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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

از پنجم خرداد چهاردهمین نمایشگاه تخصصی طال، فلزات گرانبها در اصفهان برپا می شو د؛  

ضیافت با شکوه طال در اصفهان
       ۷0 درصد فضای نمایشگاهی به مباحث تخصصی و ۳0 درصد به گالری داران و مصنوعات طال برای بازدید عموم اختصاص دارد

 

۷

چک  اصفهانی ها 
بی برگشت است!

از دیر باز اســتان اصفهان جزء 
اســتان های پر معامله و کسب 
و کار بوده و تنهــا عامل آن هم 
روحیه  فعال و ســخت کوش در 
اصفهانی هاســت کــه حتی در 
چند سال گذشــته که خشکی 
زاینده رود تاثیر بسیاری بر کسب 
و کارهایشان داشته است اما هنوز 
دســت از تالش بر نداشته اند و 
پرچم دار اشــتغال و تجارت در 
کشور هستند. جالب اینجاست 
که جزء خــوش قول ترین مردم 
ایــران هم به حســاب می آیند 
البته این گفته هــا بر طبق آمار 
رسمی است و ساخته های ذهن 

نویسنده نمی باشد.
استان اصفهان با توجه به اینکه در 
تجارت خارجی جزو پنج استان 
موفق کشور است، طبق آمار سال 
گذشــته اصفهان اولین  استانی 
بوده که بعد از تهران میزان و مبلغ 
چک های معامله شده دارد و جز 
استان هایی اســت که باالترین 
چک وصولی را نیــز دارد. یعنی 
اصفهانی ها چک می کشند اما 

پاس می کنند.
تازه ترین آمار بانک مرکزی...

تکرار مثلث گرما، قطع برق 
و اینترنت!

در حالی که سال گذشــته در فصل زمستان به 
دلیل قطعی برق، مشکالتی از جمله قطعی آنتن 
موبایل و اینترنت برای کاربران ایجاد شده بود، 
حاال با رســیدن فصل گرما، باز هم این مشکل 

بروز کرده است.
افزایش مصرف برق در این روزهای گرما، منجر 
به قطعی های مکرر در شهرهای مختلف کشور 
شــده و این موضوع، قطعی  آنتن های موبایل و 
اینترنت را هم به دنبال داشته است. در شرایطی 
که به دلیل ادامه فرآینــد دورکاری در برخی 
ادارات و برگزاری آزمون های آنالین پایان ترم 
دانش آموزان و دانشجویان، استفاده از اینترنت 
ضرورت دارد، قطعی اینترنت هم دردسرســاز 

شده است.
بر اساس آخرین آمار سرعت رشد ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

رئیس جمهور بعدی باید آستین را باال بزند! 

راه حل بحران های اقتصادی ایران 
چیست؟

 
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: 

هدف گذاری دولت باید روی رشد اقتصادی 
۶درصد باشد، چرا که این موضوع امکان پذیر 

است. عالوه بر این دولت باید تامین مالی 
خود را از طریق مالیات ستانی و ...
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قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,959,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,850,0004,539,000جدید

2,499,0002,349,000نیم سکه

1,550,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18494,500464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

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

پیش بینی نماینده اسبق ایران در اوپک از تحوالت منطقه؛

 قیمت نفت روند افزایشی
 خواهد داشت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برابر رشد داشته است.

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

دستگاه های اجرایی 
و مسئوالن امر با 

برنامه ریزی و نظارت 
دقیق علمی و عملی 

در این زمینه نقش 
خود را به خوبی ایفا 

کنند تا در این شرایط 
بهترین راهبرد را 

اتخاذ کرد

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

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

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

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

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

 حق کشاورز!

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

تولید ناخالص داخلي مي شود.
مسلما سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی به ایجاد...

استاندار اصفهان:

جایگاه شهید سلیمانی 
قلوب آزادگان جهان است

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

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

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

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

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S
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گزارش

کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد:

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

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

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

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

نقش موثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع 
داشته باشد.

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

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

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

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

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

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

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

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

کرده است.

مهر
گــــــزارش
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بازار طال و سکه 98/10/11 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,636,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,620,0004,007,000جدید

2,389,0002,060,000نیم سکه

1,480,0001,247,000ربع سکه

920,000859,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18474,100407,700 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

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

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

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

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

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

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

یاری از شهروندان برای نجات میدان امام على 
     مردم باید به مدیریت شهری برای نجات میدان از وضعیت فعلی کمک کنند تا رونق بگیرد

2

مشاغلی که در سال 
2020 بیشتر مورد توجه 

قرار می گیرند

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

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

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

این پیری...

نمایشگاه تخصصی مبل 
و دکوراسیون خانگی در 
اصفهان گشایش یافت

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

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

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

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

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واقع است.

فرماندار اردستان: 

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

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

ایرنا
گـــزارش
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گزارش

اهمیت توسعه فیبر نوری در شهر اصفهان

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

مواجه می شد.

ســید حمیدرضا ابطحی با اشــاره به اینکه تجهیزات فعلی بر اساس 
نیازهای موجود شهرداری در حال توسعه است اظهار داشت: با توجه 
به ارتباط ساختمان های شهرداری در نقاط مختلف، در طول حوادث 
آبان ماه، در صورتیکه از غیر از شبکه داخلی استفاده می شد، خدمات 
رسانی به شهروندان با مشکل جدی مواجه می شد و از این رو امید است 
مدیران و متولیان امر در شهر و استان به این مهم توجه بیشتری کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۴ کیلومتر کانال ســازی و ۳۴۰ کیلومتر 
کابل کشی فیبر نوری در سطح شهر و مسیرهای مورد نیاز شهرداری 
انجام شده است که این شــبکه نیز بر اســاس نیازها و ارائه خدمات 

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

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

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

فراهم خواهد بود.

مهر
گـــزارش
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سیاست بنیاد برکت 
استفاده از ظرفیت سرمایه 

انسانی ، فیزیکی ، مالی و 
سرمایه های بال استفاده 

محسن علیخانى -  شهردار کوهپایهاست

روابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان

شناسه: 718880

 شناسه: 718805

آگهى فراخوان عمومى

فراخوان دعوت به همکاری

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

برآوردهای فنی امکان افزایش یا کاهش آن نیز می باشد. 

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

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

کارکنان دولت پرداخت خواهد شد. 

نوبت اول

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

32274500 تماس حاصل فرمایید  

صفحه 3

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

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

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

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

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

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

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

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

8

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

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

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

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

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

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی 

پاکت ارزیابی 

مدت 
پیمان

1 2098001352000028

عملیات اجرایی حفظ و 
نگهداری و توسعه فضای 

سبز شهر جدید بهارستان 
(شامل تهیه نهال و گل و 

گیاه ، نگهداری و آبیاری و 
تکمیل شبکه آبیاری) 

حداقل رتبه 5 
رشته 

کشاورزی
52,435,992,0002,622,000,000

تا ساعت 19 
روز شنبه 

1398/10/21

تا ساعت 19 
روز سه شنبه 
1398/11/01

 ساعت 10 روز 
چهارشنبه 
1398/11/02

12 ماه 

آگهـى مناقصـه عمومـى یک مرحله ای

شرکـت عمران شهـر جدیـد بهارستـان

نوبت اول

شناسه: 721651

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

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان خبر داد؛

معرفی فوالد مبارکه هوشمند در سطح جهانی تا افق 1404

اینکه اصحاب صنعت 
و خدمت بدانند در 
آینده چه شرایطی 

را با استفاده از 
فناوری های نوظهور 

خواهند داشت، 
موجب می شود 

مسیری را ترسیم 
کنند که بهتر بتوانند 
به فعالیت خود ادامه 

دهند

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان گفت: طر ح تحول دیجیتال به عنوان بزرگترین مسیر حرکتی فوالد مبارکه تا افق 1404از سال گذشته در شرکت 
فوالد مبارکه ایجاد شد و هدف این طر ح معرفی فوالد مبارکه هوشمند در سطح جهانی برای افق 1404است.

نقــوی  مهــدی  ســید 
چهارشنبه29 اردیبهشت ماه 
در آییــن افتتاحیه پنجمین 
کنفرانــس بیــن المللــی 
»اینترنت اشــیا و کاربردها« 
کــه به صــورت برخــط در 
دانشگاه اصفهان برگزار شد، 
اظهار کرد: طرح تحول دیجیتال به عنوان 
بزرگترین مســیر حرکتی فوالد مبارکه 
تا افق 1404 از ســال گذشته در شرکت 
فوالد مبارکه ایجاد شده که برمبنای آن 
استفاده از تمام پتانسیل ها و توانمندیهای 
این حوزه تعریف شــده است. وی هدف 
این طرح را معرفی فوالد مبارکه هوشمند 
در سطح جهانی برای افق 1404دانست 
و افزود: امیدواریم بتوانیم عضو باشــگاه 

فانوس دریایی شویم. 
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان، 
با تأ کید بر اینکه آینده صنایع دنیا با این 
مفاهیم درآمیخته اســت،  تصریح کرد: 
خوشــبختانه در این حوزه خیلی از قافله 

دنیا عقب نیستیم.
 فوالد مبارکه تصمیم گرفت در این راه گام 
بردارد و در تمام حوزه ها اســتفاده از این 

فناوری را الزم می دانیم.
 نقوی افزود: شاخص های کلیدی باشگاه 
فانوس دریایی شامل بهره وری، چابکی و 
سفارش سازی اســت که در هر سه حوزه 
نقش اینترنت اشــیا، کاربردی است که با 
استفاده از این کنفرانس ها می توان بهترین 
بهره را گرفت. وی ابراز امیدواری کرد که 
دانشگاه های اصفهان و فردوسی و مجموعه 
فوالد مبارکه بتوانند به عنوان یک مرکز 
تعالی برای رشد در زمینه تحول دیجیتال 

و اینترنت اشیا در آینده معرفی شوند. 
معاون تکنولوژی فــوالد مبارکه اصفهان 
افزود: متأسفانه در قسمت تهدید موضوع 
با نوعی چالــش فرهنگــی مواجهیم. به 
طورکلی یکی از بزرگتریــن نگرانی های 
هر مجموعه ای که به سمت تحول حرکت 

می کند موضوع چالش فرهنگی است.
وی افزود: برای هر موضوعی راهکار وجود 
دارد و هنر اندیشــمندان در این است که 
تهدیدها را مطالعه و در جهت رفع کردن 

آنها و تبدیل آنها به فرصت تالش کنند.

نقوی موضوع بلوغ ســازمان برای اجرای 
مفاهیم تحول دیجیتال و اینترنت اشــیا 
را بســیار حیاتی و قابل توجه دانســت و 
گفــت: اینکه اصحاب صنعــت و خدمت 
بدانند در آینده چه شرایطی را با استفاده 
از فناوری های نوظهور خواهند داشــت، 
موجب می شود مســیری را ترسیم کنند 
که بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تأ کید بر اســتفاده از تکنولوژی ها 
در صنایع و خدمات و به نوعی عرصه ارائه 
سرویس، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک 
سهم محصوالت خدماتی بسیار افزایش 
خواهــد یافت؛ به این معنــی که از حوزه 
کشاورزی به سمت صنعت و در این زمینه 
به سوی تولید انبوه رفتیم و در نهایت نسل 
سوم تکنولوژی برای افزایش سرعت تولید 

ایجاد شد.
وی ادامه داد: امروزه مفهوم ارائه سرویس 
بسیار مهم است. ا کثر کارخانه های بزرگ 
دنیا به ســمت تولید و فروش ســرویس 
رفته اند. برای فروش ســرویس در سطح 
کالن و گســترده بــا ابزارهــای قدیمی 
نمی توان کســب ســرمایه کرد و الزام ما 
برای حرکت در راستای مباحث دیجیتال 
و اینترنت اشیا جایگاه ویژه ای پیدا خواهد 

کرد.
نقوی با تأ کید بر اینکه در حوزه دیجیتال 
و اینترنــت اشــیا، بحث بهبــود مطرح 
نیست، بلکه موضوع تحول مدنظر است، 
خاطرنشــان کرد: در این حــوزه موضوع 
تحول مطرح اســت. بین بهبود و تحول 
تفاوت وجــود دارد و مباحث دیجیتال و 

اینترنت اشــیا یک پروژه نیســتند، بلکه 
مسیر حرکت هستند.

معــاون تکنولوژی فــوالد مبارکه تأ کید 
کرد: به همین منظور، مفهوم راه و حرکت 
به جای پروژه در این زمینه باید استفاده 
شــود. نقوی افزود: زمانی که درخصوص 
الزام صحبت می کنیم، به معنای شرط بقا 
است و ا گر در آینده می خواهیم بقا داشته 
باشیم، باید متوجه این تغییرات باشیم و با 
رصد روند آینده از آن استفاده کنیم و به 

موفقیت برسیم.
وی اضافــه کــرد: متأســفانه در مرا کز 
خدماتی ایران به این مهم توجه نمی شود و 
برای تصمیم گیران این حوزه باید مفاهیم 

این الزام بیش از پیش روشن شود.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه، توجه به 
فناوری های کلیدی توانمندســاز مانند 
هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و.. را الزامی 
دانســت و گفت: به کارگیری صحیح این 
مفاهیم در رفــع چالش های یک صنعت 
نقش اساسی دارد و باید به آن توجه ویژه 

شود.
نقوی ادامه داد: در ایــن فرایند حرکتی 
برای رسیدن به اقتصاد نسل چهارم، دانش 
چگونگی اســتفاده از فناوریهای کلیدی 
توانمندســاز در آینده یکی از مشــاغل 
بسیار مهم جامعه خواهد بود و آینده بازار 
کار در دنیا متعلق به کســانی است که در 
فناوریهای نوظهور دستی داشته باشند. 
وی توصیه کرد: توجه به این نکته ضروری 
اســت و باید در جهت افزایش آ گاهی در 

این زمینه گام برداریم

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

۷

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,185,00010,761,000قدیم

سکه طرح 
10,129,00010,500,000جدید

5,900,0005,400,000نیم سکه

3,850,0003,050,000ربع سکه

2,267,0001700,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,433,0004,599,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,025,3001,061,300 عیار

طالی آب شده 
4,436,0004,598,000نقدی

یک گرم طالی 
241,367,0001,415,000 عیار

دوشنبه| ۳ خرداد 1400| 24 می 2021 | 12 شوال 1442 | سال سوم| شماره ۷86|  صفحه اول

مدیریـت شعـب استان اصفهـان 

آگهـی مزایـده فروش زمین 
)نوبت اول( 

حسین دهقان - شهردار محمد آباد

چاپ دوم

113
62

06 
ه:

اس
شن

شهرداری محمدآباد  در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/360  مورخ 1397/7/30 شورای محترم اسالمی شهر محمد آباد نسبت 
به فروش تعداد 2 پالک زمین با کاربری تجاری با مشخصات ذیل اقدام نماید. 

آدرس محلسپرده شرکت د ر مزایده )ریال(قیمت کل کارشناسی پالک )ریال(مساحت/ متر مربعشماره پالکردیف
خیابان شهرداری1136648.000.00032.400.000
خیابان شهرداری 22561.008.000.00050.400.000

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده، دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ 
درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 به شهرداری محمد آباد مراجعه نمایند. 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 
زمان تحویل پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19 

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز پنجشنبه مورخ 1400/03/20
تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465 

آگهي برگزاري مناقصه عمومي 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومي به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید .

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد )ریال(اعتبار

)ریال (

400-1-44/3
عملیات مدیریت بهره برداری شبكه 

فاضالب و نگهداری تصفیه خانه 
فاضالب قهدریجان ، مینادشت و پمپاژ 

جعفرآباد منطقه فالورجان
21.494.667.422734.840.000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1400/03/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یكشنبه به تاریخ 1400/03/23

دریافت اسناد : سایت اینترنتي
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
)  داخلي 384  ( نام روزنامه: اخبار اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/03

نوبت  اول

8



اقتصاد استان
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مهدی کریمی| خبرآنالین
یادداشـــت
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مدیریت فشار شبکه؛ گامی در جهت توزیع عادالنه آب آشامیدنی    
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان : در صدد هستیم تا به منظور ذخیره ی آب بیشتر، مخازنی را که سال های گذشته در شهرها و روستاها 
از مدار خارج شده اند، تا حد امکان در مدار بهره برداری قرار دهیم.  در شرایط تنش آبی و برای گذر از تابستان کم آب سال جاری، اولویت آبفای استان اصفهان 
مدیریت تعادل فشار و توزیع عادالنه آب بین مشترکین است. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان عنوان کرد: در تابستان پیش رو، با کمبود 
4.3 مترمکعب در ثانیه آب شرب در ساعات اوج مصرف مواجه هستیم . ناصر اکبری گفت: به همین دلیل در صدد هستیم تا به منظور ذخیره ی آب بیشتر، مخازنی را که سال های گذشته در 
شهرها و روستاها از مدار خارج شده اند، تا حد امکان در مدار بهره برداری قرار دهیم. وی با تاکید بر اهمیت تجهیز و تعمیر چاه ها افزود: با توجه به این که در شرایط اوج مصرف آب و گرم شدن 

هوا، احتمال قطع برق نیز وجود دارد، از هم اکنون دیزل ژنراتورها برای ورود به مدار بهره برداری و جلوگیری از قطع جریان آب آماده شده اند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
...  از میزان چک های معامله شــده 
نشــان می دهد بیش از 9 میلیون 
و 600 هــزار فقره چک به ارزشــی 
حدود 2582 هزار میلیارد ریال در 
اسفندماه 1399 در کل کشور مبادله 
شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب 11.7 درصـــد و 
26.9 درصد افزایش نشان می دهد.  
حدود 50 درصد از تعداد چک های 
مبادله ای کل کشــور در سه استان 
تهران، اصفهان و خراســان رضوی 
مبادله شده اســت که به ترتیب با 
31.3 درصد، 11 درصد و 7.6 درصـد 
بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر 
استان ها دارا بوده اند. در همین زمان  
حدود 763 هزار فقره چک به ارزشی 
بیش از 312 هزار میلیارد ریال  در 
کل کشور برگشت داده شده است . 
در اســتان تهران بیش از 197 هزار 
فقره چک به ارزشــی بالغ بر 157 
هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. 
و بیش ترین نسبت تعداد چک های 
برگشتی به کل چک های مبادله ای  
به ترتیب به استان های کهگیلویه و 
بویراحمـد )15.8 درصد(، خراسان 
شــمالی)12.6 درصد( و لرســتان 
)12.2 درصــد( اختصــاص یافته 
است که اصفهان در این لیست قرار 
ندارد و نشان می دهد اصفهانی ها با 
توجه به میزان باالیی که در مبادالت 
چک دارند اما اغلب چک ها را پاس 

می کنند.
از قدیم گفته اند کاسب خوش حساب 
شریک مال مردم است. خوش حساب 
که باشــی، همه با تو همراه هستند 
و تــو را در دارایی و مال خودشــان 
شریک می کنند. وقتی درباره دلیل 
اعتماد مردم به کســی سخن گفته 
می شود. شاید از بین عواملی که باعث 
بی اعتباری ما نزد دیگران می شــود 
کمتر موردی به اندازه ی بدقولی مهم 
باشد. »بدقولی یعنی ویرانی ارزش 

و اعتبار«.
این روزها بی توجهی به بخش قابل 
مالحظه ای از جمعیت استان که به 
شغل پر زحمت کشاورزی و باغداری 
مشغول بوده اند نارضایتی اجتماعی 
را رقــم زده و همیــن امر تجمعات 
متعدد در سال های گذشته تاکنون 
را در پی داشــته اســت. کشاورزان 
شرق و غرب این استان درباره جاری 
سازی رودخانه زاینده رود و تامین 
حقابه هایشان همواره  مسئوالن امر 
را به یاری طلبیدند اما تنها قول های 
بدون اجرایی شدن به آنها داده شده 
است . شاید سالها طول بکشد تا یک 
کشور بتواند نســلی را پرورش دهد 
که هم تالشگر باشــند و هم خوش 
قول تا در کســب و کار زبانزد تمام 
مردم کشورشــان و دنیا باشند حاال 
که اصفهانی ها ایــن اخالق نیکو  را 
در خود  پروش داده اند بهتر اســت 
با حمایت از آنها به سرلوحه و الگویی 
برای تمام مردم کشور تبدیل شوند نه 
اینکه با سنگ اندازی جلوی راهشان 
و حتی قطع آب رودخانه ای که مایه 
حیات  کسب و کارشان بوده آنها را 
 برای همیشــه چرخه تجارت کنار

 بگذاریم. 

