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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 2000 تومان

رنا
س: ای

عک

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری از اکران طرح های ویژه در نقاط مختلف اصفهان خبر داد:  

شهر به استقبال انتخابات
    در راستای افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر، فضاسازی های شهری با محوریت اهمیت انتخابات پیش بینی و انجام شده است
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آب، موضوع اولین 
میز گرد دولت آینده 
به تازگــی رییس کمســیون 
کشــاورزی مجلس اعالم کرده 
است  که 300 هزار فارغ التحصیل 
کشاورزی در کشور بیکار هستند 
و این دو معنا بیشــتر نمیتواند 
داشــته باشــد. اولین دلیل این 
امر به عدم تناسخ میزان ورودی 
دانشــگاه ها با بــازار کار موجود 
برمی گردد و به عنــوان دومین 
دلیل می توان از پسرفت صنعت 
کشاورزی در کشور نام برد . البته 
به نظر می رســد هــر دو عامل 
دست به دست هم داده تا چنین 

فاجعه ای به بار نشسته است.
درســت 42 ســال پیــش در 
چنیــن روز امام خمینــی )ره( 
جهاد ســازندگی در کشــور را 
تاســیس کرد که چند ســال 
بعد به جهاد کشــاورزی تغییر 
نام داد و هم اکنــون نیز یکی از 
وزارتخانه های دولت به شــمار 
می آید. در حال حاضر حدود 15 
درصد از شاغالن کشور در بخش 
کشاورزی فعالیت می کنند. سهم 
بسیار کم بخش کشــاورزی در 
اشــتغال حاکی از این است که 

تعداد زیادی از کشاورزان...

واردات خودرو ممنوع، مونتاژ آزاد! 

 داخلی سازی
 به چه قیمتی؟

خودروسازی در دنیا با تجربه های مختلفی رو 
به روســت اما ایران همچنان با مشکل ساخت 
قطعات و قبول این توانایی دســت و پنجه نرم 
می کند.  از سال 97 واردات خودرو ممنوع اعالم 
شد و پس از آن اجازه ورود خودروهای خارجی به 
کشور داده نشد. به دنبال آن و اعمال تحریم ها، 
بسیاری از نمایندگی های خودروهای خارجی 
از بازار ایران رفتند و صنعت خودروی کشور به 

دست صنعتگران ایرانی چرخید.
صنعتگران داخلی پس از آن، اقدام به داخلی 
سازی خودروهای داخلی کردند و کمر همت 
را بســتند تا این صنعت ســرپا بماند. سال 
گذشته بعد از گذشت سه سال از ممنوعیت، 

خبرهایی از برداشتن ممنوعیت...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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2 ادامه در صفحه 

میزان خطر در کسب و کار را می توان کاهش داد ؛

کارآفرینی بدون ریسک 
تصور عمومی از کارآفرینی و ایجاد یک کسب وکار جدید این است 

که چنین کاری پرریسک است. فردی هم که می خواهد چنین کاری 
بکند، باید ریسک پذیر یا حتی شجاع باشد. ازاین روی افرادی مثل من 
که چندان حاشیه ای برای انجام ریسک ندارند، شاید نتوانند هیچ وقت 

در حوزه کارآفرینی وارد شوند.
اما بیشتر که فکر می کنم به نظر می آید نه تنها می توان میزان ریسک 
همراه با کسب وکار را به شکل معناداری کاهش داد، بلکه شاید بتوان 

واقعا آن  را حذف کرد. ازاین روی ...

در شهــــر

خبر روز

تمدید مجوز رانندگان سرویس مدارس اصفهان

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

ثبت احوال آماده تحویل شناسنامه شهروندان اصفهانی است

مدیر عامل سازمان 
مدیریــت و نظارت 
بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان 
گفت:رانندگان سرویس مدارس اصفهان 

برای تمدید مجوز خود اقدام کنند.

هادی منوچهری مدیر عامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با 
اشاره به احتمال بازگشایی مدارس در سال 
تحصیلی آینده گفت: هشــت هــزار راننده 
سرویس مدرسه کالنشهر اصفهان باید برای 

تشکیل یا تمدید مجوز های خود اقدام کنند.
اوافزود: رانندگان حمل و نقل سرویس مدارس 
دارای بیمه تأمیــن اجتماعی و عالقه مند به 
ســرویس دهی در بخش خصوصی باید قبل 
از پایان اعتبار مجوز هــای خود، آن را تمدید 
کرده تا با تعویق بیمه تأمین اجتماعی خود 

روبرو نشده و از معافیت حضور در طرح زوج و 
فرد استفاده کنند.

منوچهــری گفت: مطابق روال هر ســال، از 
ابتدای تیرماه ثبت نــام ۸500 راننده برای 

حدود 75 هزار دانش آموز آغاز می شود.

مدیر عامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان افزود: سازمان 
تاکســیرانی و شــهردار اصفهــان در حال 
پیگیری های الزم برای واکسیناسیون هر چه 

سریع تر رانندگان حمل و نقل هستند.

احوال  ثبت  مدیرکل 
استان اصفهان گفت: 
ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشــخوان در 
استان اصفهان تا پایان انتخابات برای تحویل 
شناسنامه و رفع مشکالت مرتبط با رای دادن 

فعال هستند.

حسین غفرانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
گفت: ثبت احوال هفته منتهی به انتخابات به تمامی 
درخواست ها برای رفع مشکالت شناسنامه ای و 

تحویل به متقاضیان اقدام می کند.
او اظهار کرد: 31 اداره ثبت احوال در استان اصفهان 
و حدود ۸0 دفتر پیشخوان آمادگی دارند تا برای 
تحویل شناسنامه یا صدور المثنی خدمت رسانی 

کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در سه 
روز باقیمانده تا پایان انتخابات فقط امور مربوط به 
انتخابات انجام داده می شود و به هیچ وجه برای نام 

و نام خانوادگی و درخواست جدید مراجعه نشود.
او با تاکید بر اینکه مدارک مورد نیاز برای شرکت 

در انتخابات شناســنامه و کارت ملی هوشمند 
اســت گفت: غیر از شناســنامه با هیچ مدرک 
دیگری رای گرفته نمی شــود و این مهم به ویژه 
در پادگان ها، مراکز بیمارستانی و کسانی که شاید 
شناسنامه هایشان در دسترس نباشد باید مورد 

توجه قرار گیرد.
غفرانی یادآور شــد: شناســنامه های قرمز رنگ 
سنتی و و قهوه ای رنگ مکانیزه اعتبار دارد و نیازی 
به مراجعه برای تعویض شناسنامه های قرمز رنگ 

نیست.
او افزود: شهروندان کارت ملی هوشمند خود را روز 
رای گیری همراه داشته باشند، زیرا ثبت شماره ملی 
زمان بر است، ولی از طریق بارُکد روی کارت ملی 

احراز هویت سریع تر صورت می گیرد.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تاکنون 
بیش از 97 درصد شامل سه میلیون و 9۸4 هزار نفر 
از جامعه هدف چهار میلیون و یکصد هزار نفری در 

استان درخواست کارت ملی کردند.

اخبار اصفهان
خــــبـــر

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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آبفـــا

مردم با مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب همراه باشند؛

مدیریت مصرف تنها راهکار برون رفت از بحران کم آبی است
مدیر عامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان 
اصفهان با تاکید بر این که تنها راه برون رفت 
از بحران کم آبی صرفه جویی است، گفت: با 
مصرف بهینه و صرفه جویی 15 تا 20 درصدی 
می توانیم این تابستان سخت را پشت سر 

بگذاریم.

هاشم امینی در مراسم آغاز مانور بزرگ مروجین 
فرهنگ مصرف بهینه آب در 9۸ شهر و هزار روستای 
استان اصفهان با اشاره به بحران کم آبی که استان با 
آن درگیر است، گفت: با وجود آن که در حال حاضر 
روزانه 13 هزار و 400 لیتر بر ثانیه آب در شــبکه 
توزیع می شود، اما همچنان در تامین آب مشترکین 

با کمبود مواجه هستیم.
امینی با بیان اینکه در طول 53 سال گذشته امسال 
شاهد کمترین میزان بارش نزوالت آسمانی بودیم، 
تصریح کرد: کاهش نزوالت جوی و خشکسالی های 
گذشته سبب ایجاد مشکل در تامین آب و برق در 
کل کشور شده است؛ مشکلی که تنها راه حل برون 
رفت از آن صرفه جویی و اســتفاده بهینه از منابع 

موجود است.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و افزایش مصرف 
آب به منظور رعایت بهداشــت فردی گفت: همه 
گیری کرونــا و افزایش مصرف آب باعث شــده 
همکاران در بخش توزیع آب شرایط بسیار سخت 
تری را نسبت به سال های گذشته تجربه کنند؛ به 
گونه ای که با وجود برنامه ریزی و مدیریت سامانه 
توزیع، در برخی مناطق شاهد افت شدید فشار آب 

هستیم.
امینی با اشــاره به این که آب حدود 6 میلیون نفر 
از هموطنان در سه استان از سد زاینده رود تامین 
می شود، اظهار داشــت: امیدواریم با اتمام سامانه 
دوم آبرسانی و اضافه شدن آن به مدار بهره برداری 
بتوانیم بخشی از مشکالت موجود در توزیع آب را 

مدیریت و رفع نماییم.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه تنها راهکار بــرون رفت از بحران 
پیش رو مدیریت مصرف اســت، گفت: آموزش به 
شهروندان به صورت مســتمر در دستور کار این 

شرکت است.
امینی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت شبکه های 
اجتماعی برای آموزش و اطالع رسانی به شهروندان 
افزود: همــه گیری کرونا امکان آمــوزش و اطالع 
رســانی به صورت چهره به چهره را بسیار محدود 
کرده اســت؛ اما برای ایجاد آگاهی و حساسیت در 

شهروندان و تشویق آنها به صرفه جویی و مصرف 
بهینه، باید از ظرفیت شبکه های اجتماعی استفاده 

کرد.
به گفته امینی صرفه جویی تنها راه تامین آب برای 
جمعیت بیش از 4 میلیون نفری استان اصفهان با 

کمبود آب 3 هزار و 200 لیتر بر ثانیه است.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
باتقدیر از همکاران سامانه ارتباط با مشتریان 122 
و تالش شبانه روزی کارکنان شاغل در حوزه توزیع 
آب اظهار داشت: آرامش شرکت مرهون زحمات 

این عزیزان است.

   صرفه جویی 15 لیتری راهکار برون رفت 
از بحران کم آبی

زهره تشــیعی، رییس خانه فرهنگ آب شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان، با اشاره به کاهش 
40 درصدی میزان بارش نســبت به سال گذشته 
گفت: طبق سنوات گذشته امســال هم برگزاری 
مانور بزرگ مروجین فرهنــگ مصرف بهینه آب 
همزمان در 9۸ شهر و هزار روستای استان به منظور 
آموزش و اطالع رسانی درباره مصرف بهینه آب در 
دستور کار قرار گرفت. تشیعی ادامه داد: 300 نفر از 
همکاران در استان اصفهان، وظیفه اطالع رسانی و 
آموزش به شهروندان برای مصرف بهینه را در طول 

تابستان بر عهده دارند.
وی هدف از برگزاری این مانور را اشــاعه فرهنگ 
مصرف بهینه و حســاس کردن شهروندان نسبت 
به کمبود آب عنوان کرد و افزود : متاسفانه درحال 
حاضر سرانه مصرف هر فرد 157 لیتر بر ثانیه است. 
وی گفت: اگر بتوانیم سرانه مصرف را به حدود 142 
لیتر در شــبانه روز کاهش دهیم می توانیم بدون 

مشکل این بحران را سپری کنیم.

   کولر های آبی، منبع اصلی هدر رفت آب 

در تابستان
رییس خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان از کولرهای آبی به عنوان یکی از دستگاه های 
پر مصرف آب در تابستان نام برد، گفت: آب مصرفی 
یک دستگاه کولر آبی در 24 ساعت شبانه روز 300 
لیتر معادل مصرف دو فرد در یک شبانه روز است. 
وی گفت: متاســفانه کولرهای آبی یکی از منابع 
اصلی هدر رفت آب در تابستان هستند که با انجام 
سرویس دوره ای و تنظمیم شناور آب می توان مانع 
از هدر رفت حجم قابل توجهی از آب و تبدیل آن به 

فاضالب شد.
تشیعی با اشاره به نقش پر رنگ شهروندان در صرفه 
جویی و مصرف بهینه آب تصریح کرد: تنها با نصب 
سایبان برای کولرهای آب می توان میزان مصرف را 

تا 10 درصدکاهش داد.
آب پاشی معابر، شســتن اتومبیل و حیاط خانه 
از جمله رفتارهای است که ســبب هدر رفت آب 
می شود و شهروندان به جد باید از انجام این امور در 

طول سال به ویژه تابستان اجتناب کنند.
تشیعی با تاکید بر این که آموزش باید در خانواده ها 
نهادینه شود، گفت: والدین الگوی فرزندان درصرفه 

جویی و مصرف بهینه هستند.

   مصرف بهینه آب وظیفه همگانی است
یکــی از مروجین مصرف بهینــه آب در گفتگو با 
شــهروندان اصفهانی با تاکید بر این که با رعایت 
مواردی که از سوی مروجین به شهروندان توصیه و 
آموزش داده می شود بدون پرداخت هیچ هزینه ای 
می توان مصرف را بهینه کرد، گفت: بستن شیر آب 
هنگام مسواک زدن، اصالح صورت و شامپو زدن در 
هنگام استحمام و یا استفاده از آب شست و شوی 
میوه و سبزی برای آبیاری گلدان و باغچه ها از جمله 
مواردی است که بدون پرداخت هیچ هزینه ای در 

کاهش مصرف آب بسیار موثر است.

اخبار اصفهان
گــــــزارش
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بازار طال و سکه 1400/3/26 ساعت 16:35

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,876,00010,885,000قدیم

سکه طرح 
10,678,00010,731,000جدید

5,870,0006,000,000نیم سکه

3,735,0003,875,000ربع سکه

2,302,0002,367,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,668,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,078,6001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,670,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,438,1001,373,900 عیار
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احداث قطار سریع السیر اصفهان- قم-  
تهران در دولت دهم آغاز شد و قرار بود در 
سال ۱۳۸۹ به بهره برداری برسد، اما با گذشت 
پنج ســال و روی کار آمدن دولت یازدهم طرح 
مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند ۱۳۹۳ توسط رییس جمهور 

بار دیگر کلنگ زنی شد.
با بهره برداری از قطار سریع السیر اصفهان - قم - تهران، نخستین 
و بزرگترین قطار سریع السیر کشور به طول ۴۰۹ کیلومتر )۲۰۰ 
کیلومتر محدوده اصفهان( و با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، زمان 
سفر تهران به اصفهان با پیش بینی جابجایی ۱۶ میلیون مسافر در 

سال به کمتر از سه ساعت می رسد.
در هفته های اخیر خبر هایی مبنی بر توقــف این پروژه به گوش 
رسید، اما وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان استان اصفهان با توقف 

این طرح مخالفت کرده و این طرح همچنان در دست اجرا است.

  بومی سازی جدیدترین فناوری های حمل و نقل
علیرضا صلواتی مجری قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان 
با اشــاره به ورود تکنولوژی قطار سریع الســیر جهان به کشور با 

اجرای پروژه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان گفت: تربیت 
کارشناسان خبره ریلی و بومی سازی جدیدترین فناوری های حمل 
و نقل از جمله مهمترین مزیت های ورود این فناوری به کشور به 

شمار می رود.
او با اشاره به رویکرد های احداث قطار سریع السیر در کشور و اهمیت 
این پروژه ملی اظهار داشت: انتقال دانش و تکنولوژی در پروژه قطار 
سریع السیر از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و رویکرد اصلی ما به 
شمار می رود و دلیل اصلی توجه به این پروژه و ایجاد آن، ورود این 

تکنولوژی به کشور است.
مجری قطار سریع الســیر تهران – قم – اصفهــان با بیان اینکه 
متأسفانه صنعت راه آهن در ایران بسیار قدیمی بوده و به این دلیل 
آنچنان که باید، مورد استفاده مردم قرار نمی گیرد، ادامه داد: باید 
تالش کنیم که فناوری های جدید به حوزه قطار سریع السیر ایران 
وارد شده و ما باید در این حوزه به تکنولوژی های روز دنیا مسلط 

شویم.
صلواتی ادامه داد: دانش فنی قطار سریع الســیر باید به ایران وارد 
شود تا شبکه قطار های سریع السیر در داخل کشور با توان داخلی 

ایجاد شود.

  قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان، الگویی برای 
تمام طرح های کشور

او با بیان اینکه پــس از احداث قطار سریع الســیر تهران – قم – 
اصفهان، رویکرد به سمت احداث شبکه قطار سریع السیر در کشور 
جهت پیدا می کند، خاطرنشان کرد: در تالش هستیم که شبکه 
قطار سریع السیر کشــور پس از تهران – اصفهان، در مسیر های 
تهران – مشــهد- تهران– تبریز و بســیاری از شهر های بزرگ 
دیگر نظیر شیراز و یزد و بوشــهر و اهواز ایجاد شده و شبکه قطار 

سریع السیر شکل می گیرد.
صلواتی با اشــاره به اهمیت ورود این تکنولوژی به کشور افزود: 
جهان امروز به موضوع ایجاد قطار های سریع السیر توجه ویژه ای 
نشان داده و کشور های پیشــرفته در تالش هستند که سهم این 
حمل و نقل را در صنعــت حمل و نقل خود، باال ببرند. ســرعت 
باال، دسترســی به حومه و مراکز شــهر ها و کشــور ها و کاهش 
معطلی های معمول در در ســفر های هوایــی باعث محبوبیت 
این قطار ها شــده، بطوریکه در بســیاری از شــهر های اروپایی 
 به جای اســتفاده از هواپیما از قطار های سریع الســیر اســتفاده 

می شود.

