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کارهای سخت انسان قوی میخواهد؛

هر روز یک شاهکار مدیریتی
داشتهباشید

اینکه هر روز یک شاهکار اساسی در زندگی داشته باشید،
بسیار سخت است .این موضوع فراز و فرودهای بسیار و
ایدههای چالش برانگیز متعددی دارد .داشتن رفتار ایدهآل
فقط به خود شخص مرتبط نیست و کارها و رفتارهای دیگران
نیز در این مساله دخیل هستند.
وظیفه یک مدیر این است تا بیشترین تالش خود برای...
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یکجا سیل و یکجا بیبی؛

حقآبهاصفهان
در نزاع ها گم شد!

عکس:مهر

نفستنگشهر

وقتی بار صنعت روی ریههای اصفهان سنگینی میکند؛

آنچه امروز با عنوان « آلودهترین شهر ایران» از اصفهان یاد میشود ،به تاکید کارشناسان ،حاصل تصمیمها و سیاستهای اشتباه ۵۰سال پیش به این سوست
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این روزهــا  ،روزهــای عجیبی
است در یک گوشه کشورمان از
کم بود منابع آبــی و قطعی این
مایه حیات مردم در رنج هستند
و مدام اعتــراض میکنند و در
گوشــه ای دیگر سیل خانههای
مردم را ویران کرده و کسی نیست
به دادشان برســد! مگر میشود
این همه عدم برنامــه ریزی در
کشــوری با این عقبــه تاریخی
رخ دهد؟ از هزاران ســال پیش
شهرهایی چون یزد و کرمان در
شرایط کم آبی بوده اند و مدعای
این صحبــت قناتهای موجود
در این شهرهاست و استا نهایی
هم چون اصفهان و خوزســتان
به دلیل شرایط اقلیمی موجود
توانایی کشت و کار داشته اند و
به مدد رودخانه هایی هم چون
زاینده رود و کارون این استانها
تمام استانهای اطراف را نیز از
نظر محصوالت کشاورزی تامین
میکرده اند اما حاال مدتیســت
قورباغهها ابو عطا خوانده اند و آب
سر باال رفته ! اصفهان و خوزستان
در بی آبی ...

ادامه در صفحه 2
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ترس مردم از کرونا ریخته است!

سرایت سریع
خاصیت کرونای دلتا

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا درباره افزایش
ســریع تعداد مبتالیان به کرونای دلتا هشدار
داد و گفت :به نظر می رسد ترس مردم از کرونا
ریخته است.
شیوع گسترده کرونای دلتا منجر به بروز موج
پنجم کرونا در ایران شده اســت .کرونای دلتا
همان کرونای هندی است .شیوع کرونای دلتا
بیش از یک ماه پیش از جنوب کشور آغاز شد.
شیوع کرونای دلتا  ۱۶۹شهر کشور را در وضعیت
قرمز قرار داده است .با وجود شیوع کرونای دلتا
اما همچنان بســیاری از مردم نسبت به رعایت
پروتکل ها بی توجهی می کنند.
دکتــر عاطفه عابدینــی ،دبیــر کمیته علمی
کشوری کووید  ۱۹با اشاره به ...
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بازار طال و سکه  1400/4/27ساعت 16:30
قیمت سکه

قیمت فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

10,613,000

10,761,000

سکه طرح
جدید

10,432,000

10,500,000

نیم سکه

5,540,000

5,400,000

ربع سکه

3,510,000

3,050,000

سکه گرمی

3,261,000

1700,000

یک مثقال
طالی  17عیار

4,553,000

4,599,000

یک گرم طالی
 18عیار

1,051,500

1,061,300

طالی آب شده
نقدی

4,555,000

4,598,000

یک گرم طالی
 24عیار

1,401,500

1,415,000
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ادامه از صفحه یک
 ...به ســر میبرند و حتی آب شرب
ندارند چه برســد به کشــاورزی و
دامپروری و در یزد آبشارهای دستی
ساخته شده و خیار درختی کاشته
میشود که مسلما این لطف در حق
مردم شریف کویر نشین نیست بلکه
ظلم به اکو سیستم موجود و تاریخی
این استانهاست.
اینجا نصف جهان ،شــهر زنده رود
است ،اما طی چند هفته گذشته در
نقطه به نقطه این شــهر ،آبرسانی به
صورت ســیار انجام می شود ،فرقی
نمی کند باالی شــهر باشد یا پایین
شهر ،این روزها اصفهانی ها به کرات
طعم کم آبی و بی آبی را احســاس
میکنند.
بیآبی ،معضل بزرگ اصفهان است
و وقتی آب نباشــد نــه تنها حیات
نیست ،بلکه فرهنگ و زندگی و دیگر
اقدامات دستگاهها نیز وجود ندارد،
بنابراین باید در این بخش ،یک نگاه
فرادستگاهی ،کالن و استانی داشته
باشیم .اما متاســفانه در همین چند
روز که مردم حداقل اندکی دلشــان
به باز بودن رودخانه زاینده رود خوش
است مدام باید این دغدغه را داشته
باشــند که خوزســتانی ها اعتراض
دارند و نمیگذارند از استانشان آبی
به اســتان اصفهان منتقل شود در
حالی که این آدرس اشتباه را برخی
از افراد نــا آگاه به مردم خوزســتان
و اصفهان دادهاند و مــردم اصفهان
خواهان حقآبه هزاران ساله خود از
سرچشمههای چهارمحال بختیاری
هستند که در بین راه به استانهای
دیگر برده شــده و این مسئله هیچ
تداخلی با حــق آبه مردم شــریف
خوزستان ندارد که آنها نیز حق دارند
و در ســالهای اخیر ضربات جبران
نا پذیری به دلیــل بیآبی متحمل
شده اند.
دیروز رییس مجلس در پی اعتراضات
مردمی در خوزســتان با اشــاره به
بحران کمبود آب استان خوزستان
از مأموریت و نظارت میدانی رئیس
کمیسیون انرژی مجلس خبر داده و
گفته با همت نمایندگان مردم استان
خوزستان و اعضای کمیسیون انرژی،
موضوعاتی مثــل افزایش ظرفیت
خروجی ســد کرخــه و دز ،تأمین
آب پایین دســت در دشت آزادگان،
مشــکالت دامداران و کشــاورزان،
تأمین مالــی فــوری فعالیتهای
مرتبط با تأمین آب شرب و آب مورد
نیاز بــرای دام و همچنین پرداخت
خسارت کشــاورزان که پیش از این
تصویب شده بود ،به عنوان مهمترین
اقدامات نظارتی مجلس مورد بررسی
ی قرار گرفت که با همراهی و
و پیگیر 
جدیت مدیران کشور و استان منجر به
نتایج مؤثری در کمتر شدن مشکالت
مردم شد.
کاش نمایندگان شهر ما نیز اقدامی
کنند و حداقــل یک نطــق قبل از
سخنرانی را به مشکالت زاینده رود
و اصفهان اختصاص دهند تا اندکی
باعث دلگرمی مردم شهید پرور استان
شوند.

توزیع عادالنه آب در اصفهان از طریق سامانه پایش و کنترل تاسیسات

شهر اصفهان دارای  140حوضچه کنترلی و فشار شــکن است که از طریق این
خـــبـــر
حوضچه ها میزان باز و بسته بودن والوها کنترل و آب موجود درشبکه ،عادالنه
اخبار اصفهان
تقسیم می شود .با هدف توزیع عادالنه آب در شهر اصفهان 51حوضچه و 35حلقه
چاه ،مجهز به سامانه پایش و کنترل تاسیسات آب شدند .مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب شرکت
آبفای استان اصفهان با بیان این که در حال حاضر نزدیک به 30درصد از شبکه توزیع آب شهر اصفهان به صورت
برخط و هوشمند کنترل می شود ،گفت :شهر اصفهان دارای 140حوضچه کنترلی و فشار شکن است که از طریق
این حوضچه ها میزان باز و بسته بودن والوها کنترل و آب موجود درشبکه ،عادالنه تقسیم می شود .محمد ناظمی زاده
اعالم کرد :در حال حاضر از  40حلقه چاه موجود در شهر اصفهان  35حلقه چاه به سیستم تله متری و تله کنترل مجهز شده
اند که این امر تاثیر به سزایی در توزیع عادالنه آب بین مردم داشته است .وی گفت :آبفای اصفهان ،تابستان امسال از طریق فرایند کنترل
هوشمند تاسیسات آبرسانی توانست تبعات کمبود 4هزار و 300لیتری آب شرب در ثانیه را به حداقل برساند .ناظمی زاده پایش و کنترل هوشمند
تاسیسات آبرسانی را ،امری ضروری در مدیریت بهینه منابع آب دانست و اظهار داشت :هم اکنون صد در صد خطوط انتقال طرح آبرسانی اصفهان
بزرگ که بالغ بر 870کیلومتر می باشد مجهز به سامانه تله متری است .

وقتی بار صنعت روی ریههای اصفهان سنگینی میکند؛

نفستنگشهر

کودکبیماراصفهانیبهآرزویشرسید؛

زندگی را دوست دارم

گـــــزارش آرزوهای رنگارنگ برای کودکی که بیماری او
را چند روز در هفته مهمان تخت بیمارســتان
اخبار اصفهان
میکند شاید خیلی دستنیافتنی به نظر برسد،
مثل آرزوی پلیس شدن برای رضا.

وقتی صنعت بر دوش اصفهان قرار گرفت،کسی باورش نمیشد
روزیاینگوهرفالتمرکزیایراننفسکمبیاوردوبهآلودهترین
شهر ایران تبدیل شود .به تاکید کارشناسان بارگذاری صنایع به
همراه شرایط خاص توپوگرافی موجب شده است که این منطقه
به لحاظ طبیعی دیگر قدرت خودپاالیی نداشته باشد.
به باور کارشناســان برای
کالف ســر درگم آلودگی
هوایکالنشهراصفهان،یک
 ISFAHANشروع بی پایان وجود داشته
 N E W Sاست .ســالها پیش وقتی
گـــزارش
صنعت بر گــرده اصفهان
ایرنا
نشســت این جمعیت بود
که به هوای آب و نان و گذر معیشت ترک
موطن کرد و راهی اصفهان شد؛ زاینده رود
آن زمان پرآب بود و طرحهای انتقال آب
سالهای گذشــته بر کام صنعت و شرب
می ریختند و اینگونه بود که با یک برنامه
نامتوازن ،صنعت تا میتوانست در اصفهان
زاییده شد .از آنجا که صنعت ،جمعیت و
حمل و نقل با هم ارتباط مستقیم دارند و به
هم گره می خورند ،باید گفت ،آنچه امروز با
عنوان « آلودهترین شهر ایران» از اصفهان
یاد میشود ،به تاکید کارشناسان ،حاصل
تصمیمها و سیاستهای اشتباه  ۵۰سال
پیش به این سوست و هنوز هم بر این دور
باطل افزوده میشود.

شرایط اقلیمی کالن
شهر اصفهان به مراتب
خاصتر از شرایط
اقلیمیسایرکالن
شهرها است؛ سال
گذشته دیدیم که این
موضوع تا چه اندازه
میتواند آلودگی
اصفهان را تشدید کند.
وقتی به این شهراز لحاظ
اقلیمی و توپوگرافی نگاه
میکنیم،میبینیمکه
در هیچ کالنشهری افت
سرعت باد و پایداری هوا
به اندازه اصفهان نیست

آلودگیهوا،پاسخکوبندهبهتوسعه
نامتوازن صنعت و جمعیت در اصفهان
بر اســاس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و
اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیست،
اصفهان از میان هشــت کالنشهر ایران،
عنوان نخست آلودگی هوا را دارد و جالب
اســت که بدانیم رتبه نخست تولید فوالد
و هم رتبه نخست مصرف گازوییل را هم
به خود اختصاص داده است در این میان
باید رتبه دوم تولیــد فراوردههای نفتی و
 ۵۰درصد تولید آجر کشــور را هم به این
افتخارات و رتبه آوری ها افزود؛ منبع این
آمارها ،اداره کل حفاظت محیط زیســت
استان اصفهان است ،نهادی که باید منابع
آلودگی هوا را پایش کند.
مدیرکل این سازمان اسفند سال گذشته
گفته بود که اصفهان با مشــکالت عدیده
محیط زیستی مواجه است و در پیشانی
همه آنهــا ،آلودگی هوای بیــش از همه
خودنمایی میکند.
مطابق با آنچه ایرج حشمتی اعالم کرده
اســت ۷۸ ،درصد از واحدهــای صنعتی
داخل شــهرکهای صنعتی اســتان در
 ۱۶شهرک داخل شــعاع  ۵۰کیلومتری
کالنشهر اصفهان مســتقرند و فقط ۲۲
درصد از آنها خارج از این محدوده هستند؛
این یعنی اینکه اگر صنایع پرچ مدار آلودگی
هوایاصفهانعنوانمیشوند،سخنگزافی
نیست و این موضوع به گفته کارشناسان،
چوبی است که اصفهان از توسعه خارج از
ظرفیت اکولوژیک میخورد.
از ســوی دیگر ،طبق نمودار مقایسهای ۲
ســال اخیر وضعیت هوای شهر اصفهان،
سهم این کالنشهر در سال ۹۹از هوای پاک

فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان از کشــف محموله ای کاپشن
خارجی قاچاق به ارزش  8میلیارد ریال خبر داد.ســرهنگ حميدرضا
اکبري بیان داشــت :ماموران یگان امداد شــهر اصفهان حین کنترل
خودروهای عبوری در یکی از خیابان های این شــهر به یک ســواری
پژو مشکوک و آن را متوقف کردند .وی افزود :این خودرو  119کاپشن
خارجی را حمل می کرد که راننده مدارک قانونی و گمرکی مربوطه را
ارائه نداد و خودرو و محموله توقیف شدند .فرمانده انتظامی شهرستان
اصفهان ادامه داد :ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه
 8میلیارد ریال اعالم شده است .این مقام انتظامی اظهار داشت :در این
خصوص  2نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به
مراجع قضائی تحویل داده شدند.