اقتصاد استان
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انفجار در یک واحد شیمیایی در شاهین شهر ۹ مصدوم داشت
 وقوع انفجار در صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان واقع در شاهین شهر کیلومتر 7 جاده علویجه از توابع استان 

اصفهان بامداد یکشنبه موجب مصدومیت 9 نفر شد.
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت 3 و 36 دقیقه بامداد یکشنبه 
رخ داد و پس از اعالم به اورژانس پیش بیمارستانی، یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس، چهار واحد امدادی از 

اورژانس و دو واحد امدادی هالل احمر به محل اعزام شدند.
غفور راستین افزود: در این حادثه 9 مرد مصدوم و پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان گلدیس 

شاهین شهر منتقل شدند. علت بروز این حادثه در دست بررسی است.
شهرستان شاهین شهر در 20 کیلومتری شمال اصفهان قرار دارند. 

مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر ســپاهان اولین تولید کننده مواد ناریه تجاری صنعتی در ایران زیرنظر شورای امنیت کشور، ارگان ها و 
سازمان های دست اندرکار مواد ناریه است.

این شرکت بر اساس مندرجات روزنامه رسمی کشور، به عنوان تنها مرجع تولید و توزیع کننده مواد نورافشانی بی خطر در کشور معرفی شده 
است.

تکمیل پروژه های ورزشی اردستان ۷۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: برای تکمیل پروژه های ورزشی نیمه تمام اردستان به 70 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
سیدمحمد طباطبایی در حاشیه بازدید از اماکن ورزشی اردستان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمام این شهرستان به حدود 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از محل اعتبارات 

اداره کل ورزش و جوانان استان، 16 میلیارد ریال برای این امر اختصاص داده شد.
وی افزود: سرانه ورزشی استان 46 صدم متر مربع است که نسبت به میانگین کشوری کمتر است اما امیدواریم 

با تکمیل و بهره برداری از 120 پروژه نیمه تمام استان بتوانیم سرانه فضای ورزشی را افزایش دهیم.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون در سطح استان 120 پروژه نیمه تمام ورزشی وجود دارد، 

تاکید کرد: برای اتمام و بهره برداری از این پروژه ها 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی بــا بیــان اینکه با شــیوع کرونــا تعــداد ورزشــکاران ســازمان یافتــه در اســتان اصفهــان کاهــش یافته اســت، ادامــه داد: 
 تاقبــل از شــیوع ایــن بیمــاری تعــداد ایــن ورزشــکاران در اســتان 320 هــزار نفــر بــود و امروز بــه 113 هــزار نفــر کاهش

 یافته است.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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چهاردهمین نمایشگاه 
تخصصی طال، فلزات 

گرانبها، گوهرسنگ ها، 
ماشین آالت و صنایع 
وابسته از ساعت ۱0 تا 
۱۸ روز پنجم تا هشتم 

خردادماه دایر است

مدیرعامــل شــرکت 
ی  ه ها یشــگا نما
بین المللــی اصفهــان 
گفت: در این نمایشگاه 
مشــارکت کنندگانی از 
اســتان های اصفهان، 
تهران، خراسان رضوی، 
یزد و فــارس در 2 زوم نمایشــگاهی 
به مســاحت 10 هزار مترمربع فضای 
سرپوشیده در زمینه ماشین سازان، 
تولیدکننــدگان طال، طالفروشــان، 
آموزشگاه ها، تولیدکنندگان دستگاه 
و مواد ضدعفونی کننده، فعاالن حوزه 
هنر های دستی فلزات گرانبها و فعاالن 

حوزه گوهرسنگ ها حضور دارند.
علــی یارمحمدیــان افــزود: در این 
نمایشــگاه رویداد هایی از جمله میز 

طالی کشــوری با محوریت انجمن 
تولیــد کننــدگان و صادرکنندگان 
و نشســت هــم اندیشــی اتحادیه 
طالســاز های کشــور به منظور حل 
مشکالت طالسازان و تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان برگزار خواهد شد.

وی بــا بیــان اینکــه چهاردهمین 
نمایشــگاه طال در اصفهان دارای 60 
غرفه اســت، گفت: 70 درصد فضای 
نمایشــگاهی به مباحث تخصصی و 
30 درصد به گالری داران و مصنوعات 
طال برای بازدید عموم اختصاص دارد.

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی طال، 
فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین 
آالت و صنایع وابسته از ساعت 10 تا 
18 روز پنجم تا هشــتم خردادماه در 
محل دائمی نمایشگاه های استان برای 

بازدید دایر است.

از پنجم خرداد چهاردهمین نمایشگاه تخصصی طال، فلزات گرانبها در اصفهان برپا می شو د؛  

ضیافت با شکوه طال در اصفهان
اصفهان میزبــان چهاردهمین نمایشــگاه تخصصی طال، 
 فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته

 است.

     ۷0 درصد فضای نمایشگاهی به مباحث تخصصی و ۳0 درصد به گالری داران و مصنوعات طال برای بازدید عموم اختصاص دارد

اخبار اصفهان
گـــزارش
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تعیین تکلیف ۸۱ طرح در گروه کاری تلفیق 
زیربنایی استان اصفهان

جلسه گروه کاری تلفیق زیربنایی با حضور 
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شد و 
پرونده های گروه کاري طرح هاي وابسته کشاورزي احاله شده 
به گروه کاری تلفیق، پرونده های گروه کاری طرح هاي وابسته 
کشــاورزی و موارد داخل و خارج حریم شهرهای استان مورد 

بررسی قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در این جلسه پرونده های 
گروه کاری طرح های وابسته کشاورزی احاله شده به گروه کاری تلفیق 
شامل پنج مورد از موارد خارج حریم شــهرهای )شاهین شهر و میمه، 
خوروبیابانک و چادگان( و یک مورد از موارد داخل حریم شــهر اصفهان 
مطرح و بررسی شد. وی با بیان اینکه 60 مورد از پرونده های مطرح شده 
مربوط به گروه کاری طرح های وابسته کشاورزی بود اذعان داشت: این 
پرونده ها شامل موارد داخل حریم 38 شــهر استان و موارد خارج حریم 
22 شهر اســتان بودند. قاری قرآن ادامه داد: 4 مورد از موارد مطروحه در 
این جلسه مربوط به موارد داخل حریم شهر اصفهان و 11 پرونده دیگر 
نیز مربوط به موارد خارج حریم شهرستان های اصفهان، سمیرم، نایین و 
کاشان بود که مورد بررسی قرار گرفتند. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: از موارد مهم مطرح شده در این جلسه، طرح سند بهسازی 
و نوسازی صنعت آجر استان شامل پهنه بندی ،استقرار و سیاست گذاری 
اجرایی و مدیریتی بود. وی افزود: این طرح جهت ســاماندهی وضعیت 
کوره های آجر پزی استان و ارائه برنامه و طرح برای نوسازی کوره ها و تبدیل 
کوره های قدیمی و سنتی به کوره های به روز که در کاهش آلودگی های 
زیست محیطی اثر بسیاری داشته و همچنین کمک شایانی به رشد صنعت 
آجر استان می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.گفتنی است: در این 
جلسه تعیین کاربری مجموعه ها و مراکز ورزشی – تفریحی، احداث پارک 
علم و فناوری سالمت واقع در اراضی محور اصفهان – بهارستان موسوم به 

اراضی روستای گچی نیز مطرح و رسیدگی شد.

 تمامی واحدهای مسکن مهر اصفهان 
به متقاضیان تحویل داده شد

 مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: همه واحدهای ســاختمانی مسکن 
مهر این استان تکمیل شده و به خانوارهای 

متقاضی تحویل شده است.

علی رضا قاری قرآن شنبه شب در آیین بهره برداری از 51 واحد  مسکن 
مهر استان در شهرضا در جنوب اصفهان  اظهار داشت: هم اینک تمامی 

160 هزار واحد مسکن مهر استان اصفهان تحول متقاضیان شده است.
وی افزود: سه  هزار و 200 نفر برای مسکن مهر شهرضا ثبت نام کرده بودند 
که 500 نفر واجد شرایط شناخته شده و مسکن شماری از آنان در شهرک 

سروستان احداث و تحویل آنان شد.
به گفته وی، حدود یک هزار و 500 واحد مســکن مهر پیــش از این با 
مشارکت انبوه سازان در شهرضا احداث شده بود که با افتتاح 21 واحد در 
پایان سال  گذشته و 51 واحدی که امروز تحویل متقاضیان شد پرونده این 

طرح در استان بسته شد.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان شــهرضا را از موفق ترین 
شهرستان ها در اجرای طرح مسکن مهر برشمرد و افزود: کمک به اقشار 

کم درآمد در ادامه با اجرای طرح مسکن ملی دنبال خواهد شد.
قاری قرآن با بیان اینکه 70 هزار واحد مسکن ملی در شهرهای مختلف 
استان اصفهان پیش بینی شده است، ادامه داد:  از تعداد 95 هزار متقاضی 
که تا زمان حاضر ثبت نام کرده اند حدود 18 هزار نفر قسط اولیه را پرداخت 

کرده اند.
وی ابراز امیدواری کرد: بــا توجه اینکه قرارداد ســاخت این واحدهای 
مسکونی با بنیاد مسکن انقالب اسالمی بسته شده تا 2 سال آینده شاهد 
ساخت و تکمیل بخش زیادی از این ساختمان ها در مناطق مختلف استان 

اصفهان باشیم.

حمل و نقل

مسکن

مرگ راکب 85 ساله موتورسیکلت در  نجف آباد  
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از واژگونی یک موتورسیکلت 
در شهرســتان  نجف آباد  و فوت راکب 85 ســاله خبر داد. سرهنگ  
محمدرضا محمدی  بیان داشــت: پــس از تماس مردمی با ســامانه 
110 و اعالم یک مورد تصادف فوتی در شــهر  نجف آبــاد  بالفاصله 
گشــت انتظامی و عوامل پلیس راهور به محل اعزام شدند.وی افزود: 
در ایــن حادثه رانندگــی یک موتورســیکلت واژگون شــده بود که 
متاســفانه راکب 85 ساله آن جان خود را از دســت داد.رئیس پلیس 
راهور اصفهان ادامــه داد: علت وقــوع این حادثه رانندگی توســط 
 کارشناسان مربوطه عدم توانایی راننده موتورسیکلت در کنترل وسیله

 نقلیه اعالم شده است.

اتوبوسی با محموله موتورهاي صنعتي قاچاق 
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشــف 8 موتور صنعتی گلخانه غیر 
مجاز و قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال در بازرسی از یک اتوبوس مسافربری 
خبر داد. سرهنگ  محمدرضا هاشمی فر  بیان داشت: ماموران یگان امداد 
شهرستان شاهین شهر حین اجرای طرح ایســت و بازرسی خودروهای 
عبوری از محور  شاهین شهر-اصفهان  به یک اتوبوس مسافربری مشکوک 
و آن را متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از این خودرو 8 موتورصنعتی 
گلخانه غیر مجاز خارجی کشف شــد که راننده مدارک قانونی و گمرکی 
مربوطه را ارائه نداد.جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: 
 ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه 5 میلیارد ریال اعالم

 شده است.

محموله حشیش به مقصد نرسید 
فرمانده انتظامي شهرســتان  نایین  از کشــف 44 کیلــو و 195گرم 
حشــیش و دســتگیري یک نفر دراین رابطه خبر داد. سرگرد  هادي 
کیان مهر  بیان داشــت: ماموران پاســگاه چوپانان شهرستان  نایین  
حین اجرای طرح ایســت و بازرســی محور  چوپانان-انارک  به یک 
ســواری پراید مشــکوک و آن را متوقف کردند.وي افزود: در بازرسی 
بعمل آمــده از این خــودرو 44 کیلــو و 195 گرم حشــیش که در 
صندوق عقب خودرو جاســاز شده بود کشف شــد.فرمانده انتظامی 
شهرســتان نایین ادامه داد: در این خصوص یک نفر دســتگیر و پس 
 از تشــکیل پرونده براي اقدامات قانوني به مراجع قضائي تحویل داده

 شد.

دستگیری 8 لیدر و عضو یک شبکه هرمی در اصفهان 
استان از دستگیری 8 لیدر و عضو اصلی یک شــبکه هرمی در عملیات 
ضربتی کارآگاهان این پلیس خبر داد. سرهنگ  حسین تُرکیان  بیان داشت: 
کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در راستای 
اجرای طرح شناسایی و پلمب دفاتر هرمی و شرکت های بازاریابی غیر مجاز 
با انجام یکسری کارهای پلیسی و اقدامات هوشمندانه از فعالیت غیر مجاز 
تعدادی از اعضاء و لیدرهای یک شرکت هرمی در زمینه تبلیغ و عضو گیری 
برای شرکت مذکور مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار 
دادند.وی افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات گسترده و کسب اطالعات 
الزم محل قرار و فعالیت این افراد که در یکی از پارک های شهر اصفهان بود 
را شناسایی کرده و طی هماهنگی با مقام قضائی به محل مذکور اعزام شدند.
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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

همچنان احتمال قطعی برق در اصفهان وجود دارد
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه خاموشی ها به نوعی است که از میزان و زمان 
آن مطلع نیستیم، گفت: اگرچه استان اصفهان از میزان 
سقف برق تعیین شده از ســوی توانیر که ۱۷00 مگاوات بود، عبور نکرده، 
 اما به دلیل گرمای سراســری و کمبود برق در کشــور، ناچار به خاموشی

 شد.