پروژه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان به کجا رسید؟
۴0 سال پیش ایده راه اندازی قطار سریع السیر اصفهان - تهران شکل گرفت، اما بعد از مدتی این طرح مسکوت ماند و در سال ۸2 بار دیگر موضوع 

احداث آن از سرگرفته شد. باشگاه خبرنگاران
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
...  در صف جویندگان شغل هستند. 
اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 
یکی از مهمترین مشکالت کشور به 
شمار می رود به گونه ای که نیازاست 
روی این موضوع کار شود و با توجه به 
افزایش جمعیت تحصیل کرده، نرخ 
بیکاری در بین این افراد کنترل شود 
و اشتغال فارغ التحصیالن دراولویت 

برنامه دولت قرار گیرد.
البته چند تن از کاندیداها وعده هایی 
برای اشــتغال زایی داده انــد اما آیا 
می دانند برای ایجاد اشتغال هر فرد 
در بخش کشاورزی به چه میزان منابع 
آبی نیاز داریــم؟ وضعیت منابع آب 
ایران اصال حال خوبی ندارد و با یک 
جستجوی ساده می توان اعداد و ارقام 
وضعیت موجــود و وخامت اوضاع را 
ملموس یافت. غیر از این کافیست سر 
به اقصی نقاط ایران زد به ویژه حاال که 
کاندیداها همه  ایران را برای تبلیغات 
خود فتح کردند و مســلما می دانند 
کشاورزان روستایی در سالهای اخیر 
دچار چالش های فراوانی شده اند و 
به جای خمس دادن مجبور هستند 
برای گــذران زندگــی خود خمس 

وزکات  هم دریافت کنند!
پس اگر قرار است فردا در پای صندوق 
های رای انتخابی شایســته داشته 
باشــیم باید ببینیم چه کسی برنامه 
مشخص برای بحران کم آبی ارائه داده 
اســت نه اینکه صرفا از اشتغال زایی 
صحبت بــه میــان آورده کــه زیر 
ساخت های آن آماده نیست. اگر قرار 
باشد اقتصاد ایران بهبود یابد و توسعه 
کشور هم تسریع شود با بارگذاری بر 
کدام مولفه ها قرار است این مهم رقم 
بخورد. مثاًل با بارگــذاری روی کدام 
صنعت قرار است اشــتغال و ارزش 
افزوده ایجاد شود؟ با صنایعی چون 
فوالد؟ تمام دشت های بحران زده ما در 
کرمان، اصفهان، یزد و خراسان گرفتار 
فوالدسازی شده اند.  یکی از محورهای 
پیشــرفت اقتصادی هــر جامعه ای 
کشــاورزی اســت که مهمترین و 
بزرگترین ظرفیت برای توسعه و ایجاد 
اشتغال در بخش کشاورزی است.با 
توجه به اینکه اشتغال یکی از مهم ترین 
شاخص های اقتصاد است که ارتباط 
تنگاتنگی با آســایش، رفاه و امنیت 
اجتماعی دارد بیکاری در کشــور به 
بحران تبدیل شــده و آمارها بیانگر 
این موضوع هستند که در حوزه های 
مختلف فارغ التحصیالن این رشته ها 
جویای کار هستند. بدون اینکه برنامه 
روشــنی برای بعد از فارغ  التحصیلی 
آنها  وجــود داشــته باشــد.حوزه 
کشــاورزی یکی از بخش هایی است 
که نسبت به سایر حوزه های تحصیلی 
تعدادفارغ التحصیل بیکار بیشتری 
دارد. به نظر می رسد رییس جمهور 
اینده کشور در ابتدا باید همه گروه ها و 
اقشار جامعه را به پای میز بیاورد، برای 
توافق بر سر منابع آبی موجود در کشور 
و کمک به حفظ هر چه بیشتری این 
منابع تا بقیه مشکالت کشور از جمله 
افزایش تولیــد و کاهش بیکاری نیز 

قابل رفع شدن باشد.

اقتصاد استان
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مشارکت کامل ذوب آهن اصفهان در برگزاری انتخابات
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: در قانون پیش بینی شده که هر 
دستگاهی باید در حد توان خود در انتخابات مشارکت داشته باشد، بنابراین مجموعه بزرگ ذوب آهن 

اصفهان نیز بنا بر وظیفه خود مشارکت کاملی با دستگاه های متولی برگزاری انتخابات دارد.
مهدی بهرامی با اشاره به مجموعه اقدامات مجموعه ذوب آهن اصفهان در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری، اظهار کرد: باید توجه داشت که جامعه فعال ذوب آهن به همراه بازنشستگان و خانواده هایشان 
باالی ۱۰۰ هزار نفر هستند، بنابراین مجموعه ذوب آهن اقدامات ترغیبی برای مشارکت آنها در انتخابات انجام 

می دهد، چراکه اقتدار سیاسی منجر به اقتدار اقتصادی و صنعتی می شود.
وی افزود: به همین منظور ذوب آهن اصفهان از طریق کانال ها و رسانه های مختلف زمینه مشارکت کارکنان خود در این 

دوره انتخابات را مهیا می کند.
معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه انتخابات نیاز به پشتیبانی دستگاه های اجرایی دارد، افزود: در 
قانون پیش بینی شده که هر دستگاهی باید در حد توان خود در انتخابات مشارکت داشته باشد، بنابراین مجموعه بزرگ ذوب آهن اصفهان نیز 

بنا بر وظیفه خود مشارکت کاملی با دستگاه های متولی برگزاری انتخابات دارد.

ثبت نام دوره آموزشی تاالر هنر ویژه ترم تابستان
ثبت نام دوره های آموزشی تاالر هنر ویژه ترم تابســتان تا ۳۰ خرداد در محل 
تاالرهنر انجام می شــود. مدیر تاالر هنر با اعالم این خبر گفت: این مرکز خود 
را رقیب آموزشــگاه های آزاد هنری نمی داند و تالش دارد برای آن دســته از 
هنرجویانی که توانمندی باالیی داشته اما از نظر مالی استطاعت شرکت در دوره های آزاد را ندارند، فضایی را 

برای آموزش فراهم نماید. سعید امامی با اشاره به فراخوان تاالر هنر برای ثبت نام دوره های آموزشی تابستانه 
اظهار داشت: فعالیت های آموزشی در تاالر هنر، همواره مخاطبان زیادی داشت اما با توجه به عملیات بازسازی 

تاالر هنر و شیوع ویروس کرونا که نزدیک به یک سال و نیم با تعطیلی مواجه بودیم، برای تابستان امسال، برگزاری 
دوره ها را در نظر گرفتیم.

وی افزود: دوره های آموزشی تاالر هنر شامل آموزش  بازیگری تئاتر، فیلم نامه نویسی، نمایشنامه نویسی و کارگاه های تخصصی تئاتر 
است که مجرب ترین اساتید تدریس این دوره ها را برعهده دارند. وی ادامه داد: ثبت نام این دوره ها تا ۳۰ خرداد ویژه عالقه مندان ۱5 سال به 
باال انجام می شود که تا کنون شاهد استقبال بسیار خوبی بوده ایم. مدیر تاالر هنر تصریح کرد: کیفیت فنی دوره های آموزشی تاالر هنر موجب 

شده تا بسیاری از هنرجویان دوره های آموزشی این مرکز در عرصه فعالیت های هنری در استان و کشور فعال باشند.
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در کنار تبلیغات وسیع 
افزایش مشارکت، به 

منظور افزایش مشارکت 
شهروندان در انتخابات 
ریاست جمهوری نیز 10 
مجموعه طرح که نشان 
دهنده اهمیت انتخابات 

است و همچنین 
به تشریح وظایف 

شهرداری و شورا و 
تأثیر آن بر زندگی مردم 

می پردازد، طراحی و 
نصب شده است

 ایمان حجتی با اشــاره به 
اینکه در راستای افزایش 
مشارکت شــهروندان در 
انتخابات ریاست جمهوری 
و شورای اســالمی شهر، 
فضاسازی های شهری با 
محوریت اهمیت انتخابات 
پیش بینی و انجام شده است، اظهار کرد: 
در این زمینه دو مجموعه طرح از ســوی 
اداره کل ارتباطات شــهرداری اصفهان 
طراحی و اکران شــده کــه هر مجموعه 
شــامل هفت طرح متفاوت است و این 
طرح ها در بیش از یکصد نقطه شهر و در 

مناطق مختلف نصب شده است. 
همچنین از ســوی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان، ۴۴۰ عدد 
پایه سیمانی، ۱5۰ عدد تک پایه و استند 
در سطح شهر نصب شــده و همچنین 
بخشی از ظرفیت تبلیغاتی این سازمان 
در اختیار دیگر سازمان ها و ارگان ها قرار 
گرفته است که از آن جمله می توان به ۱۷ 
عدد عرشه پل بر روی بدنه پل هایی چون 

پل ۲5 آبان اشاره کرد. 
وی ادامه داد: طرح های سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان در ۶ سری 
متفاوت در نقاط مختلف شهر نصب شده 

است. 
مدیرکل ارتباطــات و امــور بین الملل 

شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: نصب 
طرح های پایه های سیمانی با همکاری 
حوزه هنری با محتوای روز شمار انتخابات 
و همچنین در مراکزی که دارای تلویزیون 
شهری است از دیگر اقدامات شهرداری 
اصفهان برای افزایش حضــور مردم در 

انتخابات ۱۴۰۰ است. 

  نصب بنر »حضور حداکثری« در 
500 اتوبوس شهری  

وی با بیان اینکه ســازمان اتوبوســرانی 
شهرداری اصفهان نیز با همکاری بسیج 
شــهرداری اقدام به نصب بنر طرح های 
انتخابات در حدود 5۰۰ دستگاه اتوبوس 
شهری کرده اســت، گفت: نصب پوستر 
در اتوبوس های سطح شــهر و دعوت به 
حضور حداکثری در پایانه ها و توقفگاه های 
سازمان اتوبوسرانی از دیگر فعالیت های 
مدیریت شهری در این روزهای انتخاباتی 

است. 

  مسابقه آنالین » ده شب« با هدف 
افزایش آگاهی شهروندان و طراحی 

مناظره های انتخاباتی
حجتی با اشاره به اینکه دیواره پازلی ارگ 
جهان نما نیز از سوی سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان متناسب با ایام انتخابات 
طراحی و نصب شده است، تصریح کرد: در 
طرح جدید این دیواره، عکسی از قشرهای 
مختلف مردم که در کنار هم قرار گرفته اند 
با شعار » عهدی به دوش داریم«  طراحی 
شده است تا اتحاد و همدلی مردم را نشان 

دهد.
وی گفت: همچنین نمادها و المان های 
اثر انگشت به نماد انتخاب از سوی سازمان 
زیباسازی شــهرداری اصفهان در جای 

جای شهر نصب شده است. 
وی همچنین به طراحی مسابقه اطالعات 
شهر و شــهروندی »دِه شب« به صورت 
آنالین و در فضای مجازی از ســوی اداره 
کل ارتباطات شــهرداری اصفهان اشاره 
کرد و گفت: محوریت سواالت این مسابقه 
موضوعات و اطالعات شهری، وظایف شورا 
و ... است تا عالوه بر مشارکت، اطالعات و 
آگاهی شهروندان در این زمینه افزایش 
یابد و مشارکت آگاهانه تری اتفاق بیفتد. 

قرعه کشی این مسابقه هر شب به صورت 
 آنالیــن در فضــای مجازی به نشــانی

 isfahan_net @ انجام می شود. 
وی به طراحی و برگزاری 5 مناظره آنالین 
از سوی خبرگزاری ایمنا، خبرگزاری شهر 
و شــهروندی ایران، با موضوع انتخابات 
شورای اسالمی شهر با شعار » آیا اصفهان 
شهر زندگی است« و همچنین با موضوع 
جوانان بــه منظور تبیین دیــدگاه های 
چهره های سیاسی در قالب جریان های 
مختلف، اشاره کرد و گفت: این مناظره ها 
به صــورت آنالیــن از آپارات، ســایت 
خبرگزاری ایمنا و شبکه های اجتماعی 

این رسانه پخش شد. 
مدیرکل ارتباطات شــهرداری اصفهان 
افزود: در کنار تبلیغات وســیع افزایش 
مشــارکت، به منظور افزایش مشارکت 
شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری 
نیز ۱۰ مجموعه طرح که نشــان دهنده 
اهمیــت انتخابات اســت و همچنین به 
تشریح وظایف شهرداری و شورا و تأثیر 
آن بر زندگی مردم می پردازد، طراحی و 

نصب شده است. 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری از اکران طرح های ویژه در نقاط مختلف اصفهان خبر داد:  

شهر به استقبال انتخابات
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره 
به فضاسازی شهرداری اصفهان برای افزایش مشارکت مردم 
در انتخابات پیش رو گفت: شــهرداری اصفهان در راستای 
ابالغیه های ستاد انتخابات و همچنین در راستای تبیین حق 
انتخاب به عنوان یک حق بشــری و تعیین سرنوشت کشور 
توسط مردم، اقداماتی را به منظور افزایش مشارکت مردم در 
انتخابات پیش رو از سوی سازمان ها و مناطق مختلف خود انجام 

داده است.  

      در راستای افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر، فضاسازی های شهری با محوریت اهمیت انتخابات پیش بینی و انجام شده 
است

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

برگزاری کارگاه خالقیت در روابط عمومی 
در مخابرات اصفهان

به همت روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، 
کارگاه آموزشــی خالقیت در روابط عمومی، 
به صورت ویدئو کنفرانس در مخابرات منطقه 

اصفهان برگزار شد.

مدیر گروه علوم ارتباطات موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو در این جلسه 
که  با حضور عوامل روابط عمومی و رابطین شهرستان ها در ساختمان ستاد منطقه 
اصفهان برگزار شد؛ با اشاره به تعاریف خالقیت گفت: برای مبحث خالقیت تعاریف 
زیادی ارائه شده که از آن جمله می توان به: بکار گیری توانایی های ذهنی برای 
بوجود آوردن اندیشه، خلق کردن چیزی تازه و منحصر بفرد بگونه ای مناسب و 
مفید جهت حل یک مسأله، سؤال، یا نیاز علمی، صنعتی و یا اجتماعی و همچنین 
ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء  کیفیت یا کمیت فعالیتهای سازمان مانند 

افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ها و... اشاره کرد.
دکتر عباس زمانی خالقیت را امری ضروری در راستای پیشرفت فعالیت ها دانست 
و اظهار کرد: خالقیت کلیدی ترین مسأله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه 
است که اگر بدرستی با آن برخورد و زمینه ها و بسترهای آن فراهم شود بسیاری 

از مشکالت آنها حل خواهد شد.
وی افزود: صاحب نظران معتقدند با ورود به هزاره ســوم ضروری اســت مردم 
مهارتهایی را آموزش ببینند که از آنها می توان به خالقیت و برقراری ارتباط مؤثر 
اشاره کرد بگونه ای که انســانها بتوانند بخوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با 
بهره گیری از خرد جمعی و زایش افکار نو مشکالت را از بین ببرند. امروزه، مردم 
ما نیازمند آموزش خالقیت هســتند. آنچنان که لحظه به لحظه محیط اطراف 
خویش را کاوش نموده و با خلق افکار نو به سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند.

عضو هیئت موسس و هیئت رئیسه خانه ارتباطات استان اصفهان با برشمردن 
عوامل موثر در خالقیت در روابط عمومی بیان کرد: ایجاد خالقیت در روابط عمومی 
عالوه بر فرهنگ سازی به سه فاکتور اساسی و مهم: نیروی انسانی،محیط سازمانی 
و مدیریت بستگی دارد که با تقویت این آیتم ها می توان به پرورش خالقیت نیروی 

انسانی در روابط عمومی ها کمک کرد.
گفتنی است در پایان این جلسه حضار به بیان ســواالت و نظریات خود در این 

زمینه پرداختند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن 
از ساعت 12 روز گذشــته خبر داد و گفت: سقف این وام در کالنشهر 

اصفهان از ۳0 به ۴0 میلیون تومان افزایش یافته است.

علیرضا قاری قرآن با اعالم این خبر، اظهار کرد: بنابر اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
ستاد ملی کرونا برای سال جاری با پرداخت وام ودیعه مسکن موافقت کرده است.

وی با بیان اینکه مبلغ این وام افزایش یافته است گفت: سقف وام ودیعه مسکن 
برای مستاجران واجد شرایط در کالنشهر اصفهان ۴۰ میلیون تومان و برای سایر 

شهرها ۲5 میلیون تومان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه مستاجران واجد شرایط تا 
پایان شهریورماه سال جاری فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند، گفت: نظام 
بانکی تا پایان آذرماه مکلف شده است تا تسهیالت ودیعه مسکن را به متقاضیان 

پرداخت کند.
وی تاکید کرد: متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در 
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای کدرهگیری باشند، همچنین 
تاریخ انعقاد اجاره نامه واحد مسکونی باید مربوط به نیمه نخست سال ۱۴۰۰ باشد.

قاری قرآن افزود: چنانچه متقاضی تا حداکثر دو هفته از تاریخ معرفی به شعب 
بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند نسبت به رد درخواست 

متقاضی اقدام می شود.
وی با بیــان اینکه زمان بازگشــایی ســامانه و آغاز ثبت نام ســاعت ۱۲ دیروز 
)چهارشنبه- ۲۶ خرداد( بود، گفت: ثبت نام برای دریافت این تسهیالت از طریق 
سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.tem.mrud.ir انجام می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد ملی 
کرونا شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت در سال ۱۳۹۹، در سالجاری نیز 

به قوت خود باقی است.