تنها  ۴روز و از هوای سالم ۲۳۵،روز بوده و
در مقابل  ۹۴روز ناســالم برای گروههای
حساس و  ۳۳روز ناسالم برای عموم اعالم
شده است .این آمارها نشان میدهد که در
اصفهان نسبت به سال  ۹۸افزایش روزهای
ناسالم را داشتهایم.
آمارهای رسمی آالیندگی هوای
اصفهان ،همچنــان در انتظار پایان
طرحهایمطالعاتی
برآیند نظرات برخی از کارشناسان نشان
میدهد که کفه تــرازوی کیفیت هوای
اصفهان با این حجم از آلودگی رو به صنعت
ســنگینی میکند اما از آنجا کــه آمار و
ارقام راویان اصلی و پذیرفته شده حیطه
کارشناسی هســتند ،باید منتظر ماند تا
ببینیم نتیجه طرح مطالعاتی «مدلسازی
انتشــار و توزیع آالیندههای هوا و تعیین
ســهم منابع » که یک ماه پیش از سوی
اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان
ناظر و اداره کل هواشناسی استان به عنوان
کارفرما به دانشــگاه اصفهان سپرده شده
است ،چه ارقامی را نشان میدهد.
این طرح همچنین قرار اســت بر اساس
مالحظات اقتصــادی ،اجتماعی ،فنی و
زیست محیطی به ارائه راهکارهای کاهش
آلودگی هوا بپردازد.
پیش از این در سال  ۹۶مطالعات سه طرح
تحت عنوان «سیاهه انتشار آلودگی هوا»،
« منشاء یابی و سهم بندی ذرات معلق در
هوا» و «برنامه جامع کاهش آلودگی هوا و
بروزرسانی برنامه جامع کنترل کیفی » در
رابطه با آلودگی هوای کالنشــهر اصفهان
با تالش سه دانشگاه معتبر با نظارت اداره
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
و کارفرمایی شهرداری انجام شده است.
در این پیوند نکته ای کــه وجود دارد این
است که بعد از نهایی شدن نتایج این طرحها
هنوزآماردقیقیازسهممنابعآالیندهوجود
ندارد ؛آماری که میتواند مستنداتی باشد
برای ارائه راهــکار و کاهش آلودگی هوای
اصفهان .پاسخ مدیر امور آزمایشگاه های
اداره کل حفاظت محیط زیست استان در
پاســخ به ابهامات این است که طرحهای
مطالعاتی یاد شده با کارفرمایی شهرداری،
تنها تدوین و تهیه سیاهه(فهرست) انتشار
آالیندها بوده است و این یعنی اینکه سهم
آلودگی از هــر منبع  ،نیاز بــه یک طرح
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در شهــــر

آنچه امروز با عنوان « آلودهترین شهر ایران» از اصفهان یاد میشود ،به تاکید کارشناسان ،حاصل تصمیمها و سیاستهای اشتباه ۵۰سال پیش به این سوست

خـــبــــر

کاپشنهاییکهبهمقصدنرسید

وجود ۴۰هزار واحد مسکونی خالی در کالنشهر اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت :حدود ۴۰هزار واحد مسکونی خالی در کالنشهر اصفهان وجود
دارد که معادل  ۱۰درصد خانههای خالی تهران است .علیرضا قاریقرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان
اصفهان گفت :در استان اصفهان براساس مطالعات وتحقیقات میدانی بعمل آمده بالغ بر  ۱۴هزار هکتار از
اراضی شهری در زمره بافتهای فرسوده وناکارآمد شهری قرار دارد که این میزان بیش از %۱۰کل بافتهای
فرسوده وناکارآمد کشور را شامل میشود .او افزود :در دهه اخیر رویکرد بازآفرینی بافت فرسوده در وزارت
راه و شهرسازی شکل گرفته و پس از اجرای طرحهایی مانند مسکن مهر ،تمرکز بر روی بازآفرینی بافت میانی
و حاشیهای شهرها بوده است .مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص طرح بازآفرینی محله همتآباد
گفت :حدود  ۷۵هکتار از بافت فرسوده اصفهان مربوط به این محله بوده که در طرح بازآفرینی آن تالش میشود تا با ایجاد
فضای مناسب ،مردم برای ساخت و ساز و نوسازی خانههای خود تشویق شوند .قاریقرآن سه ضلع اصلی طرح بازآفرینی شهری را مردم ،بخش
خصوصی و (دولت و شهرداری) دانست و بیان کرد :با اجرای این طرح ،ساخت شهرها جای خود را به ساخت کالبد شهری میدهد و کیفیت
زندگی مردم در بافتهای میانی و حاشیهای بهبود مییابد .مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت :سهم کاربریها در وضع موجود محله
همتآباد به این گونه است که  ۶۱درصد مسکونی ۲۹ ،درصد شبکه معابر با کیفیت پایین ۱.۸ ،درصد آموزشی و چهار درصد تجاری است.
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توقیفکامیونکشنده

رئیس پلیس آگاهی اســتان از کشــف محموله ای سیم و کابل مسی
مســروقه به ارزش  2میلیارد و  350میلیون ریال که در یک کامیون
کشنده جاساز شده بودند خبر داد .سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت:
ماموران پلیس آگاهی و عوامل ایست و بازرسی شهید شرافتشهرستان
نایین حین کنترل خودروهای عبوری از ایستگاه به یک کامیون کشنده
که از قشم به مقصد تهران در حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی تخصصی از این خودرو مشخص شد مقداری سیم
و کابل مسی زیر بار قانونی ضایعات جاساز شــده که کامیون توقیف
شد.این مقام انتظامی اظهار داشت :ارزش سیم و کابل مسی مسروقه
کشف شده توسط کارشناسان مربوطه  2میلیارد و  350میلیون ریال
اعالم شده است.

تکمیلی دارد؛ طرحی که مشخص میکند
چه ســهمی از هر منبع متحرک یا ثابت
(صنعتی ،حمل و نقل ،صنفی ،کشاورزی،
خانگی ،تجاری) با توجه به شرایط اقلیمی،
توپوگرافی به شهر و شهروندان آن میرسد.
بنابراین یک ماه پیش طرح« مدلســازی
انتشــار و توزیع آالینده های هوا و تعیین
ســهم منابع» برای پر کردن این شکاف
اطالعاتی توســط دانشــگاه اصفهان ،با
کارفرمایی اداره کل هواشناسی و نظارت
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان
کلید خورد.
اتمســفر اشــباع و فوق اشباع
اصفهان تا شــعاع  ۵۰کیلومتری و
کاهش ظرفیت خودپاالیی
بابــک صادقیــان مدیــر اداره امــور
آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط
زیست استان اصفهان در خصوص میزان
تاثیر صنعت در آلودگی هوای کالنشــهر
اصفهان گفت :با توجه به ماهیت صنایع
به عنوان منابع ثابت و حمل و نقل به عنوان
منابع متحرک باید گفت ،سهم هر کدام در
طول سال و شرایط اقلیمی ،توپوگرافی و
هواشناسی میتواند متغییر باشد .پس برای
اینکه دقیق بتوانیم بگوییم هر منبعی ،اعم
از منابع ثابت مثــل کارخانهها ،واحدهای
صنعتی یــا منابع متحرک چــه تاثیری
میتوانند در آلودگی هوای اصفهان داشته
باشند ،باید قطع یقین شرایط جوی را هم
در نظر بگیریم تا بتوانیم بیشتر به واقعیات
نزدیک شویم.
وی با توجه به مشــخص نبــودن نتیجه
طرح مطالعاتی «مدلسازی انتشار و توزیع
آالینده های هوا و تعیین ســهم منابع»
آمار دقیقی برای سهم صنعت از آلودگی
هوای اصفهان ارائه نکرد اما از زاویه دیگری
به این سووال پاســخ گفت؛ اینکه اگر در
کالنشهر اصفهان و شــهرهای صنعتی
پیرامون آن مثل شــاهین شهر ،مبارکه،
لنجان ،فالوررجان و برخوار که یا در شعاع
 ۵۰کیلومتری اصفهــان و یا بخشهای
عمده آنها در این شعاع قرار دارد ،هر واحد
صنعتی با هر ماهیتی بارگذاری نمی شد،
آیا مهاجرتی به سمت این شعاع و یا اضافه
شدن حمل و نقل برای رفتن به سمت این
صنایع اضافه میشد؟!
صادقیان در توضیح بیشتر افزود :بخشی از

آلودگی حمل و نقل در دل صنعت است.
صدها و چه بســا هزاران خودرو سنگین،
کامیون و تریلر برای تامیــن مواد اولیه و
انتقال محصوالت همین واحدهای صنعتی
از مسیرهای اطراف شــهر اصفهان تردد
میکنند .بخش عمده ای از کارکنان این
واحدهای صنعتی از خدمات حمل و نقل
درون شهری استفاده میکنند.
ازنگاهاینکارشناسآلودگیمحیطزیست،
چیزی تحت عناویــن حمل و نقل جدای
از صنعت وجود ندارد و بخشــی از آن در
دل صنعت گنجانده میشــود؛ به گفته
صادقیان ،شهرســتان اصفهان به همراه
شهرستانهای اطراف آن ،به کانونی برای
بارگــذاری واحدهای صنعتــی که اغلب
میتوانند آالینده باشند تبدیل شده است.
وی بر این باور اســت که تصمی م ســازان
دهههای گذشته کالنشــهر اصفهان را به
این سمت برده است که اکنون رتبه نخست
آلودگی کشور باشد.
کالنشهر اصفهان با قرار گیری در اراضی
پست و احاطه آن با ارتفاعات ،دارای شرایط
خاص عارضه نگاری ( توپوگرافی ) است و به
زبان سادهتر ،این شرایط  ،جریان پایدار هوا و
تجمع آالیندههای هوا ،به ویژه در نیمه دوم
هر سال را در این خطه و شهرهای صنعتی
پیرامون آن تشدید میکند .این ویژگی از
نگاه صادقیان منجر به کاهش خودپاالیی
اصفهان در برابر آلودگی هوا شده و توسعه
صنعت و به دنبــال آن تمرکز جمعیت و
گســترش حمل و نقل ( با حجم عظیمی
از خودروهای فرســوده و فاقد استاندارد )
در این منطقه با اصول توسعه پایدار به طور
کامل در تضاد است.
وی گفت :شــرایط اقلیمی کالن شــهر
اصفهان به مراتب خاصتر از شرایط اقلیمی
ســایر کالن شهرها است؛ ســال گذشته
دیدیم که این موضوع تا چه اندازه میتواند
آلودگی اصفهان را تشــدید کند .وقتی به
این شهراز لحاظ اقلیمی و توپوگرافی نگاه
میکنیم ،میبینیم که در هیچ کالنشهری
افت ســرعت باد و پایداری هــوا به اندازه
اصفهان نیست و به قول محیط زیستیها
اتمسفر این منطقه تا شعاع  ۵۰کیلومتر به
حد اشباع و چه بســا فوق اشباع رسیده و
بارگذاریهای ممتد و نامتقارن باعث شده
است که این منطقه به لحاظ طبیعی دیگر
قدرت خودپاالیی نداشته باشد.
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در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین(ع) اصفهان وعده کردهایم ،جایی
نزدیک به انتهای بزرگراه امام خمینی(ره) و نرســیده به بلوار دانشگاه صنعتی.
صبح زود است اما نه برای والدینی که بچه به بغل سراغ از پزشک و پرستار و دارو
میگیرند .عدهای با چشمان خوابآلود در محوطه بیمارستان منتظر نوبتشان
نشستهاند و از چمدانهای همراهشان معلوم است از شهرهای اطراف برای درمان
کودک بیمار خود بار سفر به اصفهان بستهاند .تحمل درد بیماری برای تن کوچک
و نحیف بچهها زیاد است ،مثل تحمل درد کشیدنشان برای پدر و مادر که به امید
بهبودی فرزند خود مهمان این مرکز درمانی شدهاند.
همراهان برنامه امروز یکی یکی از راه میرسند؛ از دکتر مهرداد معمارزاده رئیس
بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین(ع) و معاونانش گرفته تا محمد عیدی
معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهانبههمراهمسئولینورابطانبرنامهودرنهایتسرهنگمحمدرضامحمدی
رئیس پلیس راهور استان اصفهان و همراهانش.
منتظر ایستادهایم که «رضا» کودکی که برنامه امروز به افتخار او ترتیب داده شده
به همراه پدر و مادر و هستی خواهرش و با شمایل یک پلیس وارد میشود .پیراهن
سفید قبهدار ،شلوار رسمی ســرمهایرنگ و کاله پلیس راهنمایی و رانندگی
قشنگ به تنش نشسته و پلیس  6ســاله ما تقاضای بیسیم هم میکند .مادر
رضا هنرمند ،کودک اصفهانی که به دلیل بیماری  3روز در هفته در بیمارستان
تخصصی کودکان امام حسین دیالیز میشود تعریف میکند که پسرش از شب
قبل چه ذوق و شوقی برای برنامه امروز داشته و چقدر از اینکه قرار است آرزویش
برآورده شود خوشحال است.
«رضا وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی چیه؟» رضا در جواب پدر و رو به دوربین
میگوید« :اگه ماشینا خالف کردن باید به اونا هشدار بده و اگه گوش نکردن باید
جریمهشون کنه .یه راننده خوب موقع رانندگی با موبایل صحبت نمیکنه ،چیزی
نمیخوره و با سرعت مجاز میره .موتوری باید کاله ایمنی بذاره سرش ،راننده باید
کمربندشو ببنده ،اگه نبنده تصادف میکنه ».رضا بزرگترین آرزوت چی بود؟:
«دوست داشتم پلیس بشم تا به آدمایی که خالف میکنن هشدار بدم و اگه گوش
نکردن جریمهشون کنم ».حاال رضا لباس پلیساش را از دست سرهنگ محمدی
رئیس پلیس راهور استان هدیه میگیرد ،میپوشد و عینک آفتابیاش را به چشم
میزند و دست در دست سرهنگ و با همراهی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان و معاون اجتماعی و مشارکتهای مردمی این سازمان،
رئیس بیمارستان امام حســین(ع) ،اعضای خانواده ،پزشک معالجاش و سایر
حاضران به بخش دیالیز بیمارستان میروند تا هم هدایایی که برای رضا تهیه شده
به او تقدیم شود و هم مسئوالن حاضر از کادر درمان و سایر کودکان بستری در این
بخش با اهدای شاخههای گل تقدیر کنند .ماشین پلیس جلوی در بیمارستان
ایستاده و انتظار پلیس کوچک قصه ما را میکشد .رضا انگار که هنوز باورش نشده
باشد جلوی در ماشین منتظر ایستاده و با چشمانی که برق شادی در آنها پیداست
به ما نگاه میکند .سرهنگ محمدی از او میخواهد به فرماندهاش سالم نظامی
بدهد و در ادامه همراهان سرهنگ رضا را سوار ماشین میکنند و کمربند ایمنی
او را میبندند تا امروز چند ساعتی در نقش یک پلیس راهنمایی و رانندگی ظاهر
شود .پدر ،مادر و هستی خواهر رضا درحالی که اشک در چشمانشانحلقه زده سوار
ماشین خود میشوند و به دنبال ماشین پلیس راه میافتند.

تصادف پژو با پراید 2کشته و 3مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه اســتان از تصادف ســواری پرایدبا پژو پارس و فوت
 2نفر و مجروح شــدن  3فرد دیگر خبر داد .سرهنگ اصغر زارع بیان
داشت :ماموران پلیس راه اصفهان-اردستان ار یک مورد تصادف فوتی
در این محور مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند .وی عنوان داشت:
در این حادثه رانندگی یک ســواری پراید با یک پــژو پارس تصادف
کرده بود که راننده هر 2خودرو در دم فوت و  3سرنشــین نیز مجروح
شــدند  .رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشــاره به اینکه مصدومان
این حادثه به بیمارســتان منتقل شــدند اظهار داشــت :علت وقوع
این حادثه رانندگی توســط کارشناســان تصادفات رانندگی پلیس
راه اصفهان-اردســتان انحــراف به چپ ســواری پژو پــارس اعالم
شده است .

زندگی را دوست دارم
به گفته ژاله کرمانی رييس اداره مشــاركتهاي فرهنگي و اجتماعي سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ،برنامه «زندگی را دوست دارم»
برای رساندن کودکان بیمار به آرزوهای خاص آنها برنامهریزی شده و قرار است در
ادامه چهار کودک دیگر که با بیماریهای صعبالعالج دست و پنجه نرم میکنند
هم به آرزوهای خود برسند؛ آرزوهایی از جنس دیدار با عمو پورنگ ،مداح شدن،
دیدن یک فوتبالیست مشهور و سوار کشتی شدن.
مهرداد معمارزاده رئیس بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین(ع) در حاشیه
این برنامه با تقدیر از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برای
تالش در جهت محقق کــردن آرزوهای کودکان گفت :برخــی کودکان که به
بیماریهای صعبالعالج مبتال هستند و با مشکالت کلیوی دست و پنجه نرم
میکنند هفتهای 3روز در این بیمارستان دیالیز میشوند و محقق کردن آرزوهای
آنها اقدام بسیار ارزشمندی است .محمد عیدی معاون فرهنگی شهردار و رئیس
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز برآورده کردن یکی از
آرزوهای این کودکان را توشه آخرت دانست و ابراز امیدواری کرد دل این کودک
و خانوادهاش شاد شده باشد.