حمید عالقه مندان  در خصوص خاموشــی هایی که طی دو روز گذشته و بدون اعالم 
قبلی در استان اعمال شد، اظهار کرد: متاسفانه طی روزهای 31 اردیبهشت و اول خرداد 

به دلیل گرمای شدید هوا، شاهد خاموشی سراسری در کشور بودیم.
وی گفت: قطعی برق به دلیل گرمای شدید که به یک باره اتفاق افتاد و کمبودی منابع 
آبی که قبال پیش بینی شده بود، صورت گرفت که هیچ یک از این خاموشی ها در سطح 

استان مدیریت شده نبود و خاموشی ها به صورت سراسری در کشور رخ داد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان درباره برنامه صرفه جویی مصرف برق 
توسط صنایع و دیگر بخش ها برای جلوگیری از قطعی برق، گفت: ما هنوز برنامه های 
پیش بینی شده و سقف هایی که جهت صرفه جویی تعیین کرده بودیم را آغاز نکرده ایم، 
به همین دلیل از مجموعــه توانیر پیگیر اجرای این برنامه ها هســتیم تا از امروز دوم 

خرداد آغاز شود.
وی با تاکید بر خاموشی ها به نوعی است که از میزان و زمان آن مطلع نیستیم، تصریح 
کرد: با این وجود در برق استان و شهرستان جدولی را تنظیم کرده ایم که اگر خاموشی 
غیرقابل پیش بینی به ما اعالم شد، مطابق آن سقف، برای مردم دسته بندی خاموشی ها 

مشخص باشد.
عالقه مندان گفت: با توجه به گرمای شدید هوا که به یکباره کشور را فرا گرفت، هنوز 

شرکت توانیر و در اســتان ها برنامه های صرفه جویی مصرف برق را اجرا نکرده ایم تا 
مشخص شود که چه حد باید صرفه جویی در مصرف برق داشته باشیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر جداول و سقف ها اعالم شده، اما هنوز برنامه صرفه جویی 
اجرا نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با تاکید بر اینکه طی دو روز گذشته استان 
اصفهان از پیک مصرف خود عبور نکرده و این خاموشی ها سراسری بوده است، ادامه 
داد:  جدول و برنامه زمان بندی خاموشی ها به این دلیل است که اگر دوباره خاموشی ها 

از تهران اعالم شد، هم استانی ها به طور موقت بدانند در کدام دسته قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه روز گذشته مصرف برق استان 1650 مگاوات بوده است، گفت: اگرچه 
میزان سقف برق تعیین شده برای استان از سوی توانیر 1700 مگاوات بود، اما به دلیل 

گرمای سراسری و کمبود برق در کشور، ناچار به قطعی برق شدیم.
عالقه مندان درباره اینکه اکنون زمان امتحانات دانش آموزان است و با توجه به برگزاری 
آن به صورت مجازی، قطعی برق نگرانی هایی را برای آنها و خانواده هایشان ایجاد کرده 
است، گفت: براین اساس شرکت توزیع برق استان و شهرســتان بعد از ظهر گذشته 
)شنبه اول خرداد ماه( جداول خاموشی های احتمالی را برای روز اول و دوم خرداد ماه 

اعالم کردند.
وی یادآور شد: اگر دوباره خاموشی غیرقابل پیش بینی داشته باشیم در چارچوب این 
جداول خاموشی ها در استان اعمال خواهد شد و مردم مطابق آن می توانند برنامه ریزی 
داشته باشند، اما امیدواریم با رعایت سقف اعالم شده و صرفه جویی در مصرف، مشکلی 

بابت تامین برق در کشور ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که میزان خاموشی ها 
با توجه به صرفه جویی مردم کمتر باشد، اما اگر از میزان مشخص مصرف عبور کنیم، به 

طور قطع خاموشی ها همچنان ادامه خواهد داشت.
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سبک زندگی

فراخوان ثبت بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین قلمی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ثبت بیماران مبتال به دیابت مصرف کننده انسولین قلمی فراخوان داد.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه در این فراخوان اعالم کرد: دسترسی به آمار بروز بیماران دیابت دریافت 
کننده انسولین قلمی بای برآورد دارو و خدمات مورد نیاز این بیماران همواره از دغدغه های وزارت بهداشت بوده، است. بنابراین 
از تاریخ چهارم اردیبهشت امسال طرح رجیستری )سرشماری( این بیماران در سامانه مدیریت بیماری های نادر )RDA( آغاز 

شده است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، از قابلیت های مهم این سامانه عدم امکان ثبت سهمیه تکرای برای یک کدملی به طور همزمان 
در دو دانشگاه علوم پزشکی/ استان است.در این طرح اطالعات همه بیماران مصرف کننده انسولین قلمی ثبت و حواله انسولین 
بدون درج داروخانه صادر می شــود. در نتیجه بیمار هر ماه با در دست داشتن نســخه دارویی و مراجعه به داروخانه محدوده 
سکونت می تواند نسبت به دریافت سهمیه انســولین خود اقدام کند.وزارت بهداشت اعالم کرد: از بیماران مبتال به دیابت می 
خواهیم با مراجعه به مراکز دیابت منتخب در هر استان/ شهر )پیوســت( یا معاونت های درمان دانشگاه علوم پزشکی استان 
محل سکونت نسبت به به ثبت اطالعات خود و دریافت حواله الکترونیک انسولین قلمی در سامانه مدیریت بیماری های نادر 

)RDA( اقدام کنند.

ورزش مناسب بهبودیافتگان کرونا
متخصص بیماری های عفونی و گرمســیری گفت: بهبودیافتگان کرونا به منظور بازگشــت عملکرد قلب و ریه به میزان قبــل از بیماری باید به 
کمک فیزیوتراپی، ورزش های هوازی انجام دهند. عاصفه عباس زاده، افزود: بهبــود یافتگان کرونا به میزان غیر مبتالیان این بیماری باید ضوابط 
و پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند.وی تصریح کرد: برخی از اخبار زرد )غیرمعتبر( بهبودیافتگان کرونا را به دلیل ترشح آنتی بادی در بدن 
مصون از ابتالی مجددا می داند؛ در حالی که بهبودیافتگان کووید-۱۹ در صورت ابتالی مجدد عمدتا نوع شدیدتری از بیماری را تجربه می کنند.

به گفته این متخصص، شماری از مراجعان به مراکز بهداشت و درمان نیز بعد از گذشت بیش از یک سال از شیوع این بیماری، همچنان این تصور 
غلط )عدم ابتالی مجدد به کرونا( را مطرح می کنند.وی یادآور شد: بهبودیافتگان کرونا به منظور بازگشت عملکرد قلب و ریه به میزان قبل از بیماری 
باید به کمک فیزیوتراپی، ورزش های هوازی انجام دهند، این مساله عمدتا در ویزیت )مراجعه( آخر بیمار نیز توسط پزشک معالج مطرح می شود 
و بیمار باید حداقل یک ساعت در طول شبانه روز را به ورزش اختصاص دهد.عباس زاده ادامه داد: به تدریج طول دوره )مدت زمان( ورزش و سپس 
سرعت تحرک نیز افزایش می یابد و به میزانی خواهد رسید که از ۸۰ درصد ضربان قلب متناسب با سن و جنس بیمار هر روز )حداقل نیم ساعت( 
استفاده شود.به گفته این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، ورزش هوازی می تواند از شدت وضعیت بیماری کووید-۱۹ در صورت ابتالی 
مجدد به کرونا، جلوگیری کند.عباس زاده در ادامه با اشاره به ناقالن بی عالمت افزود: این اشخاص فاقد عالئم بالینی بیماری بوده و گاه به دلیل عالئم 

خفیف بیماری، تست پی سی آر آنها نیز منفی می شود، اما می توانند مبتال و ناقل بی عالمت باشند.
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»چاقی« از عوامل 
مهم مرگ های 

زودرس در کشور 
است

رئیس هفته ســالمت گوارش 
گفت: ساالنه ۳۸۰ هزار مرگ 
در کشور داریم که ۱۸ درصد 
آنها زیر ۵۰ ســال بــوده که 
شیوع چاقی یکی از عوامل این 

مرگ های زودرس است.
رضا ملــک زاده، رئیس هفته 
ســالمت گوارش به مناسبت  
هفته ســالمت گوارش افزود: 
چاقی از مهمترین عوامل شیوع 
بیماری ها و مرگ های زودرس 
است؛ به طوری که ۲۰ درصد 
کودکان و نوجوانان ایرانی چاق 
شده اند و این رقم نسبت به ۱۵ 
سال گذشته هفت برابر شده و 
این زنگ خطری برای سالمت 

کشور است.
وی اظهار داشــت: ۵۰ درصد 
ایرانیــان بــاالی ۵۵ ســال 
فشــارخون دارند، ۳۰ درصد 
جمعیت کشــور کبــد چرب 
دارند که ســکته های مغزی و 
قلبی را افزایش داده و بر اساس 
مطالعــات انجام شــده روی 
۱۸۰ هزار ایرانی در ۲۰ استان 
کشــور، ۱۵ درصد جمعیت با  
ســن باالتر از ۴۰ سال دیابت 
دارند که دارو مصرف می کنند 
و ۲۵ درصد افراد نیز در آینده 
دیابت می گیرنــد که چاقی از 
عوامل مهمتریــن عوامل بروز 

این بیماری ها است.
ملک زاده ادامه داد: متوســط 
مرگ در کشور باالی ۷۰ سال 
اســت در حالی که ۴۷ درصد 
افراد فوت شده در سال ۲۰۱۷ 
در کشور زیر ۷۰ سال بودند و 
باید به مــردم اطالع دهیم که 
غذای مصرفی خود را کم کنند 
ورزش کنند و شــیوه زندگی 

خود را تغییر دهند.
رئیس هفته ســالمت گوارش 
گفت: ساالنه ۳۸۰ هزار مرگ 
در کشور داریم که ۱۸ درصد 
آنها زیر ۵۰ ســال بــوده که 
شیوع چاقی یکی از عوامل این 

مرگ های زودرس است.
این فوق تخصص گــوارش و 
کبد، بدترین نوع چاقی را چاقی 
شکمی دانســت و اضافه کرد: 
زنان ایرانی بعد از ۴۰ ســالگی 
دچار چاقی شــکمی می شوند 
و دور شکم مردان اگر بیش از 
۱۰۲ ســانتی متر و زنان بیش 
از ۸۸ ســانتی متر بود، چاقی 
شــکمی دارند و باید با ورزش 
و رژیم غذایی درست و مناسب 

وزن خود را کاهش دهند.
به گفته ملک زاده، سه میلیون 
نفر نیز در کشور چاقی مفرط 
دارند و وقتی نمایه توده بدنی 
به بیش از ۴۰ می رســد، این 
عارضه ایجاد می شود، توصیه 
می شــود مردم به جای ســه 
وعــده، روزانــه ۲ وعــده غذا 
میل کنند، میــان وعده  میوه 
و سبزیجات اســتفاده کنند و 
روزانه نیم ســاعت پیاده روی 

داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه داروهای 
جدید برای درمــان چاقی در 
دنیا وجود دارد، افزود: در دنیا 
۳۰ نوع قرص الغــری تولید 
شــده که ۱۵ نوع آن عوارض 
دارند و داروهای نســل جدید 
درمان چاقی، اشــتها را از بین 
می برند و به صــورت تزریقی 
هستند، در عین حال داروهای 
گیاهــی الغری مضــر بوده و 

نارسایی کبد ایجاد می کند.

سالمت
گزارش

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: برخالف 
تصور عموم، مطالعه و درس خواندن نیاز بدن   به انرژی را افزایش 
نمی  دهد، بنابراین استفاده بیش از حد از مواد غذایی بسیار شیرین 
و پرچرب در طول دوران امتحانات نه تنها مفید نیست، بلکه سبب 

افزایش وزن و بروز چاقی   می  شود.

ایلنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

زهــرا عبداللهی درخصوص 
تغذیه صحیح دانش آموزان 
در ایــام امتحانــات، گفت: 
تغذیه خــوب باعث تقویت 
و بهبــود عملکــرد ارگان 
 های مختلف بدن می  شــود 
بنابراین، بهتر اســت در دوران امتحانات 
یک برنامه صحیح و مناسب غذایی که از 
هر شــش گروه غذایی اصلی یعنی گروه 
نان و غالت، گروه سبزی ها، گروه میوه ها، 
گروه شیر و لبنیات، گروه حبوبات و مغزها، 
گروه گوشــت و تخم مرغ در حد متعادل 

مصرف شود.
تغذیه صحیــح نقــش مهمی در 

یادگیری و تمرکز حواس دارد
وی با بیان اینکه تغذیه صحیح نقش مهمی 
در یادگیری و تمرکز حواس دارد، عنوان 
کرد: ویتامین های گــروه آهن، روی و ید 
به یادگیری کمک مــی کنند و با مصرف 
ســبزی های تازه، شیر، ماســت، پنیر، 
تخم مرغ، حبوبــات و انواع گوشــت ها 
این ریزمغذی ها تامین می شــوند. برای 
جلوگیری از کمبود ید هــم باید از نمک 
یددار تصفیه شده در تهیه غذاها استفاده 
شــود. البته توصیه می شود که نمک کم 
مصرف شــود، اما همان مقدار کم از نوع 
یددار و تصفیه شــده و دارای مجوزهای 
بهداشتی باشد که ید مورد نیاز بدن تامین 

شود.
عبداللهی خاطرنشان کرد: برخالف تصور 
عموم، مطالعــه و درس خواندن نیاز بدن  
 به انرژی را افزایش نمی  دهــد، بنابراین 
استفاده بیش از حد از مواد غذایی بسیار 
شیرین و پر چرب در طول دوران امتحانات 
نه تنها مفید نیســت، بلکه سبب افزایش 

وزن و بروز چاقی   می  شود.
وی با تاکید براینکه از مصرف زیاد شیرینی 
و تنقالت در ایام امتحانات باید پرهیز شود، 
تصریح کرد: این خوراکی  ها ممکن است 
در نگاه اول انرژی  زا به نظر برسد، اما باید 
توجه داشت که این قابلیت در آنها بسیار 
کم دوام اســت و پس از مدتی احســاس 

خستگی بیشتری به شما خواهد داد.
اهمیت مصرف صبحانه در افزایش 

کارایی مغز 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشــت در ادامه گفــت: در صبح روز 
امتحان بهتر است به منظور افزایش کارایی 
مغز، از مواد سرشار از پروتئین یا سرشار از 
فیبر مانند شیر، تخم  مرغ، نان سبوس دار 
و عسل استفاده شود. مصرف یک صبحانه 
خوب و کامل می  توانــد ۲۰ تا ۲۵ درصد 
انرژی مورد نیاز بدن را در روز تامین کند 
و از آنجا که بیشتر امتحانات صبح  برگزار 
می  شــوند، اهمیت این وعده غذایی هم 

بیشتر می  شود.
وی گفت: صبحانه یا ناهار ۲ ســاعت پس 
از مصرف تاثیر خود را بر بدن نشــان می  
دهند و به همین دلیل وعده  های غذایی 
باید ۲ ســاعت پیــش از امتحان مصرف 
شــوند. در فاصله مصرف صبحانه یا ناهار 
تا زمان آغاز امتحان نیــز می  توان از انواع 
میوه  ها یا اندکی بیسکویت یا کاکائوی تلخ 

استفاده کرد.
اهمیت خواب کافی در کارکرد حافظه 

عبداللهی در ادامــه به برخی توصیه های 
تغذیه ای اشاره و بیان کرد: مواد کافئین دار 
مانند چای و قهوه و حتی برخی شکالت 
ها که دارای کافئین هســتند، اگرچه در 
کوتاه مدت سبب بیداری و تمرکز حواس 
می  شــوند، اما خواص آن در مدت چند 
دقیقه برعکس شده و باعث برهم خوردن 
تمرکز و حتی کاهش یادگیری و در نتیجه 
افزایش اســترس و اضطراب در فرد می  
شود. متاسفانه اکثر دانشــجویان ما این 
اشــتباه را می  کنند که شــب امتحان تا 
پاسی از شــب بیدار می  مانند و سیستم 
منظم خوابشان دچار تداخل می  شود تا 
جایی که خوابشــان را فدای مطالعه می 
 کنند. حتی بعضی از دانشجویان برای بیدار 

ماندن در شــب امتحان به مصرف قرص  
هایی که موجب بیدار ماندن بیش از حد 
می  شود، متوسل می  شوند و این در حالی 
است که خواب مسئله بسیار مهمی است 
و کاهش ساعات آن موجب کاهش تمرکز 
و راندمان یادگیری دانشجویان می  شود، 
برای داشتن خواب راحت در شب قبل از 
امتحان، یک لیوان شیر گرم پیش از خواب 
میل کنند و از مصرف قهوه، چای یا نوشابه 
گازدار کوال از حدود ۶ ساعت قبل از خواب 

پرهیز کنند.
وی ادامــه داد: در وعــده ناهــار پیش از 
امتحانات نیز از خوردن غذاهای سرشــار 
از کربوهیدرات ها مانند، برنج زیاده روی 
نکنیــد و همچنین از مصــرف غذاهای 
حجیم، چرب و سرخ کرده در ظهر امتحان 
بپرهیزید که در موقع امتحان دچار خواب 
آلودگی نشوید. آب میوه های صنعتی به 
دلیل داشتن شکر و مواد افزودنی مناسب 
نیستند. آب  میوه های صنعتی و نوشیدنی  
های شیرین به این دلیل که انرژی زیادی 
را یک جا تخلیه و آزاد می  کنند، استرس 
زا هستند. مصرف آب میوه خانگی و تازه 

مناسب است.
وی با بیان اینکه شیر ومواد لبنی )ماست، 
پنیر(، ســبزی ها ومیوه ها در حد توصیه 
شده به نشاط دانش آموز کمک می کند، 
گفت: مصرف آب و شیر و لبنیات تسکین 
بخش هســتند و می  تواننــد در کاهش 
استرس دانش آموزان موثر باشند. مصرف 
روزانه یک لیوان شیر  برای ایجاد آرامش 
در طــول دوران آمادگی بــرای امتحان 

موثر است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشــت عنوان کرد: دانش آموزان بهتر 

اســت در موقــع امتحان و اســترس، از 
غذاهای سبک و غذاهایی که انرژی  شان 
به مرور آزاد می  شود، استفاده کنند، غالت 
و موادی حاوی کربوهیدرات  های پیچیده 
که بیشتر در نان های سبوس دار مثل نان 
سنگک یافت می  شــود و مقدار فیبر آنها 
باالست، سبب کاهش اســترس در افراد 

می  شود.
مصرف صبحانه سبب کنترل استرس 

می  شود
عبداللهی با تاکید براینکه در ایام امتحانات 
نباید وعده  های غذایی را حذف کرد، گفت: 
صبحانه در کنترل استرس نقشی اساسی 
دارد، زیرا در هنگام صبح، میزان ترشــح 
کورتیزول به بیشترین حد خود می رسد 

و صبحانه سبب کنترل استرس می  شود.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، 
وی تاکید کــرد: دانش  آمــوزان درایام 
امتحانات از خوردن غذاهای چرب و شور 
به خصوص فســت فودها باید خودداری 
کنند، زیرا غذاهای چرب و شور دیرتر هضم 
می  شوند و در شرایط استرس  زا مانند ایام 
امتحانات، در کارکرد دســتگاه گوارش از 
جمله ســوء هاضمه و تهوع اختالل ایجاد 
می کنند. قبل از امتحان از خوردن غذای 
ســنگین خــودداری کنند. زیــرا غذای 

سنگین موجب خواب آلودگی می شود.
وی در پایــان تاکید کرد: مصــرف انواع 
مغزها مانند بــادام، گردو، فندق، به دلیل 
اینکه حاوی اســیدهای چــرب ضروری 
امگا ۳ و امگا ۶ و بسیاری از امالح معدنی 
مثل آهن و روی هســتند و به یادگیری و 
تمرکز حواس کمک مــی کنند به عنوان 
 میــان وعده در ایــام امتحانــات توصیه 

می شود.

