده شــرکت اطمینان داشته باشد. در 
این راستا شما باید اعتماد به نفس باالیی را 
داشته باشید که حتی در سخت ترین شرایط 
نیز بتوانید اوضاع را مدیریت نمایید. درواقع 
این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که 
شما بزرگترین الگوی شرکت محسوب می 
شــوید. این امر باعث خواهد شد تا نگاه ها 
به سمت شما باشــد. تحت این شرایط هر 

رفتاری از سوی شما، در کل بدنه شرکت 
بازتاب خواهد داشت. نکته دیگری که الزم 
است تا به آن توجه داشته باشید این است که 
از نشانه های فردی که اعتماد به نفس باالیی 
دارد این است که سریعا خشمگین نشده و 
زود ناامید نمی شود. این امر ممکن است 
باعث شود که شما به یک دوره خودسازی 
نیاز داشته باشید. درواقع یکی از مشکالت 
دروس مدیریتی این است که بر چنین جنبه 
های مهمی، توجه نداشته و تمرکز آن روی 

استراتژی های مختلف است. 

   ۳-در دسترس باشید 
تیم شرکت در شرایط مختلفی نیاز دارد که 
به مدیریت مراجعه نماید. تحت این شرایط 
اگر دسترسی به شــما سخت باشد، بدون 
شک با مشــکالت زیادی مواجه خواهید 
شد. در این راستا در بسیاری از شرکت ها، 
کارمندان حتی برای هفته ها مدیر شرکت 
را نمی بینند. این امر بدون شــک بدترین 
اتفاقات را به همراه خواهد داشت. نکته ای 
که در این بخش الزم اســت تا به آن توجه 
داشته باشید این است که حتی اگر در حال 
حاضر اعتراضی از سوی کارمندان مشاهده 
نمی شود، به این معنا نخواهد بود که شرکت 
در مسیر درست قرار دارد. درواقع یک مدیر 
الیق الزم است تا آینده نگری داشته باشد 
و زمینه های بروز نارضایتی و مشــکالت 
را شناسایی و برطرف نماید. در این راستا 
اگر مدیریت شــرکتی بزرگ را در اختیار 
دارید، توصیه می شود که زمان بندی برای 
گروه های مختلف شرکت داشته باشید. برای 
مثال دو ساعت اول صبح را به تیم فروش 
اختصاص دهید تــا در صورت نیاز به دفتر 
شما مراجعه کنند. در این زمینه با توجه به 
پیشرفت تکنولوژی، می توانید از ابزارهایی 
نظیر تماس تصویری نیز اســتفاده کنید. 
این موضوع خصوصا برای شرکت هایی که 
شعبه های متعددی دارند، بسیار کاربردی 

خواهد بود. 

   4-بازخورد مثبت داشته باشید 
شــما می توانید بزرگترین منتقد تیم و یا 
بزرگترین روحیه بخش باشــید. این امر 
کامال به نگرش شما بســتگی دارد، با این 
حال آمارها حاکی از آن اســت که رویکرد 
دوم، نتایج به مراتب بهتــری را به همراه 
دارد. درواقع برای هر فردی خوشایند است 
که از تالش هایی که می کنــد، قدردانی 

صورت گیرد و به این باور برســند که شما 
شاهد آن هستید. این امر در روحیه آنها نیز 
تاثیر فوق العاده ای را دارد. در این زمینه از 
مطرح کردن بازخوردهــای منفی خود و 
مشتریان نیز غافل نشــوید. با این حال در 
این زمینه الزم است که ابتدا موارد مثبت را 
مطرح نمایید و پس از آن چند مورد منفی 
را هم ذکر کنید. این امر باعث می شــود تا 
احتمال بروز دلخوری، به حداقل برســد، 
با این رویکرد، پس از مدتی شاهد این امر 
خواهید بود که تا چه اندازه راندمان کاری 

شرکت بهبود پیدا کرده است. 