4

کشف 11دستگاهموتورسيکلتمسروقه

فرمانده انتظامي فالورجان از اجراي طرح سرکشي از پارکينک ها و توقف گاه ها و
کشف 11دستگاه موتورسيکلت مسروقه خبر داد .سرهنگ ايرج کاکاوند گفت :در
اجراي طرح هاي افزايش ظريب امنيت اجتماعي طرح سرکشي از پارکينگ ها را
باحضورمامورينپليسآگاهياينفرماندهيوبکارگيريتجهيزاتخاصپليسي
در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد .وي در ادامه گفت :مامورين پليس
آگاهي در اجراي اين طرح که  72ساعت به طول انجاميد از تعداد سه پارگينگ
نگهداري خودرو و موتورســيکلت توقيفي در فالورجان بازديد بعمل آورده که
ضمن بررسي و کارشناسي از آنها موفق به کشف 11دستگاه موتورسيکلت سرقتي
شدند .سرهنگ کاکاوند تصريح کرد :مامورين پليس آگاهي اين فرماندهي پس از
شناسايي مالباختگان با هماهنگي مقام قضايي موتورسيکلت هاي کشف شده را
به مالکان تحويل دادند.

روند بیماری کرونا در کشور مستمر و افزایشی است

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با گسترش سویههای جدید ویروس کووید  ۱۹در اغلب استانهای کشور و کاهش چشمگیر
در میزان عمل به توصیههای بهداشتی ،شاهد تداوم روند افزایشی این بیماری در کشور هستیم.سیما سادات الری درباره آخرین وضعیت بیماری کووید
 ۱۹در کشور بیان کرد :در هفتهای که گذشت تعداد بیماران سرپایی کرونا مثبت در کشور با افزایش حدود  ۲۵درصدی مواجه بوده است .همچنین در
این هفته با افزایش حدود  ۳۵درصدی در تعداد بیماران بستری مثبت و افزایش  ۱۸.۵درصدی در تعداد بیماران فوت شده کووید  ۱۹بودیم.وی ادامه داد:
در هفته گذشته استانهای ایالم ،کرمان ،یزد ،مازندران و هرمزگان به ترتیب دارای باالترین میزان بروز موارد بستری مثبت در کشور بودند.معاون وزیر
بهداشت گفت :همچنین استانهای سیستان و بلوچستان ،یزد ،هرمزگان و البرز به ترتیب دارای باالترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از کووید۱۹
بودند.وی افزود :کاهش میزان عمل به توصیههای بهداشتی در کشور در حال حاضر در طول ماههای اخیر بیسابقه بوده و هم اکنون به  ۴۸درصد رسیده
و استانهای گیالن ،البرز ،یزد ،کرمان ،فارس ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای پایینترین میزان عمل به دستورالعملهای بهداشتی در کشور
هستند.الری اظهار کرد :امیدواریم با همکاری جدی دستگاههای اجرایی در اعمال محدودیتها و تقویت همکاری مردم کشور با پرسنل نظام سالمت در
عمل به توصیههای موکد بهداشتی شاهد توقف روند رو به رشد بیماری در کشور باشیم .وی با بیان اینکه فرد مبتال به کرونا توان تولید و پخش  ۳ضرب
در  ۱۰به توان  ۶تعداد ویروس کرونا را دارد ،تاکید کرد :در تجمعات ماسک ایمنی کامل ایجاد نمیکند.زالی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از مراجعان
بیمارستانها متعلق به یک خانواده اند ،شرکت در مراسمهایی همچون جشن عروسی را یکی از عوامل موثر در گسترش این ویروس عنوان کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی با هشدار نسبت به انتقال ویروس دلتا در قطار و هواپیما از طرح واکسیناسیون هر چه زودتر مهمانداران
در مجلس خبر داد«.سید محمد پاکمهر» نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی درباره ضرورت واکسیناسیون مهمانداران قطار و هواپیما
با توجه به منع مسافرت با ماشین شخصی گفت :در حال حاضر ویروس دلتای هندی در کشور شایع شده و در این وضعیت مردم نباید به مسافرت بروند .در
هر صورت مسافرت نباید چه با ماشین شخصی و چه با قطار و هواپیما صورت بگیرد .این برداشت غلط است که مسافرت با ماشین شخصی نشود ،اما با قطار یا
هواپیما انجام شود .نگاه ما این است که با توجه به ُمسری بودن کرونا ،خطر انتقال ،ابتالء و پیامدهای خطرناکی که این بیماری دارد ،در کل افراد به مناطق قرمز
و حتی مناطق زرد مسافرت نکنند ،مگر این که برحسب ضرورت باشد.عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت :در صورت ضرورت ،مردم میتوانند از قطار
یا هواپیما استفاده کنند ،اما به دلیل اینکه پرسنل و یا نیروهای خدماتی که در قطار و هواپیما کار میکنند ،میتوانند ناقل کرونا باشند ،دو راه بیشتر برایشان
وجود ندارد؛ اول اینکه این افراد باید مرتب تست کرونا بدهند تا در صورت شک ابتال به ویروس کرونا خدماتشان در محل قطع شود و قرنطینه گردند.وی افزود:
دومین راه این است که مهمانداران ،نیروهای خدماتی و پرسنلی قطارها و هواپیماها باید واکسینه شوند .ضمن اینکه حتی اگر واکسینه هم شوند ،باز هم خطر
انتقال بیماری وجود دارد و نمیتوان گفت که دیگر انتقال صورت نخواهد گرفت.پاک مهر بیان کرد :در هر صورت واکســینه شدن دومین راه است ،زیرا در
صورت واکسیناسیون ،نیروهای خدماتی کمتر مبتال میشوند .البته باید پروتکلهای بهداشتی در هر شرایطی رعایت شود و تست برای کارکنان قطار و هوایپما
مرتب انجام شود تا اگر احتمال ابتالی آنها به کرونا وجود دارد از گردونه خدمت خارج شوند ،چرا که در محیطهای قطار و هواپیما خطر انتقال وجود دارد.

ترس مردم از کرونا ریخته است!

استاد روانشناسی با بیان اینکه در افراد وسواسی شک ،دودلی ،تردید و
بی اعتمادی وجود دارد،گفت :این بیماری قابل درمان است،اما تمسخر
فرد وسواسی از سوی دیگران بیماری را تشدید می کند.
سیما فرودسی ،روانشناس درباره «بیماری وســواس و نحو مواجه با
افراد وسواسی» ،بیان داشت :وسواس شــامل وسواس عملی و فکری
میشود؛به طوری که یکسری افکار یا اعمال تکراری است که از فرد سر
میزند و احساس اجبار و اضطرار به انجام کار را دارد و احساس میکند
باید آن کار را به دفعات مختلف انجام دهد.
وی ادامه داد:در وسواس تکرار وجود دارد؛ خود فرد ممکن است از بی
هدف بودن افکار و رفتار خود اطالع داشته باشــد اما قادر به کنترل و
پس زدن آنها نیست.
این روانشــناس خاطرنشــان کرد:دالئل زیادی برای وسواس وجود
دارد؛ یکی میتوانــد یادگیری از فرد دیگری باشــد؛ مثال کودکان در
خانواده یاد میگیرند؛ میتواند فشار از جانب والدین ،خانواده و اجتماع
باشد؛همچنین زمینههای ژنتیکی نیز برای وسواس قائل شدند و برخی
افراد آمادگی ایجاد وسواس را دارند و فشــارها باعث آشکار شدن آن
میشود.
فردوسی یادآور شد :باید محیط زندگی فرد وسواسی را بررسی کنیم
و ببینیم فشــار از کجا میآید؛ آیا از ســوی والدین ،دوستان و مسائل
اجتماعی است؛ در نتیجه باید عامل فشار مشخص شود.
وی با بیان اینکه باید شــناخت رفتار درمانی صورت گیرد،متذکر شد:
یعنی باید با فرد صحبت کنیم تا ببینیم برداشت و ادراکش از این وقایع
چیست .این افراد معموال در تفسیر وقایع مشکل دارند و تفسیر وقایع از
سوی آنها بیمار گونه است و هیچ منطقی در آنها نیست.
این روانشــناس اضافه کرد:مثال فردی که وسواس شستشوی دست
دارد،چندین بار دستش را میشوید؛ وقتی شما به وی میگوید یکبار
شستن کافی است ،این منطق را نمیتواند بپذیرد.
فردوســی با بیان اینکه در افراد وسواسی شــک ،دودلی ،تردید و بی
اعتمادی وجود دارد،تصریح کرد:مثال فرد وسواســی میگوید شــاید
دستش تمیز نشده؛ بنابراین دوباره میشوید و شک میکند که شاید
تمیز نشده باشد.
وی با اشــاره به اینکه هرکدام از افراد وسواســی رفتارهایی بنام رفتار
تشریفاتی دارند،خاطرنشان کرد:این افراد با تشریفات رفتار تکراری را
انجام میدهند و باید با رفتار درمانی و شناخت درمانی درمان شوند.
این روانشناس یادآور شد :اگر وسواس خیلی شدید باشد به طوری که
زندگی فرد را مختل کرده باشد؛ مثال اگر دانشآموز است نمیتواند روی
درس تمرکز کند یا اگر شغل دیگری دارد همین طور است؛یعنی وقتی
مشکلی در زندگی روزمره ما خلل وارد میکند و قادر نیستیم رفتارهای
معمول زندگی را بدون دغدغه انجام دهیــم حتما باید از دارو درمانی
نیز استفاده کنیم.
فردوسی با بیان اینکه وسواس قابل درمان است،گفت:البته برای درمان
مشکالت روحی و روانی مثال بیماری وسواس باید خود فرد نیز همکاری
کند و نباید منفعل باشد؛ مثال بگوید دو قرص بخورم و خوب شوم؛بلکه
باید فرد بخواهد و تالش کند و تمرینات را انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه فرد وسواســی باید تمام دســتورالعملهایی که
برای درمان ارائه میشــود را به موقع انجام دهد تا نتیجه بگیرد،ابراز
داشت:البته خانواده نیز خیلی مهم است؛ باید بدانند با این فرد چگونه
رفتار و صحبت کنند؛نباید تمسخر و تحقیر کنند.
این روان شناس افزود:معموال وقتی فرد کارهای وسواسی انجام میدهد
دیگران به باد مضحکه میگیرند و این وضعیت را بدتر میکند.

به موقع نبســتیم .از طرف دیگر مردم دیگر
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند .در
حالی که در پیک دوم و سوم همکاری مردم
بیشتر بود و در فروردین و اردیبهشت توانستیم
چند هفتهای مراکز خرید بزرگ را ببندیم ،بازار
ها را ببندیم و جاهای مختلفی را کنترل کردیم.
در حال حاضر نه تنها نمیتوانیم این موارد را
کنترل کنیم ،بلکه مــردم هم دیگر همراهی
نمیکننــد .حتی میبینیم کــه مردم حتی
ماسک زدن را هم خیلی رعایت نمیکنند.
وی گفت :قبال یک ترسی از کرونا وجود داشت
و شاید اکنون این ترس ریخته است یا مردم
خسته شــدهاند .به هر حال قبول داریم که
مشکالت اقتصادی هم وجود دارد ،اما واقعیت
این اســت که میزان رعایت بســیار کاهش
یافته اســت .به طوری که حتی میبینیم که
عروسیهای  ۲۰۰نفره و  ۱۵۰نفره دارد در این
شرایط برگزار میشود.
عابدینی ادامه داد :این در حالی است که حتی
در کشورهایی که واکسیناسیونشان بهتر از ما
انجام شده باشد ،در حال حاضر نسبت به تجمع
در مراکز سر بسته ،واقعا ممنوع است و درباره
آن هشدار داده شده است .زیرا در حال حاضر
موتاسیون دلتا ،در باالی  ۱۰۰کشور دارد به
ویروس غالب بدل میشود و بر همین اساس
در جاهایی هم که بیماری کنترل شده ،میزان
مرگ و میر و مبتال کاهش یافته بود ،اکنون که
دلتا وارد شده ،آنها هم پروتکلها را علیرغم
واکسیناسیون پیشنهاد کردند و با سختگیری
اعمال میشــود ،اما در ایران نه سختگیری
میشود و نه مردم رعایت میکنند و این واقعا
دردسر درست کرده است.
سرایت سریع؛ خاصیت کرونای دلتا
وی افــزود :اکنون تهران را ببینیــد .واقعا در

میکنیم ،اما با عدم رعایت پروتکلها از سوی
مردم ،بــه نظر میآید که همچنــان افزایش
درگیری را در یکی دو هفتــه آینده خواهیم
داشت و متاســفانه به دنبال آن قطعا افزیش
مرگ و میر هم خواهیم داشت.
وی گفــت :چنــد موضوعــی کــه در پیک
چهارم و پنجم داشتیم که خدا را شکر هنوز
مورتالیتیمان (مرگ و میر) را خیلی افزایش
نداده ،این است که اوال اســتفاده از داروهای
ضدویروس برای بیماران خیلــی زودتر آغاز
میشوند .زیرا در کلینیکهای سرپایی مردم
بدون اینکه بستری شــوند ،میتوانند داروی
ضد ویروس دریافت کننــد .بنابراین درمان
اولیه بیماری خیلی به کاهش کشــندگی آن
کمک کرده است.
عابدینی ادامه داد :همچنیــن مراکز درمانی
هنوز دارند سرویس خوبی به مردم میدهند
و علیرغم اینکه تختها پر اســت ،اما باعث
نمیشود که مردم پشت در بیمارستان بمانند.
شاید مقداری معطل شــوند اما در نهایت در
مراکز سرپایی رفع نیاز میشــوند .از طرفی
درمانها هم مقداری متفاوت شــده و کادر
درمان تجربه بیشتری در درمان کووید پیدا
کردند و درمانهای ضدویروسی در دسترس
تر شده است .در حالی که در پیک اول و دوم
هیچ درمان ضدویروســی نداشتیم و دارویی
مانند رمدسیویر هم در ایران نبود که اکنون
به تولید داخلی رسیده است.
وی گفت :خوشــبختانه به نظر میآید که ما
نباید آمار مرگ و میر زیادی داشــته باشیم.
مداخالتی که به این صــورت در روند درمان
بیماری انجام شده ،انشاءاهلل باعث میشود
که میزان مرگ و میرمان نسبت به قبل باالتر
نخواهد رفت.