ارتباطـــات

مسکـــن

توقیف بیش از 16 میلیارد کاالی قاچاق در عملیات 2 روزه 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از توقیف حجم 
زیادی از محموله های خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد ریال در عملیات 
۲ روزه ماموران این پلیس خبر داد. سرهنگ کامران ریاحی  بیان داشت: در راستاي 
اجراي منویات مقام معظم رهبري ) مدظله العالي( مبني بر مقابله جدي با پدیده 
شوم قاچاق در جهت تحقق شعار سال عملیاتی با هدف بازدید و کنترل انبارهای 
دپوی کاال به مدت ۲ روز در مرکز استان و شهرستانهاي تابعه با هماهنگی مقام 
قضائی انجام شد.وی افزود: در این عملیات که از توان تمامی یگان هاي انتظامي 
و کارشناسان سازمان هاي صنعت ، معدن و تجارت و بازرسي نظارت بر اصناف 
نیز بهره گیری شده بود حجم زیادي از محموله های خارجی قاچاق شامل ۸۴ 
دستگاه ماینر ،۳ هزار و ۸۸۶ کیلو چوب و ذغال بلوط ، ۱۱5 کیلو چاي، ۷۰۰ قلم 

لوازم آرایشي و بهداشتي و ...  کشف شدند.

توقیف روغن های احتکاری در اصفهان 
رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان از توقیف ۳ هزار لیتر روغن 
خوراکی احتکار شده در انبار یک واحد صنفی فروش مواد غذایی خبر داد. سرهنگ  
جواد درستکار  بیان داشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت اطالعاتی خود از احتکار 
کاالهای اساسی در یک واحد صنفی فروش مواد غذایی مطلع و بالفاصله موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی های الزم با مقام 
قضائی از واحد صنفی مذکور بازدید کردند که در این راستا ۹۴5 عدد بطري روغن 
معادل سه هزار لیتر روغن خوراکي احتکار شده را کشف کردند.رئیس مرکز اطالع 
رسانی پلیس اصفهان خاطر نشان کرد: با دستور مقام قضائی و در حضور نماینده 
اداره صنعت، معدن و تجارت واحدصنفی مذکور پلمب و متصدی آن نیز برای انجام 

اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

دستگیری 66 موبایل قاپ حرفه ای در اصفهان 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به اقدامات مقابله ای این 
پلیس با سارقان توام با خشونت به ویژه سارقان قاپ زن از دستگیری ۶۶ موبایل 
قاپ حرفه ای در سال جاری خبر داد. سرهنگ  حسین تُرکیان  پیرامون موضوع 
قاپ زنی گفت:  قاپ زنی یکی از شیوه های سرقت است که به جهت عدم توجه 
برخی از شهروندان به آموزش ها و هشدارهای انتظامی متاسفانه در برخی از مواقع 
با وقوع آن مواجه هستیم  اما جای هیچ نگرانی نیست چرا که شهروندان آگاه در 
کنار کارآگاهان پلیس آگاهی می توانند ، منجر به پیشگیری  از وقوع این سرقت 
شده و قاپ زن ها را ناکام بگذارند.وی در ادامه به تشدید اقدامات مقابله ای پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان  با  سارقان توام با خشونت به ویژه قاپ 
زن ها  در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت:  با اقدامات صورت گرفته  ۶۶  موبایل 

قاپ حرفه ای در سال جاری دستگیر شدند .

دستگیري دو سارق و کشف اموال سرقتي در  خوروبیابانک  
فرمانده انتظامي شهرستان خوروبیابانک از دستگیري دو سارق طي 
یک عملیات پلیسي و اعتراف آنها به ۴ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ   
افشاری  اظهار داشت: ماموران حین گشت زني در یکی از محورهای 
فرعی شهرستان  خوروبیابانک  به یک خودرو مشکوک و دستور ایست 

صادر کردند.
وی افزود: راننده خودور توجهی نکرد و متواری شد که ماموران وارد 
عمل شــدند و پس از چندین بار اخطار به راننده با شلیک تیر هوایی 
خودرو را متوقف کردند.فرمانده انتظامی شهرســتان ســمیرم ادامه 
داد: در بازرســي از صندوق عقب خودرو 5 عدد شــیرآالت سرویس 
 بهداشتي و 5 رشــته شیلنگ شــیلد دار که مســروقه بودند کشف

 شد.
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ساخت واکسن ایرانی استنشاقی کرونا در مراحل نهایی پیش بالینی است 
 سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: با ساخت واکسن ایرانی استنشاقی کرونا که در مراحل نهایی پیش بالینی است تحولی ملی و جهانی 

در حوزه فناوری سالمت و واکسن ایجاد خواهد شد.
کیانوش جهانپور افزود: ماه ها است که محققان ایرانی روی یک واکسن کار می کنند که منتظر ورود آن به مطالعه های مرحله بالینی 
هستیم.وی با بیان اینکه این واکسن در مرحله مطالعات پیش بالینی و حتی در مراحل نهایی آن است، اظهار داشت: با موفقیت ساخت 

این واکسن در مرحله مطالعات پیش بالینی می توان وارد مطالعات انسانی آن شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه مهم ترین نکته این واکسن در صورت نتایج موفقیت آمیز آن به طور کامل استنشاقی آن 

است، خاطر نشان کرد: این واکسن در ۲ تا سه مرحله به عنوان اسپری بینی استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: مطالعه های اولیه این واکسن روی انواع حیوانات مختلف به نسبت موفق بوده است.

جهانپور با یادآوری اینکه تکمیل اطالعات و مستندات فنی آن در مرحله پیش بالینی و حیوانی می تواند به مرحله بالینی راه پیدا کند 
اظهار داشت: در صورت موفقیت نتایج بالینی این واکسن، تحول جدی در حوزه واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در کشور حتی در جهان 
رخ می دهد.وی تاکید کرد: ساخت این واکسن استنشاقی جای امیدواری زیادی ایجاد کرده و گام بلند و پیشگامی ایران در حوزه فناوری 

سالمت و واکسن در عرصه بین المللی خواهد بود.

 دانش فنی واکسن کووایران  صد در صد ایرانی است
رییس هیات مدیره گروه دارویی برکت با بیان اینکه دانش فنی واکسن کووایران صد در صد ایرانی است، گفت: پروژه تولید واکسن با 
تالش ۶۵۰ نیروی انسانی به صورت سه شیفت شبانه روزی در سه فاز با زیربنای بیش از ۱۰ هزار متر مربع خطوط تولید و کلین روم 
اجرا شد. حمیدرضا جمشیدی  درخصوص صدور مجوز اســتفاده اضطراری داوطلبانه »واکسن کووایران برکت« توسط سازمان دارو 
غذا افزود: در ابتدا الزم می دانم از زحمات و حمایت های بی دریغ وزیر بهداشــت، مسئوالن محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی)ره(، سازمان دارو غذا، معاونت محترم پژوهشی و کمیته اخالق، کمیته DSMB، محققین و مجریان مطالعات انسانی و همه 
یاران همراه تشکر کنم.  وی ادامه داد: دانش فنی واکسن کووایران صد در صد ایرانی است و این دانش حاصل تالش دهها نفر از جوانان 
با انگیزه و صاحب دانش با تالشی شبانه روزی ایجاد شد. جمشیدی با بیان اینکه پروژه تولید واکسن با تالش ۶۵۰ نفر نیروی انسانی به 
صورت سه شیفت شبانه روزی در سه فاز با زیربنای بیش از ۱۰ هزار متر مربع خطوط تولید و کلین روم اجرا شد، فازهای عملیاتی این 
پروسه را در سه فاز برشمرده و تشریح کرد: فاز یک از ۱۰ ماه پیش از صفر آغاز شد و با ظرفیت ٧٤۰ لیتر بیوراکتور و امکان تولید ماهانه 
سه تا چهار میلیون دوز واکسن راه اندازی شد.وی تصریح کرد: میزان پیشرفت صد در صد و زمان راه اندازی از بیستم خرداد ۱٤۰۰ بود. 
فاز دو نیز از ۶ ماه پیش با ظرفیت ۱٣۰۰ لیتر سیســتم های جدید بیوراکتور continuous برای اولین بار در کشور شروع شد. ظرفیت 
تولید ماهانه ۶ میلیون دوز واکسن و میزان پیشرفت پروژه نود در صد است، پیش بینی می شود پروژه تا  اوایل مرداد ماه راه اندازی شود. 
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نمکی:

ششمین کشور 
تولیدکننده واکسن 
کرونا در دنیا هستیم

وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر 
ششمین کشور مطرح دنیا قلمداد 
می شــویم که خودمان می توانیم 

واکسن کرونا را تولید کنیم.
 مراســم رونمایــی از محصوالت 
دانش بنیان حوزه پزشکی، امروز 
۲۶ خــرداد در محل نمایشــگاه 
دائمی محصوالت ایران ساخت با 
حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و سورنا 
ســتاری معاون علمــی و فناوری 

رئیس جمهور برگزار شد.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در این مراسم اظهار کرد: با 
نیت پاک و فکر نابی که عزیزان ما 
در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری داشتند بخصوص دکتر 
ستاری که بســیار دلسوز و پیگیر 
بود و همچنین بــا همدلی که بین 
همکاران من در وزارت بهداشت در 
معاونت های آموزشی و پژوهشی 
وجود داشت و همت شرکت های 
دانــش بنیــان توانســتیم امروز 
شــاهد به کارگیری ابزاری باشیم 
که در آموزش مجــازی به دانش 
آموزان، دانشــجویان و رزیدنت ها 
در رشته های مختلف و اساتید در 
اجرای عمل هــای جراحی کمک 

می کند.
او ادامــه داد: مــا مدت هــا بــود 
نگران این مســئله بودیم که برای 
آموزش پزشــکی دچار کمبود و 
نقصان نشــویم و همینطور برای 
کاهش اذیــت و آزار بیمــاران در 
بیمارســتان های آموزشی نگرانی 
داشــتیم و معتقدیم برای احترام 
به مردم و احتــرام به حقوق بیمار 
ضروری است که کمترین آسیب 
را در حین آموزش بــه بیمار وارد 
کنیم که خوشبختانه این ابزار در 
این راســتا می تواند بــه ما کمک 
کند. رباتی که طراحی شده برای 
جراحی های بســیار ظریف بدون 
کمتریــن و کوچکتریــن خطای 
پزشــکی مــورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
وزیر بهداشــت و درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: همــه  این ها کار 
بسیار بزرگی است که من از همه ی 
طراحان و سازندگان و شرکت های 
دانش بنیان و به خصوص از برادر 
عزیز، دانشمند و دلســوزم دکتر 
ســتاری کمال تشــکر را دارم که 
کمــک کننــده و راهنمــای این 
حرکت بودند. همچنین از همکاران 
خودم که با اعتقــاد و ایمان به این 
حرکت بزرگ ملــی کمک کردند 

سپاسگزارم.
نمکی اظهار کرد: به نظر من شما 
در آینده ای نزدیــک خواهید دید 
که در این دوران تحریم با شکستن 
تابوی سیاســی که برای ما در دنیا 
ایجاد کرده اند، جمهوری اسالمی 
ایران راه صد ســاله را طی کرده و 
بســیاری از محصوالت پزشکی را 

صادر خواهد کرد.
او گفت: بحث واکســن بــه ویژه 
واکسن کووید که دارد در ۶ پلتفرم 
گسترده رویش کار می شود اثبات 
کرده که در کنار این عظمت هایی 
که توسط این عزیزان خلق شده، 
جمهوری اســالمی ایران یکی از 
بزرگترین مراکز تکنولوژی و دانش 
علوم پزشکی و رشته های وابسته 
می تواند در کل جهان نقش آفرینی 
کند، کمــا اینکه مــا در ارتباط با 
واکســن ششمین کشــور مطرح 
دنیا قلمداد می شویم که خودمان 
می توانیــم از نقطه صفر واکســن 

کووید بسازیم.
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دکتر مجید شجاعی متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به گرمای هوا و شیوع 

گرمازدگی توصیه هایی را عنوان کرد.

 بهداشت نیوز
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 دکتر شجاعی  با اشاره به این 
که گرمازدگی دارای ٤ مرحله 
است ، گفت: مراحل استرس 
گرمایی، خســتگی گرمایی، 
گرمازدگی، سکته گرمایی از 
مراحل گرمازدگی هســتند 
که هر کدام عالیمی خاصی 
را دارند. در مرحله اســترس گرمایی فرد 
عالئمی مانند سرگیجه، ضعف، حالت تهوع، 
تشنگی و ســردرد را احساس می کند، در  
مرحله خستگی گرمایی نیز با عالئمی نظیر 
عرق کردن شدید، خســتگی، قرمزشدن 
پوست، گرگرفتگی یا اسپاسم عضالت به 
همراه درد، سردرد یا ســرگیجه خفیف و 

حالت تهوع همراه می باشد.
وی خاطرنشان کرد: مرحله گرمازدگی با 
عالیمی نظیر رنگ پریدگی، عرق شدید، 
تهوع، اســهال و اســتفراغ، جوشهای ریز 
گرمازدگــی، ســردرد، گرفتگی عضالت، 
خستگی، ضعف، تشنگی شدید، سرگیجه، 
تکرر ادرار و ادرار تیره رنگ، از دست دادن 
تمرکز، ادم یا تــورم خفیف پا، مــچ پا یا 
انگشتان دست و از دست دادن هوشیاری 

مشخص می شود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه گفت: گاهی 
سلولهای سطحی پوست آسیب دیده، عرق 
زیر پوست جمع شده و فرد دچار جوش زیر 

پوستی یا به اصطالح عرق سوز می شود.
به گفته ایــن متخصص طــب اورژانس، 
مرحله سکته گرمایی نیز با ضربان ضعیف، 
تنفس ســریع، کاهش تعریق، پوست داغ 
و خشــک و قرمز، حالت تهوع، ســردرد و 
ســرگیجه، تاری دید، تحریک پذیری و یا 
تغییرات خلقی، عدم هماهنگی و از دست 
دادن هوشیاری همراه اســت که اگر این 
مرحله شدید باشــد می تواند به نارسایی 
ارگان های بدن، کما و مرگ منجر شــود. 
وضعیت دیگری که ممکن اســت با سکته 
گرمایــی شــدید رخ دهــد، رابدومیولیز 
است، این بیماری باعث تخریب سلولهای 
عضالنی و در نتیجه نارسایی کلیه می شود.

دکتر شــجاعی برای پیشــگیری از بروز 

گرمازدگــی در ایــام گــرم تابســتان به 
هموطنــان توصیه کرد: نوشــیدن مقدار 
زیاد مایعات، حداقل هشــت لیوان آب در 
روز بنوشید، بدن شما به ازای هر کیلوگرم 
وزن ٣۰  میلی لیتر آب در روزنیازمند است 
ولی مصرف مایعات در آب و هوای گرم باید 

افزایش یابد.
وی گفت: اگــر نمی توانید مقــدار زیادی 
آب بنوشید یک نوشیدنی بدون گاز مثل 
آب میوه یا دوغ جانشــین مناسبی است 
همچنین از مصرف زیاد نوشــیدنی های 
کافئین دار مانند نوشــابه، قهــوه و چای 
اجتناب کنید، زیرا کافئین ادرارآور است 

و باعث دفع آب از بدن می شود.
تغییر رژیم غذایی از دیگر مواردی بود که 
این عضو هیئت علمی دانشگاه به آن اشاره 
کرد. وی گفت: از مصــرف غذاهای چرب 
و داغ اجتناب کرده و بهتر اســت غذایتان 

کمی نمک داشته باشد.
وی با تاکید بر این کــه محافظت از آفتاب 
و نور مستقیم خورشید یک ضرورت است 
توصیه کرد: از کرم ضد آفتــاب با فاکتور 
محافظت در برابر آفتــاب )SPF( حداقل 
۱۵ استفاده کنید، اگر احساس ناخوشی و 
ضعف به شما دست داد، فورا از مقابل نور 

مستقیم خورشید دور شوید.
استفاده از لباس های خنک و گشاد یکی 
دیگر از مواردی بود که دکتر شــجاعی به 
آن اشــاره کرد و افزود: لباس های سبک و 
گشــاد از جنس کتان و نخ بپوشید، لباس 

های تیره و سنگین گرما را جذب می کنند 
و به یاد داشته باشــید برخی از پارچه های 
نازک، حفاظ کافی در برابر اشــعه ماورای 
بنفش خورشید ایجاد نمی کنند، همچنین 
از کاله  هــای لبه دار و ترجیحــا منفذدارو 
عینک آفتابــی برای محافظت از چشــم 

استفاده کنید.
وی ادامه داد: از سفرهای غیر ضروری پرهیز 
کرده و از رفتن به جاهایی که سایبان ندارد 
و تهویه آن خوب نیســت، حتی المقدور 
خودداری کنید. زیر آفتاب جای مناسبی 
برای ماشین های پارک  شده نیستند و اگر 
چاره ای جز سفر در هوای گرم ندارید، یک 

بطری آب همراه خود داشته باشید.
عضو هیئت علی دانشگاه با اشاره به این که 
کودکان و ســالمندان مستعد گرمازدگی 
هســتند ادامه داد: از افراد آســیب پذیر 
درگرمای تابستان مراقبت مخصوص کنید.

این عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص 
اقدامات درمانی که هنگام بروز گرمازدگی 
باید صورت گیرد گفت: هنگام  مواجهه با 
فردی که دچار گرمازدگی شده است باید 

اقدامات زیر انجام شود.
-  فرد را به جــای خنک منتقــل کنید، 
مصدوم دراز بکشد و پاهای او را باال بیاورید.

- لباس های مصــدوم را درآورده، ملحفه 
خیس روی فرد انداختــه و آب ولرم روی 
بیمار بپاشــید. حمام گرفتن بــرای افراد 

هوشیار توصیه می شود.
- برای تسریع دفع حرارت از کولر یا پنکه 

استفاده کنید. از قرار دادن کیسه های یخ 
در کشاله ران، زیر بغل، زانو، مچ دست و پا 

نیز می توان استفاده کرد.
- در صورتی که فرد هوشــیار باشــد می 
توان او را تشویق کرد تا کم کم آب یا یک 
نوشیدنی خنک بنوشــد.محلولORSیا 
محلول آب و نمک و شکر)یک قاشق چای 
خوری نمک با ۸ قاشق چای خوری شکر 
در یک لیتر آب( در این شرایط مفید است.