توصیه وزارت بهداشت درباره تغذیه صحیح دانش آموزان در ایام امتحانات
جوان سازی پوست آقایان با 6 پیشنهاد اساسی

تا سال ها مراقبت از پوست و حفظ سالمت آن در تمام کشور های دنیا یک کار زنانه 
محسوب می شد. اما پوست مردان به همان اندازه پوست خانم ها نیاز به مراقبت دارد. 
فرقی ندارد که شما زن هستید یا مرد، در هر فصلی از سال باید مراقبت های الزم برای 

سالمت پوست را رعایت و اجرا کنید.
۱- رژیم غذایی را رعایت کنید

در فصل زمستان ســعی کنید از یک رژیم غذایی پر از میوه و سبزیجات تا پوستی 
شاداب و شفاف داشته باشید. درست است که در روز های سرد خوردن شیرینی و 
غذا های چرب و نرم بیشتر از همیشه می چسبد، اما یکی از مهم ترین راه های مراقبت 
پوست مردان در فصل زمستان مصرف میوه و سبزیجات به مقدار فراوان است. به این 
ترتیب هم از نظر وزن و استایل در شرایط ایده آل باقی می مانید و هم از یک پوست 

شفاف و نرم و بدون خشکی لذت می برید.
۲- آب فراوان بنوشید

پوست خشک حالت کشسانی کمتری دارد و بیش از هر زمان دیگری مستعد چروک 
شدن اســت. یکی از راه های مراقبت برای سالمت پوست مردان در فصل زمستان 
نوشیدن روزانه ۸ لیوان آب است. بسیاری از مردم فراموش می کنند که پوست هم 
یکی از ارگان های بدن است که به آب نیاز دارد تا سلول های تازه بسازد و خودش را 
ترمیم کند. زمانی که سلول ها کم آب و دهیدراته می شوند سیستم ارگان های بدن 

به خوبی کار نمی کند. خوردن آب فراوان پوست شما را تمیز و شفاف نگه می دارد.
3- نوع پوست خود را بشناسید

اولین قدم در حفظ سالمت پوست مردان در فصل زمســتان و البته تمام فصول 
شناختن نوع پوست است. محصوالت مراقبت از پوست برای انواع مختلف پوست 
ساخته و تولید می شوند و شما اگر قصد دارید بهترین نتیجه را بگیرید باید ابتدا نوع 
پوست خود را بشناسید و سپس بهترین محصول مراقبتی را انتخاب کنید. گاهی 
اوقات نوع پوست شما چرب، اما در عین حال کم آب و خشک است به همین دلیل به 
نظر می رسد در فصل زمستان باید برای محصوالت مراقبت از پوست با دقت و وسواس 

بیشتری هزینه کنید.
۴- اسکراب پوست را فراموش نکنید

اسکراب پوست به طور منظم به منظور بخشی از روند بازسازی پوست امری بسیار مهم 
است. یکی از بهترین روش ها برای جوانسازی و الیه برداری و درمان خشکی پوست 
مردان در سنین پایین تر ریزش سلول های قدیمی به صورت طبیعی و رشد سلول های 
جدید بهتر و سریع تر صورت می پذیرد، اما مسئله اینجاست که با باال رفتن سن این امر 

تا حدود زیادی کند می شود و کاهش پیدا می کند.
یکی دیگر از راه های مراقبت برای سالمت پوست مردان در فصل زمستان شستشوی 
منظم پوست و استفاده از اسکراب مناسب با نوع پوست صورت است. اسکراب مورد 
نظر را روی پوست تمیز بمالید و به صورت دورانی و مالیم به سمت باال ماساژ دهید. 

بهتر است اسکراب پوست را بعد از حمام و هفته ای دو بار انجام دهید.
۵- مرطوب کننده بزنید

یکی از روش های از بین بردن ســلول های مرده از روی پوست استفاده از مرطوب 
کننده است. بعد از هر بار شستشوی پوست صورت از یک کرم مرطوب کننده مناسب 
نوع پوست خود استفاده کنید. مرطوب کننده حالت کشسانی پوست شما را افزایش 
می دهد و از چروک شدن آن جلوگیری می کند. در حقیقت اگر هیچ کرم مراقبتی 

پوست هم برای فصل زمستان ندارید حتما یک مرطوب کننده داشته باشید.
۶- ضد آفتاب بزنید

کرم ضد آفتاب برخالف تصور عموم فقط برای فصل تابستان مهم و ضروری نیست. 
الزم است که در روز های سرد و ابری زمستان استفاده از کرم ضد آفتاب را فراموش 
نکنید. در حقیقت یکی از مهم ترین راه های مراقبت برای سالمت پوست مردان در 

فصل زمستان استفاده از ضد آفتاب مناسب نوع پوست خودتان است.
داشــتن یک کرم ضد آفتاب همراه با یک کرم مرطوب کننده از اوجب واجبات در 
روز های سرد سال است. ضد آفتاب با SPF مناسب از چروک شدن پوست جلوگیری 

می کند و روند پیری در اثر تابش نور مضر خورشید را به تعویق می اندازد.

گزارش

صبحانه یا ناهار ۲ 
ساعت پس از مصرف 

تاثیر خود را بر بدن 
نشان می  دهند و به 

همین دلیل وعده  های 
غذایی باید ۲ ساعت 

پیش از امتحان مصرف 
شوند. 

 

درمان فشار خون باال در طب سنتی

فشارخون در طب سنتی ناشی از امتال خون است که می تواند هم از بلغم باشد و هم از دم. 
وقتی صفرا در تن کاهش پیدا می کند خونرسانی در بدن دچار اشکال می شود پس جهت 

پیشگیری از بیماری فشارخون باید همواره صفرا در تن به اندازه باشد.
با مشورت پزشک می توان از روش های طبیعی برای کنترل و درمان فشارخون باال استفاده کرد.

توجه به این نکته مهم ضروری است که هیچ یک از این روش ها جایگزینی برای داروهای فشارخون 
نیست. اگر برای فشارخون باال دارویی برای شما تجویز شده است، قبل از قطع یا تغییر دفعات مصرف 
دارو، با پزشک خود صحبت کنید و از او بپرسید کدام تغییر در سبک زندگی ممکن است برای شما 

موثر باشد.
 مصرف روزانه چند عدد آلو یا تمشک

 زغال اخته با دستور مصرف ۵۰ گرم در ۱۰ صبح و ۵ عصر
 دم کرده برگ زیتون که از فسفر، کلسیم، منیزیم و مواد قندی تشکیل شده و مصرف جوشانده آن 

برای بیماران مبتال به فشارخون مناسب است.
 مصرف روزی ۳ عدد سیب، طالبی، نارنج یا زالزالک

 تخم گیاه کرفس نیز برای کاهش فشارخون توصیه می شود چون مقدار زیادی کلسیم دارد و می توان 
آن را به صورت جوشانده مصرف کرد.

 سنبل الطیب نیز به کاهش فشارخون کمک می کند.
 شربت سیر نیز برای کاهش فشارخون باال مفید اســت به این ترتیب که دو پیاز سیر را له کرده در 
یک لیوان آب و ۱۰۰گرم شکر ریخته و بجوشــانید تا به قوام بییاید هر روز ۲ قاشق سوپ خوری از 

آن مصرف شود.
 دم کرده چای ترش عصرها و دم کرده گل گاوزبان و لیمو امانی و دم کرده میوه آلبالو و دم کرده زرشک 

آبگیری، دم کرده میوه نسترن، دم کره فلوس و خیار چنبر فشارخون را پایین می آورد.
 دوسین )سه واحد عسل + یک واحد سیاه دانه نیم کوب + نیم واحد سرکه انگور طبیعی( از این ترکیب 

روزی دو قاشق مرباخوری صبح ناشتا و شب موقع خواب میل شود.
 ترشی ها هم مثل سرکه، آبلیمو، آبغوره، آب نارنج و... در مواقع اوراژنسی کمک کننده هستند.

 مصرف عناب و مصرف ۱ قاشق چایخوری زرشک پس از هر وعده غذایی در کاهش فشارخون موثر 
است.

درمان فشار خون باال با عرقیات گیاهی
۱- عرق شیرین بیان

شیرین بیان یک گیاه بین المللی است که در اروپا، آفریقا و برخی قسمت های آسیا می روید. در ایران 
نیز شیرین بیان در نواحی استان فارس و یزد به ویژه در شهرهای مروست یزد و اقلید فارس یافت 
می شود. عرق گرفته شده از شیرین بیان، ماده ای موثر برای درمان فشار باالست. جالب است بدانید 
که برخی شرکت های داروسازی از خود شیرین بیان و از عرق تولید شده از آن، برای ساخت داروهای 
گیاهی کاهش دهنده فشارخون باالستفاده می کنند. عرق شیرین بیان البته خواص زیادی برای معده 

به ویژه زخم معده دارد. همچنین این عرق روشن کننده پوست نیز هست.
طریقه مصرف عرق شیرین بیان برای درمان فشار باال: بهتر است این عرق گیاهی به صورت روزانه یک 
لیوان مصرف شود. بهترین زمان مصرف نیز صبح ناشتا است. البته برای تاثیرگذاری نیاز به زمان دارد.

۲- عرق بیدمشک
برخی عرق بیدمشک را عرقی مناسب برای درمان قطعی فشارخون باال در طب سنتی می دانند. به 
طور کلی این نوع عرق گیاهی برای سیستم قلب و عروق مناسب بوده و می تواند روی رگ های خونی 
اثرات مثبتی بگذارد. البته این عرق طبیعی برای آرامش نیز مناسب است که به صورت غیر مستقیم 
برای درمان فشارخون عصبی مفید خواهد بود. خواص دیگر این عرق گیاهی تقویت حافظه و درمان 

آلزایمر، کاهش قندخون و تقویت قوای جنسی است.
3- عرق دارچین

عرق دارچین نیز از جمله عرق های گیاهی مفید برای درمان خانگی فشار باالست. دارچین سرشار از 
فیبر و کلسیم مفید است که می تواند عوارض قلبی را کاهش داده و به تنظیم فشارخون کمک کند. 
نکته مهم استفاده از عرق دارچین این است که این ماده برای تقویت کلیه فوق العاده عالی است که 
می تواند اثرات منفی قرص فشارخون روی کلیه را خنثی کند. با این حال بهتر است برای مصرف آن 

با متخصص طب سنتی مشورت کنید.

۴- عرق زیرفون
گیاه زیرفون از جمله گیاهانی است که هم در آســیا و هم در اروپا می روید. خاصیت این گیاه روی 
کاهش فشار باال به اثبات رسیده است. با این حال استفاده از عرق زیرفون در طب سنتی بیشتر مورد 
تاکید است. دیوید هافمن یکی از محققان دانشگاه شیکاگو امریکا در مطالعه ای علمی اثبات کرده که 

این ماده می تواند روی عروق تاثیرگذاشته و باعث کاهش فشارخون باال شود.
۵- عرق کاسنی

عرق کاسنی اثرگذاری مستقیمی روی درمان فشارخون ندارد. این عرق طبع سردی داشته و می تواند 
به کمک کاهش چربی و قندخون، به صورت غیرمستقیم روی کاهش فشار باال نیز اثر بگذارد.

۶- عرق زیره سیاه
وجود چند نوع آنزیم در عرق زیره سیاه کمک می کند تا این عرق گیاهی برای درمان فشار باال مورد 
استفاده قرار گیرد. البته خود زیره سیاه نیز اگر با غذاهای چرب مصرف شود، اثرگذاری چربی روی 

فشار باال را کمتر می کند.
7- عرق هل

یکی از عرق هایی که در طب ســنتی جایگاه مناسبی دارد، عرق هل اســت. این عرق هم به عنوان 
ماده ای موثر برای کاهش فشارخون مورد توجه طب سنتی است و هم به عنوان ماده ای که از عوارض 
داروهای شیمیایی بر کلیه کم می کند. در نتیجه می توانید از این عرق برای درمان خانگی فشارخون 

باالستفاده کنید.
8- عرق سنبل الطیب

ریشه های گیاه سنبل الطیب خاصیت درمانی داشته و موجب کاهش فشارخون و استرس شده، ضمن 
اینکه ضدسرطان و مهم تر از همه آرامبخش است.

برای درمان فشــارخون ســنبل الطیب بخورید؛ این گیاه سالمت قلب شــما را تضمین می کند 
و باعث تنظیم فشــارخون می شــود. عرق ســنبل الطیب باعث افزایش انعطاف پذیری رگ های 
 خونی شــده و به ایــن ترتیب، جریان خون شــما بهبــود پیدا می کنــد و عضله قلــب تقویت 

می شود.
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Siavash Arjmandzadeh, the 
director general of ports 
and maritime department 
of southwestern Bushehr 
Province, has announced that 
the port is ready for receiving 
large-scale vessels with over 
45,000 tons of capacity.
Mentioning the dredging 
operations conducted in the 
port over the past two years, 
Arjmandzadeh said: “The 
access channel of Bushehr 
port has become ready to 
receive vessels with over 

30,000 tons of capacity and 
even higher.”Noting that 
one of the major policies of 
Iran’s Ports and Maritime 
Organization (PMO) is to 
enhance distributing basic 
goods through different ports 
of the country, Arjmandzadeh 
said:” Facilitating distribution, 
reducing costs and shortening 
transportation route are 
some of the benefits of 
decentralization of loading 
and unloading of basic goods 
in the country’s ports.”

Commodities 
worth $554m 
traded at IME 
in a week
During the past 
Iranian calendar 
week (ended on 
Friday), 861,793 
tons of commodities 
worth $554 million 
were traded at Iran 
Mercantile Exchange 
(IME).
According to a 
report by the IME's 
International Affairs 
and Public Relations 
Department, the 
exchange traded 
on its mineral and 
industrial trading 
floor, 518,793 tons of 
commodities worth 
more than $350 
million.
On this floor the IME 
sold 399,269 tons 
of steel, 1,120 tons 
of copper, 680 tons 
of aluminum, 120 
tons of molybdenum 
concentrate, 24 
tons of precious 
metals concentrate, 
106,000 tons of 
iron ore pellets and 
concentrate, 480 
tons of zinc, 100 tons 
of lead, 10,000 tons 
of sponge iron (DRI) 
and 4 kg of gold bars.
The next trading 
floor was the oil and 
p e t r o c h e m i c a l s 
with 338,363 tons of 
commodities sold on 
its both domestic and 
export pits, valued 
at more than $200 
million.
C o m m o d i t i e s 
traded on this floor 
included 83,500 
tons of vacuum 
bottom, 88,868 tons 
of bitumen, 80,255 
tons of polymeric 
products, 38,437 
tons of chemicals, 
43,000 tons of lube 
cut, 3,691 tons of 
base oil, 60 tons of 
argon and 200 tons 
of sulfur.
Last but not least was 
the IME's side market 
with 4,423 tons of 
commodities traded 
on it.
The value of trades 
at Iran Mercantile 
Exchange in the 
previous Iranian 
calendar year 
(ended on March 
20) rose 108 percent 
compared to the 
preceding year.
During the past year, 
about 3.5 quadrillion 
rials (about $83.5 
billion) worth 
of commodities 
were traded at the 
mentioned market.
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“Currently, more 
than 90 percent of 
adsorbents, more 
than 95 percent 
of catalysts, and 
over 90 percent 
of solvents and 

chemicals needed in the 
gas industry have been 
localized,” Head of NIGC’s 
Production Coordination 
and Supervision Directorate 
Masoud Zardovian said.
Speaking in a seminar on 
coordinating supply and 
demand in the gas industry 
on Saturday, Zadovian 
said: “We are now looking 
to improve the quality of 
products, and to facilitate 
access to them while making 
prices more competitive.”
He pointed to the sustained 
and safe supply of clean gas 
for the consumers as the 
major ax of his company’s 
activities and said: “All 
the major policies of the 
company are defined and 

determined according to the 
mentioned goal.”
Going hand in hand with the 
oil industry, the Iranian gas 
sector has been enjoying 
drastic technological 
advances in recent years, 
and numerous knowledge-
based companies, research 
centers, and institutes have 
become active to help the 
industry reach its goals of 
self-sufficiency.
The growth in the 
mentioned sector is so 
fast-pacing that according 
to the NIGC Head Hassan 
Montazer Torbati the 
country’s gas industry will 

become completely self-
sufficient by 2024.
The indigenization and 
domestic production of oil 
and gas industry equipment 
has been always among the 
objectives of the Iranian 
Oil Ministry. However, 
the issue became further 
highlighted since the 
re-imposition of the U.S. 
sanctions and Washington’s 
determination for cutting off 
the Islamic Republic’s ties 
with the world advances in 
knowledge and technology, 
especially in the oil and gas 
sector.
In the past few years, the 

ministry has been seriously 
supporting knowledge-
based companies and 
startups, and several events, 
exhibitions, and panels have 
been held in this regard to 
encourage the mentioned 
companies’ contribution 
to the country’s oil and gas 
industry.In June 2019, NIGC 
held a reverse pitch panel 
to address the industry’s 
technological issues 
and to benefit from the 
capabilities and capacities 
of the knowledge-based 
companies and academics 
active in the industry.

Inflation rate up 2%: SCI
 The Statistical Center of Iran (SCI) announced that 
the inflation rate in the twelve-month period ended 
on April 20, which marks the end of the second 
Iranian calendar month of Ordibehesht, stood at 41 
percent, rising two percent from the figure for the 
twelve-month period ended on the last day of the 
first month.
SCI has put the country’s point-to-point inflation 
rate at 46.9 percent in the mentioned month; it 
means that the families have paid an average of 46.9 
percent more for purchasing the same package of 
commodities and services compared to the same 
month of its previous year.
The point-to-point inflation rate was 2.6 percent less 
than the figure for the previous month.
At the same time, the point-to-point inflation rate for 
urban households was reported to be 46.1 percent, 
which is 2.7 percent less than the figure for the 
previous month.
Back in April, SCI had put the inflation rate at 36.7 
percent in the urban areas of Tehran province in the 
last month of the past Iranian calendar year (ended 
on March 20). The center put the figure at 35.8 
percent in the rural regions of the province.
The SCI announced that the inflation rate has risen 
0.6 percent in the country’s urban areas in the last 
month of the past year.
The center has announced that the inflation rate 
in the twelve-month period ended on March 20, 
which marks the end of the last month of the past 
Iranian calendar year, stood at 36.4 percent, rising 
2.2 percent from the figure for the twelve-month 
period ended on the last day of the eleventh month 
of that year.