   ۵-همه چیز را با مثال توضیح دهید

این نکته را به خاطر داشــته باشــید که 
سخنرانی محلی برای به رخ کشیدن سطح 
سواد و اطالعات نیست. به همین خاطر نیز 
ضروری است که آن را تا حد امکان ساده و 
مختصر نمایید. در ایــن زمینه برای درك 
بهتر امور، الزم است تا مثال های مناسبی 
را مطرح نمایید. بــرای مثال به جای آنکه 
استراتژی جدید را توضیح دهید، یک مثال 
از برندی که آن را مورد استفاده قرار داده، 
مطرح نمایید. همچنین فراموش نکنید که 
شما باید در تالش برای کمک کردن و ساده 
نمودن اقدامات تیم خود باشید. همچنین 
به سطح تیم خود نیز توجه داشته باشید. 
در این زمینه اشتباه رایج این است که افراد 

تیم خود را با دیگران مقایســه می کنند. 
این امر در حالی است که شرایط و افراد با 
یکدیگر متفاوت بوده و این امر تنها باعث 
فشار بی مورد خواهد شد. در چنین جوی 
نیز شما نمی توانید انتظار فعالیت مفید و 
بروز خالقیت را داشــته باشید. به صورت 
کلی در یک محیط سالم، رشد کردن امری 

طبیعی خواهد بود. 

   6-جایزه های فردی تعیین نمایید
از رفتارهای منسوخ مدیران انتخاب کارمند 
برتر ماه اســت. این امر باعث خواهد شد تا 
افراد وارد یک رقابت ناسالم شوند. درواقع 
تنها رقابت زمانی سالم خواهد بود که با خود 
افراد باشــد. برای مثال این امر که به ازای 
پیشرفت نسبت به عملکرد ماه قبل افراد 
جوایزی را تعیین کنید، اقدامی کامال درست 
و هوشمندانه خواهد بود. این نکته را همواره 
به خاطر داشته باشــید که برخی از افراد 
ممکن است بنا به دالیلی نظیر تجربه کاری، 
شانس درخشش باالتری را داشته باشند که 
در صورت انتخاب کارمند برتر ماه، طبیعی 
است که افرادی محدود، شانس کسب جوایز 
را داشته باشند. این امر در درازمدت ناامیدی 
سایر کارمندان را به همراه دارد، با این حال 
در شــیوه مذکور، هر فرد تنها با عملکرد 
گذشته خود مقایسه می شود. در این راستا 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که کارمندان خود را تنها نگذارید. 

درواقع هر آماری نیاز به تحلیل دارد تا موانع 
سر راه کارمندان برداشــته شود و بتوانند 

همواره در مسیر رشد گام بردارند. 

   7-اشتیاق و تعهد خود را نشان دهید 
اگر نسبت به کار خود تمایل باالیی را داشته 
باشید و خود را متعهد به برند نشان دهید، 
این رفتار به سایر افراد تیم شرکت نیز منتقل 
خواهد شد. درواقع عملگرا بودن به مراتب 
تاثیرگذارتر از صحبت خواهد بود. این امر 
باعث خواهد شد تا کارمندان نیز به سمت 

رفتاری مشابه متمایل شوند. 

   8-به دنبال کشف مشکالت باشید 
این امر که توانایی حل مشــکل را داشته 
باشید، ابدا کافی نخواهد بود. درواقع شما 
باید این توانایی را در خود ایجاد نمایید که 
قبل از بروز مشکل، آن را شناسایی کنید. 
تحت این شرایط حتی اگر قادر به حل آن 
نباشــید، می توانید با همراهی سایر افراد 
تیم، برای جلوگیــری از بروز یک بحران یا 
مشــکل جدی، اقدام نمایید. درواقع هیچ 
فردی بهتر از مدیر شرکت، نسبت به تمامی 
مسائل اشراف نداشته و امکانات نظارتی را 
در اختیار ندارد. به همین خاطر اگر در این 
رابطه تعلل نمایید، بدون شک فردی دیگر 
آن را انجام نخواهد داد. این مسئله بیش از 
5۰ درصد مشکالت رایج شرکت ها را از بین 

خواهد برد. 
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