سبک زندگی

طب سنتی باعث افزایش وزن نیز میشود !
افزایش وزن و کاهش وزن موضوعی اســت که اغلب افراد
درگیر آن هستند .افزایش وزن باید اصولی انجام شود .برخی از
افراد از الغری بیش از حد خود ناراضی هستند و دوست دارند
افزایش وزن داشته باشند .روش های مختلفی برای افزایش
وزن وجود دارد .روشهای افزایش وزن در طب ســنتی را در
ادامه بخوانید.
برای رسیدن به وزن ایده آل دنبال مواد شیمیایی نباشید چرا که در دراز
مدت متوجه عوارض جانبی آن می شوید .با نسخه های ما در طب سنتی
در این مقاله آشنا شوید.
الغری علل و دالیل زیادی دارد اما چاقی بیش از حد نیز یک نوع بیماری
است .برای درمان الغری دنبال قرص و سرخود درمان خوردن نباشید
چونکه در دراز مدت دچار عوارض برگشت ناپذیر می شوند .برای درمان
الغری ابتدا دنبال علت آن باشید سپس در مان آن.
اگر الغر هســتید و به دنبال افزایش وزن هستید با طب سنتی همراه
ما باشید.
چرا بدنی الغر داریم؟
همانگونه که قبال توضیح دادیم برای درمان الغری ابتدا باید دنبال علت
آن باشیم که در زیر به این دالیل اشاره می کنیم:
-1نا آرامی اعصاب و بی اشتهایی عصبی
بی اشتهایی عصبی در نتیجه انجام کارهای سنگین و پر تنش ایجاد
می شود .به نظر متخصصان طب سنتی ،استرس و فشار عصبی ،اندوه و
ناراحتی می توانند از دالیل کاهش وزن و الغری باشند چرا که تنش ها
مانع جذب مواد به بدن می شود.
-2اخالط نامناسب در بدن

اگر مواد غذایی ترکیبی از مواد غذایی ناســالم باشــد سبب اختالط
نامناسب در بدن می شود که این اختالط از جذب مواد مغذی جلوگیری
می کند.
-3مشکل سوخت و ساز بدن
وجود اختالط در روند سوخت و ساز و متابولیسم بدن تاثیر بسیاری در
کاهش وزن دارد چرا که مشکل در دستگاه گوارش منجر به عدم هضم
و جذب مواد غذایی می شود که در این حالت فرد روز به روز الغرتر می
شود.
 -4نامناسب بودن حجم غذا در مقایسه با انرژی الزم
حجم غذای مصرفی باید متناسب با فعالیت روزانه باشد .مظور از فعالیت
های روزانه فقط فعالیت های بدنی نیست گاهی فعالیت های ذهنی
بیشتر انرژی می طلبند.
میزان انرژی که بدن برای فعالیت های جسمی و ذهنی مصرف می کند
از طریق سوخت ساز مواد غذایی است که مصرف می کند پس اگر این
انرژی تامین نشود بدن از طریق بافت های بدن این انرژی را تامین خواهد
کرد که منجر به الغری می شود.
-5وجود انگل در روده
انگل ها از مواد غذایی که انسان مصرف می کند تغذیه می کنند یعنی
قبل از جذب این مواد غذایی توسط بدن انگل ها از آن استفاده کرده و در
نتیجه باعث کاهش وزن می شود.
-6خواب
خواب متعادل و کافی یکی از راه های درمان الغری است به طوری که
افرادی که برای کاهش وزن به پزشک تغذیه مراجعه می کنند باید اول
ساعات خواب خود را تنظیم کنند.
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تهران تختهای بستری هر روز دارد پر و خالی
میشود .البته یکســری ترخیصی داریم ،اما
تعداد بستریهایمان واقعا دارد زیاد میشود.
در عین حال علیرغــم اینکه در تهران مراکز
سرپایی تزریق داروی رمدسیویر را داریم و این
مراکز به صورت  ۲۴ســاعته کار میکنند ،اما
باز هم تعداد تختهای بستری خالی در حال
کاهش است .البته این خاصیت موتاسیون دلتا
است .صحنههایی که از هند میدیدیم هم بر
همین اســاس بود .یک تعداد بسیار زیادی با
تماسی کوچک میتوانند درگیر شوند .فقط
کافی است که یک صحبت کوچک با یک فرد
مبتال به کرونا بدون ماسک داشته باشید و به
راحتی این بیمــاری را میگیرید .حاال ما در
شرایطی با این ویروس درگیر شدیم که مردم
ما هم تقریبا دیگر رعایت نمیکنند.
وی همچنین گفت :در حال حاضر مشــکل
اصلی ما استانهای کرمان و هرمزگان است.
البته اکنون آمار بستری تهران هم خیلی سریع
دارد افزایش مییابد و بر اساس نمودار تهران
هم یک جهش سریعی در افزایش مراجعین و
بستریها پیدا کرده است که البته این رفتار
از ویروس دلتا برایمان عجیب نیســت .زیرا
این اتفاق رخ میدهد .با این حال متاســفانه
همچنان جشنها ،مهمانیها و مراکز خرید
و ...باز هستند و هیچ کدام از پروتکلها حتی
در استانهایی که مشکل داریم در این مراکز
رعایت نمیشود.
عابدینی ادامــه داد :ما هنوز بــر روی نمودار
افزایش یافته قرار داریــم و به نظر میآید که
اگر روی همین منوال عــدم رعایتها پیش
رویم ،علیرغم اینکه در هفته اخیر ســرعت
واکسیناســیون ما بسیار زیاد شــده و روزانه
دســت کم حدود  ۲۵۰هزار نفر را واکسینه

-7بیماری کبدی
مواظب کبد خود باشید و رژیم مناسب
غذایی داشته باشید چرا که افراد مبتال
به بیماری کبدی یا بیماری هایی که
موجب بزرگ شدن طحال می شوند
در الغری تاثیر بسزایی دارند.
روش هــای افزایــش وزن در طب
سنتی
-1تشخیصمزاج
برای درمان الغری تشخیص مزاج
سرد یا گرم حائز اهمیت اســت چرا که هر کدام به روش خاص خود
قابل درمان اند.
-2مصرف غذاهای چاق کننده
ترکیب شیر برنج با عسل به همراه شکر و کرهخوردن ناشتای انجیر خیس خورده در عرق انیسون به مدت دو ماهمصرف انار شیرین بعد از غذامصرف غذاهایی که رطوبت را بدن افزایش می دهند از جمله:کنجد باشکر ،کاهو ،گوشت بلدرچین ،برنج و نان
مصرف خاگینه با شیره انگوراستفاده از زیره ،زعفران و زرشک همراه با برنجمخلوط باقالی خرد شده همراه با مغز تخم کدو و آب انار و روغن باداممخلوط شیر با بادامترکیب عسل با لیموترش به همراه آب-مصرف یونجه با شکر برای هضم مواد غذایی
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دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا درباره افزایش سریع تعداد مبتالیان به
کرونایدلتاهشداردادوگفت:بهنظرمیرسدترسمردمازکروناریختهاست.

شیوع گســترده کرونای دلتا
منجر به بروز موج پنجم کرونا
 ISFAHANدر ایران شده اســت .کرونای
دلتا همان کرونای هندی است.
 N E W Sشیوع کرونای دلتا بیش از یک
گزارش
ماه پیش از جنوب کشور آغاز
بهداشتنیوز
شد .شــیوع کرونای دلتا ۱۶۹
شهر کشور را در وضعیت قرمز قرار داده است .با
وجود شیوع کرونای دلتا اما همچنان بسیاری
از مردم نسبت به رعایت پروتکل ها بی توجهی
می کنند.
دکتر عاطفــه عابدینی ،دبیــر کمیته علمی
کشوری کووید  ۱۹با اشاره به وضعیت شیوع
و ابتال به کرونای دلتا در کشــور ،گفت :اگر به
نمودار بیماری در کشور نگاه کنیم ،میبینیم
که یک افزایش بسیار ســریع و رو به باال را در
زمینه افزایش تعداد مبتالیان داریم.
وی با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در کشور،
گفت :در حــال حاضر طبق آمار ثبت شــده
وزارت بهداشت ،با افزایش تعداد موارد مثبت
بیماری ،متاسفانه افزایش مبتالیان و مرگ و
ویهمچنینگفت:
میر را هم داریم .به هر حال آغاز شیوع ویروس
در حال حاضر مشکل
دلتا از جنوب کشور و استانهای جنوبی مانند
اصلی ما استانهای
سیستان و بلوچســتان ،کرمان ،هرمزگان و
کرمان و هرمزگان
بوشهر بود و اکنون هم شاهدیم که بیشترین
است .البته اکنون
میزان درگیری را در این استانها داریم.
آمار بستری تهران
غالب کشور
کرونای دلتا ؛ موتاسیون ِ
هم خیلی سریع دارد
دبیر کمیته علمی کشوری کووید  ۱۹افزود:
افزایش مییابد و بر
البته متاســفانه از آنجایی که هنوز علیرغم
اساس نمودار تهران
همه توصیهها باز هم مردم گوش نمیکنند و
همیکجهشسریعی هنوز رفت و آمدها ادامه دارد ،تقریبا میتوان
در افزایش مراجعین
گفت که با وجود تعداد زیاد شــهرهای قرمز
و بستریها پیدا کرده
و با توجه به نتایج آزمایشهای ویروســی ،به
است که البته این رفتار نظر میآید که موتاســیون غالب در کشور،
از ویروس دلتا برایمان
موتاسیون دلتا است.
عجیبنیست.زیرا
عابدینی با بیان اینکه خاصیت موتاسیون دلتا
این اتفاق رخ میدهد.
این است که ســرایتپذیری آن بسیار سریع
با این حال متاسفانه
است ،گفت :بر همین اســاس اگر به نمودار
همچنانجشنها،
بیماری در کشور نگاه کنیم ،میبینیم که یک
مهمانیها و مراکز
افزایش بسیار ســریع و رو به باال را در زمینه
خرید و ...باز هستند و
افزایش تعداد مبتالیان داریم.
هیچ کدام از پروتکلها برگزاری عروسی های  ۲۰۰نفره در دل
حتی در استانهایی
کرونای دلتا
که مشکل داریم در
وی درباره مهمترین عوامل انتشــار کرونای
این مراکز رعایت
دلتا در کشور ،گفت :یکی از این عوامل رفت
نمیشود.
و آمدهای بین استانی است .از طرفی واقعیت
این اســت که شاید مرزهای شــرق کشور را
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سرایت سریع؛ خاصیت کرونای دلتا

گزارش

اگر این ویژگی ها را دارید
دچار وسواس هستید

هشدار نسبت به انتقال ویروس دلتا در قطار و هواپیما

داروخانه
ای که می توان در آشپزخانه پیدا کرد.
-3ورزش
تمرینات سخت ورزشی باعث کاهش وزن می شود در حالی که ورزش
مالیم صبحگاهی باعث افزایش وزن می شود و همچنین خوردن غذا بعد
از ورزش قدرت جذب بدن را افزایش می دهد.
-4درست استحمام کردن
حمام با آب گرم و معتدل باعث انتقال مواد ضروری به عضالت بدن می
شود پس افراد الغر بهتر است با آب گرم و معدنی حمام کنند .همچنین
ماساژ بدن با روغن هایی از جمله روغن بنفشه و زیتون نیز به چاق شدن
بدن کمک می کند.
هشدار
برای کاهش یا افزایش وزن خود از دارو های چاق کننده استفاده نکنید
چون عوارض جبران ناپذیری برای کبد و کلیه خواهند داشت.

رئیس اورژانس تهــران با توجه
به گرمای شدید هوا در تابستان
امســال ،چند راهکار ساده برای
جلوگیری از گرمازدگی را اعالم
کرد.پیمــان صابریــان رئیس
اورژانس تهران  ،با اشاره به راههای
پیشــگیری از گرمازدگی اظهار
کرد :برای پیشگیری از بروز گرما
زدگی افراد باید قبل از خارج شدن
از منزل از کرمهــای ضد آفتاب
استفاده کرده و از لباسهای نخی
استفاده کنند.
رئیس اورژانس تهران گفت :افراد
برای جلوگیری از گرمازدگی باید
مایعات خنک بنوشــند و هنگام
برگشــتن به خانــه دوش آب
ســرد بگیرند .او ادامه داد :برای
پیشگیری از بروز گرمازدگی افراد
نباید قهوه مصرف و سعی کنند
در اوج ساعت گرما از منزل خارج
نشوند .سردرد ،سرگیجه ،افزایش
دمای بدن ،افت فشارخون ،تعرق
زیاد ،تهوع و بی حالی ،کم ادراری
و بر افروختگی از نشانههای بروز
گرمازدگی در افراد اســت.او در
خصوص درمان گرمازدگی افزود:
خارج کردن لباسهای اضافی در
هنگام گرمازدگی ،رفتن به محل
خنک یا سایه ،گرفتن دوش آب
خنک ،استراحت و عدم مصرف
مایعات به فــرد بیهوش از جمله
راههای درمان گرما زدگی است.
همچنین محمد اسماعیل مطلق
مشاور معاون بهداشت و سرپرست
دفتــر مدیریت بالیــای وزارت
بهداشت درباره گرمازدگی اظهار
کرد :مطالعات دانشمندان نشان
می دهد که میانگین دمای زمین
سال به ســال در حال افزایش،
در واقع کره زمیــن دچار پدیده
گرمایش جهانی شده است.
او ادامه داد :گرمای شــدید بدن
انســان را در وضعیت نامناسبی
قــرارداده و حتی ممکن اســت
موجب مرگ شــود .در گرمای
شدید و رطوبت باال ،روند تبخیر
آب در بدن دچار اشکال می شود.
در چنین وضعی بدن انسان برای
حفظ دمای طبیعی تحت فشار
قــرار گرفته و دچــار اختالل در
عملکرد میشود.
مطلــق بیــان کــرد :گرفتگی
عضالنی ،خستگی و ضعف مفرط
و گرمازدگی از عــوارض گرمای
شدید هســتند .گرمازدگی یک
فوریت پزشکی است و اگر سریعاً
درمان نشــود ،می تواند موجب
آســیب دیدن دائم انــدام های
داخلــی اصلی ،یا حتــی مرگ
فرد شود .جهت پیشــگیری از
گرمازدگی ،لباســهای ســبک،
راحت و رنگ روشن توصیه می
شــود ،از پوشــیدن لباس های
اضافه که مانع از عــرق کردن و
خنک شدن می شــود اجتناب
کنید ،همچنین از نوشیدن الکل
و کافئین که می توانــد توانایی
بدن را برای تنظیم حرارت بدن
تحت تاثیر قرار دهد پرهیز کنید.
همچنین قبل از اینکه احساس
تشنگیکنید آببنوشید ،مایعات
خنک به همراه داشــته باشید و
در فواصل زمانی معین در حین
فعالیت ورزشــی اســتراحت و
همچنین از وســایل حفاظتی
مانند چتر ،کاله و عینک آفتاب
استفاده کنید ،اســتفاده از کرم
های ضدآفتاب را فراموش نکنید
و جهت انجام فعالیت های خارج
از منزل برنامه ریزی و ساعاتی از
روز را انتخاب کنید که شدت گرما
کمترین میزان باشد.

news

Jask Terminal to boost Iran's
bargaining power

Loading and transporting crude oil from Jask Oil and
Gas Terminal in the Sea of Oman within a few days will
bolster Iran's bargaining power in global petroleum
markets.The Persian Gulf is somehow the most
important point in producing and exporting oil and
gas. The littoral states of the Persian Gulf produced
around 30 million barrels per day in 2019, which is
32 percent of the world's crude production. Due to
some political and economic risks, certain littoral
states decided to find a alternative route far from the
Persian Gulf 's Hormuz Strait in order to decrease
their reliance on the strategic corridor. They have set
up seven pipelines, but four out of them can become
operational in short term. They predicted that the
pipelines can transfer 8.7 million barrels per day,
but the transit of only 2.8 million barrels per day is
applicable in current situation.Iran had set up all its
oil terminals (Kharg, Assaluyehand Lavan) in the
Persian Gulf, which could cause serious problems for
oil exports of the country when it came to irregular
conditions such as Iraq-Iran war 1980 to 1988. So, the
Iranian officials came to the conclusion that it would
be better to construct a terminal out of the Persian
Gulf waters.
***Iran oil export from Sea of Oman
Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali
Khameneiemphasized that Makran coast should be
developed and Iran should take the opportunity of
reaching oceans through the Sea of Oman; therefore,
the Iranians have made all efforts to pave the way for
exporting crude oil from the Jask Oil and Gas Terminal.
The project of transferring oil from Goreh to Jask had
been kicked off in 2018. The plan consists of a 1,000
kilometer-long pipeline, five oil pumping stations,
two Pipeline Inspection Gauge (PIG), crude oil storage
tanks in Jask and the Jask Oil and Gas Terminal. The
first phase of the project is ready to be inaugurated
and start exporting petroleum from the Sea of Oman.
It is worth mentioning that the cost of implementing
the oil transferring project stands at two billion
dollars, which is very cost-effective venture
comparing similar projects in other countries such as
the United Arab Emirates.According to estimations,
Iran is expected to earn 110 million dollars per annum
thanks to the project.The project will also enhance
energy security because of the vicinity of the Jask Oil
and Gas Terminal to important markets in India and
China.