170 idle industrial units 
revived in Tehran province in 
a year
 A provincial official announced that 170 idle 
industrial units were revived in Tehran province in 
the past Iranian calendar year (ended on March 20).
Yadollah Sadeqi, the head of Tehran province’s 
Industry, Mining, and Trade Department, said that 
last year, 170 stagnant industrial units returned to 
the production circuit following the efforts of the 
taskforces to facilitate production condition and 
remove related barriers.
He said that 220 meetings of the taskforce for 
facilitating the production condition and removing 
related barriers were held last year, which addressed 
the problems of 1,200 industrial units.
He also said that due to the difficult economic 
conditions created by the sanctions and the spread 
of the coronavirus, some production units, especially 
small industries, have been damaged, and promised 
that with the serious determination of officials and 
executive bodies, these problems will be solved.
As announced by Deputy Industry, Mining, and Trade 
Minister Mehdi Sadeqi Niaraki, 1,500 idle industrial 
units have been revived in the country during the 
past year.
According to Niaraki, over 6,500 new industrial units 
were also established across the country during the 
mentioned year which created jobs for over 121,000 
people.
Touching upon the Industry Ministry’s plans for the 
realization of the motto of the current year which 
is named the year of “Production: support and the 
elimination of obstacles” by the Leader of the Islamic 
Revolution, the official said: “In the year that has been 
dedicated to the production sector by the Leader of 
the revolution, the orientation of all government 
organizations and executive bodies should be 
towards supporting the country’s industrial and 
mining units.”

Indigenization of equipment saves Iranian 
gas industry 19$m a year
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Iranian drivers not 
allowed to travel in 
Turkmenistan
Chairman of Iran–Turkmenistan 
Joint Chamber of Commerce Majid 
Mohammadnejad says the borders of 
Iran and Turkmenistan are open but the 
travels are done under certain conditions 
with observing all sanitary protocols 
announced by the Turkmenistan 
government and Iranian truck drivers are 
not allowed to travel inside Turkmenistan.
Speaking to ILNA, Mohammadnejas said 
that rail and road exports and imports to 
and from Turkmenistan will be possible 
if there are Turkmen carts and trailers 
at the borders and Iranian drivers and 
their trailers are not allowed to enter 
Turkmenistan’s land.
On the trend of Iran-Turkmenistan trade 
after the outbreak of the COVID-19 virus, 

he said after the pandemic, all the systems 
in the world faced challenges and crippled 
with major problems and changes, and 
regarding Iran and Turkmenistan trade 
ties, he can point to the closure of their 
borders.
He added that Iran and Turkmenistan 
borders were closed for 10 months 
and they were reopened under certain 
condition and the trade resumed.
Mohammadnejad went on to say that due 
to the lockdown in Turkmenistan and 
the fourth wave of the virus in Iran, there 
is no exact details on the amount of the 
road trade like the pre-COVID-19 era but 
the three borders of Inchebron, Sarakhs 
and Lotfabad are active and the trade 
with Turkmenistan and other countries 
continue like the past.
He reiterated that exports via railway 
system are active but the road trade has 
been stopped and the border markets due 
to the lack of traffic of trucks have been 

almost idle.
Mohammadnejad noted that Iranian 
drivers and their trucks and trailers 
are not allowed to enter Turkmenistan 
and exports and imports to inside 
Turkmenistan are carried out through 
Turkmen trailers and carts.
He said Iran’s major imports from 
Uzbekistan are carried out via the Lotf 
Abad border while Iran’s exports to 
Tajikistan are done via this border but due 
to dispute between Turkmenistan and 
Tajikistan, Iran’s exports to Tajikistan are 
done via Uzbekistan.
Earlier this month the Iranian Expediency 
Council okayed  the creation of a free trade 
and industrial zone in Incheh-Borun in 
Golestan province on the border with 
Turkmenistan. Incheh-Boron is one of 
the key points along the Kazakhstan-
Turkmenistan-Iran rail corridor (north-
south).

The 
indigenization 
and domestic 
production of oil 
and gas industry 
equipment has 
been always 
among the 
objectives of 
the Iranian Oil 
Ministry.

Bushehr Port ready to receive large-
scale vessels

The indigenization of the knowledge for 
the production of equipment and materials 
needed in the gas industry is saving Iran 19$ 
million every year, an official with the National 
Iranian Gas Company (NIGC) announced.



S p e a k i n g 
at a Sunday 
meeting of the 
Administration’s 
E c o n o m i c 
C o o r d i n a t i o n 
Headquarters, 

Rouhani said Iran 
will keep holding 
negotiations in Vienna 
until achievement of a 
final deal.
Considering the recent 
round of talks in Vienna, 
the US has explicitly 
expressed readiness to 
lift the sanctions on Iran 
in accordance with the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action, he added.
Highlighting Iran’s 
victory in the economic 
war, the president said 
the data on a growth 

in Iran’s industrial 
products indicate 
that the US’ policy of 
maximum pressure has 
been futile.
The US itself has 
admitted that the anti-
Iranian policies have 
failed, Rouhani stated.
In remarks on May 
20, Rouhani said the 
negotiating parties 
engaged in talks on 
the revival of the 2015 

nuclear deal in Vienna 
have agreed that all main 
sanctions on Iran will be 
terminated.
A new round of talks 
to revive the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action began in Vienna 
on April 6 between 
Iran and the remaining 
members of the nuclear 
deal, namely the UK, 
France, Russia and China 
plus Germany.

The US left the JCPOA in 
2018 and restored the 
economic sanctions 
that the accord had 
lifted. Tehran retaliated 
with remedial nuclear 
measures that it is 
entitled to take under the 
JCPOA’s Paragraph 36.
The current negotiations 
examine the potential 
of revitalization of the 
nuclear deal and the US’ 
likely return to it.

DR Congo orders Goma 
evacuation after Mount 
Nyiragongo erupts
 Authorities in the Democratic Republic of Congo 
have urged residents of the eastern city of Goma 
to evacuate after a volcano overlooking the 
area erupted.Lava from Mount Nyiragongo 
approached Goma’s airport late on Saturday, 
as thousands of residents carrying mattresses 
and other belongings fled the border city on 
foot – many towards the frontier with Rwanda, 
Aljazeera reported.Nyiragongo’s last eruption in 
2002 killed 250 people and left 120,000 homeless.
It is one of the world’s most active volcanoes and 
is considered among the most dangerous.“The 
evacuation plan for the city of Goma has been 
activated,” Communications Minister Patrick 
Muyaya tweeted late on Saturday. “The 
government is discussing the urgent measures 
to take at present.”The plan was activated after an 
emergency meeting in Kinshasha, he added.The 
presidency said President Felix Tshisekedi will cut 
short a trip to Europe to return to Congo on Sunday.
The military governor of North Kivu province, of 
which Goma is the capital, confirmed the eruption 
of the Nyiragongo volcano at around 7:00 pm 
(17:00 GMT).General Constant Ndima urged 
residents of Goma, a city of two million people that 
sits on Mount Nyiragongo’s southern flank and the 
north shore of Lake Kivu, to remain calm.Earlier 
on Saturday, residents reported a strong smell of 
sulphur on the streets of the eastern town and a 
red glow filling up the sky above the city.The lava 
initially flowed east towards Rwanda, said Dario 
Tedesco, a volcanologist based in Goma. But later 
in the night, new fractures opened in the volcano 
allowing lava to flow south towards Goma, he 
said.“Now, Goma is the target,” Tedesco told the 
Reuters news agency. “It’s similar to 2002. I think 
that the lava is going towards the city center.”
“It might stop before or go on. It’s difficult to 
forecast,” he said.INSO, which coordinates safety 
for non-governmental organizations, said in a note 
that the lava had cut off the main road that runs 
north from Goma.
Zionist settlers enter Al-
Aqsa 2 days after ceasefire
 This morning, a number of Zionist settlers 
entered Al-Aqsa Mosque illegally with the 
support of the regime's military.This happened 
just two days after the announcement of a 
ceasefire between the Zionist regime and 
the Palestinian resistance in the Gaza Strip.
According to the Aljazeera correspondent, 
the settlers entered the Al-Aqsa Mosque 
under the protection of the occupying Israeli 
forces.Last night, Zionist forces clashed with 
Palestinians who had gathered in the Sheikh 
Jarrah neighborhood.According to Palestinian 
media, the occupying forces tried to disperse 
the Palestinians, using tear gas and water 
cannons.

President: Iran to Continue Vienna Talks 
until Final Deal

Iran will proceed with the negotiations 
on the revival of the 2015 nuclear deal 
until reaching a final agreement, President 
Hassan Rouhani said.
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Iran, UNICEF working to develop child-friendly cities
 Iranian Ministry of Interior and United Nations Children’s Fund (UNICEF)’s Office in Tehran 
poised to continue their bilateral cooperation in the field of child-friendly cities.
In this regard, Interior Ministry and Tehran’s UNICEF Office would work together in order 
to strengthen national efforts in the field of developing and implementing the National 
Initiative Child-Friendly Cities’ Program.This renewal of cooperation will be implemented 
in the historic city of Isfahan as the first Child-Friendly City and other pilot cities within the 
framework of Child-Friendly Cities including Evez, Bandar Abbas, Tabriz, Tehran, Rasht, 
Semnan, Shiraz, Kerman, Gorgan, Mashhad, Hamedan, Yazd and other applicant cities.This 
comprehensive national plan is followed by the implementation of child-based instructions 
for responding to the emergency conditions at the national and provincial levels as well as 
supporting the emergency response to the coronavirus, COVID-19, disease.According to this 
report, this new joint cooperation will be continued by the end of 2022.

Houthi warns to intensify attacks if Saudi siege continues
 Mohammed Ali al-Houthi a member of the Supreme Political Council of Yemen warned the 
Saudi-led coalition of intensifying attacks in case of continuation of its attacks against Yemen 
and siege of this country.
In a tweet on Sunday, he pointed to the new sanctions imposed by the US Department of Treasury 
against two Yemeni commanders of the Ansarullah Movement and wrote, “Sanctions do not 
frighten Yemeni fighters. If your siege and aggression continue, we may target places that some 
member countries of the aggressor coalition do not expect."
Last Thursday, the US Treasury Department imposed sanctions on Brigadier General 
Mohammed Abdul Karim al-Ghammari, chief of the Joint Chiefs of Yemen National Salvation 
Government for prolongation of civil war in this country and also Youssef al-Madani, 
Commander of Yemeni military forces for terrorism charges and endangering US citizens, 
national security and the economy.

A new round 
of talks to 
revive the Joint 
Comprehensive 
Plan of Action 
began in Vienna 
on April 6 
between Iran and 
the remaining 
members of the 
nuclear deal, 
namely the UK, 
France, Russia 
and China plus 
Germany.
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 MP says images 
of AEOI cameras 
must be cleared
Referring to the quarterly 
deadline for the Agency 
to restore camera 
images which expired 
on May 22, an Iranian 
lawmaker stressed 
that this information 
must either be deleted 
or kept with the Iranian 
side.“Iranian parliament’s 
Law on, Strategic 
Action Plan to Counter 
Sanctions and Protect 
Rights of the People" is 
very clear, completely 
clarifying the duties of 
Iran's government and 
negotiating team to JCPOA 
talks”, Chairman of Foreign 
Relations Committee of 
Iranian Parliament’s 
National Security 
and Foreign Policy 
Commission Abbas Golroo 
said.Iran’s Parliament 
will not fail to pursue the 
implementation of the law, 
the lawmaker said, adding 
that it has been written 
precisely and must be 
implemented accurately 
and on time.The Atomic 
Energy Organization of 
Iran must implement the 
law in a timely manner, 
and the other side must 
lift the sanctions and 
normalize economic 
and trade relations 
with Iran, he stressed.
MP says images of AEOI 
cameras must be cleared.
Referring to the quarterly 
deadline for the Agency 
to restore camera images 
which expired on May 
22, an Iranian lawmaker 
stressed that this 
information must either 
be deleted or kept with the 
Iranian side.
Iran, China sign 
joint statement 
on Asian 
cultural heritage 
protection
A joint statement on 
Asian cultural heritage 
protection was signed 
between Iran and China 
on the 50th anniversary 
of the establishment of 
diplomatic relations 
between the two 
countries.
According to the 
agreement, the two 
countries will carry out all-
round cooperation in joint 
archaeology, preservation 
and restoration of cultural 
property, conservation, 
management, and 
sustainable development 
of world cultural heritage 
sites, exchange ideas 
for exhibitions and 
preservation technology 
and the prevention of 
trafficking of cultural 
property.
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Iran, Japan Weigh 
Plans for Judicial 
Cooperation
 Iranian and Japanese officials 
explored avenues for the 
promotion of legal and judicial 
interaction between the two 
countries.
Iran’s Deputy Justice Minister for 
Human Rights and International 
Affairs Mahmoud Abbasi and 
Japan’s Ambassador to Iran 
Aikawa Kazutoshi held a meeting 

in Tehran on Saturday.
The two officials weighed plans 
for the enhancement of legal and 
judicial relations between the 
two Asian nations.
Referring to a treaty on the 
extradition of convicts that Iran 
and Japan signed in 2016, Abbasi 
expressed Iran's readiness to 
promote the judicial relations 
with Japan to a higher level, IRNA 
reported.
He also proposed the idea of 
striking bilateral agreements on 
civil, criminal, commercial, and 

extradition affairs.
Abbasi also hailed Japan's logical 
stances at the international 
and human rights forums and 
its votes in favor of Iran in the 
human rights conferences.
For his part, the Japanese envoy 
pointed to the longstanding 
relations between the two 
countries and their friendly 
and effective ties, saying Japan 
welcomes the expansion of legal 
and judicial relations with Iran.
He also noted that Japan will 
transfer four Iranian convicts 

to Tehran within the next two 
weeks in compliance with the 
agreement on the extradition of 
inmates.
In January 2015, Iran and Japan 
finalized details of an extradition 
treaty after 5 years of technical 
talks and exchange of diplomatic 
delegations.
The extradition treaty allows 
Iranian prisoners in Japan 
and Japanese inmates in Iran 
to return to their respective 
countries and complete their 
prison terms at home.

MP Urges Deletion 
of Recordings of 
Iran Nuclear Sites 
as IAEA Misses 
Deadline
A lawmaker emphasized that 
Iran must delete the data 
recorded during the past 
three months at its nuclear 

sites as an agreement with the 
International Atomic Energy 
Agency has expired without any 
breakthrough in the talks for 
the revival of the JCPOA.
In comments at a parliamentary 
session on Sunday, member 
of the Parliament’s presiding 
board Alireza Salimi said the 
IAEA has missed a three-month 
deadline after a February 

agreement with Tehran.
Iran must now carry out the 
Parliament’s law on 'Strategic 
Action’ and delete the data 
recorded at the country’s 
nuclear sites, he underlined.
The Iranian MPs had already 
warned the Western parties 
that if they fail to honor their 
JCPOA commitments by a 
deadline of May 24, Iran will 

carry out the ‘Strategic Action’ 
on lifting the sanctions and 
safeguarding national interests, 
ratified by the Parliament in 
October 2020.
The lawmakers insist that Iran 
should cease the voluntary 
implementation of the 
Additional Protocol of the 
Nuclear Non-Proliferation 
Treaty.

 Chief of Staff of the Iranian Armed Forces highlighted the 
military readiness to deal with all threats severely and 
protect the country’s national interests with constantly 
growing defense capabilities.
Major General Mohammad Hossein Baqeri on Sunday 
released a message on the occasion of the anniversary of 
liberation of Khorramshahr, a city in southwestern Iran 
that had been occupied by the Iraq's Baathist army in the 
early 1980s under former Iraqi dictator Saddam Hussein.
In his message, the top commander said the “policy of 
boosting power for defense, offense and deterrence” is 
always on the agenda of the Iranian Armed Forces.
The Iranian military forces maintain intelligence 
dominance and are fully prepared for harsh and 
courageous confrontation with any threat against the 
country’s independence, territorial integrity and national 

interests, he underscored.
The general also said this year’s anniversary of liberation 
of Khorramshahr has coincided with the Palestinian 
resistance forces’ victory over the fake and child-
murdering Zionist regime in a new Intifada.
While the flag of Palestine has been raised across the 
occupied territories and Gaza, the occupiers of al-Quds 
have run for shelters humiliatingly as the Zionist regime’s 
nest, like the spider web, has become shakier than ever, 
he stated.
Iranian military and political officials have repeatedly 
warned the enemies about the dire consequences of a 
military action against the Islamic Republic.
In comments in April 2018, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei said the US is 
aware of the crushing response it will have to face in case of 

taking 
military action against 

Iran.
The era of hit and run is now over, and the US knows 
that if it gets entangled in military action against Iran, it 
will receive much harsher blows, Ayatollah Khamenei 
underlined.
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Iran among world missile powers: Hatami
Iranian Defense Minister Brigadier General Ami Hatami said that Iran is undoubtedly 
one of the world powers in the missile field.
Referring to the achievements of the Ministry of Defense in the field of ground combat, 
Hatami said, "Today, we have gained various achievements in various fields, which 
are not limited to ground combat, and in the field of missiles, we are undoubtedly one 
of the world powers, and in the field of UAVs, we are even better than the world's top 
powers."
"The main focus of our activity is to achieve strategic weapons in all areas, and we have 
achieved the main goals in the field of ground combat. In the field of missiles, we have 
a real capability that the armed forces can carry out their mission," he added.