- حوله نم دار روی پیشانی و عضالت فرد 
گرما زده قرار دهید ودرصورت هوشیاری 
می توان مصدوم را داخــل وان یا لگن آب 

سرد قرار داد.
- به محض خنک شــدن بدن فرد، عمل 
خنک کردن )در آب سرد یا به شکل دیگر( 
را متوقف کنید و اگر دمای بدن او مجدداً 
افزایش یافت، عمل خنک کردن را مجدد 

شروع کنید.
- ماهیچــه های گرفته و گرمــازده فرد را 

ماساژ دهید.
- اگر نشانه های گرمازدگی بهبود نیافت یا 
وخیم تر شد، بیمار را سریعا به مرکز درمانی 

منتقل کنید.
- بهتر اســت در هنگام ســفر در گرمای 
تابستان عالوه بر نوشیدن آب ، چند عدد 

خیار و نمک در اختیار کودکان قرار دهید.
- شربت آبلیمو و خاک شیر و دوغ  تامین 
کننده  آب و امــالح از دســت رفته بدن  
هستند. نوشیدن نوشابه در گرما مناسب 

نیستند.

نسخه های جادویی برای درمان گرمازدگی در هوای گرم
استاد ویروس شناسی:

بررسی نتایج مطالعه واکسن برکت باالتر از 
استانداردهای جهانی بود

استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این که نتایج مطالعه 
واکسن برکت حتی باالتر از اســتانداردهای جهانی بررسی شده است، گفت: 
یکی از مزیت های واکسن های تولید داخل این است که ما مطمئن هستیم این 

واکسن ها بسیار ایمن هستند.
دکتر حسین کیوانی درباره واکسن  "کوو ایران برکت" اظهار داشت: این واکسن 
ایرانی کرونا از لحاظ روش ساخت مشابه واکســن بهارات )هند( و سینوفارم 
)چین( است و دقتی که برای ساخت واکســن "کوو ایران برکت" به کار برده 

شده بی نظیر است.
هیچ کس نمی تواند در تسریع صدور مجوز دخالت کند

وی افزود: در تأیید این واکســن کرونا دقت و حساســیت زیادی به کار برده 
شده است و هیچ مقامی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نمی تواند در 
تسریع صدور مجوز دخالت کند بلکه نتایج مطالعه به یک گروه علمی بی طرف 
واگذار شــده اســت و این تیم، نتایج مطالعه را حتی باالتر از استانداردها نیز 
بررسی کرده اند.کیوانی ادامه داد: در مورد مواد اولیه ای که در واکسن ایرانی 
کرونا به کار برده می شود نیز حتی اســتانداردهای باالتر از USP )فارماکوپه 
ایاالت متحده( که معیاری برای تأیید داروها در ســازمان غذا و داروی کشور 
ماست، در نظر گرفته شده است.کســانی که مدعی عدم توانمندی ایران در 
ساخت واکسن  هستند تاکنون واکســن ایرانی زده اند!استاد ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران درباره ســابقه ایران در واکسن سازی تصریح 
کرد: ما ۸۰ سال است که فناوری تولید واکسن برمبنای ویروس کشته شده را 
داریم؛ کسانی که ادعا می کنند ایران توانایی ساخت واکسن کرونا را ندارد و یا 
می گویند آن را از کشورهای دیگر کپی کرده است خودشان از کودکی تاکنون 
قطعاً با واکسن های ایرانی واکسینه شده اند زیرا بیماری هایی مانند آبله، فلج 
اطفال، دیفتری، کزاز و سرخک با همین واکسن های ایرانی از بین رفته اند!این 
متخصص ویروس شناسی اضافه کرد: ما سابقه بسیار خوبی در ساخت واکسن 
داریم و در زمینه ساخت واکســن کرونا نیز بنده از زمان جداسازی ویروس از 
یک بیمار ایرانی تا زمان کشت آن و تولید واکسن، در جریان این تحقیق بوده ام. 
در زمان حاضر تولید واکسن کوو ایران برکت، در بیوراکتورهای ۲۰۰ و ۶۰۰ 
لیتری و غیره انجام شده است و این امکان را به کشور ما می دهد که در چندماه 
آینده توسط همین سیستم ها بتوانیم ٧ تا ۸ میلیون دوز واکسن کرونا در ایران 
تولید کنیم.کیوانی گفت: یکی از مزیت های واکسن های تولید داخل این است 
که ما مطمئن هستیم این واکسن ها بسیار ایمن هستند.استاد ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این که منظور از پلت فرم واکسن، روش های 
ساخت آن اســت، اضافه کرد: روش های مختلفی برای ساخت واکسن کرونا 
وجود دارد؛ واکسن های نوترکیب بر مبنای پروتئین "اسپایک" ویروس کرونا 
هستند و در این روش شــاخک ویروس را خارج می کنند و در یک سلول یا 
باکتری و مخمر دیگری آن را تولید و خالص می کنند و واکسن را می سازند. 
روش دیگر برای ساخت واکسن کرونا این است که ژن سازنده یک پروتئین را 
داخل یک حامل ویروسی قرار می دهند و آن را به بدن افراد تزریق می کنند 
که باعث ســاخت پروتئین در بدن و افزایش ایمنی می شود که این روش در 
واکسن هایی مانند اسپوتنیک و آسترازنکا به کار برده شده است؛ روش دیگر 
این است که mRNA را به بدن تزریق می کنند که باعث ساخت پروتئین در بدن 
افراد می شــود که این روش اولین بار است در انسان استفاده می شود و از این 

روش در ساخت واکسن های فایزر و مدرنا استفاده می شود.

گزارش

اگر نمی توانید مقدار 
زیادی آب بنوشید 

یک نوشیدنی بدون 
گاز مثل آب میوه یا 

دوغ جانشین مناسبی 
است همچنین از 

مصرف زیاد نوشیدنی 
های کافئین دار مانند 

نوشابه، قهوه و چای 
اجتناب کنید، زیرا 

کافئین ادرارآور است 
و باعث دفع آب از بدن 

می شود.

سبک زندگی

پوسیدگی دندان عارضه ای است که 
در آن اســیدهای تولید شده توسط 
باکتری ها در دهان به مینای دندان آسیب می رسانند. این 
باکتری ها در پالک دندان قرار دارند. اسید باعث می شود 
مینای دندان و عاج دندان زیرین نرم شــوند، و منجر به 
آسیب وخیم شونده می شود و نتیجه ی آن ایجاد یک حفره 

یا سوراخ در دندان است.
دندان های اولیه، که با عنوان دندان های شیری نیز نامیده می شوند، 
نگهدارنده های فضا برای دندان های دائمی هستند. اگر کودکتان 
قبل از اینکه دندانش آماده ی افتادن باشد، دندان شیری را از دست 
داد، دیگر دندان های مجــاور فضای خالی را به زور و با فشــار پر 
می کنند. این امر مانع از در آمدن دندان های دائمی خواهد شد. این 
به لبخند کودک شما آسیب می رساند. همچنین یک دندان شیری 
پوسیده، می تواند آبسه کند، که یک رخداد دردناکی است که شما 

نمی خواهید کودک عزیزتان آن را تجربه کند.
دالیل

دالیل متعددی برای پوسیدگی دندان در کودکان وجود دارد. آنها 
عبارتند از:

غذا و نوشیدنی ها
در حالی که آب نبات چوبی هایی که کودک شــما می مکد نقش 
مهمی در پوسیدگی دندان دارند، اما تنها عامل نیستند. در واقع، هر 
چیزی که کودک شما می خورد، می تواند منجر به پوسیدگی دندان 
شود. کودکانی که به طور مرتب تغذیه می خورند بیشتر از کودکانی 

که زیاد چیز نمی خورند مستعد پوسیدگی دندان می باشند.
آبمیوه ها، نوشیدنی های ورزشی، نوشابه ها و حتی شیر می توانند 
باعث ایجاد حفره ها در دندان شوند. از این رو، اگر فرزند شما اغلب 
این مواد را بخورد، دندان هایش با این نوشیدنی ها پوشیده می شوند. 
در نتیجه، باکتری های تولید کننده اسید در شیارها و حفره های 
دندان ها قرار می گیرند، و منجر به کرم خوردگی دندان ها می شوند.

عارضه های پزشکی
برخی از عارضه های پزشکی می توانند خطر کرم خوردگی دندان  ها 
را افزایش دهد. به عنوان مثــال، اگر فرزند دلبندتان از آلرژی های 
مزمن رنج می برد، ممکن است از دهان تنفس کند که این امر باعث 
کاهش جریان بزاق می شــود. وقتی جریان بزاق کاهش می یابد، 
احتمال کرم خوردگی دندان ها افزایش می یابد. همچنین، استنشاق 
کننده های آسم نیز می تواند باعث پوســیدگی دندان شوند. این 

پوسیدگی ناشی از دارو است.
عالئم

در هر کودک نشانه های مختلفی از پوسیدگی دندان آشکار می شود. 
برخی از عالئم رایج پوسیدگی عبارتند از:

تغییر در رنگ دندان- دندان ممکن است یک لکه ی سیاه داشته 
باشد.

درد هنگام خوردن یا گاز زدن چیزی
بوی بد دهان

درمان
معدنی شدن دوباره یا رمینرالیزاسیون

در صورتی که فقط یک لکه ی ســفید روی دنــدان وجود دارد، 
دندانپزشک اطفال یک درمان فلوراید را پیشنهاد می کند، که در 
طی آن دندانپزشک ژل فلوراید را اعمال می کند یا سطح دندان را 
جال می دهد تا دوباره معدنی شود. پس از آن، پزشک ممکن است 
یک خمیر دندان دارای فلوراید را برای تعمیر قسمت آسیب دیده 

دندان و مقلوب کردن پوسیدگی تجویز کند.
پر کردن

پر کردن برای حفره ها و سوراخ های دندان ها است. این روش شامل 
حذف بخش پوسیدگی دندان و سپس پر کردن آن با رزین آمالگام یا 
سرامیک است. معموال، آمالگام برای دندان های مولر است، جایی که 
الزم نیست دندان زیبایی داشته باشید. از سوی دیگر، اگر یک دندان 
در قسمت جلویی دهان نیاز به پر کردن داشته باشد، دندانپزشک 

برای پر کردن سرامیک 
رنگ دنــدان را انتخاب 

می کند.
درمان عصب کشی 

دندان
درمان عصب کشــی 
دنــدان یــک روش 
دندانی است که برای 
درمــان عفونــت در 
مرکز دندان )سیستم 

کانال ریشه( مورد اســتفاده قرار می گیرد. برای درمان 
عفونت در کانال ریشــه، باکتری ها باید حذف شوند. پس از حذف 
باکتری، کانال ریشه پر می شود و دندان با پر کردن محکم چسبیده 

می شود.
روکش

هنگامی که یک دندان کودک خیلی پوسیده شده باشد، و استفاده 
از مواد پرکننده دیگر احتماال موفق نخواهد بود، دندانپزشــکان 
اطفال توصیه می کننــد که دندان با روکش دندان ترمیم شــود، 
به خصوص اگر روی دندان درمان پالپ انجام شــده باشد. پس از 
حذف پوسیدگی، دندانپزشــک کودک یک روکش پیش ساخته 
درست شــده از فوالد ضد زنگ را روی دندان کودک نصب کرده 

و می چسباند.
پیشگیری

در اینجا چندین نکته وجود دارد که می توانید اســتفاده کنید تا 
مطمئن شوید مرواریدهای سفید کودکتان از آسیب حفره ها در 

امان هستند.
رعایت بهداشت دهان و دندان

بر غذاهایی که کودکتان می خورد نظارت کنید
کودکان تمایل به خــوردن غذاهایی با قند و نشاســته باال دارند. 

شیرینی ها 
و دیگــر چیزهای لذت بخــش را برای مواقع 

خاص نگه دارید.
میان وعده بین وعده های غذایی را محدود کنید

پس از مسواک زدن کودک نباید چیزی بخورد یا بنوشد
قانونی بگذارید که پس از مسواک زدن کودکتان نتواند چیزی بخورد 
یا بنوشد. چنانچه کودک می خواهد چیزی بنوشد اجازه دهید آب 
ساده و غیر شیرین بنوشد. به یاد داشته باشید که در هنگام خواب 
جریان بزاق کاهش می یابد. از این رو، با بزاق کم، دندان ها قادر به 

اصالح خود نیستند.
معاینه های دندانپزشکی

معاینه های منظم دندانپزشــکی بایــد انجام شــوند. این کار به 
دندانپزشک کودکان امکان خواهد داد که دندان های کودک شما 
را برای نشــانه های اولیه و انجام اقدامات اصالحی بررســی کند. 
همچنین دندان پزشک در صورتی که روی دندان های کودکتان 
جرم گرفته باشد آنها را تمیز می کند. هر ۶ ماه یکبار کودک خود را 

برای معاینه به دندانپزشکی ببرید.
www.momjunction.com : منبع

روش های مختلف پیشگیری و درمان پوسیدگی دندان در کودکان

پریسا جمدی
مترجم
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A  statistical study of 
p erformance of major 
s teelmaking units in 
c ountry showed that 
export of steel products 
in the first two months of 
current Iranian calendar 
year (from March 21 to 
May 21) registered a 146 
percent growth.
Statistics indicated that 
1 ,140,614 tons of steel 
products, manufactured 
b y major steelmaking 
p lants, were exported 

f rom the country from 
M arch 21 to May 21, 
indicating a 146 percent 
growth as compared to the 
last year’s corresponding 
period.
Accordingly, 632,633 tons 
o f steel products were 
exported from the country 
in the Iranian month of 
Ordibehesht (from April 
21 to May 21), registering 
a 187 percent growth as 
c ompared to the same 
period of last year.

Iran’s economic 
growth 
forced US to 
negotiation 
table, Rouhani 
says
P resident Hassan 
R ouhani said on 
Wednesday that Iran’s 
e conomic growth 
during the coronavirus 
pandemic forced the 
United States to come 
t o the negotiating 
t able in Vienna, as 
they understood that 
sanctions against Iran 
failed.
Speaking in a cabinet 
meeting, Rouhani said 
that the Central Bank 
h as reported Iran’s 
e conomic growth in 
the Persian Year 1399 
( March 20, 2020 - 
March 20, 2021) to be 
3.6, while the average 
global economic growth 
was minus 4 in the same 
period.
H e underlined that 
many big economies 
s hrank in the period 
by 3 to 15 percent, but 
Iran managed to grow 
its economy while the 
e conomic terrorism 
posed by the US against 
the country had double 
the hardship made by 
the pandemic.
The President hailed the 
resistance and patience 
of the Iranian nation as 
the factor that realized 
the growth.
R eferring to the so-
c alled maximum 
pressure policy of the 
U S which was aimed 
a t crashing Iran’s 
e conomy, Rouhani 
underscored that Iran’s 
e conomic growth 
despite such policies 
forced the US to come 
back to the negotiation 
table in Vienna to return 
to the 2015 nuclear deal 
with Iran.
T he United States 
ceased its participation 
t o Iran nuclear deal, 
formally known as the 
J CPOA, in 2018 and 
restored all sanctions 
on Iran.
I ran and other 
p articipants of the 
J CPOA have been in 
talks in Vienna for the 
possible return of the US 
to the deal. Washington 
h as indirectly 
participated in the talks.
Rouhani also expressed 
hope that the remaining 
d isagreements in 
V ienna talks would 
b e solved and he 
w ould deliver the 
administration to the 
next Iranian president 
w ith sanctions 
removed.
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A li Rasoulian 
noted that despite 
a ll the pressure 
f rom sanctions 
and the negative 
i mpacts of the 
c oronavirus 
p andemic, the 

country’s industry grew 
by eight percent last year, 
which can be attributed 
t o the government’s 
s upport for domestic 
p roduction and the 
g rowth of domestic 
industries.
H e noted that 
e stablishing new 
i ndustrial parks is a 
strong strategy that has 
contributed significantly 
to the country’s economic 
growth in recent years.
C urrently, more than 
4 7,500 industrial 
a nd production 
u nits are active in the 

c ountry’s industrial 
p arks and zones in 
w hich about 950,000 
p eople are directly 
employed, according to 
 Rasoulian.
T he official further 
mentioned some of the 
g overnment’s plans 
f or supporting the 
c ountry’s industrial 
u nits in the current 
year, including foreign 
investment attraction, 
e stablishing export 
c onsortia, financing, 
h olding training 
c ourses, branding, 
e stablishing overseas 

offices, attending foreign 
exhibitions, and issuing 
guarantees.
The value of Iran’s non-
oil exports reached $6.3 
b illion in the first two 
m onths of the current 
I ranian calendar year 
(March 21-May 21), up 48 
percent compared to the 
last year’s same period.
I ran exported 16.9 
million tons of non-oil 
commodities including 
gasoline, polyethylene, 
methanol, iron, and steel 
ingots, and steel products 
to foreign destinations 
i n the mentioned two 

months.
Iran’s industrial parks 
p lay a significant role 
i n making the country 
i ndependent through 
b oosting production, 
which is a major strategy 
of Iran to combat the U.S. 
sanctions.
I n fact, strengthening 
d omestic production 
to achieve self-reliance 
i s the most important 
p rogram that Iran 
i s following up in its 
industry sector in a bid 
to nullify the effects of 
the U.S. sanctions on its 
economy.