Tehran, Moscow urged to ease
trade for their businessmen

Head of Iran’s Trade Promotion Organization (TPO)
in meeting with members of chamber of commerce
and some traders of Tver Province of Russia called
for enhancing trade between the province and its
counterparts in Iran by removing hurdles.
Addressing the meeting, Hamid Zadboum said that
Russian President Vladimir Putin was the first official
who felicitated Iranian president-elect Hojjatoleslam
Seyed Ebrahim Raisi, adding that this indicates the
beginning for a new era and more cooperation with
Russia. He expressed hope that the private sectors
of Iran and Russia make the most of this expansion
of political relations of the two states.Zadboum
then pointed to his recent visit to Saint Petersburg
and the interest of Russian traders for cooperation
with their Iranian counterparts, and called for more
talks and finding practical solutions for developing
the joint relation and cooperation for removing the
probable hurdles.He also reiterated that the relation
between the two countries through cooperation of
provinces and chambers of commerce of the provinces
is necessary and it was decided the both sides to
exchange necessary information to develop their
trade cooperation.
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Iran drives development of Persian Gulf–
Black Sea int'l transport, transit corridor
Addressing the International Conference on
Regional Connectivity of Central and South
Asia, Deputy Foreign Minister for Economic
Diplomacy said that the development of intraregional trade unites the nations of the region.

By: Vali Kaleji
Iran
drives
development of
ISFAHAN Persian Gulf–Black
N E W S Sea int'l transport,
News
transit corridor
economy
Tehran, IRNA - Back
in 2016, Iran put
forward a regional initiative
to expand the Persian Gulf–
Black Sea International
Transport and Transit
Corridor, which, in addition
to the Islamic Republic
itself, involves Armenia,
the Republic of Azerbaijan,
Georgia, Bulgaria and
Greece.
This multimodal corridor
begins from the Gulf and
southern Iran, heads
northward across the
country, and then proceeds
to Armenia and/or
Azerbaijan, from where
it reaches the Georgian
ports of Poti and Batumi in
the Black Sea. From there,
Roll on–Roll off (Ro-Ro)
ships cross the Black Sea to
This multimodal
Bulgarian ports (Burgas and
corridor begins
Varna), after which cargo
from the Gulf and
proceeds again by road to
southern Iran,
Greece and beyond in the
heads northward
European Union (Silk Road
across the country,
Briefing, April 21, 2017).
and then proceeds
After four rounds of expert
to Armenia and/or
negotiations—in Tehran
Azerbaijan, from
(2016), Sofia (2017), Tbilisi
where it reaches
the Georgian
(2018) and again in Tehran
ports of Poti and
(2019)—the fifth expert
Batumi in the
meeting on this corridor
Black Sea. From
was hosted by the Ministry
there, Roll on–Roll
of Foreign Affairs of the
off (Ro-Ro) ships
Republic of Armenia, in
cross the Black
Yerevan on, April 19, 2021.
Sea to Bulgarian
The Armenian and Iranian
ports (Burgas and
delegations attended the
Varna), after which
cargo proceeds
meeting in person, while
again by road to
representatives
from
Greece and beyond
Georgia, Bulgaria and
in the European
Greece participated online
Union (Silk Road
(due to COVID-19) (Mehr
Briefing, April ,21
News Agency, April 21).
2017).

Sudoku

Although the Republic of
Azerbaijan is also a member
of this corridor, due to
disputes with Armenia the
Azerbaijani envoy did not
attend the Yerevan meeting.
Shortly afterward, on May
24, Iranian Minister of Roads
and Urban Development
Mohammed Eslami traveled
to Armenia’s capital and
reaffirmed Tehran’s wish to
pursue what he described
as mutually beneficial
initiatives contributing to
a deepening of economic
ties, namely building up the
trans-regional Persian Gulf–
Black Sea transport corridor
project (Armenpress, May
24).
Five major considerations
explain Iran’s interest and
support for this strategic
transit corridor. First
is Tehran’s approach
to
diversifying
its
communication routes
linking up with neighboring
countries. At its heart is a
preference for “combined
transportation”—that is, a
combination of multi-modal
sea, land and rail routes. In
this regard, Iran intends to
connect its ports located in
the Oman Sea (Chabahar
Port) and the Gulf (Bandar
Abbas, Imam Khomeini and
Khorramshahr ports) in the
south of the country, to the
ports located on the Caspian
Sea (Amir Abad, Nowshahr,
Anzali and Astara ports) in
the north, via the Iranian rail
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network. The connection
of the Gulf to the Black Sea
follows the same rationale.
In fact, this corridor will
connect four key maritime
basins: namely, 1) the Gulf
and the Sea of Oman (Iran),
2) the Caspian Sea (Iran and
Azerbaijan), 3) the Black Sea
(Georgia and Bulgaria), and
4) the Mediterranean Sea
(Greece).
The second consideration
relates to Iran’s goal
of combining multiple
communication projects in
order to mutually augment
the economic benefits of
each of those individual
transit routes. Notably, the
Persian Gulf–Black Sea
International Transport
and Transit Corridor, the
International
NorthSouth Transport Corridor
(INSTC), and China’s Silk
Road Economic Belt (a
trans-Eurasian element of
its broader Belt and Road
Initiative, or BRI) are three
strategic transit initiatives
whose sea, land and/or rail
routes pass through Iran.
Effectively combining the
capacity of all three would
allow Iran to connect the
Oman Sea and the Gulf to
the south, Afghanistan and
Pakistan to the east, Central
Asia to the northeast, and the
Caucasus to the northwest.
Tehran’s third reason
for
developing
the
communication routes
that cross Iranian territory,

especially the Gulf–Black
Sea corridor and the
INSTC, relates to Iran’s
cooperation with the
Moscow-led
Eurasian
Economic Union (EEU).
The EEU-Iran preferential
trade agreement (PTA) was
implemented on October 27,
2019, and offers lower tariffs
on 862 commodities types,
of which 502 are Iranian
export to the EEU (Financial
Tribune, February 19).
After three years (October
27, 2022), the EEU-Iran
PTA will upgrade to a full
Free Trade Agreement.
This trade regime naturally
boosts the importance of
the two aforementioned
transit routes, which will
enable more rapid and
extensive movement of
goods between Iran and the
EEU—especially with the
Russian Federation. In the
South Caucasus, Armenia
is the only country that is
a member of the EEU and,
therefore, serves as a direct
bridge between Iran and
the bloc, which clearly
highlights the significance
of the Persian Gulf–Black
Sea International Transport
and Transit Corridor for
Iran. And although the
neighboring Republic of
Azerbaijan is not currently
an EEU member (see EDM,
April 28), it is the closest
direct communications
route between Iran and the
important Russian market.

News
Five countries account for 74% of Iran’s
export
The director-general of the
Coordinating Office of the Export
Promotion Center of Iran stated
that 74% of Iran's exports went
to five countries.China, Iraq, the
United Arab Emirates, Turkey,
and Afghanistan are Iran's
top five export markets in the
first three months of this year,
accounting for 74 percent,
the director-general of the
Coordinating Office of the Export
Promotion Center of Iran said
on Saturday.Hamid Zadboom
added: "China with 3 billion and
144 million dollars (29%), Iraq

with 2 billion and 343 million
dollars (22%), UAE with 1 billion
and 275 million dollars (12%),
Turkey with 594 million dollars
( 6%) and Afghanistan with
569 million dollars (5%) are
destinations of Iranian exports.
According to the director-general
of the Coordinating Office of the
Export Promotion Center of Iran,
petrochemicals and natural gas
condensate with 51%, mining
and mineral industries with 28%,
agriculture and food industry
with 12%, carpets, handicrafts
with 3%.
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Steel ingot
production
volume
hits 6.2m
tons in Q1
Studies
of
performance of
large companies in
mining and mineral
sector in the first
three months of the
current year (from
March 21 to June
21) indicates that
about 6.2 million
tons of steel ingot
was produced in the
country.
Another statistic
showed that 3.9
million tons of
steel products was
produced in the
country from March
21 to June 21.
A c c o r d i n g l y,
6,183,726 tons of
steel ingot was
produced by major
steel production
companies in the
first three months
of the current
year (from March
21 to June 21),
showing a nine
percent growth
as compared to
the same period
last year.Esfahan’s
Mobarakeh Steel
Company (EMSCO)
managed
to
produce 2,685,410
tons of steel ingot
in the first three
months of the
current
year,
accounting for 43
percent total steel
ingot production
share
in
the
country.According
to the report, major
steel production
c o m p a n i e s
p r o d u c e d
3,895,167 tons
of steel products
in the first three
months of the
current
year,
showing a three
percent
(3%)
hike as compared
to the last year’s
corresponding
period.
Last week, World
Steel Association
(WSA) introduced
the
Islamic
Republic
of
Iran among the
world’s top 10
steel production
countries
with
producing
29
million
tons
of crude steel,
and also second
largest
sponge
iron production
company in 2020.
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Two
Hundred
Flights
Cancelled
at Lisbon
Airport
at Start of
Strike

Two hundred flights
were cancelled at
Lisbon airport on
Saturday at the start
of a two-day strike
by
Groundforce
handling company
workers, with more
cancellations likely
before the action ends
on Sunday evening,
the company that
manages Portugal's
airports (ANA) said.
A spokesman for
the Union of Airport
Handling Technicians,
which called the
strike, told local
news agency Lusa
that around 100% of
workers had taken
part in the strike in
Lisbon on Saturday,
the busiest airport in
the country.
The strike has had
a huge impact on
the Portuguese flag
company TAP, which
uses Groundforce's
handling services, but
has not affected low
cost companies.
Groundforce workers
are
demanding
that the handling
company, which is
in serious financial
difficulties due to
the
coronavirus
pandemic, pay wages
without any delay and
this year's holiday pay.
The strike mainly
affects the operation
of Lisbon airport,
and has little impact
on the remaining 9
Portuguese airports,
ANA chief executive
Thierry Ligonniere
said,
Reuters
reported.
"We still anticipate
difficulties tomorrow
and a progressive
return to normal on
Monday," Ligonniere
told reporters.
Groundforce
is
50.1% owned by
the Portuguese firm
Pasogal and 49.9% by
the TAP-Air Portugal
group, which in turn is
72.5% controlled by
the Portuguese State.
TAP offered to lend
the money necessary
for Groundforce to
pay the holiday pay
to its workers, but the
proposal was turned
down by the handling
company.

Afghan forces retake 17 districts from Taliban

The Afghan Ministry of Defense announced on Sunday that government forces had
retaken 17 districts from the Taliban.
The Afghan Ministry of Defense said that the security and defense forces have succeeded
in retaking 17 districts from Taliban forces and killing dozens of members of the group.
According to the report, in the last 24 hours, Afghan security forces, with the help of
civilian forces, have managed to take control of four more districts from Taliban forces.
Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid confirmed the loss of the areas, but said the
Taliban had abandoned them because the areas were relatively poor.
The Taliban say it controls 193 of Afghanistan's 421 districts, but the Afghan Ministry of
Defense has denied the allegations.
Last week, the Taliban claimed control of 85 percent of Afghanistan.

Conference on Afghan Peace to Kick Off in Tehran Monday

Iran is going to host a conference on peace and security of Afghanistan, involving various Afghan
parties.
The conference, entitled ‘Afghanistan, Peace and Sustainable Security’ will get under way in
Tehran on Monday, July 19, under the auspices of the World Assembly of Islamic Awakening.
The secretary-general of the assembly, Ali Akbar Velayati, will deliver a speech at the upcoming
conference, which will be participated by various Afghan and international groups and parties
with a role in the process of peace in Afghanistan.
Last week, the Iranian Ministry of Foreign Affairs played host to a round of intra-Afghan
negotiations involving representatives of the Kabul government and the Taliban.
The gathering was attended by the representative of the Afghan government, the top figures
supporting the Republic system in Afghanistan, and a high-ranking political delegation of the
Taliban.

Raeisi to not continue JCPOA talks
in Vienna format: MP
A member of Iran's Parliament says the next
Iranian administration will not abandon
Vienna talks but will neither continue them
in the same format.

"The
next
administration's
is
not
ISFAHAN policy
abandoning JCPOA
N E W S talks," Mojtaba
News
Zonnour, a member
politics
of the Iranian
Parliament's National
Security and Foreign
Policy Committee, told
Mehr News Agency on
Sunday.
"The
administration
believes that JCPOA has
had costs and benefits; the
Islamic Republic has paid
the costs and now it is time
to use benefits," he added.
"Raeisi's administration
"Biden is not
will not continue talks
willing to return
in
Vienna
format.
to the JCPOA
Vienna format is a worse
and he does not
repetition of JCPOA and is
even believe the
jumping out of the frying
expired content
of JCPOA. He is
pan into the fire."
trying to keep 517 Iran and the remaining
sanctions in place JCPOA signatories have
and implement
held six rounds of talks to
the snapback
revive the deal in Vienna.
mechanism and
Former US President
under these
Donald Trump pulled his
circumstances,
country out of the deal
the condition of
in 2018 and re-imposed
sanctions will
become harder."
harsh unilateral sanctions

JCPOA Revival Talks
Adjourned for Next
Iranian Admin, Top
Negotiator Says

Iran’s deputy foreign minister and lead
negotiator in the talks on salvaging the 2015
nuclear deal in Vienna said the parties will
get the negotiations going again after the next
Iranian administration takes office within the
next few weeks.
In a post on his Twitter account on Saturday,
Abbas Araqchi said, “We're in a transition
period as a democratic transfer of power is
underway in our capital.”
“Vienna talks must thus obviously await
our new administration. This is what every

against Iran in what has
been described by Iranian
officials as 'economic war'
and 'economic terrorism'.
Iran, in response, reduced
its commitments to
the deal in series of
transparent moves, noting
that all the remedial
measures can be reversed
as soon as illegal US
sanctions are removed.
Despite his promises in
presidential campaigns,
Joe Biden has so far failed
to take a practical step in
reviving the deal.
Raeisi to not continue
JCPOA talks in Vienna
format: MP
"Rouhani's administration
is indebted to people
because they failed to
realize JCPOA benefits and

the Western sides should
pay their debt to Iran," said
Zonnour.
US' return to the JCPOA
has its own benefits for
Washington but the US
administration is not
willing to pay the costs, the
lawmaker said, adding that
one of the costs for the US
is the lifting of the arms
embargo on Iran.
"Biden is not willing to
return to the JCPOA and he
does not even believe the
expired content of JCPOA.
He is trying to keep 517
sanctions in place and
implement the snapback
mechanism and under
these circumstances, the
condition of sanctions will
become harder."
"The next administration

democracy demands,” the deputy minister
added.
The comments came amid the nearing
prospect of the transition of authority
involving the incoming administration of
President-elect Ebrahim Raeisi and the
team led by outgoing chief executive Hassan
Rouhani.
Raeisi, Iran’s former Judiciary chief, won the
country’s presidential elections on June 18.
The inauguration ceremony of the newlyelect president will be held on August 5.
The talks have been seeking to restore the
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
by potentially making the US and its Western
allies in the deal resume their commitments
to the accord.
The US left the deal in 2018, although, it has

