
نفیســه گلشــیرازی افزود: شــرکت کنندگان 
می توانند ویدیــوی بازی های خــود را ضبط و 
فیلم دو دقیقه ای  آن را تا 7 خرداد در شبکه های 
مجازی به شماره 09908019630 ارسال کنند.

وی با بیان اینکه به 3 تیــم برتر جوایز ارزنده ای 
اهدا می شود، تصریح کرد: عالقه مندان می توانند 
برای دریافت کلیپ آموزشــی و اطــالع از نحوه 
مراحل اجرا به صفحه اینســتاگرام تفریح شهر 

به آدرس tafriheshahr@ مراجعه کنند.
وی ادامه داد: مسابقه »قورباغه هوشمند« نیز یک 
بازی فکری به صورت آزاد با ویژگی حل مسئله 
و مغزورزی ویژه تمام ســنین همراه با آموزش 

ساخت اوریگامی است.
رئیس اداره تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی 

مسابقه یک بازی خانوادگی با امکان بومی سازی ورزشــی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این 
در منزل است، اظهار داشــت: افراد عالقه مند با 
شرکت در مسابقه قورباغه هوشمند، کاردستی 

و اوریگامی را نیز یاد می گیرند.
گلشــیرازی گفت: شــرکت کنندگان بایستی 
فیلمــی دو دقیقــه ای از حل معمــا ضبط و تا 
12 خرداد در شــبکه های مجازی به شــماره 

09908019630ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد: هر دو مسابقه به همت خانه 
خالقیت و بازی های فکــری زیرمجموعه اداره 
تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهان برنامه ریزی شده که عالقه 
مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با 

شماره 32683484 تماس حاصل کنند.

انجام یک فعالیت جهادی کرونایی در »مثبت بازی« 
خانه خالقیت و بازی های فکری دو بازی »قورباغه هوشمند« و »مثبت بازی« را ویژه تمام شهروندان 
اجرا می کند. رییس اداره تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
مسابقه چهار بخشی مثبت بازی یک مسابقه ترکیبی شــامل آیتم های آواز خوانی، استندآپ کمدی، بازی سازی 
و انجام یک فعالیت جهادی کرونایی مانند توزیع ماسک به صورت رایگان، کمک به بیماران کرونایی و توزیع بسته 
معیشتی به خانواده نیازمندان ویژه تمامی سنین بوده که به صورت تیمی برگزار می شود و عالقه مندان می توانند به 

صورت خانوادگی و یا با دوستان خود در قالب یک تیم در آن شرکت کنند.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

بهره مندی 43هزار مشترک گلپایگانی، از نعمت گاز طبیعی

هم اکنون در 
شهرستان 

فریدونشهر تعداد 
معدودی روستا وجود 
دارد که گازرسانی به 
این مناطق در دست 

اجرا قرار گرفته که 
مطابق با برنامه پیش 

خواهد رفت

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در حال حاضر حدود 40 هزار مشترک خانگی و 3 هزار مشترک در بخش صنعتی و عمومی در شهرستان 
گلپایگان از نعمت گاز بهره مند هستند. 

مدیرعامل این شرکت، در مراسم 
تودیع و معارفه رئیس اداره گاز 
شهرستان گلپایگان، گفت: در 
حال حاضر با اجراي 984کیلومتر 
شــبکه، نصب 25هــزار و 543 
انشعاب، حدود 43هزار مشترک 
در سطح این شهرستان از نعمت 

گاز طبیعی بهره مندند.
سید مصطفی علوی، با بیان این که در استان 
اصفهان تمام شهرستان ها و حتی روستاهای 
دارای شرایط از نعمت گاز برخوردار هستند، 
تصریــح کرد: هــم اکنــون در شهرســتان 
فریدونشهر تعداد معدودی روستا وجود دارد 
که گازرسانی به این مناطق در دست اجرا قرار 

گرفته که مطابق با برنامه پیش خواهد رفت.
وی، افزود: در ســال جــاری در قالب مصوبه 
شورای اقتصاد، تالش داریم که بر اساس برنامه 
به واحدهای صنعتی باقیمانده نیز گازرسانی 