Exclusive exhibit of Iranian 
products to be held in 
Sulaymaniyah in late-June
An exclusive exhibition of Iranian products will be 
held in Sulaymaniyah of Iraqi Kurdistan during June 
22-26, a director in Trade Promotion Organization 
of Iran (TPO) announced.
Referring to the importance of the Iraqi Kurdistan 
market for Iranian products, Iraj Masoumi, the 
director-general of planning and trade events office 
of the TPO, said, "According to the license issued by 
the TPO in the past [Iranian calendar] year (ended 
on March 20), the exclusive exhibition of the Iranian 
products will be held in Sulaymaniyah during June 
22-26 by West Azarbaijan’s International and 
Permanent Exhibitions Company.”
“This exhibition will be located and held in a space 
o f 6000 square meters and in a useful area of 
2600 square meters with the participation of 84 
companies from the big companies of our country”, 
the official stated.
The event is an exhibition of participants from 
various fields including construction industry, home 
appliances, food industry, automobiles and parts, 
medical equipment, home furniture and decoration, 
cosmetics, carpets and home textiles, printing and 
packaging, bags and shoes and clothing, industry, 
electricity, oil and gas, he added.
Iran had also held an exclusive exhibition of Iranian 
products in Sulaymaniyah in late January 2020.
Having over 500 kilometers of shared borders, Iran 
and Iraqi Kurdistan can use this capacity to expand 
their trade relations, Iran's Commercial Attaché 
in Iraq Naser Behzad said on the sidelines of that 
exhibit.
He described Sulaymaniyah as the gateway to Iraqi 
Kurdistan and said: "Due to the stability and security 
of this region, it is possible to transport goods from 
this center to other neighboring provinces such as 
Erbil, Halabja, Diyala and Kirkuk and even other 
areas of Iraq.”
“Having two official border crossings of Bashmaq 
and Parvizkhan and the great interest in Iranian 
goods in the region would be a reliable capacity for 
developing the two countries' trade relations,” he 
stated.

Pakistani governor stresses 
economic ties with Iran
The governor of Pakistan’s Sindh Province, noting 
the importance of geographical location of Iran and 
Pakistan, has stressed the need to further develop 
economic and trade cooperation between the two 
friendly neighboring states.
Governor Imran Ismail made the remarks during a 
meeting with newly appointed Consul-General of the 
Islamic Republic of Iran in Karachi Hassan Nourian 
who called on him at Governor House.
He said that Pakistan and Iran are two neighboring 
Muslim countries and they have great importance 
geographically.
The governor highlighted the need for further 
promoting cultural and social relations between 
the two countries, adding that there are excellent 
opportunities for investment in Pakistan.
The Iranian Consul-General said that the two 
countries are linked by great historical and religious 
ties.“Relations with Pakistan are the result of mutual 
respect and sincerity”, he added.
Nourian said that during his recent visit to Chabahar, 
h e received proposals such as establishing a 
passenger sea transportation route and some 
j oint economic projects, and hoped that with 
t he exchange of expert and trade delegations 
between Iran and Pakistan these projects would be 
materialized.

Exports from Industrial sector rise %80
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Trade between Iran-
UAE expected to hit 
 

The value of trade between Iran and 
the United Arab Emirate (UAE) is 
expected to reach $20 billion by the 
end of the current Iranian calendar 
year 1400 (March 2022), according 
to the head of the Iran-UAE Joint 
Chamber of Commerce.
“Based on the reached agreements 
between the two countries and 
economic forecasts, the two sides’ 

trade will reach $20 billion by the 
end of the current [Iranian calendar] 
year,” the portal of the Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) quoted Farshid 
Farzanegan as saying.
Speaking at the unveiling ceremony 
of a UAE Business Guide booklet in 
Tehran, Farzanegan put the Iran-
UAE’s current trade at about $15 
billion, saying:” both sides are seeking 
to increase trade to $30 billion by 
2025.”
"Gold, diamonds, and metals such 
as aluminum, copper, and steel are 
among the UAE's largest trading 
items," he said, adding that Iran has 
always been one of the UAE's main 
suppliers of metallic raw materials, 
although the trade of such products 
between the two sides has declined 
due to the sanctions.
He further noted that the export of 
agricultural products and foodstuff 

to the UAE suffered the least 
damage from the sanctions and the 
coronavirus pandemic.
"In our relation with this country, the 
issue of investment has always been 
raised, but in recent years due to rising 
investment risks in Iran we could not 
define many joint activities with the 
UAE,” he added.
The UAE is Iran's top trading 
partner in terms of imports and 
the country’s third-largest export 
partner, indicating that many Iranian 
companies have put trade with the 
UAE on the agenda.
Farzanegan said that the UAE imports 
$260 billion of various products a 
year and is known as a trade hub in the 
region.
"If we can expand our trade with UAE, 
Russia, and Turkey, Iran's export 
capacity will grow significantly," the 
official added.

The value of 
Iran’s non-oil 
exports reached 
6.3$ billion in the 
first two months 
of the current 
Iranian calendar 
year (March 
-21May 21), 
up 48 percent 
compared to the 
last year’s same 
period.

Iran’s steel export hits 146% growth 
in current year

Exports from Iran’s industrial sector have 
increased by 80 percent since the beginning of 
the current Iranian calendar year (March 21) 
compared to the same period in the previous 
year, the head of Iran Small Industries and 
Industrial Parks Organization (ISIPO) said 
on Tuesday.



Cassis, speaking 
to a news 
conference after 
the 30-minute 
talks with Biden 
in Geneva, said: 

"The trouble is it hasn't 
been used enough, and 
why? Because there are 
transfers of funds that 
still require approval, and 
I think on this the U.S. is 
willing to accelerate their 
decisions so that this 
channel can be used to its 
full effect."
Biden and Swiss 
President Guy Parmelin 
also discussed ongoing 

negotiations to revive a 
big power agreement on 
Iran's nuclear programme 
that Washington ditched 
under former President 
Donald Trump, Cassis said.
"We talked about this 
nuclear agreement, about 
the intention of the United 

States to do everything 
it can to move things 
forward," he said.
"The situation is 
very difficult at the 
moment, you know that 
(presidential) elections 
will be held in Iran very 
soon and I think one 
should not have too high 

expectations.
"However it is clear that 
the intention of this 
American administration 
is to try to find a new path, 
which won't be easy, 
because there has been a 
long history of feuds," he 
added.

Kremlin on Biden-Putin 
Summit:
Calls to contain Russia not 
constructive
 Kremlin spokesman said that statements coming 
from the US about a necessity to contain Russia 
ahead of the Biden-Putin summit in Geneva are 
not constructive.
Russian President Vladimir Putin is traveling to 
Switzerland on Wednesday to meet with his US 
counterpart Joe Biden for bilateral talks. This 
would be their first meeting since Biden assumed 
the Oval Office.
Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that 
statements coming from the US about a necessity 
to contain Russia ahead of the Biden-Putin 
summit in Geneva "do not ease the general 
atmosphere".
“There are still vibes favoring the need to speak 
with Moscow through containment, through 
pressure, and so on. We all hear the words that 
Moscow will have to pay for this, for that. This, of 
course, does not ease the general atmosphere, 
but again I repeat: after all, both sides have the 
intention to speak, both President Putin and 
President Biden," the spokesman said as Sputnik 
reported.
Putin is "always clear" when it comes to 
"outlining the red lines for Russia," he added.
Meanwhile, Peskov argued that there is a positive 
sign in American rhetoric calling for a dialogue 
with Russia, which will be taken into account by 
President Putin.
Addressing the matter of Ukraine, a topic that is 
expected to be raised by two presidents during 
their bilateral talks, the spokesperson noted 
that Biden's statement about the possibility of 
Ukraine joining NATO will be taken into account 
by Moscow.  
"This is a new element. No such statements have 
been made before. Of course, in Moscow, we 
paid full attention to it. I have no doubt that, if 
necessary, the President will clearly outline our 
position," Peskov added. 
Putin and Biden will meet at Villa La Grange, 
near Lake Geneva in the afternoon to talk 
about strategic stability, cybercrime, the 
COVID pandemic, and a variety of other issues. 
Arms control is also expected to be one of the 
topics discussed by the two presidents, but the 
substance of these discussions "goes beyond the 
framework of bilateral relations", Peskov told 
Channel One Russia.
"Strategic stability applies to the whole world," 
the spokesman said. 
"Yes, the New START treaty was extended, 
there was a political decision of the Biden 
administration. This is a positive fact. But time is 
running out ... and negotiations need to be started 
urgently. These will be difficult, very complex 
negotiations," according to Peskov.

Swiss hail cooperative US approach to Iran 
after Biden talks

 U.S. President Joe Biden voiced support 
on Tuesday to speed up approval of the 
financial transfers needed to deliver more 
food and medicines to Iran through a Swiss 
h umanitarian channel, Swiss Foreign 
Minister Ignazio Cassis said.
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Rouhani calls on all Iranians to participate in Fri. 
election
Stressing that the Friday presidential election is a significant and crucial issue in the country, 
President Rouhani called on all Iranians to go to the polls.Speaking in the cabinet session on 
Wednesday, Iranian President Hassan Rouhani hailed the role and guidelines of the Leader 
of the Islamic Revolution and the efforts of the government in reaching the Iran nuclear deal 
known as JCPOA.Meanwhile, he criticized former US president Doland Trump who harmed 
the deal by his unilateral withdrawal from the JCPOA in 2018.Referring to Trump’s economic 
war against the Iranian nation, Rouhani described  Donald Trump as a criminal who caused 
many economic damages against Iranians in the past three years.Elsewhere in his remarks, he 
referred to the upcoming presidential election in Iran which will be held on Friday.
Stressing that the Friday election is a significant and crucial issue in the country, President 
Rouhani called on all Iranians to participate in the election.

Diplomats Discuss Promotion of Iran-Oman Ties
Iranian and Omani diplomats in a meeting in Muscat weighed plans for the expansion of 
relations between the two Muslim neighbors.
Ali Asghar Khaji, the Iranian Foreign Minister's senior adviser in special political affairs, held 
talks with Omani Foreign Minister Badr Al Busaidi during a visit to Muscat on Tuesday.
They talked about the latest developments in Iran-Oman relations, developments in Yemen, 
and other regional issues.Elaborating on Tehran's efforts to resolve the humanitarian 
issues and stop the war in Yemen, Khaji welcomed Oman's move to dispatch a delegation 
to Sana'a and its efforts to contribute to the peaceful resolution of the crisis in cooperation 
with the UN.The Omani minister, for his part, highlighted Muscat's efforts to stop the current 
humanitarian disaster in Yemen and contribute to the region's stability.He also hailed Iran's 
effective role in regional developments.During his stay in Muscat, Khaji also met Sheikh 
Khalifa Al-Harthy, the Deputy Foreign Minister of Oman for Political Affairs.
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London says 
successful 
outcome in 
Vienna talks not 
guaranteed
Referring to the Vienna 
talks on the revival of 
the Iran nuclear deal 
k nown as JCPOA, 
t he British Foreign 
secretary claimed that 
a successful outcome 
i n the talks is not 
guaranteed.
S peaking in UK 
parliament On Tuesday, 
B ritish Foreign 
secretary Dominic Raab 
claimed that Iran had 
not adhered to the 2015 
nuclear deal known as 
JCPOA.
S aying that London 
i s negotiating with 
E uropean and 
A merican partners, 
along with China and 
Russia, he said that his 
country expects Iran to 
return to full adherence 
to the deal.
H e also expressed 
c oncerns over Iran's 
stockpile of enriched 
u ranium and the 
activity of centrifuges 
and the production of 
metallic uranium.
All parties agree that 
Iran must return to full 
compliance, and that 
progress has been made 
in the Vienna talks, but 
a successful outcome is 
not guaranteed, he also 
claimed, while ignoring 
the Europeans' failure 
t o fulfilling their 
obligations.
S ince April, 
representatives from 
I ran and the P4+1 
g roup of countries 
have been holding talks 
i n Vienna aimed at 
revitalizing the JCPOA 
a nd bringing the US 
back to compliance. The 
US has sent a delegation 
to Vienna but it is not 
a ttending the JCPOA 
Joint Commission talks 
directly as Washington 
is no longer a party to 
the deal. It has, however, 
held separate talks with 
the other parties to the 
JCPOA.
Under former president 
Donald Trump, the US 
left the JCPOA in 2018 
a nd returned the 
sanctions that had been 
lifted against Tehran as 
part of the agreement. 
US President Joe Biden 
has said Washington 
i s willing to return 
t o the pact if Tehran 
f irst suspends its 
c ountermeasures 
t aken in response 
t o US violations and 
r eimposition of 
sanctions.
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The Russian and US leaders, Vladimir Putin and Joe Biden, 
may talk one-on-one if they want to and the duration of 
their negotiations is not limited, Kremlin Spokesman 
Dmitry Peskov said.
"The heads of state are the heads of state. If they believe it 
is necessary to talk one-on-one, they will talk one-on-one, 
and no one is fixing the time for presidents. This will be 
absolutely their choice," Peskov said, TASS reported.
According to the Kremlin spokesman, this is the question 
of expedience. "The agenda is so extensive that certainly, it 
will be very challenging to limit it to 4 or 5 hours of talks," 
he explained.
Speaking on why the initial schedule does not include a 
one-on-one meeting of the leaders, Peskov noted that this 
fact did not signal at all that the presidents were not ready 

for such talks. "This is a proposed format, and actually, 
they will start with communication between the two 
presidents, Foreign Minister Lavrov and the Secretary of 
State," he noted.
Moscow has noted that US President Joe Biden admitted 
that Ukraine could hypothetically join NATO. This is a 
new stance, such statements have not been made before, 
Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told Channel One.
"As for Ukraine, we heard that President Biden admitted 
that Ukraine could hypothetically join NATO," he said.
The Kremlin spokesman described this statement as "a 
new element." "Such statements have not been made 
before. Of course, Moscow took note of it," he pointed out.
Peskov was confident that, if need be, Putin will clearly 
outline Moscow’s stance on the issue. He thus answered 

t he 
question of whether 

the Russian leader would draw these "red lines" to 
his US counterpart during Wednesday’s talks in Geneva.
"Putin always expresses himself clearly in outlining the 
‘red lines’ for the Russian Federation, especially in such a 
difficult conversation that lies ahead today," he stressed.

News

Putin, Biden May Talk One-on-One If They Want to, 
Kremlin Says
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G7, NATO in No Position to 
Preach to Iran, Spokesman 
Says
Iranian Foreign Ministry Spokesperson Saeed 
Khatibzadeh pointed to the “disastrous” 
record of NATO and the Group Seven in the 
Middle East region, saying they are in no 
position to preach to Iran which is perceived 
as the anchor of regional peace.
In a post on his Twitter account on Tuesday, 
Khatibzadeh deplored the final communiqué 
issued on Monday by the heads of state and 
governments participating in the meeting of 
the North Atlantic Council in Brussels and a 
Sunday communiqué by the G7 summit.
“W/ a disastrous record in our region, NATO 
& G7 have no high ground to preach from—

particularly to Iran as an anchor of peace & 
security in the region,” he said.
T he spokesman added that “equating 
aggrieved and spoiler” is only an indicative of 
a “flawed and politicized approach.”
K hatibzadeh advised the G7 and NATO 
leaders to avoid lecturing others and abide 
by international law instead, alluding to the 
fact that both international bodies have on 
frequent occasions violated established 
n orms of international law through 
interference in other countries' affairs, 
especially with regard to Iran's nuclear 
program and its regional influence in West 
Asia. Press TV reported.
Both bodies demanded Iran in their final 
statements to scrap its totally peaceful and 
defensive missile program, ignoring the fact 

that Iran has announced time and again that 
the country’s defense program will never be 
up for any negotiations.
Both the G7 and NATO leaders claimed that 
they are committed to “ensuring that Iran will 
never develop a nuclear weapon.”
They also emphasized that the restoration 
and full implementation of the landmark 
nuclear deal, officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
between Iran and world powers would help 
all parties to address regional and security 
concerns. They welcomed “the substantive 
discussions between JCPOA participants” 
in the Austrian capital, Vienna, in which the 
US is also indirectly involved, which aim to 
“accomplish a return of the United States and 
Iran to their JCPOA commitments.”

Army Invites Iranians 
to Vote, Thwart Hostile 
Plots
 The Iranian Army highlighted the 
important role that a high turnout in the 
upcoming elections would play in foiling 
the enemy’s plots and supporting the 
Armed Forces.
In a statement released on Wednesday, 

the Army called on all Iranian people 
to take part in the June 18 elections 
t o frustrate the enemies’ plots and 
seditions.
While the adversaries have employed 
all of their media capacities to dissuade 
Iranians from voting in the upcoming 
e lections, the Army staff and their 
families will once again reaffirm their 
allegiance to the Islamic Republic by 
casting their ballots, it noted.

T he statement reminded the 
revolutionary and insightful people of 
Iran that their massive turnout in the 
Friday elections will thwart hundreds 
of plots against Iran and provide sturdy 
support for the Armed Forces.
In remarks on May 27, Leader of the 
I slamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei described the upcoming 
elections as a source of dignity and honor 
for the country.



27 poll stations prepared in 18 US states
 Iran's permanent envoy to the UN said 27 poll stations in 18 US states will receive the votes of 
Iranians living in the US for the upcoming Presidential elections.
Majid Takht-Ravanchi said that Iranian presidential elections are held in the United States, as 
in some other countries.
He added that in some US states there is more than one poll station but all the stations will start 
their job on Friday at 8:00 a.m. local time.
About holding Iranian Presidential elections in Canada, he described that "The Canadian 
government did not agree to hold elections.""Many Iranians live in Canada and are interested 
in taking part in the election," he said, "A poll station has been settled in Buffalo, adjacent to the 
Canadian border with Southern Ontario, to gather the votes of Iranians living n Canada."
The 2021 presidential election will be held on Friday. 