News

will not leave Vienna
talks. [However,] JCPOA
talks will continue only
if interests of the Iranian
nation is secured."
Meanwhile, Iran's lead
negotiator in Vienna talks
Abbas Araghchi tweeted
on Saturday that the next
round of talks should await
for power transition in
Iran.
"We're in a transition
period as a democratic
transfer of power is
underway in our capital",
the Iranian Deputy Foreign
Minister for the Political
Affairs said, adding,
"Vienna talks must thus
obviously await our new
administration. This is
what every democracy
demands."

been ratified by the United Nations Security
Council as a resolution. It then restored the
inhumane sanctions that the accord had
lifted.
The UK, France, and Germany, Washington’s
allies in the deal, were quick to succumb to
the American pressure and start abiding by
the sanctions.
Araqchi, meanwhile, urged the US and the UK
not to take advantage of the situation facing
the deal by conditioning potential prisoner
exchanges with Iran on the negotiation
process, Press TV reported.
“US & UK need to understand this and stop
linking a humanitarian exchange—ready
to be implemented—with the JCPOA,” he
said. “Keeping such an exchange hostage to
political aims achieves neither,” he noted.

news

Chinese FM Spox:
Muslims’ situation in US
shows country’s hypocrisy

What the Muslims in the US have been
experiencing, including discrimination and
inequality, is like the monster-revealing mirror
to show hypocrisy in the US on human rights and
universal values, a Chinese diplomat said.
Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao
Lijian made the remarks while speaking in a press
conference on Friday, Global Times reported.
Recently, some media reported that Muslims
living in the US have suffered from discrimination
and inequality and the US also started wars in
many countries including Iraq and Syria, causing
casualties to millions of Muslim civilians, he said,
adding that the US’ treatment toward Muslims
has made it the opposite of the “universal values”
it has boasted of.
How the US has treated domestic and
overseas Muslims has been seen clearly by the
international community. The discrimination
and inequality toward Muslims in the US is a longstanding problem, Zhao told the press conference
on Friday.
He said that after 9/11, Muslims in the US have
suffered from unprecedented shock with
discrimination in employment and faced various
hate crimes and mistreatment. In January 2017,
the US government put forward the Muslim ban,
which made the situation worse.
Some media said that like Catholics living
150 years ago, Muslims in the US have been
suffering from political discrimination and
isolation for their religious belief. Although the
US government canceled the Muslim ban, the
statement made by the US president in April on
Ramadan still showed that Muslims in the US are
still the target of bullying, discrimination, and
hate crimes.
Zhao said that according to a poll, 75 percent
of adult Muslims in the US expressed concerns
over the discrimination, and 69 percent of other
Americans held similar views. Half of the Muslims
in the US thought it became more difficult to be a
Muslim in the US.
Zhao noted that the US also started wars in
Afghanistan, Iraq, and Syria under the banner of
counter-terrorism, which has caused countless
casualties of Muslim civilians. The US has turned
a blind eye to its own crimes and notorious
record against Muslims, but still attacked China’s
Xinjiang, which is hypocritical and a double
standard.
“Some people in the US like to say how much they
care about Muslims in China’s Xinjiang. Even with
the sun rises from the West, we Chinese would not
buy their nonsense,” Zhao said, noting that what
the US should do is to reflect on its own mistakes,
take measures to protect the rights of Muslims,
and stop smearing other countries under the
banner of caring for Muslims.

Iran Slams US Denial of Deal on Prisoner Swap
The Iranian Foreign Ministry’s spokesperson slammed as
outrageous the denial made by the US of an agreement on the
exchange of inmates reached in the course of the JCPOA talks
in Vienna.
In a post on his Twitter account on Sunday, Foreign Ministry
Spokesperson Saeed Khatibzadeh lashed out at the US officials
for refusing to acknowledge the deal on the release of 10
prisoners.
“’Outrageous’=the US denying simple fact that ‘there IS an
agreed deal on the matter of the detainees.’ Even on how to
announce it,” Khatibzadeh said.
“Humanitarian swap was agreed with US & UK in Viennaseparate from JCPOA- on release of 10 prisoners on all sides,”
the Iranian spokesman added.
“Iran is ready to proceed TODAY,” he emphasized.
His comments came after US State Department spokesman

Ned Price rejected the remarks from Iranian Deputy Foreign
Minister Abbas Araqchi, who urged the US and the UK not to
take advantage of the situation facing the 2015 nuclear deal
by conditioning potential prisoner exchanges with Iran on the
negotiation process.
“US & UK need to understand this and stop linking a
humanitarian exchange—ready to be implemented—with
the JCPOA,” Araqchi tweeted on Saturday. “Keeping such an
exchange hostage to political aims achieves neither,” he noted.
“TEN PRISONERS on all sides may be released TOMORROW if
US & UK fulfill their part of deal,” Araqchi stated.
In response, Ned Price described the comments as “an
outrageous effort to deflect blame from the current impasse”.
“We stand ready to return to Vienna to complete work on a
mutual return to the JCPOA once Iran has made the necessary
decisions,” Price said, noting, “With respect to the comments

on
the Americans whom
Iran has unjustly held against their will, we see just
another cruel effort to raise the hopes of their families … There
is no agreed deal yet.”
Iran and the US have conducted prisoner exchanges twice
in the past, once in January 2016 when the nuclear deal was
implemented, and again in December 2019.
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Iran Slams US
Denial of Deal on
Prisoner Swap

Afghanistan must close eyes to past, behold future: senior
official
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An Iranian Assistant Foreign Minister said on Sunday that Afghanistan has no way out but
dialog, understanding, compromise, forgiveness, closing eyes to the past and looking into
the future.
Rasoul Mousavi, Director-General of West Asia Department in Foreign Ministry, wrote in a
tweet that he just returned home from Kabul, Afghanistan and expressed concern about what
was happening to the Afghanistan flag.“Opportunities pass like clouds. The opportunity of
peace must be taken today, not tomorrow, as it might be late,” he added.Mousavi travelled to
Kabul in recent days to meet several senior officials of Afghanistan, including Chairman of
the High Council for National Reconciliation Abdullah Abdullah.
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Iran drives
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Persian Gulf–Black
Sea int'l transport,
transit corridor

Syria's Assad
says funds frozen
in Lebanese
banks biggest
impediment to
investment

Syrian President Bashar
al-Assad said on Saturday
Five countries
the main impediment to
investment in the country
account for %74 of
was money stuck in ailing
Iran’s export
Lebanese banks.In a
4
5
speech after being sworn
CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
in as president for a fourth
Morning call to prayer :
term, Assad said estimates
04:33:49			 suggested the frozen funds
were worth between $40
Noon call to prayer :
billion and $60 billion."Both
13:09:41		
figures are enough to
Evening call to prayer:
depress an economy like
ours," he said.Lebanon
20:29:46		
is in the throes of a deep
WEATHER
economic meltdown that
is threatening its stability.
Lebanese banks have
locked depositors out of
their accounts and blocked
transfers abroad since the
start of the country's crisis
High: 37 ° c
in late 2019.
Low:21 °c
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Raeisi to not continue JCPOA talks in
Vienna format: MP

'Long COVID19-' Fears Grow in UK As Curbs
End, Delta Variant Cases Surge
For about one million people across Britain, COVID19- did
not just go away. Instead it lingered, causing exhaustion,
shortness of breath, cognitive issues and other health
problems.

With England preparing to lift virtually all
restrictions even as infections are surging again,
scientists are concerned that the numbers
impacted by what has become known as "long
COVID-19" will climb much higher, Bloomberg
reported.
In a bid to understand more, Britain's National
Institute for Health Research on Sunday announced
about £20 million (S$37 million) in funding for 15
studies analyzing the causes of long COVID-19 and
its physical and mental health impacts.
Britain's rapid immunization campaign has fully
vaccinated 53.2 per cent of the British population,
according to Bloomberg's vaccine tracker,
prompting the government to declare that the link
between infections and hospitalizations has been
weakened.
UK Prime Minister Boris Johnson says people must
learn to live with coronavirus.
But millions still remain vulnerable, and those who
have endured symptoms for weeks, months - or
more than a year - say the long COVID-19 threat
is being overlooked as policy makers focus on
headline figures of cases, hospitalizations and
deaths.As the more contagious Delta variant
spreads, other countries attempting to manage
the next phase of their pandemic will likely find
For Ms.
themselves facing a similar dilemma.
Barratt, one
"When the government talks about opening up,
of the biggest
there have been no references to long COVID-19,"
difficulties is
said Ms. Christina Barratt, a 51-year-old former
communicating sales manager in Manchester who first experienced
her plight
COVID-19 symptoms in late March last year.
to others,
Prioritizing vaccination for vulnerable older age
including
groups means a lower percentage of young Britons
doctors and
have had their shots in time for the ending of curbs.
even family and That concerns Ms. Barratt."Young people feel
friends. "The
invincible but this can really happen to anyone,"
illness becomes she said.Ms. Barratt said she was bedridden for
part of who you months after contracting COVID-19, at times so
are," she said.
weak she could not roll over or move. Sometimes,

she said, it felt like she was comatose even though
she was awake.
During this time, Ms. Barratt lost her job and has
since faced new symptoms, including numbness,
pins and needles and chronic fatigue.
For Ms. Barratt, one of the biggest difficulties is
communicating her plight to others, including
doctors and even family and friends. "The illness
becomes part of who you are," she said.
While the government has defended its plan, Health
Secretary Sajid Javid said cases could reach as high
as 100,000 per day and England's Chief Medical
Officer Chris Whitty warned that there could be an
increase in long COVID-19, especially in younger
people.
Britain last Friday held out the possibility of
restoring some restrictions later in the year.
Britain's strategy has been sharply criticized. More
than 120 scientists co-signed a letter in the Lancet
medical journal on July 7, warning that rising
infections could leave hundreds of thousands of
people with illness and disability "for decades to
come".International experts joined their British
counterparts online to sound a further warning
last Friday.An estimated 962,000 people, or 1.5
per cent of the population, have experienced selfreported long COVID-19 symptoms in Britain,
according to data from the Office for National
Statistics published earlier this month. More
than a third of those said they have suffered for
more than a year.Separately, an Imperial College
London study published last month found that 38
per cent of people who caught the virus reported
one or more symptoms lasting at least 12 weeks.
Researchers estimated that, overall, more than
two million adults in England may have had long
COVID-19 so far.The funding announced on Sunday
will help explore the broad range of long COVID-19
symptoms, studying everything from the oxygen
absorbed by the lungs to brain function to the
level of care and support that should be provided.
The prevalence of the condition known as "brain
fog" is one of dozens of symptoms that experts say
justify calls for a national screening programme.
University College London's principal research
fellow Dennis Chan pointed to the way viruses like
Sars-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19,
affect the brain.
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Fauci: US Might 'Still Have Polio' If Media Back
Then Opposed Vaccine
Top US scientist Anthony Fauci on Saturday blasted
commentators who sound an anti-vaccination theme,
saying America might still be battling smallpox and polio
if today's kind of misinformation existed back then.

A few
Republicans
have sought to
place blame for
the disease's
ravages and
economic
dislocations
on the widely
respected Fauci
himself.

The comments from the country's leading
infectious disease expert reflected mounting
frustration over the sharp slowdown in the
COVID-19 vaccination rate in the United States,
even as the disease has been surging in states with
low rates.
It also came days after US President Joe Biden
expressed his own visible frustration, saying social
media that carry widely heard misinformation
about vaccines are "killing people."
Fauci was responding to a CNN interviewer who
asked if he thought "we could have defeated the
measles or eradicated polio if you had Fox News,
night after night, warning people about these
vaccine issues that are just bunk."
Fauci said: "We probably would still have smallpox
and we probably would still have polio ... if we had
the kind of false information that's being spread."
Initial vaccine skepticism in many areas has
increasingly evolved into outright hostility,
a message magnified by baseless conspiracy
theories regularly aired on Fox and other
conservative networks.
"Maybe it doesn't work and they're simply not
telling you that," Tucker Carlson, one of Fox's
most popular commentators, said recently, AFP
reported.
The vaccines have instead proved extraordinarily
effective. Officials in Maryland, for example, said
that not one of the people who died of the disease

Protests Planned in
Saudi Arabia to Call for
End to ‘Intimidation,
Suppression’
Murals of Saudi Arabia's King Salman
bin Abdulaziz Al Saud and his son
and the kingdom’s crown prince

last month in the state had been vaccinated.
To suggestions of sending vaccine educators doorto-door to encourage people to get the jab, Fox
commentator Charlie Hurt said, "They've become
like the Taliban."
Conservative politicians have increasingly echoed
former president Donald Trump's mockery of
COVID precautions.
Door-to-door educators, suggested Representative
Madison Cawthorn of North Carolina, might
instead come and take people's guns – or their
Bibles.
After an initial burst of vaccinations around the
country, the pace has slowed sharply.
Biden's announced goal of having 70 percent of
adults vaccinated by July 4 fell short by about three
points, and the vaccination rate has slowed further
since then, even as the disease's Delta variant has
spread rapidly.
A few Republicans have sought to place blame for
the disease's ravages and economic dislocations on
the widely respected Fauci himself.
Congresswoman Marjorie Taylor Greene has
introduced the so-called Fire Fauci Act, calling for
his salary to be reduced to zero and requiring the
Senate to confirm a replacement. The bill is not
expected to go anywhere.
Fauci was asked on CNN about T-shirts being
sold by a political action group linked to Florida
governor Ron DeSantis that say "Don't Fauci My
Florida."
He appeared genuinely perplexed.
"Taking an individual who stands for public health,
for truth... And to use my name in a derogatory way
to prevent people from doing things that's for the
benefit of their own health, go figure that one out.
"That doesn't make any sense at all," he said,
shaking his head.

Mohammed bin Salman (MBS)
were targeted ahead of nationwide
protests against the ruling Al Saud
regime on the Day of Arafah.
The protests will take place on
Monday, on the occasion of the Arafah
Day, which marks the second day of
the annual Hajj pilgrimage, and the
day after that is the first day of the

major Islamic holiday of Eid al-Adha
(the Feast of Sacrifice).
“Less than 48 hours to go before the
start of nationwide protests, activists
started targeting murals of #Saudi
Clan leaders @KingSalman & his son
#MBS,” US-based Saudi opposition
activist Ali al-Ahmed wrote in a tweet
on Saturday.

 ۴۰درصدبیکارانکشور،فارغالتحصیلدانشگاهیهستند

بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» نشان میدهد که در بهار امسال
 ۴۰.۳درصد بیکاران کشور فارغالتحصیل دانشگاهی بودهاند .بررسی تازهترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار
مربوط به بهار سال ۱۴۰۰که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان میدهد که ۹۲۴هزار و ۳۹۴نفر از جمعیت
فارغالتحصیالن کشور ،بیکار هستند؛ یعنی در بهار امســال  ۱۳.۴درصد از کل جمعیت فعال فارغالتحصیل
آموزش عالی ،بیکار بودهاند .این نرخ همچنین در بین زنان بیش از مردان است به طوری که  ۴۴۹هزار و  ۴۱۲نفر
از این جمعیت را مردان و  ۴۷۴هزار و  ۹۸۲نفر را زنان به خود اختصاص میدهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری
فارغالتحصیالن گروه مردان  ۹.۴درصد و گروه زنان  ۲۲.۴درصد است .نرخ بیکاری فارغالتحصیالن در گروه مردان در
بهار سال جاری نسبت به بهار سال  ۰.۹ ،۹۹درصد کاهش و در گروه زنان  ۲.۲درصد افزایش را نشان میدهد .همچنین در حال
حاضر ۲میلیون و ۲۹۱هزار و ۶۰۴نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور»
حاکی از آن است که  ۴۰.۳درصد بیکاران کشور ،در گروه فارغالتحصیالن آموزش عالی قرار دارند که این سهم در بهار سال  ۳۶ ،۹۹درصد بود.
البته سهم «جمعیت شاغل فارغالتحصیل از کل شاغالن» با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم ۰.۱درصد افزایش داشته است؛ اما نسبت رشد
جمعیت بیکار فارغالتحصیل همچنان طی سالهای گذشته بیش از رشد جمعیت شاغل فارغالتحصیل است.