 Iranian Parliament 
Speaker Mohammad 
Bagher Ghalibaf 
stressed that the 
International Atomic 
Energy Agency 
(IAEA) has no right 
to access the cameras 
footages of the Atomic 
Energy Organization 
of Iran.Speaking at 
an open session of 
the Parliament on 
Sunday, Ghalibaf said, 
“We are determined 
that the law on 
‘Strategic Action Plan 
to Counter Sanctions 
and Protect Rights 
of the People’ be 
implemented at 
specific times and 
in accordance with 
the ratifies, and the 
Leader has repeatedly 
emphasized this 
issue”.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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The life-threatening condition, known 
as mucormycosis, is relatively rare but 
doctors suspect that the sudden increase 
in the infection could further complicate 
India’s fight against the pandemic.
India has reported more than 26 million 
confirmed cases of the coronavirus since 
the pandemic began, with almost half 
occurring in the past two months. On 
Sunday, the Health Ministry reported 
3,741 new deaths, driving India’s 
confirmed fatalities to 299,266.
It also rezported 240,842 new infections, 
as daily cases remained below 300,000 for 
a week. The numbers are almost certainly 
undercounts, with many cases likely being 
missed due to limited testing.
Experts say new infections in India, 
which had been rising steeply, may 
finally be slowing. But there are some 
early indications that mucormycosis, also 
known as “black fungus,” is fast becoming 
a cause of worry.
Mucormycosis is caused by exposure 
to mucor mold, which is commonly 
found in soil, air and even in the nose and 
mucus of humans. It spreads through 
the respiratory tract and erodes facial 
structures. Sometimes, doctors have 
to surgically remove the eye to stop the 
infection from reaching the brain.
On Saturday, federal minister Sadananda 
Gowda said nearly 9,000 cases had been 
reported in India so far, leading to a 
shortage of Amphotericin B, the drug used 
to treat the condition.
Gowda didn’t share the number of 
fatalities, but local media have said more 
than 250 have died because of the disease.
Health officials were working to alleviate 

the drug shortage, which comes at a time 
when the country is already short on 
supplies of oxygen and other health care 
needs, Gowda said, AP reported.
Mucormycosis has a high mortality rate 
and was already present in India before 
the pandemic. It is not contagious but its 
frequency in the last month has left doctors 
shocked.
“It is a new challenge and things are 
looking bleak,” said Ambrish Mithal, the 
chairman and head of the endocrinology 
and diabetes department at Max 
Healthcare, a chain of private hospitals 
in India.
Mithal said the fungal infection preys on 
patients with weakened immune systems 
and underlying conditions, particularly 
diabetes, and irrational usage of steroids. 
Uncontrolled blood sugar can put 
immunocompromised people at a higher 
risk of contracting the disease.
“Earlier I used to come across just a few 
cases every year but the current infection 
rate is frightening,” said Mithal.
The latest surge of coronavirus infections 
in rural India has already taken a toll. 
Now heath experts are worried that 
over-the-counter medication, including 
steroids, can increase the prevalence of 
mucormycosis.
SK Pandey, a medical officer at Ram 
Manohar Lohia Hospital in Uttar Pradesh 
state’s Lucknow city, said that unqualified 
doctors were giving steroids to patients in 
many rural areas without giving a thought 
whether they require it or not.
“This has led to increase in black fungus 
cases in smaller cities where the patient 
has not even been hospitalized,” he said.
India’s Health Ministry on Thursday asked 
states to track the spread of the condition 
and declare it an epidemic, making it 
mandatory for all medical facilities to 
report the cases to a federal surveillance 
network.
Indian Prime Minister Narendra Modi on 
Friday called the disease a “new challenge.”

In a Saturday letter to Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei, Ziyad al-Nakhalah said that he has 
the honor to congratulate the Leader on behalf 
of himself and the Islamic Jihad forces as well 
as its armed wing Quds Brigades on the victory 
of the Palestinian people and their brave 
resistance against the Zionist enemy.
He added that Ayatollah Khamenei’s 
"constant, continued and open support" for 
Palestine in all fields has "played the most 
important and leading role" in “Operation 
Sword of al-Quds” and its subsequent 
achievements.
"Despite the enemy’s (purported) military 
upper hand, fighters of the resistance entered 
the battlefield with full power, strength, 
bravery and courage," he said.
Nakhalah said the Palestinian people and 
resistance defeated the enemies and revealed 
the image of the Israeli regime which is 
"weaker than a spider web." 
The Palestinian resistance official also 
thanked the Quds Force of Iran’s Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) for standing 
by the Islamic Jihad forces for long and for 

sincerely providing them with any capability, 
know-how and assistance leading to such a 
big victory.  
He especially commemorated the late 
commander of the Quds Force Lieutenant 
General Qassem Soleimani, who was martyred 
near Baghdad airport, Iraq, on January 3, 2020 
in a drone strike directly ordered by former US 
president Donald Trump.
Israel launched a bloody bombing campaign 
on Gaza on May 10 after harassment 
of Palestinians in Jerusalem al-Quds and 
attempts to steal their lands in the Sheikh 
Jarrah neighborhood of the city.
The occupying regime announced a unilateral 
ceasefire on Friday, which was accepted by 
the Palestinian resistance groups in Gaza 
with Egyptian mediation.According to Gaza's 
Health Ministry, 248 Palestinians were 
killed in the Israeli offensive, including 66 
children and 39 women, and at least 1,910 
were injured.During the fighting, Gaza-based 
resistance factions fired rockets into the 
occupied territories in response to the Israeli 
bloodshed.In a message on Friday, Ayatollah 
Khamenei extended his congratulations to the 
Palestinian people over the historic victory of 
the resistance front against the Zionist regime.
The Leader said Palestine will become more 
powerful and the wicked and usurping regime 
of Israel will become even weaker when faced 
with prepared Palestinian youths and power 
of valuable resistance groups.

India Battles Fatal Fungal Threat as 
Coronavirus Deaths near 300,000

Islamic Jihad Congratulates Ayatollah 
Khamenei on Palestinian Resistance Victory
The secretary general of the Palestinian Islamic Jihad 
movement extended his congratulations to the Leader of 
the Islamic Revolution on the great victory of Palestine in 
its -12day war against the Israeli regime, lauding Iran’s 
support for the resistance in the war.

Doctors in India are fighting a fatal fungal infection 
affecting COVID19- patients or those who have recovered 
from the disease amid a coronavirus surge that has driven 
the country’s fatalities to nearly 300,000.

According to 
Gaza's Health 
Ministry, 248 
Palestinians 
were killed in the 
Israeli offensive, 
including 66 
children and 39 
women, and at 
least 1,910 were 
injured.

The latest surge 
of coronavirus 
infections in rural 
India has already 
taken a toll. Now 
heath experts 
are worried that 
over-the-counter 
medication, 
including steroids, 
can increase the 
prevalence of 
mucormycosis.

Envoy Says UK Must 
Take Responsibility for 
Its Role in Palestine
UK Palestinian ambassador Husam 
Zomlot called on Britain to take 
responsibility for the situation in 
Palestine during a heated interview 
on Channel 4 News.He agreed he 
believe Britain held responsibility 
for the Balfour Declaration Treaty of 
1917 and its resulting consequences.
When asked by host Krishnan Guru-

Murthy what he thought Britain 
should do to make amends, he said: 
"I want a clear commitment by the 
UK government, not by words, but by 
deeds to fix this, to fix the mess that 
was created here.""Number one, the 
recognition of the State of Palestine 
— what are they waiting for? This 
is long overdue, this is our right and 
their obligation."He continued, 
"Number two, enforce your law; the 
UK law, which clearly stipulates that 
exporting guns and weapons, arms to 

a country that violates human rights 
is illegal — under your law, under 
international law. Arms embargo 
immediately.""Number three, do 
not import settlement products. 
It is illegal, and you as the UK 
describe it as illegal."He also called 
on the UK to back Palestine in using 
international organizations such 
as the International Criminal Court 
(ICC) to hold Israel to account for 
its actions and prevent further war 
crimes.



قیمت لوازم خانگی ۱۰درصد افزایش یافت
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از افزایش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی خبر داد.

سید علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از افزایش 10 درصدی قیمت 
لوازم خانگی ایرانی خبر داد و گفت: با لغو تحریم ها، دیگر لوازم خانگی ساخته شده وارد کشور نمی شود و صرفا 
مونتاژ آنها در ایران انجام می شود. وی افزود: با افزایش نرخ دستمزد کارگران و هزینه حمل و نقل و انرژی، قیمت 

برخی اقالم لوازم خانگی 10 درصد و برخی اقالم دیگر از جمله تلویزیون کمتر از 10 درصد افزایش یافت.
موسوی مجد گفت: شرایط بازار لوازم خانگی آرام و قیمت ها تابع عرضه و تقاضا است و به دلیل کاهش شدید تقاضا 

در بازار لوازم خانگی قیمت ها امسال حداکثر 10 درصد افزایش داشته است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در مورد واردات لوازم خانگی خارجی به کشور نیز اظهار داشت: واردات لوازم 

خانگی همچنان ممنوع است و هیچ صحبتی مبنی بر آزادشدن واردات لوازم خانگی مطرح نیست.
وی تاکید کرد: البته تصور هم بر این است که با لغو تحریم ها لوازم خانگی آماده اجازه واردات نگیرد و صرفا با واردات قطعات لوازم خانگی و مونتاژ آن 
در ایران موافقت شود.به گفته موسوی مجد، با گشایش های احتمالی برجام نیازی به واردات کاال از شرکت های ال جی و سامسونگ نیست، چرا که 

بستر تولید در کشور فراهم و ظرفیت های خالی پر شده است.

 تولید رمز ارز خانگی مساله ساز شد
بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به ۲000 مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز 
در کشور است و مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می دانند.

روز گذشته کسری برق در شبکه برق کشور به رقم عجیب و بی سابقه ۸۵00 تا ۹000 مگاوات رسید. این کسری 
عجیب و بی سابقه کارشناسان صنعت برق را بر آن داشت تا بررسی های جدیدی روی علل ناترازی باالی تولید 

و مصرف برق داشته باشند.
بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به ۲000 مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در 

کشور است. با وجود آنکه از روز گذشته مقرر شد تا ۳00 مگاوات مجموع مصرف برق تولیدکنندگان مجاز و دارای مجوز 
رمز ارز، در ساعات پیک، با هماهنگی توانیر و این تولیدکنندگان، به صفر برسد اما صنعت برق به علت اشرافی که روی مصرف 

غیرمجاز تولیدکنندگان رمز ارز ندارد، مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می داند.
طبق گزارش های جدید صنعت برق، تولید غیرمجاز رمز ارزها به اشتراک های خانگی نیز رسیده و عالوه بر آسیب هایی که این قبیل مصارف می 
تواند به تجهیزات شبکه و حتی درون ساختمان وارد کند، در صورتی که شرکت های توزیع متوجه استفاده غیرمجاز از یک اشتراک برای تولید رمز 

ارز شوند، طبق قانون، اشتراک مربوطه به طور کامل قطع خواهد شد.

فرارو
گـــزارش
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دولت باید از طریق 
توسعه صنایع 

اصلی در کشور 
بتواند فرصت رشد 
اقتصادی و اشتغال 

را فراهم کند. توسعه 
زیرساخت ها به 

خصوص بخش ریلی 
می تواند کمک 

بزرگی برای توسعه 
بخش تجارت کشور 
)داخلی و خارجی( 

خواهد بود
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تکرار مثلث گرما، قطع 
برق و اینترنت!

در حالی که ســال گذشته در فصل 
زمســتان به دلیــل قطعــی برق، 
مشکالتی از جمله قطعی آنتن موبایل 
و اینترنت برای کاربران ایجاد شده بود، 
حاال با رسیدن فصل گرما، باز هم این 

مشکل بروز کرده است.
افزایش مصرف برق در این روزهای 
گرما، منجر بــه قطعی های مکرر در 
شهرهای مختلف کشور شده و این 
موضوع، قطعی  آنتن هــای موبایل 
و اینترنــت را هم به دنبال داشــته 
است. در شــرایطی که به دلیل ادامه 
فرآینــد دورکاری در برخی ادارات و 
برگزاری آزمون های آنالین پایان ترم 
دانش آموزان و دانشجویان، استفاده از 
اینترنت ضرورت دارد، قطعی اینترنت 

هم دردسرساز شده است.
بر اســاس آخرین آمار سرعت رشد 
مصرف برق در کشور افسارگسیخته 
شده و طی روزهای اخیر، شاهد ثبت 
پیک های مصرف بــرق به مقادیری 
هستیم که در زمان مشابه سال های 
گذشته بی سابقه بوده اند. طبق آمار 
رسمی شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران در روز بیست و نهم اردیبهشت 
ماه 1۴00 مصرف برق در پیک روزانه 
به ۵۳ هزار و ۷۵۹ مگاوات رسید. این 
در حالی است که پیک مصرف برق 
در روز مشابه ســال قبل، ۴۵ هزار و 
۲۷0 مگاوات بود. این موضوع منجر 
به خاموشی های برنامه ریزی شده در 

برخی استان ها شده است.
باتری های سایت های BTS، وظیفه 
تاب آوری برای تامین برق تجهیزات 
و آنتن را دارند که البتــه تاب آوری 
ســایت ها به بازه دو تا چهار ساعته 
محدود است و اگر قطعی برق ادامه 
پیدا کند، این سایت ها هم خاموش 
می شــوند.  البته در شرایط خاص و 
حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله، 
برای ســایت ها از دیزل ژنراتور هم 
استفاده می شود، اما اگر از موتور برق 
یا دیزل ژنراتورها در سطح گسترده 
استفاده شــود، آن هم با این حجم 
از آلودگی، زیان زیــادی به طبیعت 

وارد می کند.
با افزایش مصرف برق و بروز قطعی، 
باتری سایت های BTS برق الزم را 
برای آنتن اپراتورها تامین می کند و 
اکثر سایت ها هم می توانند در بازه چند 
ساعته قطعی برق، پاسخگو باشند، اما 
شارژ باتری  بعضی از سایت ها ممکن 
اســت زودتر از وصل شدن برق تمام 
شود که قطعی آنتن و اینترنت موبایل 

را هم به دنبال خواهد داشت.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

اقتصاددانان بر این عقیده 
انــد کــه در حــال حاضر 
کشــور بــا چالش هــای 
عدیــده ای همچون »تورم 
»رشــد  ســاختاری«، 
اقتصادی پایین«، »پاندمی 
کرونــا و واکسیناســیون 
ســریع«، »مذاکــرات هســته ای و رفع 
تحریم ها«، »پنجره جمعیتی و حل معضل 
اشتغال«، »تامین اجتماعی و صندوق های 
بازنشستگی«، »بهبود فضای کسب وکار«، 
»بحران منابع آبی«، »خروج ســرمایه در 
کشور« و »خصوصی سازی و آزادسازی« 
مواجه است و رئیس جمهور منتخب برای 
بهبود وضعیت اقتصــادی باید به حل این 

مشکالت بپردازد.  
بررسی آمار و ارقام های اعالم شده از سوی 
برخی اقتصاددانان نشــان می دهد که در 
دهه نود هجری شمســی میانگین رشد 
اقتصادی کشور صفر و میانگین نرخ تورم 
۲۴ درصد بوده است. از طرفی میانگین رشد 
تشکیل سرمایه ناخالص در کشور، منهای 
۲.۵ درصد بوده و ارزش پول ملی کشور در ۲ 

نوبت کاهش و در هر ۲ مرحله بیش از ۲۵0 
درصد کاهش یافته است.

در ایــن میان وحید شــقاقی شــهری، 
اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
خوارزمی درباره بحران های اقتصادی دهه 
اول قرن جدید هجری شمســی با آمدن 
رئیس جمهور جدید می گوید: »دهه جدید 
از سال 1۴00 تا 1۴10 و با تغییر دولت وارد 
حیاتی ترین و بحرانی ترین دهه اقتصادی 
می شویم و ایران در دهه پیش رو شاهد ۴ 
بحران بزرگ نظیر  بحران شــدید کمبود 
آب، بحران کاهش رشــد نــرخ جمعیت، 
بحران پایان عصر نفت و بحران صندوق های 

بازنشستگی خواهد بود.«
البته اتــاق بازگانی تهران و پژوهشــکده 
سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب وکار 
شریف نیز با ارائه بسته اقتصادی تحت عنوان 
بنا »برنامه نجات ایران« مدعی اند که اگر 
سیاســتگذاران اقتصادی در دولت آینده 
بنای حکمرانی اقتصــادی را بر محور های 
اصلی این بسته نجات قرار دهند، طی دوره 
زمانی چهار ســال آتی، تورم در کشور به 

میانگین نرخ خاورمیانه خواهد رسید.
همچنین درآمد پایه همگانی معادل ۳0 
دالر برای هر ایرانی به دســت خواهد آمد، 
اشتغال ســاالنه یک میلیون و 100 هزار 
نفر محقق خواهد شــد، شــاخص ادراک 
فساد کشــور به میانگین این شاخص در 
کشور های خاورمیانه نزدیک خواهد شد و 
نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص 

داخلی به رشد صد در صدی خواهد رسید.
براســاس اعالم اتاق بازرگانی، اصلی ترین 
سرفصل های این بسته اقتصادی به حوزه 
خصوصی ســازی، سیاســت های ارزی، 
توســعه صادرات، تکمیل طرح های نیمه 
تمام، کاهش بروکراســی و مبارزه با فساد 

اختصاص دارد.

    دولت بعدی باید تامین مالی خود را 
از طریق مالیات ستانی انجام دهد!

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به چالش های 
اقتصادی موجود و نحوه حل آن از ســوی 
دولت و رئیس جمهور دوره سیزدهم گفت: 
رئیس جمهور بعدی اولیــن کاری که در 
حوزه اقتصاد باید انجام دهد کاهش نرخ ارز 
به 10 هزار تومان و حتی کمتر از آن است. 
در ســال آینده نیز تقویت پول ملی را باید 
در دستور کار خود قرار دهد. این کار هم از 

طریق سرمایه گذاری شدنی است.
او می گوید: هدف گذاری دولت باید روی 
رشد اقتصادی ۶ درصد باشد، چرا که این 
موضوع امکان پذیر اســت. عــالوه بر این 
دولت بایــد تامین مالی خــود را از طریق 
مالیات ســتانی و کاهش یارانه های بزرگ 
به بنگاه های خصولتی انجام دهد. با مالیات 
ستانی و کاهش یارانه بنگاه های خصولتی 
دولت منابع بزرگی را به دست خواهد آورد.

طبق گفته راغفر، در حال حاضر بسیاری از 
این بنگاه های خصولتی درآمد های بزرگی 

دارند و این درآمد ها پس از سه برابر شدن 
قیمت ارز افزایش چشمگیری داشته است. 
راغفر همچنین گفت که این بنگاه ها مالیاتی 
پرداخت نمی کند و از معافیت های مالیاتی 
و تشویق های صادراتی استفاده می کنند؛ 
بنابراین دلیل نــدارد که این ها منابع ملی 
را صادر کنند و سودش را میان خود شان 
تقسیم کند. این درحالی است که باید سهم 
دولت پرداخت شود و بخشــی از بودجه 
عمومی از طریق مالیات ستانی از این بخش 

انجام شود.
این اقتصاددان افزود: منابع مالیاتی متعدد 
دیگری همچون مالیات بر عواید حاصل از 
سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر مصرف 
نیز وجود دارد که قابل تحقق است؛ بنابراین 
دولت از مســیر مالیات ســتانی نیازمند 
صــادرات یک لیتر نفت هم بــرای تامین 

بودجه نخواهد بود.