Mohsen Mehr-
Alizadeh, one of 
the candidates 
for the 13th Iran 
presidential election 
announced his 
retreatment from the 
Friday election.
Speaking to Mehr 
News Agency, 
Alireza Tajernia, a 
spokesman with 
M e h r -A l i z a d e h' s 
campaign, confirmed 
that the candidate 
has withdrawn his 
bid.
He said a statement 
has been sent to the 
Interior Ministry 
and the official 
announcement will 
come in hours. 
The 2021 
presidential election 
will be held on 
Friday. 
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Twenty-eight Chinese air force aircraft, 
including fighters and nuclear-capable 
bombers, entered Taiwan’s air defense 
identification zone (ADIZ) on Tuesday, the 
Chinese-claimed Island’s government said.
The incident came after the Group of Seven 
leaders issued a joint statement on Sunday 
scolding China for a series of issues and 
underscored the importance of peace and 
stability across the Taiwan Strait, comments 
China condemned as “slander”.
Asked at a news conference whether the 
military activity was related to the G7 
statement, Ma Xiaoguang, spokesman for 
China’s Taiwan Affairs Office, said it was 
Taiwan’s government that was to blame 
for tensions. Beijing believes the island’s 
government is working with foreign 
countries to seek formal independence.
“We will never tolerate attempts to seek 
independence or wanton intervention in the 
Taiwan issue by foreign forces, so we need 

to make a strong response to these acts of 
collusion,” Ma said.
Democratically-ruled Taiwan has 
complained over the last few months of 
repeated missions by China’s air force 
near the island, concentrated in the 
southwestern part of its air defense zone 
near the Taiwan-controlled Pratas Islands.
However, this time not only did the Chinese 
aircraft fly in an area close to the Pratas 
Islands, but the bombers and some of the 
fighters flew around the southern part of 
Taiwan near the bottom tip of the island, 
according to Taiwan’s defense ministry.
The fly-by happened on the same day the 
US Navy said a carrier group led by the USS 
Ronald Reagan had entered the disputed 
South China Sea.
“The Ronald Reagan Strike group did not 
interact with any Chinese military aircraft,” 
Carrier Strike Group 5 spokesperson 
Lt. Cmdr. Joe Keiley said in an emailed 
statement responding to questions 
on whether the Chinese aircraft had 
approached them.
“During the strike group’s South China Sea 
operations, all communications between 
ships and aircraft have been consistent with 
international norms and have not impacted 
our operations.”

US-led war games in North Africa have 
provoked controversy after Morocco, one of 
the hosting countries, said some drills would 
be held in Western Sahara, a territory it claims 
to rule.
The US has backed Morocco’s claims, but 
contradicted Rabat’s statement about the 
drills being held there.
During the massive “African Lion” war games 
in Morocco, the US-led international force 
practiced attacking Russian-made S-400 
Triumf air defense systems. Washington has 
objected to the S-400’s proliferation around 
the globe, sanctioning multiple nations for 
buying them, including its ally Turkey, and it’s 
possible Algeria has obtained them as well, 
Sputnik reported.
Mention of the drill involving simulated 
strikes against S-400s was made in a June 9 
Command Post exercise in Agadir, Morocco, 
footage of which was posted by the Pentagon 
as a B-roll video on its DVIDS media hosting 
site.
"Two strikes were conducted against those 
two S-400s," one person can be heard saying 
in the briefing room, adding they are “still 
awaiting battle damage assessments from 
yesterday's strike."
The drill was carried out by Southern 
European Task Force-Africa, a US Army 
formation that replaced US Army Africa 
after it was remarried with US Army Europe 
in November 2020. It’s never stated which 
weapons were used for the strike, but it’s 

likely to have been M142 High Mobility 
Artillery Rocket Systems (HIMARS), which 
feature in other media posted from the drills.
The War Zone notes that it’s not clear if 
Morocco’s neighbor and regional rival of 
Algeria has obtained S-400 systems, meaning 
the exercise isn’t necessarily aimed at Algiers’ 
military. It does have the slightly older 
S-300PMU-2, which is similar enough to 
the S-400 in terms of appearance to create 
ambiguity in reports alleging to show Algeria 
has obtained S-400s.
Regardless, other nations have definitely 
bought or are actively interested in buying 
their own S-400 systems, including of course 
Russia as well as China and Turkey, which 
have already received batteries. India’s will 
be delivered before the year is out; Belarus 
and Saudi Arabia are presently in talks; 
and Russia has offered the system to both 
Iran and Iraq. Buyers risk being sanctioned 
by the United States under its Countering 
America’s Adversaries Through Sanctions 
Act (CAATSA), which is intended to dissuade 
nations from buying advanced Russian 
military equipment.
Although the African Lion drills are annual, 
this year’s games have aroused particular 
fury after Morocco claimed some of them 
would be held in Western Sahara, a non-self-
governing territory to its south over which 
it has claimed sovereignty. In December 
2020, the US recognized Rabat’s claims 
in exchange for the North African state 
normalizing relations with Israel, and just a 
month earlier, war in the territory between 
the Moroccan forces and the indigenous 
Saharawi liberation group Polisario Front 
erupted for the first time since 1991.

After Massed Plane Incursion near Taiwan, 
China Says Must Respond to 'Collusion'

US practices bombing S400- batteries in ‘African 
Lion’ drill
The US military practiced bombing S400- batteries in 
controversial ‘African Lion’ war games in Morocco.

 China does not tolerate foreign forces intervening in Taiwan 
issues and has to make strong responses to such acts of 
“collusion”, the government said on Wednesday after the 
island reported the largest incursion to date of Chinese 
aircraft.
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N.Korea’s Kim says food 
situation ‘tense’ due to 
pandemic, typhoons
N.Korea’s Kim says food situation 
‘tense’ due to pandemic, typhoons
North Korean leader Kim Jong Un 
has said the country’s economy 
improved this year but called for 
measures to tackle the “tense” food 
situation caused by the coronavirus 
pandemic and last year’s typhoons, 
state media said on Wednesday.
Kim chaired a plenary meeting of 
the ruling Workers' Party's central 
committee on Tuesday to review 
progress on major policies and 
craft measures to resolve economic 

issues, according to the official KCNA 
news agency.
The committee set goals and tasks to 
achieve its new five-year economic 
plan outlined at its previous session 
in February, including increased 
food and metal production.
Kim said the overall economy had 
improved in the first half of the year, 
with the total industrial output 
growing 25% from a year before, 
KCNA said.
But there was "a series of 
deviations" in the party's efforts to 
implement the plans due to several 
obstacles, he said, singling out tight 
food supplies.
"The people's food situation is now 

getting tense as the agricultural 
sector failed to fulfil its grain 
production plan due to the damage 
by typhoon last year," Kim said.
The party vowed to direct all efforts 
to farming this year and discuss 
ways to tackle the COVID-19 
pandemic, KCNA said.
Kim called for steps to minimise 
impacts of natural disasters as a 
lesson from last year and key to 
attain this year's goal.
In January, Kim said his previous 
five-year economic plan had 
failed in almost every sector, amid 
chronic power and food shortages 
exacerbated by sanctions, the 
pandemic and floods.

Tehran University 
of Medical Sciences 
announces student 
exchange call with one of 
Spain’s universities
 Tehran University of Medical Sciences 
announced student exchange call 

with Spain’s University of Santiago de 
Compostela for five months.“Due to 
the university's past collaborations 
with the University of Santiago de 
Compostela in student exchange 
projects, it has been possible for 
eligible students to attend the Spanish 
university for five months with EU 
financial support,” according to 

the call for paper.Accordingly, PhD 
students in the schools of medicine, 
dentistry, pharmacy, health, new 
medical technologies and nutrition 
and dietetics who have approved 
their proposal, are required to submit 
the required documents to the 
International Vice Chancellor office of 
their schools.



دلیلیبرافزایشقیمتمسکنبعدازانتخاباتنمیبینم
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدامات دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات بر خانه های خالی 
و کنترل بازار اجاره در ثبات بازار مسکن موثر بوده و بعد از انتخابات نیز دلیلی بر افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.

محمود محمودزاده اظهار کرد: بازار مسکن یک بازار چندوجهی است که نوسانات آن چندان به موضوعات درون 
بخشی مربوط نمی شود و بازارهای موازی روی آن تاثیر می گذارد.

وی افزود: طی حدود سه سال گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی شد به طور مطلق گفت این 
موضوع ناشی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش یا دستگاه است و یک بعدی به آن نگاه کرد. در حال حاضر نیز 

همینطور است. اما قطعا برنامه های وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای اخیر تاثیرگذار بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است گفت: طرح 

اقدام ملی مسکن، مالیات خانه های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما 
تاکید می کنم که نمی توان از این موارد به عنوان عوامل اصلی کاهش قیمت ها نام برد.

محمودزاده درباره پیش بینی بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
نمی بینم و امیدواریم هرچه جلوتر می رویم با به ثمر رسیدن پروژه های وزارت راه و شهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخودار شود.

جزئیاتمهمازپرداختوامضروریبازنشستگان
علی دهقان کیا از وعده سازمان برای پرداخت مابه التفاوت فروردین سایر سطوح در تیرماه خبر داد.

 علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران  در ارتباط با پرداخت مابه التفاوت فروردین 
بازنشستگان گفت: در این رابطه زیاد پیگیری کردیم؛ چند جلسه متوالی با مسئوالن امر و مقامات سازمان 
داشتیم. کانون ها و فعاالن صنفی همگی فشار آوردند که اعتبار مورد نیاز در خردادماه فراهم شود اما متاسفانه 

این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: پرداخت مابه التفاوت فروردین سایر سطوح، چیزی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ قول 

دادند این اعتبار به زودی فراهم و در تیرماه پرداخت انجام می شود.
دهقان کیا تاکید کرد: امیدواریم هرچه زودتر به وعده ی خود عمل کنند و مابه التفاوت فروردین بازنشســتگان هرچه زودتر 

پرداخت شود.
رئیس کانون بازنشستگان تهران در ارتباط با افزایش مبلغ وام بازنشستگان گفت: وام ضروری بازنشستگان کارگری از پنج میلیون تومان به هفت 
میلیون تومان افزایش یافته و همه ی مجوزهای آن نیز صادر شده است. قرار است وام هفت میلیون تومانی از تیرماه پرداخت شود و اگر مشکلی نباشد، 

ثبت نام آن از ابتدای تیرماه آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران
گـــزارش
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در اینجا خودروساز 
باید مطلع باشد 

که قرار است با چه 
کالس خودرویی 

رقابت کند؟ آیا 
خودرو های دست 

دوم نیز شامل 
واردات می شوند یا 
فقط خودرو های نو 

قرار است وارد شود؟

اقتصاد ایران
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در اردیبهشت امسال نسبت به سال 
گذشته

 قیمت مرغ
 بیش از ۲ برابر شد

آمار منتشــر شده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت )صمت( 
نشان می دهد که از بین انواع برنج، 
 گوشت و شــکر که وضعیت قیمت 
آن ها در اردیبهشت ماه امسال منتشر 
شده، قیمت تمام کاالها بین ۴۰ تا 
۱۲۳ درصد نســبت به اردیبهشت 

سال گذشته افزایش داشته است.
بر اساس این آمار بیشترین افزایش 
قیمت در اردیبهشت امسال مربوط 
به گوشــت مرغ تازه بوده که قیمت 
آن با ۱۲۳.۲ درصد افزایش از حدود 
۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در اردیبهشت 
سال ۱۳۹۹ به بیش از ۲۵ هزار تومان 
در ماه مشابه ســال جاری رسیده 
است. البته اخیرا قیمت این محصول 
به ۳۰ هزار تومان هم رسیده و این در 
حالی است که نرخ مصوب مرغ ۲۴ 

هزار و ۹۰۰ تومان است.
اواخر ســال گذشــته نیز وضعیت 
نابســامانی در بازار مــرغ حاد بود 
که باعث ایجــاد صف های طوالنی 
برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم 
بازار در شــرایط کرونایی شد. این 
در حالی اســت که نهاده های دام و 
طیورهمچنــان ارز دولتی دریافت 
می کنند و مرغ به قیمت مصوب باید 
در دسترس عموم مردم باشد. اما در 
شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی 
می گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور 
بوده و هیچ کمبودی در این زمینه 
وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت 
صمت انداخته کــه وظیفه نظارت 
بر بازار و برخورد با گرانفروشــی را 
دارد، مسئوالن وزارت صنعت معدن 
تجارت )صمت(  می گویند قرارگاه 
ساماندهی مرغ مســئول تامین و 
توزیع این کاالســت؛ بنابراین این 
وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه 
ندارد که بخواهــد اظهارنظر کند. از 
طرف دیگــر گزارش هایی از کمبود 

مرغ در بازار نیز منتشر شده است.

  افزایش قیمــت برنج ایرانی 
نصف برنج خارجی

بعد از مرغ، قیمت برنــج تایلندی 
بیشــترین افزایش را داشــته که 
قیمــت آن در این مدت بــا ۸۶.۲ 
درصد افزایش به حــدود ۱۴ هزار 
و ۳۰۰ تومان رســیده است. قیمت 
برنج پاکســتانی نیز با ۷۲.۲ درصد 
افزایش به ۲۴ هــزار و ۶۰۰ تومان 

رسیده است.
اما افزایش قیمت در برنج های داخلی 
کمتر بوده است؛ به طوری که قیمت 
برنج طارم اعال و داخلی هاشــمی 
درجه یک در این مــدت به ترتیب 
۴۲.۱ و ۴۰.۱ درصد افزایش داشته 
و در اردیبهشت امسال  به حدود ۳۵ 
هزار و ۳۰۰ تومان و ۳۴ هزار تومان 

رسیده است.

  شکر سومین کاال با بیشترین 
گرانی

اما در اصل رتبه ســوم بیشــترین 
افزایش قیمت به شکر می رسد که 
قیمت آن در اردیبهشــت امســال 
۷۶.۳ درصد نســبت به ماه مشابه 
ســال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ 
به طوری که قیمت هر کیلوگرم شکر 
سفید از ۷۰۰۰ تومان در اردیبهشت 
سال قبل به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان در 

ماه مشابه امسال رسیده است.
البته مشــاهدات میدانی نشــان 
می دهد قیمت شکر نیز در بسته های 
۹۰۰ گرمی در مغازه ها به ۱۵ تا ۱۸ 
هزار تومان رســیده اســت. این در 
حالی است که بر اساس سامانه ۱۲۴ 
همچنان باید قیمت هر کیلو شکر 
بســته بندی ۸۷۰۰ تومان و قیمت 
هر کیلو شکر فله ۷۳۰۰ تومان باشد. 

ایسنا
خـــبـــر
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صنعتگران داخلی پس از 
آن، اقدام به داخلی سازی 
خودروهای داخلی کردند 
و کمر همت را بستند تا این 
صنعت ســرپا بماند. سال 
گذشته بعد از گذشت سه 
سال از ممنوعیت، خبرهایی 
از برداشــتن ممنوعیت واردات به گوش 
رســید.  چندی پیش مهدی دادفر دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو  با اشــاره به 
فعالیت مثبت وزیر صمت، گفت: آقای رزم 
حسینی نگاه بســیار دقیقی دارد و بسیار 
مناســب فعالیت می کند. اکنون دستور 
داده که مشکالت واردات خودرو در کمیته 
خودرو بررسی شود که خود این تصمیم 
نشان دهنده این است که دیگر با جنجال 
قرار نیست کار انجام شود و کار ها بهتر از 

گذشته پیش خواهد رفت.
دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو بیان 
کرد: نگاه وزیر صمت این است که خودرو 
انحصــاری اســت و قصــد دارد واردات 

 خودرو را آزاد کند که نگاه کامال منطقی
 دارد.

در زمان های گذشته که واردات خودرو آزاد 
بود و تجار به راحتی خودرو وارد می کردند، 
خودروسازان کشور دچار ضعف بودند و از 
این رو تولیدات داخلی به شدت ضعیف بود 
و تنوع محصوالت هم نداشــتیم. به گفته 
کارشناســان صنعت خودرو اگر بناست 
واردات خودرو آزاد شــود، باید اقداماتی 
صورت گیرد کــه اول از همه ارز مورد نیاز 
را تامین کرد که در شرایط کنونی این کار 

امکان پذیر نیست. 
حاال از این صحبت می توان برداشت کرد 
که از ســال ۲۰۱۷ تاکنون هیچ وارداتی 
نداشتیم و به دلیل تحریم ها مونتاژ خودرو 
هم نداشــتیم، به نوعی می تــوان گفت 
خودروســاز های چینی هم از ترس قطع 
شدن ارتباطشان با آمریکا ارتباط خود با 
کشورمان را هم قطع کردند. اما حاال این 
رویه گویا کمی بهتر شده است، یعنی این 
روز ها شــاهد فروش فوری و پیش فروش 
انواع خودرو های مونتاژی در کشور هستیم.

زمانیکــه در رفــت و آمــد در بزرگراه ها 
هستیم،  روی بیلبورد های شهری تبلیغ 
انواع خودرو هایی را مشاهده می کنیم که 
قطع به یقین در داخل ساخته نشده اند و به 
صورت مونتاژ قرار است به بازار عرضه شوند.  
در ایــن ۳ ســالی کــه تحریــم بودیم، 
خودروسازان در تالش بودند صنعت خودرو 
را سرپا نگه دارند و به نوعی همانند بسیاری 

از خودروســازهای جهان به خودکفایی 
کامل برسیم و از مونتاژ کاری خارج شویم، 
اما حاال گویا قرار است با رویکرد جدید به 
قبل از تحریم ها برگردیم و مونتاژ در داخل 
کشور رونق پیدا کند!  البته که این روش 
آنچنان هم منطقی نیست و به گفته علی 
علیلو رئیس سابق کمیته تحقیق و تفحص 
مجلس شورای اســالمی، قطعات داخلی 
خودرو تولید خوبی دارد و بالغ بر ۵۰۰ هزار 
یورو از ارزبری فعلی را نیز می توان کاهش 
داد اما گویا زور راحت طلبی صنعت خودرو 
در مونتاژ بر تولید قطعات داخلی می چربد.

  رونق خرید  و فروش خودروهای 
چینی در بازار!

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره 
به رونق خرید و فروش خودروهای چینی 
در بازار، گفــت: خودروهای چینی که به 
تازگی در بازار به فروش می رسند به صورت 
CKD  وارد و داخل کشور تولید می شود و 
  CBU  به هیچ عنوان خودرویی به صورت
وارد کشور نمی شود.  او بیان کرد: ۲۰ درصد 
خودروهایی که در داخل کشور به فروش 
می رود ساخت داخل است و تمام قطعات 
آنها از چین وارد می شود. به دلیل شفاف 
بودن فضای واردات خــودرو، هیچ گونه 
واردات انحصاری و قاچاقی انجام نمی شود.