هشدارمجددبهکسانیکهدرسامانهامالکثبتنامنکنند

در حالی وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد اگر خانوارها تا پایان شهریورماه اطالعات سکونتی خود را ثبت نکنند
مشمول مالیات خانههای خالی میشوند که قبال هم بارها مسئوالن وزارتخانه به این موضوع تاکید داشتند اما
تا کنون فقط ۳میلیون نفر در سامانه امالک و اسکان ثبت نام کردهاند.
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده که اگر خانوارها در سامانه امالک و اسکان ثبت نام نکنند از آنها مالیات اخذ
خواهد شد .این موضوع را قبال هم وزارتخانه اعالم کرده بود اما به نظر می رسد در شناسایی واحدهای خالی از
سکنه ابزار و مکانیزم خاصی بجز خوداظهاری وجود ندارد .طبق سرشماری سال  ۱۳۹۵حدود  ۲.۶میلیون مسکن
در ایران خالی مانده که دولت و مجلس تالش دارند این تعداد را به بازار مصرف بیاورند اما نبود زیرساختهای الزم باعث
شده تا کنون به این هدف نرسند.
مردادماه ۱۳۹۹سامانه امالک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید .سال گذشته وزارت راه و شهرسازی
اعالم کرد که  ۱.۳میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است .شب قبل محمد اسالمی ـ وزیر راه و
شهرسازی ـ هم گفته که سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام خواهد کرد .البته معرفی این تعداد واحد خالی از
بهمن ماه سال گذشته رسانهای شد اما هنوز برای اعمال مالیات اقدامی صورت نگرفته است.

کارشناسان بورسی بررسی کردند؛

چند وقتی میشود که وضعیت بازار سرمایه تغییر کرده و شاهد
رشد مطلوبی را در بازار مشاهده میکنیم طی روز اخیر شاخص
کل بازار سرمایه رشد پنج هزار و  ۷۲۵واحدی را تجربه و ارتفاع
یکمیلیون و  ۳۱۱هزار واحدی قرار گرفت و همچنین شاخص
کل نیز  0.44درصد داشت که این رشد خبرها افزایش امیدها
در بورس میدهد.
بر اساس روند و یا قوانین
بازار ســرمایه شاخص
 ISFAHANتاالر شیشهای همیشه
بعد از چند روز رشــد
NEWS
متوالــی بــرای مدتی
گـــزارش
نیازمند افت و اصالحی
تعادل
موقت میشود تا بتواند
خود را برای صعودی دوباره و با شتابی
بیشتر آماده کند ،اما در این میان اکثر
فعاالن حاضر در بــازار معتقد بودند
که با توجه به عبور شاخص بورس از
کانال یکمیلیون و  ٢٥٠هزار واحد
چندان خطری تهدیدکننده معامالت
بورس نیست و ایجاد روند نزولی در
بررسی روند صعودی
معامــات بورس نباید ســهامداران
بازار حاکی است،
را نگــران روند ایجاد شــده در بازار
رشد بازار تقریب ًا
کند .به عقیده بسیاری از کارشناسان
از پس از انتخابات
بازار ســرمایه ،ســهامداران باید در
آغازشده است.
انتظــار روزهای خوش باشــند و تا
پس از انتخابات،
پایان سال بازدهی در حدود  20الی
ریسکهای
 50درصــد نصیب ســرمایهگذاران
سیستماتیک بازار از
میشود.
بین رفت
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جدالمیانرشدوصعود
بیــش از  50درصد کارشناســان بر
این عقیدهاند که طــی هفته جاری
تاالر شیشــهای روند صعودی را طی
میکند.
بهزعم ایــن کارشناســان همگام با
جذابیت قیمت ســهام ،انتظارات از
تحوالت آینده به نفع بــازار ارزیابی
میشود و این موضوع با تزریق امید
سهامداران را در ســمت تقاضا فعال
خواهد کرد.
عبــور از کانال یکمیلیــون و 300
هــزار واحدی در حالــی که پیشتر
نتوانسته بود آن را حفظ کند همزمان
با عقبنشینی ســمت عرضه و ورود
نقدینگی به بازار از سوی سهامداران
حقیقی نشانههای پیشبینی تداوم
روند صعودی ارزیابی میشود.
صعودی که عوامل بنیادی در جهت
حمایت از آن نیز کم نیستند .برخی
صنایع نیز با افزایــش نرخ فروش در
مدار توجــه قرارگرفتهاند .ســطوح
قیمــت کاالها در بازارهــای جهانی
بهویژه در مورد فلــزات پایه جذاب
است و ســطوح نرخ دالر نیز از رشد
قیمت سهام حمایت میکند .تعدیل
مثبت ســودآوری در برخی گروهها
نیز دیگر عامل حمایتی از بازار سهام
است.
از منظر سیاســی و برجام ،خبرها از
افزایش احتمال صورت گرفتن توافق
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وام مسکن چند؟

حکایت میکنند .احتماالً بســیاری
با این نگاه به آینده در ســمت تقاضا
فعال شدهاند چرا که در صورت توافق
هستهای تســهیل در امر صادرات و
واردات صورت میگیرد و در مجموع
به نفع صنایع بورسی است .از سوی
دیگر نیز برخــی از دیدگاهی عکس،
احتمال دســتیابی به توافــق را دور
ارزیابی میکنند و با چشمانداز تورمی
در ســمت خرید فعال هســتند .در
این  5درصد کارشناسان نیز امیدی
به رشــد بورس نداشــته و ندارند و
اعتقاد دارند تا پایان ابهامات شــاهد
روند نزولی در بورس هســتیم و این
صعود تنها فشار است و باید در انتظار
تشکیل کابینه دولت و مذاکرات بود،
درنهایت میزان ســود و بازدهی این
بازار را بررسی کرد.
بورس ارزنده است
علی یوسفی ،کارشناس بازار سرمایه
درخصوص وضعیت بــازار میگوید:
بازار کف خود را شناســایی کرده و
تمام شــرایطی که برای صعود نیاز
دارد تقریباً مهیا است .در حال حاضر
ریسکی برای تهدید بازار وجود ندارد
و اگر تمام این مــوارد را جمعبندی
کنیم به این نتیجه خواهیم رســید
که بازار باید رشــد کند و این اتفاق
در حال رخ دادن اســت .رشــد بازار

در شــرایط فعلی به ارزندگی سهام
مرتبط است با توجه به شرایط تورمی
در کشور و موج گرانی کاالها که با آن
روبرو هستیم سهام ،تنها چیزی که
ارزان است.
وی توضیح میدهــد :گزار شهای
منتشرشده همه حاکی از رشد  ۳۰تا
 ۴۰درصدی سود شرکتها نسبت به
سال گذشته است و این حاکی است
تورمی و افزایــش قیمتهایی که در
کشور وجود دارد تأثیر خود را بر سود

شــرکتها نیز میگذارد .پیشبینی
میشود روند بازار ازنظر شاخص کل
ضعیف و قوی شــود ،اما درمجموع
روند کلی بــازار صعودی خواهد بود.
رشد شاخص بهآرامی تا یکمیلیون
و  ۴۰۰هزار واحد ادامه خواهد یافت،
اما پسازاین عدد ،مدل خود را تغییر
خواهــد داد و جریــان ورود پول به
بازار تقویت میشود .یوسفی تصریح
میکند :از اکنون نمیتوان در این باره
نظر داد ،اما بررسی روند صعودی بازار

حاکی است ،رشد بازار تقریباً از پس
از انتخابات آغازشــده است .پس از
انتخابات ،ریسکهای سیستماتیک
بازار از بین رفت و دیگر اتفاقات بازار،
ناشی از رفتارهای سیاسی نیست بلکه
به دلیل روند عرضــه و تقاضا صورت
میگیرد .بازار هنوز باور به رشد ندارد
به همین دلیل به سو دهای مقطعی
بسنده میشود و زمانی که روند رشد
کمی کند میشــود صفهای عرضه
بیشتر میشود.

قیمت اوراق مســکن طی دو هفته
گذشته نســبتا ثابت بوده است و بر
اساس آخرین قیمت ها ،متاهل های
تهرانی برای این اوراق باید ۲۸میلیون
و  ۷۵۲هزار تومان پرداخت کنند.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق
مسکن نشــان میدهد که هر برگ
اوراق تسهیالت مسکن در مردادماه
با قیمت  ۵۹هزار و  ۵۰۰تومان و در
شــهریورماه  ۱۳۹۸نیز با قیمت ۵۹
هزار و ۶۰۰تومان داد و ستد میشود.
قیمت اوراق مهرماه سال  ۱۳۹۸نیز
 ۵۹هزار و  ،۹۰۰قیمــت اوراق آبان
ماه  ۵۹هــزار و  ۷۰۰و قیمت اوراق
آذرماه نیــز  ۵۹هــزار و  ۷۰۰بوده
اســت .همچنیــن هر بــرگ اوراق
تســهیالت مســکن در دیمــاه،
بهمنماه و اســفندماه همان سال با
قیمت  ۵۹هــزار و  ۵۹ ،۱۰۰هزار و
 ۳۰۰و  ۵۹هزار و  ۶۰۰تومان معامله
میشود.
همچنین برای ســال  ۱۳۹۹تســه
فروردینماه  ۵۹هزار و  ۲۰۰تومان،
تسه اردیبهشــتماه  ۶۰هزار تومان
و تســه خردادماه  ۵۹هــزار و ۵۰۰
تومان قیمت دارند .هر برگ از اوراق
تسهیالت مســکن بانک مسکن در
تیرماه سال گذشته با قیمت  ۵۹هزار
و  ۷۰۰تومان ،در مردادماه  ۵۹هزار و
 ۹۰۰تومان و در شهریورماه  ۵۹هزار و
 ۸۰۰تومان داد و ستد میشود.
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خرید یک استارتآپ از سوی پلتفرم زوم برای ترجمه آنالین

پلتفرم زوم در حال خرید استارتآپی است تا ترجمه بالدرنگ را به تماسهای ویدیویی اش اضافه کند.
پلتفرم زوم ( )Zoomاعالم کرد که قصد دارد شرکت فناوری اطالعات کارلسروهه ،استارتآپ آلمانی
متخصص در ترجمه مبتنی بر یادگیری ماشــین در زمان حال را به دست آورد .این شرکت که با عنوان
 Kitesنیز شناخته میشود که از حدود دوازده محقق تشکیل شده است .زوم شرایط مالی معامله را به
اشتراک نگذاشت ،اما فاش کرد که این اتفاق به شما کمک میکند تا از ویژگیهای ترجمه ماشینی در این
پلتفرم استفاده کنید .زوم اعالم کرد که ممکن است یک مرکز تحقیق و توسعه نیز در آلمان ایجاد کند.
رئیس بخش مهندســی و محصوالت زوم  ،Velchamy Sankarlingamگفت :ما به طور مداوم به دنبال
راههای جدید برای خوشحال کردن کاربران خود و بهبود بهره وری جلسات هستیم و راه حل جدید ما ترجمه ماشینی کلیدی
برای ارتقا پلتفرم و مشتریان زوم در سرتاسر جهان است .از نظر انتقادی ،این خرید باید به این شرکت کمک کند تا با رقبایی مانند سیسکو که
اخیرا ًویژگی ترجمه در زمان واقعی را به نرم افزار  Webexخود اضافه کرده است ،همگام شود .در حالی که زوم در حین شیوع همه گیری
کرونا ،جذب ورودی قابل توجهی داشته است ،رقبای آن سعی کرده اند از ویژگیهای آن به عنوان راهی برای رشد در هزینههای خود استفاده
کنند و از آن پیشی بگیرند.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
دفتراصفهان  :میدان احمدآباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح (بهرام) ساختمان حورا
تلفن031-32274500:
روابطعمومی:تلفن 031-32274515 :فاکس32274502 :ـ 031
سازمان آگهیهای اصفهان 32274506 - 32274512 32274517 - 32274518:ـ 031
فاکس بازرگانی اصفهان 32274507 -32274511 :ـ 031
چاپ :صمیم
امور مشترکین اصفهان031-32274508 :
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بازار کار

جهت درج آگهی های
استخدامی خود در
روزنامه اخبار اصفهان
با شماره
32274500
تماس حاصل فرمایید

باریستا ،تمام وقت ،پاره وقت
حداقل 3سال سابقه مرتبط
حقوق ثابت
)Whatsapp( 09132158038
حسابدار (خانم)
دارای مدرک کارشناسی حسابداری
حداکثر 3سال سابقه کار حسابداری و حداقل 1سال
ترجیحا آشنا به امور مالیاتی
حداکثر سن 28سال
متقاضیان واجد شــرایط می توانند از طریق راه های
ارتباطی اعالم شده در آگهی درخواست خود را جهت
استخدامثبتنمایند.
z karimi 1212@yahoo.com
به کارمند دفتری خانم عالقمند مســلط به  :تایپ
اینترنت کامپیوترنیازمندیم
آموزش رایگان تولید محتوا و درج محتوا در وب سایت
هایمختل️ف
محل شرکت :خیابان رباط ،خیابان باهنر
ساعت کاری 8:00 :الی 14:30
پنج شنبه ها تا ساعت13
بیمهنداریم
33700007 ،09139131971

هرروزیکشاهکارمدیریتیداشتهباشید
اینکه هر روز یک شاهکار اساسی در زندگی داشته باشید،
بسیار سخت اســت .این موضوع فراز و فرودهای بسیار و
ایدههای چالش برانگیز متعددی دارد .داشتن رفتار ایدهآل
فقط به خود شخص مرتبط نیست و کارها و رفتارهای دیگران
نیز در این مساله دخیل هستند.
وظیفه یک مدیر این است تا بیشترین تالش خود برای انجام
بهتر کارها را انجام دهد و بررسی صادقانه ای از کارهای خود
داشته باشد .سختی شاهکارهای مدیریتی در این است که
دیگران کارهای ما را برآورد می کنند .بنابراین همیشه و در
همه حال باید مراقب آدم های اطرافمان باشیم و رفتارهای
آنها را مدیریت کنیم .این مساله در مدیریت بسیار مهم است
و باید جزو اولویت های رفتاری ما قرار بگیرد.

کارشناس فروش و بازاریابی ( لوله و اتصاالت )
نوع همکاری :تمام وقت ،دورکاری
دارای سابقه مرتبط
آشنا به لوله و اتصاالت
)Whatsapp( 09139112974
03136641610
به یک نفر کارگر ســاده با حقوق و مزایای عالی در
اصفهان (محل کار :خیابان بزرگمهر) نیازمندیم
آدرس :محدوده خیابان بزرگمهر
تلفن09305780488 :

 .4گوش کردن
برای گوش کــردن به حــرف های
دیگران زمان بگذاریــد .مدیری که
برای شــنیدن حرف کارمندان وقت
ندارد ،موفق نیست و در کارش ضربه
خواهد خورد.