اصالح نظام بانکی در اولویت
او همچنیــن گفت: کاهــش هزینه های 
دولت باید در دستور کار قرار گیرد. در این 
رابطه دولت باید متناسب با درآمد هایی که 
می تواند ایجاد کند بودجه ریزی کند. دولت 
با درآمدی که قابل تحقق هم نیست و پیش 
بینی می کند، تازه نصف مخارجی است که  
تعریف می کند؛ بنابراین بخش قابل توجهی 
از این بودجه باید عمــاًل از طریق کاهش 
هزینه های دولت صورت بپذیــرد. با این 
اوصاف به نظر می رسد که موارد اشاره شده 

کامال قابل تحقق است.
راغفر با اشــاره الزام اصالح نظــام بانکی 
همزمان با سایر موارد می گوید: تامین مالی 
صنعتی باید از طریق بانک ها انجام شود. 
اما این مستلزم آن اســت که ما یک بانک 
مرکزی مقتدر و مصلح داشــته باشیم که 
بخواهد بخش تولید در کشور شکل بگیرد. 

نظام مالیاتی بایــد از فعالیت های نامولد 
ســفته بازی و داللــی مالیات های بزرگ 
بگیرد و آن ها را به صورت یارانه دستمزد و 
 یارانه تحقیق و توسعه صنایع مولد پرداخت

 کند.
این اقتصاددان معتقد است که دولت باید 
صنایع را دســته بندی کند و آن صنایعی 
که پیش برنده سایر صنایع کشور هستند 
را مورد حمایت قرار دهد. طبق گفته راغفر، 
دولت باید از طریق توســعه صنایع اصلی 
در کشــور بتواند فرصت رشد اقتصادی و 
اشتغال را فراهم کند. توسعه زیرساخت ها 
به خصوص بخش ریلــی می تواند کمک 
بزرگی برای توســعه بخش تجارت کشور 
)داخلــی و خارجــی( خواهد بــود وهم 
ایــن ســرمایه گذاری های زیرســاختی 
 می تواند مشــاغل بســیار بزرگی را ایجاد

 کند.  

رئیس جمهور بعدی باید آستین را باال بزند! 

راه حل بحران های اقتصادی ایران چیست؟
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هدف گذاری 
دولت باید روی رشد اقتصادی ۶ درصد باشد، چرا که این موضوع 
امکان پذیر اســت. عالوه بر این دولت باید تامین مالی خود را 
از طریق مالیات ستانی و کاهش یارانه های بزرگ به بنگاه های 
خصولتی انجام دهد. چراکه دولت با مالیات ستانی و کاهش یارانه 

بنگاه های خصولتی منابع بزرگی را به دست خواهد آورد.

تسهیالت

توقف سپرده طال در بسیاری از بانک ها

شرایط دریافت وام طال چیست؟
اخبار افزایش سرقت از منازل ، تقاضا برای 
سپرده طال در بانک ها را افزایش داده است. 
آنقدر که این روزها کمتر بانکی را پیدا می کنید 

که صندوق خالی برای اجاره داشته باشد.

بانک کارگشایی وابسته به بانک ملی با انبوهی از صف های طوالنی برای سپرده 
و وام طال مواجه است و به بسیاری از مشتریان اعالم می کند تا پایان ساعات 
کاری دیگر نوبت جدید نگیرند و روزهای بعد مراجعه کنند. همین وضعیت و 
سختگیری به سایر بانک ها برای دریافت سپرده طال یا ارائه صندوق امانات نیز 

تسری پیدا کرده است.

    اجاره صندوق طال به شرط بلوکه ۵00 میلیون تومان!
براساس آخرین بخشــنامه نظارتی بانک مرکزی که آبان ماه ۹۹ ابالغ شده 
اجاره ماهانه صندوق  امانات بانک ها برای هر ســانتی متر مکعب 1۲ تومان 
و مبلغ ودیعه نیز نهایتا هشت برابر مبلغ کل اجاره بها تعیین شده است. اما 
شواهد نشان می دهد شبکه بانکی آنقدرها هم به این بخشنامه ها مقید نیست.

نکته جالب تر اینکه معموال آنچه در ســایت بانک ها درباره شرایط دریافت 
صندوق امانات نوشته با آنچه متصدیان شعب بانکی به مشتریان اعالم می کنند 
زمین تا آسمان فاصله دارد. حتی گاهی آنچه مسئوالن شعب مختلف یک بانک 

اعالم می کنند نیز با هم یکی نیست.
در مجموع هر یک از بانک ها شرایط خاص خود را برای اجاره دادن صندوق 
امانات دارند. از ابعاد صندوق ها گرفته تا نرخ اجاره و ودیعه صندوق امانات در 
بانک ها متفاوت است. همچنین تعداد شعبی که امکان ارائه صندوق امانات به 

مشتریان را دارند در بانک های مختلف یکی نیست.
بررسی میدانی تجارت نیوز نشان می دهد ظرفیت بیشتر شعب بانکی اکثر 
بانک هایی که امکان ارائه صندوق دارند، تکمیل شده است. حتی برخی بانک ها 
از جمله بانک صادرات اعالم می کنند که دیگر هیچ صندوق خالی برای ارائه 

به مشتریان ندارند.
برخی بانک های خصوصی هم برای دریافت این صندوق ها هفت خوان رستمی 
چیده اند که جز مشتریان متمول بانکی کسی نمی تواند از سدشان عبور کند. 
مثال برای داشتن یک صندوق امانات در بانک پاســارگاد حداقل باید ۵00 

میلیون تومان سپرده بلوکه شده در این بانک داشته باشید.
همچنین برای یکسال داشتن یک صندوق باید ساالنه 1۵1 هزارتومان اجاره 
و یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان ودیعه بپردازید. برای داشتن صندوق متوسط 
نیز نیاز به پرداخت ۲۳۷ هزار تومان اجاره و یک میلیون و ۹01 هزار تومان 
ودیعه دارید. صندوق بزرگ هم ۴۹0 هزار نومان اجاره و سه میلیون و ۹۲۵ 
هزارتومان ودیعه الزم دارد. متصدی باجه این بانک در پاسخ به این سوال که 
چرا دستور بانک مرکزی درباره شرایط اجاره صندوق رعایت نشده، می گوید:» 
ما به خاطر محدودیت در تعداد صندوق ها مجبوریم الویت را به مشــتریان 

بزرگترمان بدهیم. نمی توانیم با تمام مشتریان به یک شکل برخورد کنیم«.
در بانک ملت نیز داشــتن یک صندوق کوچک حداقل ۶0 میلیون تومان 
سپرده، یک میلیون و 1۳۳ هزار تومان ودیعه و 1۴1 هزار و ۶۹۶ تومان اجاره 
ساالنه می خواهد. برای مالکیت صندوق متوسط نیز ۹۵ میلیون تومان سپرده، 
یک میلیون و ۸۸۹ هزار تومان ودیعه و ۲۳۶ هزار و 1۶0 تومان اجاره نیاز دارید. 
و البته داشتن یک صندوق بزرگ در این بانک نیز برای شما به اندازه بلوکه 

شدن ۲۵0 میلیون تومان سپرده، سه میلیون و ۷۷۸ هزار تومان ودیعه و ۴۷۲ 
هزار و ۳00 تومان اجاره ساالنه آب می خورد.

    شرایط بانک ها برای اجاره صندوق طال
البته این شرایط فقط مختص خصوصی ها نیست. در برخی بانک های دولتی از 
جمله سپه هم نیاز است که چندصد میلیون سپرده برای ارائه صندوق داشته 
باشید. آن طور که متصدی باجه بانک سپه می گوید شرایط دریافت صندوق 

در این بانک به شرح زیر است:
صندوق سایز چهار) بزرگترین سایز(: ۴00 میلیون تومان سپرده بلوکه، دو 
میلیون و ۹۷۴ تومان ودیعه و ۳۷۲ هزارتومان اجاره. سایز سه: ۳00 میلیون 
تومان سپرده، یک میلیون و ۹۶۶ تومان ودیعه و ۲۴۶ هزارتومان اجاره. سایر 
دو: ۲00 میلیون تومان سپرده، یک میلیون و ۴۶۲ هزار تومان ودیعه و 1۸۳ 
هزارتومان اجاره. سایز یک) کوچک ترین سایز( : 100 میلیون تومان سپرده، 

۹۶0 هزار تومان ودیعه و 1۲0 هزار تومان اجاره بهای ساالنه.
در بانک تجارت هم سه ســایز صندوق ارائه می شود که برای داشتن آنها در 
کمترین حالت بیش از ۵0 میلیون تومان سپرده الزم است. در کنار مبلغ سپرده 
برای صندوق کوچک یک میلیون و ۳۵0 ودیعه و ساالنه 1۷0 تومان اجاره و 
برای صندوق بزرگ به بیش از چهار میلیون تومان ودیعه و بیش از ۵00 هزار 

تومان اجاره ساالنه نیاز دارید.
شرایط دریافت یکساله صندوق امانات در بانک رفاه نیز به ترتیب زیر است:

صندوق کوچک: ۵0 میلیون تومان سپرده، ودیعه یک میلیون و۴۴0 تومانی، 
اجاره 1۸0 هزار تومانی ساالنه.

صندوق متوسط: ۷0 میلیون تومان ســپرده، دومیلیون و1۶0 هزار تومان 
ودیعه، ۲۷0 هزار تومان اجاره.

صندوق بزرگ: 100 میلیون تومان سپرده، ودیعه چهار میلیون و ۳۲0 هزار 
تومانی و اجاره ۵۴0 هزارتومانی ساالنه.

    شرایط دریافت وام طال چیست؟
بانک کارگشایی بانک ملی در حال حاضر تنها بانکی است که در کنار صندوق 
امانات برای نگهداری دارایی های باارزشی مثل طال، وام طال نیز می دهد. هر 
چند که این بانک بابت سپرده طال نهایتا ۲ میلیون تومان وام می دهد و  این 
میزان وام را نیز فقط در ازای دریافت۳0 گرم طــال پرداخت می کند. برای 
نگهداری طالی بیشتر از این وزن باید مثل زمانی که صندوق امانات دریافت 

کرده اید، اجاره پرداخت کنید.
درباره صندوق امانات نیز در شعب متفاوت بانک ملی شرایط متغیری وجود 
دارد مثال شعبه میرداماد این بانک اعالم می کند که میزان سپرده مورد نیاز 
برای امانت یکساله صندوق کوچک ۲۲ میلیون تومان، صندوق بزرگ ۴۲ 
میلیون تومان و صندوق متوســط ۳۲ میلیون تومان است. مبلغ ودیعه نیز 
به همین ترتیب یک میلیون و ۴۴0 تومان، چهار میلیــون و ۳۲0 تومان و 

دومیلیون و 1۶0 تومان اعالم می شود.
به گفته کارمند این شعبه اجاره ساالنه نیز برای صندوق کوچک 1۸0 هزار 
تومان، برای صندوق بزرگ ۵۴0 هزار و تومان و برای صندوق متوسط ۲۷0 
هزار تومان است.با این حال شــعبه دیگری از این بانک در مرکز شهر میزان 
سپرده الزم برای صندوق کوچک را 1۲ میلیون تومان و برای صندوق بزرگ 

۲۴ میلیون تومان اعالم می کند.

تجارت نیوز
گـــــزارش

خودرو

با ۲00 میلیون تومان چه خودروی کارکرده ای می توان خرید؟
 بنا بر افزایش قیمت ها در بازار خودرو، بسیاری از افراد به سمت بازار خودروهای کارکرده می روند. بر اساس آگهی های 
منتشر شده در ســایت دیوار، جدولی از خودروهای کارکرده در بازار خودرو به دست آمده است. در جدول زیر لیست 
خودروهای کارکرده در محدوده قیمتی زیر ۲00 میلیون تومان، در کنار درصد تغییر قیمتی آن ها را مشاهده می کنید.)این 
آمار برای ماشین های مدل 1۳۹۷ به بعد است.()قیمت ها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از 10هزار کیلومتر است.(



کارمند دفتری و تلفنی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی

 با حداقل دو سال سابقه کار مربوطه
 با روابط عمومی باال و روحیه کار تیمی

  ساعت کاری : 8:30 الی 17:00
حقوق و مزایای توافقی

09134441672 - 09134441672 
nastaransadeghi231@gmail.com

  حسابدار خانم آشــنایی کامل و به روز به سیستم   
حسابداری پارسیان و اینترنت
 در شرکت   تجهیرات پزشکی

واقع در خیابان شمس آبادی
تماس صبح ساعت 10الی12

   تلفن: 32339748،  32336901
 09129523363   )رنجبر(

  فروشنده جهت کار در فروشگاه   صنایع دستی
 نیمه وقت

 مسلط به   فروش،  روابط عمومی باال.
محدوده میدان نقش جهان

09134091696 

تراشکار منوال ماهر آقا، تمام وقت
    سن حداکثر 40 سال

    ساکن اصفهان اطراف شاهپور جدید
    دارای پایان خدمت،     حقوق ثابت،     بیمه

    اضافه کاری،     عید و سنوات
)Whatsapp( 09134045598 

03133880160   

  صندوقدار خانم، جهت کار در فست فود
 شیفت شب، 7 الی 11 شب 

ترجیحا ساکن خیابان   مولوی،   چمران،   آل محمد
09130836931 

 استخدام هلدینگ مدیران صنعت زاینده رود 
**   کارشناس بازاریاب میدانی

**      کارشناس فروش تلفنی
**      برنامه نویس بک اند

**      برنامه نویس فرانت اند
**      کارشناس شبکه های اجتماعی

**      کارشناس تولید محتوا
**      مدیر فروش
09139259533 

استخدام   کارمند فروش خانم
 جهت کار  در فروشگاه   لوازم یدکی 

 ترجیحاآشنا به   کامپیوتر و برنامه ی پارسیان
ساعات کاری 9 صبح الی 13:30

بعدازظهر ها 16 الی 20:30
 محیط امن،   کار آسان 

حداکثر سن 30 سال
09120177047 

**کارگر ساده آقا
** راننده تراکتور

  مجتمع شیر و دام 
  با سرویس ایاب و ذهاب  از نقاط مختلف شهر اصفهان

  حداکثر 40 سال
حقــوق و مزایــا اداره کار ) عیدی،ســنوات،اضافه 
کاری،تعطیل کاری ( + بیمه + غذا + ســهمیه گوشت 

و شیر
  ساعت کار از 8صبح الی 16 یا بصورت شیفتی

09359253307 

  خیاط خانم ماهر،  با سابقه جهت کار در  مزون
  نیمه وقت،    حقوق عالی

36260708   ،09133660703

 فروشنده آقا /  خانم
مجرد 

ترجیحا با سابقه فروش در زمینه پوشاک
حقوق باالتر از  اداره کار + بیمه + مزایای

   ارسال رزومه عکسدار واتساپ 
09131098784  

تعداد ۱۰۰ نفر  نیروی کار آقا
حقوق و مزایا + بیمه + سرویس رفت و برگشت + نهار 

و شام
سن 17 الی 40 سال

شهرک صنعتی دولت آباد ، بلور و شیشه اصفهان
09133120495

به نیروی   طراح مســلط به نرم افزارهای مدلینگ 
 3DMAX ،autocad، revit( 2 رندرینگ و فاز-
vray ,photoshop-( جهت همکاری در اصفهان 

نیازمندیم.
  تلفن: 09132943264, 09059866136

   کارمند فروش
جنسیت: آقا، خانم

سن: حداکثر 35 سال، با روابط عمومی باال
آشنا به اصول فروش و بازاریابی، خالق

دارای روحیه کار تیمی و مسئولیت پذیری باال
محل کار: شهرک صنعتی مبارکه

 03152374542 ,03152490000,03152374541

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

حسابدار انبار آقا، تمام وقت
با سابقه کاری مفید

)Whatsapp( 09130331669 

کسب و کار
دوشنبه  3 خرداد 1400  | شمـاره 786
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توسعه خودرو های فولکس به کمک هوش مصنوعی
گروه بین الملل:فولکس واگن دارای سهمی در استارت آپ خودران Argo AI به همراه فورد 
 VW است ، که بخشی از اتحاد گسترده تری بین این دو شرکت به ویژه در اشتراک پلت فرم

MEB خواهد بود.
پلتفرم VW قصد دارد از فناوری Argo AI برای افزودن حسگر به ID Buzz استفاده کند و 

آن را در یک مرکز آزمایشی در مونیخ به عنوان بخشی از برنامه تست مجموعه مستقل رانندگی 
»دارای سطح 4« تنظیم کند.

هدف این اســت که ID های Buzzes خودران را برای خدمات تحویل تجاری در سال 2025 آماده 
کنند. این برنامه امیدوار است که وسایل نقلیه در اواخر امسال از مرکز آزمایش خارج شده و وارد جاده های عمومی 

شوند. مجموعه سنسور Argo AI دارای جامع ترین فناوری اسکن به نام »آرگو لیدار« هستند که فناوری یاد شده، می تواند 
یک جســم را از فاصله 437 یاردی با بازتاب یک فوتون از آن، تجزیه و تحلیل کند. عالوه بر فناوری لیدار ، این سیستم شامل 
رادار و دوربین نیز است.تا سال 2025 ، اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود ، این شرکت از ID Buzz به عنوان وسیله نقلیه 

ترکیبی و مستقل استفاده خواهد کرد.

چابکی خوب و منطقی است و 
سازمان ها را به سوی اقدام سریع 
راهنمایی می کند. کسب وکارهای 
چابک ممکن است کوچک و تیزپا 

باشند، اما در ضمن ممکن است 
تجربه کافی نداشته باشند و 

ترازنامه مالی ضعیفی دارند. در این 
صورت، چابکی در مورد آنها بیشتر 

به معنی شکننده بودن است

،،
اقتصاد آنالین

یادداشـــت

ISFAHAN
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بیش از 1850 شرکت و استارت آپ ایرانی در نمایشگاه اینوتکس

دبیر اجرایی نمایشگاه اینوتکس گفت: حضور بیش 
از یک هزارو 850 شرکت و استارت آپ و برنامه ریزی 
برای بیش از 20 رویداد تجاری ســازی و آموزشی، 
برگزاری بیش از 250 جلسه سرمایه گذاری را می توان از مشخصه  های 
برجسته دهمین نمایشــگاه اینوتکس در محل پارک فناوری پردیس 

دانست. 