علی قاسمیان کارشناس صنعت خودرو  
در مورد موضوع واردات خــودرو، گفت: 
اصوال یکی از موضوعاتی که آحاد جامعه 

بر روی آن اتفاق نظر دارند داشــتن یک 
خودروی با کیفیت و در عین حال شیک و 
زیبا و همچنین برخورداری از حق انتخاب 
و تنوع باال حین خرید خودرو است. یکی از 
ابزار هایی که می تواند در تحقق این هدف 
اثرگذار باشد اتصال به بازار های خودروی 
جهانی و تولید کنندگان متنوع با رویکرد ها 
و دیدگاه های مختلف در توســعه خودرو 
است.او ادامه داد: در نتیجه ایران نیز از این 
موضوع مستثنی نیست؛ بنابراین در حالت 
معمولی یعنی در صورتیکه شرایط کشور 
ما نیز مانند دیگر کشــور های دنیا باشد، 
واردات خودرو به کشــور ما نیز می تواند 
مثبت و مفید باشد. اما نکته آنجاست که به 
خصوص در سال های اخیر، شرایط کشور ما 
با دیگر نقاط دنیا متفاوت است؛ بنابراین اگر 
واردات خودرو به کشور ما تحت شرایطی 
که به برخی از آن ها در ادامه اشاره می گردد 

صورت نگیرد نه تنها مفید نخواهد بود که 
آسیب های جبران ناپذیری را ممکن است 

موجب شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در 
ابتدا باید توجه داشت در صورتی که قرار 
است واردات خودرو صورت بگیرد، این کار 
باید طی یک برنامه ریزی طوالنی مدت و 
اطالع قبلی خودروساز صورت بگیرد، بدین 
معنی که به عنوان مثال یک مدت ده ساله 
به خودروساز بدهیم و او را مطلع کنیم که 
ده سال دیگر واردات خودرو به کشور تحت 

یک برنامه مشخص صورت خواهد گرفت.
قاســمیان ادامه داد: در اینجا خودروساز 
باید مطلع باشد که قرار است با چه کالس 
خودرویی رقابت کند؟ آیا خودرو های دست 
دوم نیز شــامل واردات می شوند یا فقط 
خودرو های نو قرار است وارد شود؟ یا مثال 
وضعیت گمرکی چه خواهد بود؟ آیا قرار 

اســت مالیات گمرکی صفر شود یا  صرفا 
درصد آن کم شود؟ اگر قرار است کم شود 
چند درصد قرار است کم شود؟ یا بعنوان 
مثال قرار است با چه شیبی طی چند سال 
بعد به صفر درصد برسد. به هر حال وضع 
مالیات گمرکی در همه جــای دنیا یک 
راهکار پذیرفته شده برای رونق تولید داخل 

و اشتغالزایی است. 

  ورود خودرو خارجی به کشــور 
ممنوع است

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو 
گفت: ورود خودرو به کشور ممنوع است، 
در نتیجه برخی از شرکت های خودروساز 
خود اقدام به مونتاژ خــودرو می کنند و 
اینگونه عوارض ورود هم نمی دهند. کشور 
ما صنعت خودروسازی ندارد و بهتر است 

بگوییم ما صنعت مونتاژکاری داریم.

واردات خودرو ممنوع، مونتاژ آزاد! 

داخلیسازیبهچهقیمتی؟
خودروسازی در دنیا با تجربه های مختلفی رو به روست اما ایران 
همچنان با مشکل ساخت قطعات و قبول این توانایی دست و 
پنجه نرم می کند.  از سال 97 واردات خودرو ممنوع اعالم شد و 
پس از آن اجازه ورود خودروهای خارجی به کشور داده نشد. به 
دنبال آن و اعمال تحریم ها، بسیاری از نمایندگی های خودروهای 
خارجی از بازار ایران رفتند و صنعت خودروی کشور به دست 

صنعتگران ایرانی چرخید.

خودرو

ارزان ترین خودروهای دنده اتوماتیک بازار ایران
در این مطلب، تعدادی 
از خودروهــای دنده 
اتوماتیک پرفروش و 
ارزان بازار ایران را بررسی کرده ایم. فهرست 
پیشنهادی مدل های متنوع با کالس قیمتی 

کمتر از یک میلیاد تومان را شامل می شود.

 ارزان ترین خودرو دنده اتوماتیک؛ ساینا 
و کوییک اتوماتیک

با توجه به مشابهت فنی ســاینا و کوییک، تفاوت 
خاصی بین مدل دنده اتوماتیک این خودروها دیده 
نمی شــود. در بازار آزاد، کوییک و ســاینا خودکار 
حدود ۱۸۰ میلیون تومان قیمت دارند و ارزان ترین 
خودروهای ایران هســتند که نیاز به تعویض دنده 

دستی را رفع می کنند.

وزن خالص کوییک و ســاینا مجهز به جعبه دنده 
CVT حدود ۱،۱۰۰ کیلوگرم است و پیشرانه ۱٫۵ 
لیتر با قدرت ۸۷ اسب بخار، سرعت گیری صفر تا صد 

کیلومتر بر ساعت را به ۱۵ ثانیه می رساند. 

 خودرو پژو ۲06 و ۲07 اتوماتیک
تولید پژو ۲۰۶ اتوماتیک به نام تیپ ۶ حدود َده سال 
پیش آغاز شد؛ اما تا امروز ادامه پیدا نکرد. نمونه های 
صفرکیلومتر این محصول کم یاب هستند؛ اما به دلیل 
بهره گیری از پیشــرانه ۱٫۶ لیتری برای خودرویی 
با وزن خالــص ۱،۱۰۰ کیلوگرم و میانگین مصرف 
ســوخت ۷ تا ۸ لیتر در صد کیلومتر، بیش از ۲۰۰ 

میلیون تومان قیمت دارند.

پــژو ۲۰۷ اتوماتیک بهترین گزینه بــرای افرادی 
اســت که ۲۰۶ تیــپ ۶ را تجربه کرده انــد. البته 
بسیاری از کارشناسان عملکرد فنی این خودرو را 
معادل ۲۰۶ تیپ ۶ نمی دانند؛ چراکه اســتهالک و 

هزینه نگه داری ۲۰۷ دنده اتوماتیک بیشتر است. 
پیشرانه و جعبه دنده چهارسرعته اتوماتیک در این 
خودروها مشابه است و ســرعت گیری صفر تا صد 
کیلومتربر ساعت را در ۱۲ ثانیه فراهم می کند. در 
بازار آزاد، ۲۰۷ دنده اتوماتیک با قیمتی حدود ۳۵۰ 

میلیون تومان معامله می شود.

 پژو پارس دنده اتوماتیک
هزینه خریــد پارس اتوماتیک در مقایســه با ۲۰۷ 
اتوماتیک کمتر اســت؛ اما این خودرو نیز به تعداد 
محدود تولید شده و نســبتا گران است. پژو پارس 
اتوماتیک به قیمت ۳۰۰ تا ۳۳۰ میلیون تومان در 
بازار آزاد فروخته می شــود؛ درحالی که مدل دنده 
دستی اش با پیشــرانه TU۵، حدود ۲۵۰ مییون 

تومان قیمت دارد.

پژو پارس اتوماتیک با موتــور TU۵ قدرت ۱۰۵ 
اسب بخار و گشتاور ۱۴۲ نیوتن متر فراهم می کند تا 
این خودرو ۱،۲۰۰ کیلوگرمی برای رسیدن به سرعت 
صد کیلومتر بر ساعت، به ۱۵ ثانیه زمان نیاز داشته 
باشــد. پارس اتوماتیک با جعبه دنده چهارسرعته 
AL۴ تولید می شود که از دید رانندگان، عملکردش 

ضعیف و سرعت تعویض آن ُکند است.

   ام وی ام 315 اتوماتیک 
در ســال های اخیر، واردات خودروهای چینی به 
ایران محدود شده است. با توقف مونتاژ انواع برلیانس 
به دست ســایپا، حاال ام وی ام ۳۱۵ مدیران خودرو 
ارزان ترین مدل دنده اتوماتیک ساخت چین در بازار 
کشور محسوب می شود. هم اکنون، مدیران خودرو 
این محصول را با قیمت ۴۲۲ میلیون تومان و موعد 
تحویل ۳۰ روزه به صورت شــرایط نقد و اقســاط 

پیش فروش می کند.

برخالف محصوالت ایران خودرو و ســایپا، تفاوت 
زیادی بین ام وی ام ۳۱۵ اتوماتیک با مدل دنده دستی 
وجود دارد. عالوه بر سپر جلو و ظاهر بیرونی متفاوت، 
داشبورد و طراحی داخلی ۳۱۵ اتوماتیک نیز فراتر 
از نسخه ساده است. داشبورد این محصول جدید به 
X۲۲ بسیار شبیه است و نمایشگر لمسی ۸ اینچ آن 
امکانات به روزی دارد؛ مثل ناوبری ماهواره ای فارسی، 
رابط بلوتوث، حسگر عقب و دوربین پارک. پیشرانه 
۳۱۵ اتوماتیک مشابه مدل دنده دستی و از نوع ۱٫۵ 
لیتر تنفس طبیعی با قدرت ۱۰۷ اسب بخار است. 
این مدل ۱۲٫۵ ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت 
صد کیلومتر بر ساعت می رسد و میانگین مصرف 

سوختش ۷٫۵ لیتر در صد کیلومتر است.

 ام وی ام X۲۲ الکچری اتوماتیک 
کوچک ترین کــراس اور بازار ایران کــه هنوز روی 
خط مونتــاژ باقی مانده، ام وی ام X۲۲ اســت. این 
محصول با نسخه های مختلف مجهز به جعبه دنده 
دستی نیز تولید شد؛ اما از سال ۱۳۹۹ به بعد، فقط با 
مدل اسپرت الکچری و جعبه دنده اتوماتیک عرضه 
می شود. مدیران خودرو این محصول را با قیمت ۴۹۸ 

میلیون تومان پیش فروش می کند.

ام وی ام X۲۲ از پیشــرانه ۱٫۵ لیتــر بــا قــدرت 
۱۰۵ اسب بخار اســتفاده می کند؛ به همین دلیل، 
چندان پرشتاب و قدرتمند نیســت. این کراس اور 
کوچک ۱۵ ثانیه بعد از شــروع حرکت به سرعت 
صــد کیلومتر بــر ســاعت می رســد و میانگین 
 مصرف ســوخت آن ۷ تا ۸ لیتــر در صد کیلومتر 

است.

S3 جک  
کراس اور انــدازه کوچک جک با نــام S۳ در ایران 
عرضه می شود. این محصوِل مونتاژ کرمان موتور فقط 
با جعبه دنده اتوماتیک CVT در بازار ایران حضور 
دارد و به پیشرانه ۱٫۶ لیتر تنفس طبیعی مجهز است. 
این خودرو ۱۰۷ اسب بخار قدرت و ۱۵۵ نیوتن متر 
گشتاور  تولید می کند. ســرعت گیری صفر تا صد 
کیلومتر بر ساعت جک S۳ تقریبا ۱۴ ثانیه و میانگین 

مصرف سوختش ۷ لیتر در صد کیلومتر است.

زومیت
گــــزارش

بازار

کسب و کار

قیمت گوشی )محدوده 5 میلیون تومان(
آنچه در زیر می آید قیمت انواع موبایل ۴تا ۵میلیونی در سطح بازار تهران است؛

چه عواملی بر بازار کار کشور اثرگذار است؟
یک مقام کارگری با بیان اینکه قوانین بین المللی در اقتصاد و بازار کار کشور تاثیرگذار است، ایجاد 
اشتغال گسترده در کشور را نیازمند رفع بروکراسی های اداری، کوتاه شدن فرایند صدور مجوز و 

اصالح نظام مالیاتی و بانکی دانست.

علی اصالنی توسعه اقتصادی را در ایجاد اشتغال موثر خواند و گفت: اگر بخواهیم خود را در بحث اشتغال با برخی 
کشورها مقایسه کنیم آمارها متفاوت خواهد بود چرا که رشــد اقتصادی آنها به گونه دیگری است و به این باور 
رسیده اند که برای از بین بردن بیکاری و فراهم کردن آسایش مردم باید تولید را تقویت کنند و تولید ناخالص 

داخلی را افزایش دهند.
وی افزود: امروز بسیاری از کشورها از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند و از این 

طریق تبادالت تجاری و اقتصادی خود را پیش می برند.
رییس کانون شورای اسالمی کار البرز افزود: باید بپذیریم قوانین بین المللی در اقتصاد و بازار کار ما اثرگذار است 

لذا اگر ایجاد شغل در کشور سخت است به دلیل عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر این مسأله است.
اصالنی تحریم و عدم اجرای برنامه را از جمله عوامل بیرونی دانست و گفت: اگر امروز برق برخی کشورها را تامین 
می کنیم و در پرداخت پول آن مشکل داریم، به دلیل عدم گشایش ال سی بانکی است که تحت تاثیر تحریم ها 

تبادالت بانکی ما را دچار مشکل کرده است.
وی بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید کرد و گفت:طی سالیان سال یکی از بزرگترین درآمدهای 
کشور، از محل فروش نفت بوده و طبیعی اســت که وقتی این درآمد کاهش یابد در بخشهای مختلف اقتصاد از 
جمله بازار کار تاثیر می گذارد لذا باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمد از این راه برویم تا اقتصاد 

و اشتغال و درآمدهای کشور کمتر تحت تاثیر مسایل بیرونی قرار بگیرد.
این مقام مسئول کارگری، بروکراســی های اداری را از جمله عوامل درونی موثر در عدم ایجاد شغل دانست و 
گفت:باید فرآیند صدور مجوز را کوتاه کنیم تا افرادی که درصدد راه اندازی کسب و کار هستند مایوس و دلسرد 

نشوند.
به گفته اصالنی،  ایجاد اشتغال میلیونی و گسترده در کشور نیازمند اصالح بسیاری از قوانین از جمله قانون کار، 

صادرات، تجارت، گمرک و نظام های بانکی و مالیاتی است.



 منشی خانم، تمام وقت
  آشنایی با ICDL،   بایگانی مدارک

  روابط عمومی باال
  حقوق ثابت،   ناهار

 متقاضیان رزومه خود را صرفا از طریق واتس آپ ارسال 
نمایند. لطفا از هرگونه تماس تبلیغاتی خودداری شود.

اتوبان اصفهان تهران، بعد از پاالیشگاه اصفهان
)Whatsapp( 09137671152

  فروشنده آقا، تمام وقت
  مجرب،   بابت کار عمده فروشی لباس زیر

  ساعت کار: 8:30 تا 7 شب
  حقوق حدودا 2/500/000 میلیون

  پورسانت،   بیمه قابل افزایش
03132242572    ،09900149448

 مدیر سایت خانم، پاره وقت
  بصورت حضوری در محل شرکت

  ساعت کاری 8 - 14
  مسلط به مدیریت سایت و سئو

  حقوق اداره کار،   بیمه تامین اجتماعی
03132339167    ،09138661108

  نیروی خدماتی خانم    امور  نظافت  و  آبدارخانه   
کار در  دفتر شرکت

 قرارداد پیمانی ،  بدون بیمه 
34405595 ،09364950532

نیروی  نصاب و  خدمات پشتیبان
تعداد مورد نیاز: سه نفر

نیروی کار  فنی، آشنا به لوله کشی و تاسیسات
مجرد

قابلیت انجام ماموریت های برون شهری
info@radteb.com :ایمیل

  تلفن: 03195012366, 03195012367

تکنسین الکترونیک آقا، تمام وقت
 از دارندگان مدرک دیپلم و فوق دیپلم برق و الکترونیک 
خواهشمند است بین ساعات 8:30 تا 13:30 و 15 تا 18 
با شماره تلفن تماس حاصل نمایند یا رزومه خود را به 

واتس اپ زیر ارسال نمایند.
03133366257    ،)Whatsapp( 09900153469 

 نظافتچی، تمام وقت
  حقوق ثابت،   سرویس ایاب ذهاب

  بیمه تامین اجتماعی
09334193038

)Inventor نقشه کش)آشنا با نرم افزار  
 حداقل یک سال سابقه کار مرتبط

 حداکثر سن 30 سال 
 مسلط به زبان انگلیسی تخصصی
ارسال رزومه به ایمیل یا واتساپ: 

career@pouladin.com :ایمیل
  تلفن: 09380098176 )واتساپ(

 مسئول فنی آقا
حداکثر سن 35 سال

فوق دیپلم یا لیسانس فنی
آشنا به قطعه سازی، قالب سازی، ریخته گری، تزریق 

پالستیک و خدمات فنی
دارای حداقل دو سال سابقه مرتبط

استان و شهر مورد نیاز: اصفهان
joboffer@isfahanswitch.com :ایمیل

  تلفن: 09140263798 )واتساپ(

برقکار آقا، تمام وقت
PLC مسلط به اینورتر و  

شهرک صنعتی اشترجان             09307379730

استخدام 9 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر
**  تکنسین فنی

**   مهندس مکانیک
**   مهندس مکاترونیک

**   کارگر فنی
**   تکنسین ساخت و تولید

**   نیروی تعمیرات و نگهداری آقا
**   کارشناس مسئول)کنترل کیفیت(

**   کارشناس اداری آقا
**   نگهبان آقا
03135721110

fks.edari@gmail.com

به دونفرنیروی کار  خانم طراح  معماری مســلط 
به  اتوکــد و اســکیچاپ محدوده خانــه اصفهان 

ملک شهرنیازمندیم.
 حقوق بسته به  تسلط

09136840024

یک کارخانه در اصفهان )محل کار: منطقه صنعتی دولت 
آباد( جهت تکمیل کادر خود به  حســابدار و  کارمند 

)خانم( نیازمند است.
 شرایط: بصورت پاره وقت و تمام وقت

  تلفن: 09131188077, 32655493 

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

کارشناس  واردات   با مدرک کارشناسی مرتبط
 مسلط به زبان انگلیسی،  مسلط به قوانین بازرگانی

 دارای حداقل دوسال سابقه کار در زمینه واردات
 مسلط به کامپیوتر

 جهت یک شرکت تولیدی در شهر اصفهان
09133158303
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ایالن ماسک بازار را دستکاری می کند! 
اریک نورم گفت: ایالن ماسک با ایجاد ترس و هیجان بازار را دستکاری می کند، دقیقا همان کاری که بورس 

انجام داد.
 اریک نورم، بنیانگذار CoinSwap گفت: توانایی ایالن ماسک در حرکت دادن بازار ارزهای دیجیتال با 
توئیت های خود خطری برای یک سرمایه گذار متوسط   است، اما توئیت های مدیر عامل تسال می تواند در 

بلندمدت باعث جذب سرمایه برای بازار باشد.
نورم اشاره کرد که تمایل ماسک به توئیت در مورد بیت کوین، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال اندکی پس از 

ممنوعیت توئیت زدن در رابطه با شرکت خودش از سوی کمسیون بورس و اوراق بهاردار آمریکا افزایش پیدا کرد.
همچنین نورم گفت: »ایالن ماسک با ایجاد ترس و هیجان بازار را دستکاری می کند، دقیقا همان کاری که بورس انجام داد. پس 

از اینکه از سوی کمسیون بورس از توئیت زدن در رابطه با شرکت خودش منع شد، تمرکز خود را روی ارزهای دیجیتال گذاشته است و به دلیل 
قانونی نبودن این بازار می تواند در فضای مجازی در رابطه با این بازار فعالیت کند و بازار را دستکاری کند.«

به عقیده نورم بازار فعال در تصمیمات متناقضی گیر کرده است. چند وقت پیش تسال بیت کوین را به عنوان ارز پرداخت انتخاب کرد اما بعدا 
از مدتی دوباره منصرف شد که این ریزش بازار را به همراه داشت. اخیر تسال دوباره اعالم کرده بیت کوین را به عنوان ارز پرداخت می پذیرد.