اهــداف روزانــه ای که
در زیــر ذکر کــرده ایم
میتوانند نــوع عملکرد
 ISFAHANفرد را بهبود ببخشــند.
 N E W Sبا این اهداف می توانید
یادداشـــت موقعیت های مدیریتی
برترین ها
خــود را در همــان
ابتــدای روز معین و بر اســاس آنها
فعالیتهایتــان را برنامه ریزی کنید
و در انتهای روز یک شاهکار مدیریتی
داشته باشید.

 .5با افرادی که چشــم انداز،
هدف و اولویت بندی مشابه شما
دارند ارتباط برقرار کنید
همه ســازمان ها با انواع مشکالت و
موانع روبهرو هســتند .اما یک مدیر
خوب می تواند باعث باال رفتن اعتماد
به نفــس کارمنــدان و صرفه جویی
در زمان بشــود .رهبر ایدهآل هرگز
موقعیت های پیش آمده برای بهبود
امور و رسیدن به اهداف بزرگ تر را از
دست نمی دهد.

 .1جلوتر بودن از زمان
توجهات خاص شما شــاخص های
واقعی عالقه مندی های شما هستند.
در حال حاضر زندگی کردن نیازمند
نظم ،آمادگی و همــدردی با دیگران
است.

 .6تشکر از اطرافیان
تشــکر کردن و نشــان دادن مراتب
قدردانــی یکــی از اصــول ضروری
مدیریت موفق است .یکی از پرقدرت
ترین کلمه هایی کــه بر زبان مدیران
جاری است« ،متشکرم» است.

 .2در برقراری دوستی و ایجاد
اعتماد سرمایه گذاری کنید
دوستی و ارتباط داشتن با افراد متعدد
در مواقع ضروری و دشوار بسیار کمک
کننده اســت .همه تعامالت میان دو
نفر این خطر را هــم دارد که اعتماد و
صداقت میان افراد را خدشه دار کند.
یک مدیر خوب همیشه سعی می کند
تا موقعیتهای خوبی ایجاد و از آنها
استفاده کند.

 .7اســتفاده از دانســته ها و
یادگیری ندانسته ها
با اســتفاده از دانش خود باید سعی
کنید جلوتر از زمــان حرکت کنید.
منظور این است که برای اهداف خود،
چشم انداز داشته باشــید .موقعیت
همه مدیران لغزنده اســت و ممکن
است در اثر یک روش یا راهکار اشتباه
همه وجهه مدیریتی خود را از دست
بدهند .به همین منظور ،همیشــه و

یک انباردارآقا درشرکتمعتبر آرایشیو بهداشتی
حقوق  +بیمه
33352723 ،09139587843
کارشناس فروش در فضای مجازی
مسلط به زبان انگلیسی یا عربی
دارای حداقل یکسال سابقه کار مرتبط
حقوق و مزایا متناسب با میزان مهارت
ارسال رزومه به ایمیل یا واتس آپ:
sepahanmarble@gmail.com
09367061836

 .3کمک به رشــد و پیشرفت
دیگران
کمک بــه اطرافیــان برای رشــد و
پیشرفت کردن یکی از کارهای برتر
مدیریتی است که ارزش زمان ،انرژی
و احساست شما را دارد.

داشتن کاریزما ،جذبه
و قدرت کالم شما
را جذاب و جالب و
تصمیماتدرست،شما
را مفید و تاثیرگذار
نشان می دهند .اینها
همه ویژگیهای یک
مدیرموفقهستندو
به انجام کارهای مفید
منتهیمیشوند

برنامهنویس اندروید
ترجیحا خانم ،خالق و با انگیزه
09369729383
مدیربازرگانی
با حداقل 5سال سابقه کاری
تسلط کاملبهزبانانگلیسی
استان مورد نیاز :اصفهان
saharvardinejad@gmail.com
امورسینماییاستاناصفهان در نظر دارد جهت تکمیل
کادرپرسنلی خود از افراد واجد شرایط به شرح ذیل
استخدام بعمل آید.
اقا و خانم  ،حداکثر سن۳۰
مدرک تحصیلی دیپلم فنی و ســایر رشته ها فوق
دیپلم به باال
تماسcinemaisf@ 32207576 :

دوستی و ارتباط داشتن با افراد
متعدد در مواقع ضروری و دشوار
بسیار کمک کننده است .همه
تعامالت میان دو نفر این خطر
را هم دارد که اعتماد و صداقت
میان افراد را خدشه دار کند

 .9هر روز خود را پر نکنید
همه ساعت هایِ همه روزهای تقویم
شــما نباید پر از برنامه باشد .باید در
تقویم خود روزها یا ســاعت هایی را
ســفید و خالی بگذارید تا به کارهای
غیرمتفرقه اختصاص داده شوند.
 .10از نظر روحی ،ذهنی و حتی
فیزیکی رشد کنید
برای اینکه هر روز شــما یک شاهکار
باشد باید صبر و تحمل خود را افزایش
دهید .مدیریت شامل انواع چالش ها
و اتفاقات پیش بینی نشــده است و
شماباید به قدری قوی و بزرگ باشید
که بتوانید در لحظــه آنها را مدیریت
کنید .هر چه امروز قوی تر باشــید،
فردای بهتری را بــرای خود تضمین
کرده اید.

دیجیکاالجت؛

پوست اندازی و تحول بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران

بازاریاب ،تمام وقت ،پاره وقت ،پروژهای ،کارآموزی،
دورکاری
تعداد 100نفر
درآمد بصورت پورسانتی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت کسب
اطالعات تکمیل تر و یا ارســال رزومه خود از طریق
واتساپ زیر اقدام نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09373637040

کارمند خانم طراح گرافیست
مسلطبهتولیدمحتوا
به صورت تمام وقت و پاره وقت
با حقوق پایه  ،جهت کار در فروشگاه رایانه
محدوده رباط 09029028107

 .8اتخاذ تصمیمات درست
داشتن کاریزما ،جذبه و قدرت کالم
شــما را جذاب و جالب و تصمیمات

دارنــد .شــما بایــد یادبگیریــد در
چــه موقعیتــی چــه کاری انجــام
دهید.

این نکات طالیی و میانبر را به
خاطر بسپارید:
*افردی را استخدام کنید که بهتر و
باهوش تر از خودتان باشند.
*تعهد بدهید و به آن عمل کنید.
*همیشه به گفته هایتان عمل کنید.
*به اخالقیات پایبند باشید.
*همیشه با گشاده رویی از ایده های
تازه استقبال کنید.
*از طریق نمونه گذاشــتن رهبری
کنید.
*خود مدیران هم الزم اســت واقعا
کار کنند.
*اجازه دهید کارمنــدان توانمند و
قابل ،در منزل کار کنند و برنامه ریزی
خود را داشته باشند.
*برای کارآیی پــول بدهید نه برای
مدرک و عنوان.
*شریک غم ها و شادی ها باشید.
*هرگز به تاج افتخارات امروزتان تکیه
نکنید .تاج های افتخار امروز ممکن
است گل های پوسیده فردا باشند.

استارتآپ

تکنسین آزمایشگاه
نوع همکاری :تمام وقت
نیروی علوم آزمایشــگاهی ،میکروبیولوژی و سایر
رشته های مرتبط
)Whatsapp( 09131866366

کارمند خانم زیر ۳۰سال
با فن بیان باال و روابط عمومی باال
مسلط به مایکروسافت آفیس (ورد و اکسل)
با حداقل دوسال سابقه کاری ،جوان و متعهد
جهت امور دفتری و پیگیری فروش
در شرکت معتبر بسته بندی خشکبار
خیابانامامخمینی
ارسال مشخصات یا رزومه در واتساپ:
03133243773 ، 09354038818

در هر لحظه بایــد در حال یادگیری
باشــید تا دانش شــما بهروزرسانی
شود.

درست ،شما را مفید و تاثیرگذار نشان
می دهنــد .اینها همــه ویژگیهای
یک مدیر موفق هســتند و به انجام
کارهای مفیــد منتهی می شــوند.
البتــه ،باید توجه داشــته باشــید،
کارهایــی که نباید انجــام دهید هم
در حوزه مســوولیت های شــما قرار

،،

بازار کـار

کارهای سخت انسان قوی میخواهد؛

«دیجیکاال جت» سرویس تحویل فوری دیجیکاالست
گــــــزارش که محصوالت را زیر  ۴۵دقیقه به مشــتریان تحویل
دیجیاتو
میدهد .این سرویس جدید که نام آن در گزارش جدید
دیجیکاال به چشم میخورد ،اگرچه فعال با محصوالت سوپرمارکتی و به
شکل آزمایشی آغاز به کار کرده اما به نظر میرسد پتانسیل ایجاد یک
تحول جدی در ســازوکار دیجیکاال و اساسا فروش اینترنتی در ایران را
دارد.
دیجیکاال جت چیست؟
در گزارش ساالنهای که دیجیکاال روز سهشــنبه  ۲۲تیر ماه منتشر کرد ،نام چند
سرویس جدید برای اولین بار به چشم میخورد« .دیجیکاال جت» با کمک «دیجی
اکســپرس» احتماال تاثیر بســیاری بر آینده دیجیکاال خواهد داشت .با کنار هم
گذاشتن چند تکهی پازل میتوان به نتایج جالبی رسید.
اینطور که مشخص است در روزهای گذشته دسترسی بیش از  ۸هزار نفر از پرسنل
دیجیکاال به استفاده از پلتفرم جت باز شده اما در کنار این موضوع ،روز سهشنبه
پیامکی برای عدهای از کاربران منتخب دیجیکاال ارسال شده است که دسترسی
آنها به این پلتفرم را باز کرده اســت .یکی از این پیامکهــا تصادفا برای خبرنگار

دیجیاتو نیز ارسال شده است.
در حال حاضر این ســرویس فقط در تهران فعال اســت .زمانی که وارد
دیجیکاال جت شوید ،فروشگاههای یاران دریان مشاهده میشود که به
نظر میرسد همکار اســتراتژیک دیجیکاال در زمینه ارسال محصوالت
سوپرمارکتی است .از سوی دیگر میتوان فروشگاههای دیگری به نام «جت
مارت» را نیز مشاهده کرد.
به نظر میرســد جت مارت انبارکهای خود دیجیکاالست .استفاده از
انبارکها در مناطق مختلف شهر دقیقا همان روشی است که آمازون در
سرویس  Prime Nowبه کار گرفته است .مزیت اصلی این روش ،کنترل
کامل خود فروشگاه روی فرآیندهای اجرایی خواهد بود که باعث سرعت
تحویل باال و عدم مغایرت در سفارشهاست.
با این حال ردپــای دیجیکاال جت صرفا در یک لوگــو در ابتدای گزارش
دیجیکاال خالصه نمیشود .در صفحه  ۲۹این گزارش ،میتوان تصویری از
مراکز زیرساختی دیجیکاال در تهران را مشاهده کرد.
لوگوهای بنفش روی نقشه که عالمت جت دارند ،انبارکهای دیجیکاال برای ارسال
فوری محصوالت سوپرمارکتی هستند .مشخصا نام «جت» هم اشارهای مستقیم به
ارسال فوری محصوالت است.
دو تجربهی ما در استفاده از سرویس دیجیکاال جت نیز نشان میدهد اگر منزل شما
نزدیک به جت مارتهای دیجیکاال باشد تحویل بین  ۱۰تا  ۲۰دقیقه است و در غیر
این صورت ،تحویل کمتر از  ۴۵دقیقه (حدود نیم ساعت) خواهد بود.
چرا جت یک تحول جدی است؟
اگر تا اینجای گزارش تصمیم گرفتهاید سایت دیجیکاال جت را باز کنید احتماال
آنچه در نگاه اول میبینید یک فروشــگاه اینترنتی برای محصوالت سوپرمارکتی
است .فروشگاهی که شــاید یکی از اهدافش رقابت جدیتر با گروه اسنپ یا گروه
گلرنگ (اُکاال) در حوزه فروش محصوالت تندمصرف است .موضوع دیگری که در
کنار «جت مارت» خود دیجیکاال میبینید یک همکاری استراتژیک با فروشگاه
یاران دریان است.
اینکه تکلیف این همکاریهای استراتژیک با فروشگاههای زنجیرهای فیزیکی و رفتن
آنها به سمت قراردادهای انحصاری را شاهد خواهیم بود یا خیر ،موضوعی است که
نیاز به تحقیق و بررسی بیشــتر دارد .اما اصل ماجرا جای دیگری است :دیجیکاال

جت احتماال قرار نیست یک فروشگاه سوپرمارکتی باشد بلکه در دوران آزمایشی با
سوپرمارکت آغاز به کار کرده است.
این توضیح درباره سرویس دیجی اکســپرس که در گزارش دیجیکاال ذکر شده را
بخوانید:
«سرویس دیجیاکسپرس برای ارسال فوری (نیمساعت تا  ۲ساعت) سفارشهای
دیجیکاال با نام  Jetدر مرحله آزمایشی قرار دارد .هدف از ارائه این سرویس ،ارتقای
توانایی فروشندگان برای کوتاه کردن بازه ارســال کاال به مشتریان در کنار ارسال
سفارشهای سوپرمارکتی است».
دیجیکاال در گزارش خود نوشــته که اکســپرس ،در  ۱۳شــهر ایران فعال است
و تاکنون بیشــتر از  ۱۰میلیــون کاال را تحویل داده .اگر هنوز هــم فکر میکنید
دیجیکاال جت قرار اســت فقط پلتفرمی برای ارسال سریع ســوپرمارکتی باشد،
الزم اســت از ارتفاع باالتری به کلیت موضوع و یک عــدد کلیدی دیگر در گزارش
دیجیکاال نــگاه کنید که به خوبــی خودنمایی میکند؛ عددی که بعید اســت تا
ســالها ،هیچ فروشــگاه اینترنتی دیگری بتواند به این رکورد برســد ۱۵۰ :هزار
فروشنده.
طالییترین عددی که در گزارش ســاالنه دیجیکاال پیدا میکنید همین اســت:
همکاری با  ۱۵۰هزار فروشنده در این فروشگاه اینترنتی.
این یک احتمال قوی است که دیجیکاال جت ،دریچه ورود این فروشگاه اینترنتی
به یک تحول تازه و پوستاندازی جدی باشد .تصور کنید در ماههای آینده ،بخش
زیادی از  ۱۵۰هزار فروشنده در پلتفرم جت ثبت نام کنند؛ فروشندههایی که هر کدام
از آنها در نقطهای از ایران هستند .چرا الزاما باید محصول خود را به مرکز پردازش
دیجیکاال بفرستند و ســپس محصول برای خریدار ارسال شود؟ این افراد قطعا به
سادگی میتوانند به مشتریانی که اطراف خود هستند ســرویس سریعتر و البته
کمهزینهتری بدهند.
در کنار دیجی اکســپرس که بازوی لجســتیکی این فروشگاه اســت ،خریداران
(برای شــروع در تهــران) میتوانند هــر محصولــی را در مدت زمــان کمتر از
یک ســاعت خریداری کنند .تصور کنید حاال شــما به فروشــگاهی دسترســی
دارید که میتوانید از بیــن  ۴.۵میلیون تنــوع کاالیی ،انتخاب کــرده و زیر یک
ساعت آن را در اختیار داشته باشــید .اگر این پیشبینی درســت باشد ،رقابت با
دیجیکاال که تا پیش از این ســخت بود تقریبا تبدیل به یک ماموریت غیرممکن
میشود.