معاون توســعه نوآوری پارک فناوری پردیس با اشاره به عملکرد بخش 
اســتیج، توضیح داد: این بخش بــه موضوعات عمومی کســب و کار 
می پردازد و از مسائل مهم آن رهبری تیم های استارت آپی و شرکت های 
دانش بنیان، چالش های اکوسیســتم، پارادایم های مدیران، بین المللی 

شدن و تحریم ها و ... است.
»اکبر قنبر پور« توضیح داد: استیج عمومی اینوتکس از جمله بخش های 
جانبی این رویداد بود که بیش از 30 ساعت ســخنرانی، پنل و گفتگو با 
موضوع فرهنگ سازی کارآفرینی و ایجاد امید و انگیزه در جوانان با معرفی 

نمونه های موفق در آن ارائه شد.
وی افزود: در بخش استیج تخصصی »ایستگاه آینده« که بعنوان بخشی 
جدید در دوره دهم نمایشگاه اینوتکس از جنس پنل ها و سخنرانی های 
متعدد راه اندازی شده است، اظهار داشت: فناوری هایی در دنیا وجود دارد 
که مسیر را برای صنعت باز می کند، مثل کالن داده ها، G 5، رایانش ابری 

و یا هوش مصنوعی و ظهور NBIC صحبت شد.
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در این دوره از نمایشگاه 
بخشی را به بانوان اختصاص داده شد، توضیح داد: توجه ویژه به بانوان یکی از دالیل 
راه اندازی پاویون »زنان پیشگام« با همکاری معاونت علمی بود تا بازدیدکنندگان 
با موفق ترین کارآفرینان و نوآوران آشنا شده و بتوانند در دوره های آموزشی ارائه 

شده توسط آن ها شرکت کنند.
قنبرپور با اشاره به نیاز های بی شمار صنایع عنوان کرد: چهار صنعت )فوالد، فین 

تک، تجهیزات پزشکی، مبلمان و درودگر( برای حضور در نمایشگاه دعوت شدند 
تا نیازهایشان را به شرکت های دانش بنیان ارائه کنند وبا توجه به اینکه درودگری 
و مبلمان از صنایع بزرگ منطقه پردیس است برای حضور درنمایشگاه اینوتکس 

دعوت شدند تا برای توسعه و رفع نیاز های آن ها اقداماتی انجام شود.
وی با اشاره به بخش کافه ســرمایه بیان کرد: این بخش پل ارتباطی اکوسیستم 
نوآوری با صنعت است، بخش منتورشــیپ مربوط به راهنمایی های افرادی است 
که در این حوزه تجربه کســب کردند، بخش اینوجوان برای یادگیری خالقیت و 

مهارت های کارآفرینی جوانان در نظر گرفته شده است.
سجاد فشمی عباسی، دبیر اجرایی نمایشــگاه اینوتکس گفت: حضور بیش از یک 
هزارو ۸50 شرکت و استارت آپ و برنامه ریزی برای بیش از 20 رویداد تجاری سازی 
و آموزشی، برگزاری بیش از 250 جلسه سرمایه گذاری را می توان از مشخصه  های 

برجسته دهمین نمایشگاه اینوتکس در محل پارک فناوری پردیس دانست.
وی افزود: کشور ما با وجود قوانین مشترک منطقه ای به دلیل حضور عناصر نوآور در 
منطقه از نظر فناوری پیشرو است و عنوان بازیگران فناوری را از آن خود کرده است.

وی با تاکید بر این که در این اکوسیســتم تنها حضور فناوران کافی نیست، اظهار 
کرد: این اکوسیستم نیازمند عناصر دیگری، چون منتورها، شتابدهنده ها و سرمایه 

گذاران است که باید در کنار همدیگر هماهنگ عمل کنند.
عباسی گفت: در بخش نمایشگاهی آخرین دستاورد های فناورانه عرضه شد و بررسی 
در حوزه های بالکچین، اینترنت اشیاء، کالن داده را از برنامه های بخش نکستیشن 

نمایشگاه بود که در قالب فیلم های مستند ساخته شده و اکران خواهد شد.

خبرخودرو
گــــــزارش

استارت آپ

چگونه شرکت انعطاف پذیر بسازید؟

یک سازمان ضد شوک!

انعطاف پذیری 
عملیاتی تضمین 

می کند که عملیات 
هسته ای شرکت ادامه 

دارد. انعطاف پذیری 
استراتژیک یعنی 

کسب وکار در موقعیتی 
است که می تواند به 

دنیای متغیری که در 
آن قرار داریم، واکنش 

مناسب نشان دهد

قانون تالش برای پیش بینی دشواری ها و شناسایی زودهنگام 
فرصت ها و تهدیدها، مهم و ارزشمند است. اما ما باید در برابر 
حس رضایت از خود و این فریــب که می توانیم تا حدی آینده 
را پیش بینی و کنترل کنیم، مقاومت داشــته باشیم. همیشه 
اتفاق هایی منتظر ما هستند که شگفت زده مان کنند. مدرسه 
کســب وکار لندن، اخیرا یک وبینار در مورد رهبری سازمان 
در دوران پاندمی ویروس کرونا برگزار کرده که در آن جولیان 
برکینشاو، اســتاد اســتراتژی و کارآفرینی، در مورد نیاز به 
شناخت محدودیت های محتمل »چابکی« شرکت ها و اینکه 
انعطاف پذیری چگونه می تواند به هدف بهتری برای سازمان 

تبدیل شود، سخنرانی قدرتمندی داشت.

 به طــور واضــح و ناگزیر، 
برخــی کســب وکارها و 
ســازمان ها در مقایســه 
بــا ســازمان های دیگر، 
عملکرد بهتری در بحران 
کووید- 19 داشتند. در نظر 
گرفتن همه سناریوهای 
ممکن در این بحران،  بسیار دشوار است. اما 
پروفسور برکینشاو معتقد است که این نشانه 
این است که ما چطور در فرآیند برنامه ریزی 
استراتژیک مشــکل داریم: »پیش بینی ما 
فقط این است که شرایط کمی بهتر یا کمی 
بدتر خواهد شد. این یک فرآیند کامال خطی 
است.« ســپس یک نمودار ســری زمانی 
می کشیم تا متغیرها مشخص شوند و آن 
را »حساسیت« می نامیم. اما باید در مورد 
این پیش بینی های شسته و رفته تردید کرد. 
در واقع، برکینشــاو تاکید می کند که دنیا 
بسیار متالطم شده است. شوک های بزرگ 
در راهند. مــا نمی توانیم پیش بینی کنیم 
این شــوک ها چه زمانی رخ می دهند، اما 
می توانیم خودمان را برای آنها آماده کنیم. 
 MIT دونالد سال، سخنران ارشد مدرسه
این لحظــات را »فرصت های طالیی« )در 
مورد شــوک های مثبت( یا »تهدیدهای 
مرگ ناگهانی« )در مورد شوک های منفی( 

می نامد. 
چابکی خوب و منطقی است و سازمان ها 
را به سوی اقدام سریع راهنمایی می کند. 
کسب وکارهای چابک ممکن است کوچک 
و تیزپا باشند، اما در ضمن ممکن است تجربه 
کافی نداشته باشند و ترازنامه مالی ضعیفی 
دارند. در این صورت، چابکی در مورد آنها 
بیشتر به معنی شکننده بودن است. بنابراین 
شاید انعطاف پذیری مفهوم مفیدتری باشد. 
از نظر برکینشــاو، چابکی بیشتر به معنی 
پرورش یــک فرصت اســت، در حالی که 
انعطاف پذیری یعنی دوام آوردن در شرایط 
بد. او این تفاوت را با دو تعریف نشان می دهد:

• چابکی یعنی توانایی سریع و آسان حرکت 
کردن. 

• انعطاف پذیری یعنی ظرفیت یک سیستم 
برای جذب اختالل هــا و همچنان حفظ 
کارکرد، ســاختار و سیستم های بازخورد 

اصلی. 
یک تحقیــق قدیمی کــه آری دی گاش، 
مدیرسابق شرکت شل انجام داد و در قالب 
کتابی با عنوان »شــرکت زنــده« درآمد، 
می گوید دو نشانه شــرکت های منعطف 
عبارتند از: حساس بودن نسبت به دنیای 

اطراف و تحمل پذیرفتن ایده های جدید. 
همچنیــن بایــد نســبت بــه مفهــوم 
»ضدشکنندگی« که نسیم نیکالس طالب 
آن را معرفی کــرده، واکنش نشــان داد. 
کسب وکار یا سازمانی که شکننده نیست، 
بعد از ضربه هایی که دریافت می کند، رشد 
قوی تری دارد. بسته ای را تصور کنید که از 
طریق پست ارسال می شود و روی آن نوشته 
شده: »شکستنی نیست، لطفا با خیال راحت 
جابه جا کنید.« طالب ضدشکنندگی را با 
اســطوره یونانی »هیدرا« )مار 9 سر که به 
دست هرکول کشته شد و نماد چیزی است 
که از بین بردن آن دشــوار است( مقایسه 
می کند که هربار موفق شوید یکی از سرهای 
آن را قطع کنید، دو سر تازه درمی آورد. یا آن 
جمله معروف نیچه که می گوید: »هر چیزی 

که من را نکشد، قوی ترم می کند.« 
پروفســور برکینشــاو می گویــد: وظیفه 
سازمان ها این است سیستمی منعطف تر 
ایجاد کنند تا شوک ها را جذب کند. بحران 
بانکداری ســال 200۸ را در نظر بگیرید. 
بانک های سرمایه گذاری مثل مریل لینچ 
یا لمن بــرادرز، اســتراتژی های تجاری 
بسیار پرریســکی را دنبال می کردند. آنها 
مثل بانک های تجاری )وام دهنده( سنتی 

قانونمند نبودند. 
این بانک های سرمایه گذاری وقتی شرایط 
خوب بود، پول زیادی درآوردند اما به محض 
اینکه بحران ظاهر شد، به دردسر افتادند. 
ترازنامه های مالی آنها ضعیف بود و ذخیره 
نقدی نداشــتند. حتی گلدمن ساکس که 
بانکی قوی بود، با مشکل مواجه و برای بقای 
خود نیازمند حمایــت وارن بافت و دولت 
آمریکا شد و مجبور شــد موقعیت خود را 
تغییر دهد. این بانک های واسطه ای چابک، 
در شرایط خوب، کســب وکارهایی عالی 
بودند که می شد روی آنها حساب کرد، اما 
وقتی همه چیز خراب شد، از انعطاف الزم 

برخوردار نبودند. 
حاال که در هنــوز در میانه بحــران کرونا 
هســتیم، خیلی زود اســت که بخواهیم 
بگوییم کســب وکارها چقدر خوب عمل 
کرده اند. انعطاف پذیری یعنی دوام آوردن در 
میان مدت تا بلندمدت. پروفسور برکینشاو 
به ســه نوع انعطاف پذیری جداگانه اشاره 

می کند که رهبران کســب وکار باید آنها را 
مدنظر قرار دهند: 

• انعطاف پذیری عملیاتی
• انعطاف پذیری استراتژیک

• انعطاف پذیری شخصی 
انعطاف پذیری عملیاتی تضمین می کند 
که عملیات هسته ای شــرکت ادامه دارد. 
انعطاف پذیری استراتژیک یعنی کسب وکار 
در موقعیتی اســت که می تواند به دنیای 
متغیری که در آن قرار داریم، واکنش مناسب 
نشان دهد و به مشتریان امروز و فردا پاسخگو 
باشد. انعطاف پذیری شــخصی یعنی هر 
کارمندی خودش توانایی پیشبرد کارش 

را دارد. 
همچنین انعطاف پذیری چهار عامل دارد که 
باید در نظر گرفته شود؛ چهار حوزه فعالیت 
که تغییری در آنها الزم است. این چهار حوزه 

عبارتند از:
• تغییر از بوروکراسی به ساختار نوظهور
• تغییر از رسمی سازی به شخصی سازی

• تغییر از کارآیی به قابل اتکا بودن
• تغییر از سودآوری به معنا داشتن

    از بوروکراسی به نوظهور
بوروکراسی اجتناب ناپذیر و ضروری است، 
اما با دشواری هایی همراه است. بوروکراسی 
رویه های خشک و ســختگیرانه ای ایجاد 
می کند که به تمرکز داخلی نیــاز دارد. از 
طرف دیگر، ساختارهای »نوظهور« سیال تر 
هستند و این امکان را فراهم می کنند که 
منابع با سرعت بیشتری بازتخصیص شوند.

در یک بوروکراسی خشک و سختگیرانه، 
همه کارها در یک فرآیند بــاال به پایین و 
از طریق قوانین و رویه های تثبیت شــده 
انجام می شوند. این می تواند شرایط ناامن 
و شــکننده ای ایجاد کند. افــرادی که در 
سطوح پایین سلسله مراتب هستند، هیچ 
درکی از اینکه هدف کلی شرکت چیست، 
ندارند. بنابراین، ما به ساختارهای سیال تر 

و نوظهورتری نیاز داریم تا با موقعیت های 
جدیدی که از راه می رسند، مواجه شویم.  
به عنوان مثال، در طول بحران توفان کاترینا 
در سال 2005، ســازمان مدیریت بحران 
فدرال آمریکا )FEMA( واکنش بســیار 
کندی داشت. در همان زمان، والمارت یک 
کسب وکار منعطف بود که بسیار سریع تر 
عمل کرد.  لی اســکات، مدیر عامل وقت 
والمارت به پرسنل خود گفته بود: »خیلی 
از شما مدیران فروشگاه ها، باید تصمیم هایی 
فراتر از جایگاهی که در آن هســتید اتخاذ 
کنید. با بهترین اطالعاتی که در دست دارید، 
بهترین تصمیمی را که می توانید بگیرید، و 
مهم تر از همه، کار درست انجام دهید.« به 
عبارت دیگر، او از ســطوح پایین سازمان 
خواسته بود اقدامی هوشمندانه انجام دهند. 
در بحران فعلی، سازمان ها به چنین واکنش 
اولیه ای در خطوط مقدم خود نیاز داشتند؛ 
واکنشی سریع از طرف افرادی که به مشکل 
نزدیک ترند. البته بوروکراسی هنوز وجود 
دارد. قدرت مرکزی ســازمان، فرآیندهای 
به هم پیوسته را ایجاد می کند. شما به یک 

قدرت مرکزی باال به پایین نیــاز دارید تا 
همه افراد را برای این تالش های پیوسته و 

هدفمند بسیج کند. 

    از رسمی سازی به شخصی سازی
این تغییر یک حرکت از قدرت رســمی به 
سوی قدرت شخصی را دربرمی گیرد. روسا 
ممکن است در تفویض اختیار به کارکنان و 
اینکه به چه کسی بگویند چه کاری انجام 
دهد، عملکرد خوبی داشته باشند، اما تاکید 
بر قوانین رسمی، کار را غیرشخصی سازی 
می کند و باعث می شــود کارکنان دیدی 
نسبت به هدف کلی شرکت نداشته باشند. 

تاکید بر مســئوولیت پذیری فردی یعنی 
تصمیم ها توسط افرادی گرفته شوند که از 
همه بیشتر به فعالیت مورد نظر نزدیکند. در 

واقع، آن فرد مالک موضوع است. 
بار دیگر، در سازمان هایی که به دلیل بحران 
مالی آسیب زیادی دیدند، افراد کار خودشان 
را انجام می دادند، بــدون اینکه هدف کلی 
سیستم را بدانند. آنها در واحدهای جداگانه 
به صورت سیلویی کار می کردند و اثرات کار 
بقیه بر کل سازمان را نمی دیدند. تک تک 
افراد به صورت شخصی باید ریسک را درک 
کنند و این موضوع در قلب انعطاف پذیری 

قرار دارد. 
کارل ویک و کاترین ساتکلیف، از دانشگاه 
میشیگان، تحقیقی با موضوع »سازمان های 
به شــدت قابل اتکا« انجــام دادند و روی 
کسب وکارهایی کار کردند که کوچک ترین 
اشتباه در آنها می تواند به کشته شدن انسان 
منجر شود )مثل نیروگاه ها(. آنها ویژگی های 
مشخصی را در مورد این سازمان ها شناسایی 

کردند:
• ذهن آگاهی. تمام فکر و ذکر این سازمان ها 
به احتمال شکســت، مقاومــت در برابر 
ساده سازی، حساسیت به عملیات، احترام 

به تخصص و تعهد به انعطاف پذیری، معطوف 
است. 

• افراد به خوبی از هرگونه فاجعه ای اطالع 
دارند. 

• افراد از اشتباه ها و صدمات درس می گیرند. 

    از کارآیی به قابل اتکا بودن
چند دهه است که کارآیی، یک هدف کامال 
منطقی برای رهبران کسب وکار بوده است. 
کارآیی یعنی کم کردن موانع و منابع برای 
پایین نگه داشته هزینه ها. قابل اتکا بودن 
یعنی اســتفاده از هر امکاناتی که سیستم 

بتواند در برابر شکست مقاومت کند. 
به مدت 50 سال، شــرکت تویوتا در یک 
چشم انداز جهانی، الهام بخش تولید صنعتی 
و عرضه بود. این شرکت در کاهش ضایعات 
و موجــودی کاال خوب عمــل می کرد و 
فرآیندهای کاری »ناب« و شش سیگما را 
اجرا می کرد. در دنیــای قابل اتکای عرضه 
محصوالت و خدمات، اینها اقداماتی مثبت 
هســتند. اما وقتی اتفاقات بد رخ می دهد، 
همه فرضیات در مــورد پیش بینی پذیری 
خراب می شــوند. فوران آتشفشان ایسلند 
در سال 2010 را به یاد بیاورید. در اروپا به 
مدت پنج روز امکان هیچ پــروازی وجود 
 نداشت و باعث شد برخی زنجیره های تامین 

فروبپاشد. 
سال های سال است که ما به نقل و انتقال 
بین المللی قطعات و محصــوالت متکی 
هستیم. اما باید در مورد بدترین اتفاق هایی 
که ممکن است رخ دهند، فکر کنیم. ممکن 
است این تدبیر الزم، افزایش تولید و عرضه 
محلی باشد. در مورد بحران فعلی، شرکت ها 
باید بیشــتر در مورد اینکه قطعات و مواد 
اولیه خود را از کجا تامین کنند، بیندیشند 
و اتکای کمتری بــه تامین منابع خارجی، 

داشته باشند. 
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