ایجاد یک کسب وکار می تواند 
فشار مالی روی شما بیاورد. 
اگر شما یک کار پاره وقت یا 

تمام وقت دارید، می توانید قبل 
از اینکه از شغل خود استعفا 

دهید، ابتدا آنچه را الزم است 
یاد بگیرید تا در کسب وکار خود 

استفاده کنید

،،
تجارت نیوز

یادداشـــت
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چگونه در پساکرونا یک استارت آپ راه اندازی کنیم؟

اگر به گذشــته نگاه کنیم می بینیم که بحران ها لحظه ها و 
زمان مناسبی برای ایده های جدید، نوآوری های خالقانه و 
سیستم های تازه است. بعضی از مشهورترین شرکت های 
جهان که امروزه نام آنها را همه جا می بینیم و می شنویم، بالفاصله پس از بحران 
اقتصادی ســال 2008 راه اندازی شدند. از این شــرکت ها می توان به واتس اپ 
)WhatsApp(، اوبر )Uber(، گروپون )Groupon(، اســلک )Slack( و 

ایربی ان بی )AirBnB( اشاره کرد.

بحران اقتصادی که در حال حاضر به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا یا کووید ۱۹ با آن 
درگیر هستیم، می تواند به شدت طاقت فرسا و ترسناک باشد، اما شرایط فعلی می تواند لحظه ای 
باشد تا کارآفرینان جوان ایده های بلندپروازانه شان را به واقعیت تبدیل کنند و استارت آپ رویایی 
خود را راه اندازی کنند. ممکن است ارائه و معرفی ایده و کسب سرمایه اولیه سخت تر از گذشته 
باشد، اما درک بازار و نیازهای شخصی مصرف کننده )و همچنین سازگاری و انطباق شخصی 

خودتان در زمان بحران( می تواند به شما کمک کند تا کارتان را پیش ببرید.
در این مقاله نکاتی کاربردی برای ادامه فعالیت استارت آپ های موجود و همچنین راه اندازی 
استارت آپ جدید ارائه شده است که می خواهند در طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده سرمایه کسب وکارشان 

را افزایش دهند و یا سرمایه اولیه را کسب کنند.

   1- رک و راست باشید – چه تاثیری دارد؟
از خودتان بپرسید: آیا اتفاقات و وقایع اخیر در جهان تاثیری روی اهمیت محصول 
من داشته است؟ آیا ایده من هنوز هم می تواند جوابگوی نیازهای قبلی باشد؟ آیا الزم 
است که ایده را بر اساس واقعیت جدید به روزرسانی کنم؟ آیا محصول، پیشنهادها، 
فناوری، قیمت گذاری، کانال های توزیع و مکان جغرافیایی هدف دچار تغییرات و یا 
انطباق هایی شده است؟ به این سواالت صادقانه پاسخ دهید. بحران برخی از نیازهای 
خاص بازار را کاهش خواهــد داد و باعث افزایش بعضــی از نیازهای دیگر خواهد 
 شد. برای رفع نیازها و شــرایط جدید بازار، باید استارت آپ خود را با بازار هماهنگ

 کنید.
به عنوان مثال، آتنا سکیوریتی )Athena Security( نرم افزاری تولید می کند 
که با استفاده از آن دوربین های امنیتی می توانند در لحظه سالح گرم را تشخیص 
دهند و شناسایی کنند. هم اکنون و با شیوع ویروس کرونا )کووید ۱۹(، این شرکت 
سیستم هایی را می فروشد که با استفاده از دوربین های گرمایی می توان افراد دارای 

تب باال را در لحظه شناسایی کرد.
روم )Room(، یک استارت آپ که اتاقک های تلفنی را برای حفظ آرامش افراد و برای کار در 
دفاتر باز تولید می کند، در حال حاضر اتاقک هایی تولید می کند که برای آزمایش ویروس کرونا 

در درمانگاه های پزشکی و بیمارستان ها استفاده می شود.
تغییرات نیازهای بازار و مصرف کننده را شناسایی کنید و از این نیازهای جدید برای نوآوری در 
استارت آپ یا ایده جدید خود بهره بگیرید. به این فکر کنید که چطور می توانید از استارت آپ 

خود در بازار استفاده کنید.

   2- بفهمید سرمایه گذارانی که با آنها جلسه دارید، دارای چه ذهنیت و طرز 
فکری هستند.

به طور کلی سرمایه گذارانی که محافظه کارتر هستند، تمایل دارند تا در زمان بحران پول خود را 
نگه داشته و از سرمایه گذاری اجتناب کنند، در حالی که سرمایه گذارانی که ماجراجوتر هستند، 

به دنبال فرصت های برای سرمایه گذاری با قیمت کمتر می گردند.
سعی کنید بفهمید که با کدام یک از این دو نوع سرمایه گذار احتمالی جلسه دارید. اگر با یک 
سرمایه گذار ریسک پذیر جلسه دارید، باید بدانید که سرمایه آنها چه زمانی شکل گرفته تا بتوانید 

تعیین کنید که در چه مرحله ای قرار دارند.

در مورد ســرمایه های جدیدتر که فقط یکی دو سال است که تشکیل شده اند، باید بدانید که 
آنها به طور جدی به دنبال سرمایه گذاری هســتند و بحران می تواند زمان خیلی خوبی برای 

سرمایه گذاری باشد به دلیل اینکه ارزش بیشتر شرکت ها کاهش پیدا می کند.
با این وجود، بسیاری از این سرمایه ها می خواهند با سرمایه گذاری در شرکت های رشدیافته که 

برنامه مشخصی برای سودآوری دارند، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند.
همان طور که در روزها و شــرایط عادی عمل می کنید، باید مطمئن شوید که سرمایه گذار 
ریسک پذیری که با او جلسه خواهید داشت، به فضای کاری شما عالقمند باشد و قبال نیز در 

زمینه کاری شما سرمایه گذاری کرده باشد.

   3- مثل شتر فکر کنید، نه مثل تکشاخ.
شترها برای بقا در سخت ترین شرایط آب وهوایی روی زمین تکامل پیدا کرده اند. آنها انطباق پذیر 
و سازگار هستند و می توانند بدون آب و غذا به مدت چندین هفته زنده بمانند و در صورت لزوم 
سریع بدوند. در طرف دیگر، تکشاخ های اسطوره ای در دنیای تجارت، به رشد سریع از طریق 

سرمایه گذاری کالن و دسترسی به کارمندان بااستعداد توجه دارند.
بحران زمانی برای نشــان دادن رفتار شتر اســت. اکثریت قریب به اتفاق استارت آپ ها دارای 
چشم اندازی بلندپروازانه با برنامه های بزرگ و اعداد و ارقام نجومی هستند. این خوب است و 

نباید تغییر کند.
اما در زمان بحران همه به پول حساس هستند و شما هم باید به پول حساس باشید. به جریان پول 
حساس باشید، سازمان جمع و جوری داشته باشید، بودجه عملیاتی واقع بینانه و محافظه کارانه 

تعیین کنید، و از حد بودجه تان بیشتر هزینه نکنید.
سرمایه گذاران احتمالی می خواهند ببینند که شما پولتان را با احتیاط و هوشمندانه مدیریت 
می کنید، خودتان را درگیر تعهدات بلندمدت مالی نمی کنید و در صورت لزوم می دانید که چطور 

هزینه هایتان را کاهش دهید.

   4- با سرمایه گذارانتان صاف و صادق باشید.
سرمایه گذاران باید کامال از وضعیت شرکت شما، تغییرات در بازاری که در آن فعالیت دارید، 
مشکالتی که با آنها روبه رو هستید، برآوردهای به روز در مورد درآمدها و فهرستی از نیازهای 

واقعی در کوتاه مدت و سرمایه آینده آگاه باشند.
توضیح دهید که چطور مشکالت را برطرف کرده اید. این کار می تواند به آنها نشان دهد که در 
شرایط سخت چطور عمل می کنید و تصمیم می گیرید. با سرمایه گذارانتان صاف و صادق باشید 

و با آنها مثل بخشی از اعضای استارت آپ و شرکتتان رفتار کنید.

اقتصاد آنالین
گــــــزارش

استارت آپ

میزان خطر در کسب و کار را می توان کاهش داد ؛

کارآفرینی بدون ریسک

میزان خوشبختی شما 
ارتباط مستقیمی با 

میزان عطش شما برای 
آن و تعداد افرادی دارد 

که با ایده تان ارتباط 
گرفته اند، دارد. بهبود 
مداوم میزان ریسک 

کارتان را کاهش 
می دهد

تصور عمومی از کارآفرینی و ایجاد یک کســب وکار 
جدید این است که چنین کاری پرریسک است. فردی 
هم که می خواهد چنین کاری بکند، باید ریسک پذیر یا 
حتی شجاع باشد. ازاین روی افرادی مثل من که چندان 
حاشیه ای برای انجام ریســک ندارند، شاید نتوانند 

هیچ وقت در حوزه کارآفرینی وارد شوند.
اما بیشتر که فکر می کنم به نظر می آید نه تنها می توان 
میزان ریسک همراه با کسب وکار را به شکل معناداری 
کاهش داد، بلکه شــاید بتوان واقعا آن  را حذف کرد. 
ازاین روی من راهکارهایی یافتم که شاید بتوانند ریسک 

ایجاد یک کسب وکار را کاهش دهند.

   از دیگران یاد بگیرید
شــما برای اینکــه یک 
کســب وکار موفــق راه 
بیندازیــد الزم نیســت 
حتما ریسک کنید. پیش 
از اینکه جلو بروید ابتدا از 
تجارب دیگران بیاموزید 

و درس بگیرید.
ایجاد یک کســب وکار می تواند فشار 
مالی روی شما بیاورد. اگر شما یک کار 
پاره وقت یا تمام وقــت دارید، می توانید 
قبل از اینکه از شغل خود استعفا دهید، 
ابتدا آنچه را الزم است یاد بگیرید تا در 

کسب وکار خود استفاده کنید.
فرآینــد یادگیری هم لزومــا به معنی 
شرکت در دوره های آموزشی آنالین و 
آفالین نیست. فقط کافی است کاری را 
انجام دهید. این کار می تواند داوطلبانه و 
به رایگان باشد. انجام این کار مهارت های 
شــما را در محک واقعی قرار می دهد و 

دانش شما را عمیق تر می کند.
برای مثال اگر می خواهید یک محصول 
سخت افزاری ارائه دهید، می توانید در 
یک کار داوطلبانــه از دانش خود برای 
ساخت وسیله مورد نیاز آن ها استفاده 
کنید. یا اینکه وارد یک شرکت شوید و 
در فرآیندهای طراحی، ساخت یا فروش 

مشارکت کنید و چیزی یاد بگیرید.

   آنچه می دانید را به کار بگیرید
همه شرکت هایی که امروزه میلیاردها 

تومــان ارزش دارند، یک چیــز دارند. 
دوره ای در همه این شــرکت ها وجود 
داشته که با به کارگیری تجارب و دانش 
تجمیع شده، خود را باال کشیده اند و بر 

ارزششان افزوده اند.
ممکن است دنیای شرکت استارت آپ 
شما با پول هایی که از سرمایه گذارهای 
خطرپذیر می رسد، شلوغ شود و فرصتی 
برای فکر نگذارد. این شلوغ شدن ممکن 
است باعث شود یادتان برود که باید ایده 
اصلی شرکت را رشد دهید تا روی پای 

خود بایستد.
وقتی ایده خود را رشد می دهید و آن را 
تقویت می کنید، می توانید نفس راحتی 
بکشید، سکان شرکتتان را بدون هیچ 
فشاری از جانب سرمایه گذارها به دست 

بگیرید و جلو بروید.
همچنین برای رشد و پرورش ایده خود 
از تمام منابع موجود استفاده کنید. مهم 
هم نیست منابعی که دارید چقدر ناچیز 

هستند.

   در لحظه روی یک چیز تمرکز 
کنید

تمرکز، جادویی برای رشد پایدار است؛ 
اما راســتش قضیه این قدرها هم ساده 
نیست. به خصوص هنگامی که شرکت 
شما دارد توجه دیگران را جلب می کند، 
ممکن اســت هر لحظــه فرصت های 
جدید ایجاد شوند. در این حالت ممکن 
اســت کلی ایده جدید برای گام بعدی 
به ذهنتان برسد؛ اما به یاد داشته باشید، 
فقط باید روی یکی از آن ها تمرکز کنید.

تنها با این کار می توانید از انحراف مسیر 
حرکت خود جلوگیری کنید. در نتیجه 
تمرکز خود را حفــظ کنید و عمیق تر 
شوید و نه وسیع تر. اگر تالش کنید که 
چندین کار مختلف انجام دهید، انرژی 
و زمان شما تکه تکه خواهد شد. با این 
کار ریسک موفقیت ایده اصلی تان باال 

می رود.
البته منظورمان این نیست که از بازار 
و تقاضــای آن غافل بمانیــد. منظور 
این است که مواظب باشید حواستان 

پرت نشود. تمرکز روی یک چیز روش 
هوشــمندانه ای برای دوری از ریسک 

است.

   یادتان باشد جریان نقدی شاید 
همه چیز باشد

هر کسب وکاری خرج دارد. باید مالیات 
بدهیــد، از قیمت ارز باخبر باشــید. 
خالصه باید دخلتان به خرجتان بیاید.

برای اینکه بدانید آیا رشــد پایداری 
دارید یــا نه، فقط کافی اســت به این 
اعداد توجه کنید: آیا دخلتان بیشــتر 
از خرجتان است؟ آیا موجودی حساب 
بانکی شــرکت زیــاد می شــود، کم 

می شود یا ثابت می ماند؟
بسیاری از شرکت ها بر پایه پیش بینی 
فروش سه ســاله خود، نیرو استخدام 
می کنند؛ اما چنین کاری اســترس زا 

است؛ زیرا شــاید خرجتان را بیشتر از 
دخلتان کند.

رشد شما وابسته به درآمدتان است. تا 
زمانی فروشتان بیشتر نشده، کارمندان 
خود را بیشــتر نکنید. باید به جریان 
نقدی خــود توجه کنیــد و پایتان را 

متناسب گلیم خود دراز کنید.

   ریشه ها را فراموش نکنید
راحت اســت کــه در میان شــلوغی 
کارهای شــرکت، جلســه ها، مسائل 
حقوقی و حتی تمرکز روی تولید یک 
محصول خاص به منظور رشد بیشتر 
شرکت، هدف اصلی مان یادمان برود. 
البته قرار هم نیســت این هدف چیز 

خیلی واالیی باشد.
برای مثال اگر شما به علت توانایی خود 
در آشپزی و با هدف ارائه غذای ارزان و 
خوشمزه یک رستوران راه انداخته اید، 
ایده ارائه خدمات جانبی یا حتی لوکس 
کردن بیش از حد رســتوران چندان 

جالب نیست.
اوال شما را از هدفتان دور می کند. چون 
هدف شما ارائه یک غذای خوشمزه و 

ارزان برای مشتری بوده است.

همچنین تمرکز روی یک دکوراسیون 
بســیار لوکس، باعث ترس مشــتری 
می شــود چون فکر می کند رستوران 
شما جای گران قیمتی است. از آن سو 
ممکن اســت یادتــان برود کــه باید 
کیفیت غذاهایتــان را نیز حفظ کنید 

و باالتر ببرید.

   داشــته هایتان را به اشتراک 
بگذارید

میــزان خوشــبختی شــما ارتباط 
مســتقیمی بــا میزان عطش شــما 
بــرای آن و تعداد افــرادی دارد که با 
ایده تان ارتباط گرفته اند، دارد. بهبود 
مداوم میزان ریسک کارتان را کاهش 
می دهد. منتشــر کــردن آنچه انجام 
داده اید، شانس جذب ایده های جدید 
و بهتر را نیز افزایش می دهد. پس در 

انزوا کار نکنید.
بگذارید کاربــران، مصرف کنندگان 
و مخاطبین شــما در فرآیندهایی که 
برای بهبود محصوالت انجام می دهید 
وارد شــوند تا بتوانید با چیزهایی که 
 از آن ها یاد بگیریــد و از این هم بهتر

 شوید.
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