انجام شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان 
این که در سال گذشته با بهره برداری و توسعه 

شــبکه در بخش های مختلف، بیــش از 13 
میلیون متر مکعب گازرسانی در سطح استان 
اصفهان انجام گرفت اســت که این توسعه در  
واحدهای صنعتی و مرغداری ها و گاوداری های 
پراکنده سطح اســتان در قالب بند) ق( انجام 

شده است.
مهندس علوی، با اشاره به اینکه، درحال حاضر 
به طور متوسط روزانه  حدود60 میلیون متر 
مکعب گاز طبیعی در سطح استان به مصرف 

می رســد و این میزان در فصل زمستان باالتر 
می رود گفت: این میزان در واقع نقطه تعادل 
مصرف گاز در اســتان اصفهان اســت، که در 
صورت حفظ این رقم در فصول ســرد سال، 
 برای تامین پایدار گاز طبیعی مشکلی نخواهیم

 داشت.
وی، تاکید کرد: درســال جاری تمامی ادارات 
ملزم به رعایت الگوی مصرف بهینه گازهستند و  
اجرای این مهم را باید با نصب سیستم هوشمند 

و سایر اقدامات اجرایی نمایند.
مدیرعامل شرکت گازاســتان اصفهان،خاطر 
نشان ساخت: با توجه به وسعت و پراکندگی 
شبکه گاز درسطح استان، امسال به گونه ای 
برنامه ریزی گردیده که در فصل گرم ســال، 
اقدامات الزم برای گازرسانی مستمر انجام شود 
تا در فصل زمستان، خدمات گازرسانی بدون 

محدودیت قطع گاز صورت پذیرد.
الزم به ذکر است، طی این مراسم، از خدمات 
7 ساله ســید رضا میرهندی قدردانی و سید 
مهدی خاتمی به عنوان رئیس جدید اداره گاز 

شهرستان گلپایگان معرفی شد. 

اخبار اصفهان
گـــزارش
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قیمت 2000 تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

افتتاح فاز نخست مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار، خشکبار و مواد غذایی در میدان مرکزی 
میوه و تره بار اصفهان 

تبدیل اصفهان به قطب خشکبار کشور
2 ادامه در صفحه 

بازار طال و سکه 1400/3/3 ساعت 15:30

 
گرفتن غرامت از 

اداره برق
حاال که این روز ها وزات نیرو بدون 
ذکر هیچ دلیل و برنامه مشخصی 
اقدام به قطع برق مشترکین خود 
در شهرهای مختلف کشور کرده 
اســت و این قطعی ها همچنان 
ادامه دارد بد نیست ما هم اندکی با 
حقوق خود در این باره آشنا شویم 
و بدانیم در این روزهــا اگر در اثر 
نوسانات برقی خطرمالی و جانی 
ما را تهدید کند چگونه باید از حق 
خود دفاع کنیم و آیا اصال در قانون 
حقوقی برایمان در این باره قائل 

شده اند؟
طبق قانون ما با خرید انشــعاب 
برق حق اســتفاده همیشگی از 
برق را داریم و اگر این انشــعاب 
بدون دلیل موجهی از سوی ارائه 
دهنده این انرژی که همان اداره 
برق منطقه مان است قطع شود، 
سازمان مذکور باید به ما غرامت 
بدهد. غیر از این یک قانون دیگر 
وجود دارد که اگر در اثر نوسانات 
برقی به وسایل و یا حتی جان ما 
آسیبی وارد شــود اداره برق باید 
به ما خســارت بپــردازد. یکی از 
آیتم های قبــوض برق حق بیمه 

است که رقمی ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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2 ادامه در صفحه 

2

اولین روزنامه 

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

از چالش کم آبی تا درآمد رمزارزی؛ قطعی برق گریبان اصفهان را 
هم گرفت 

 شهر در سایه 
خاموشی

    قطع برق در دو سه روز گذشته سبب محبوس شدن حدود صد شهروند در آسانسورها و اختالل در ترافیک شهری 
اصفهان شده است

7

پراید در بازار چند؟

افزایش قیمت کارخانه ای، تاثیری بر بازار خودرو ندارد
با وجود افزایش هشــت تا 9 درصدی قیمت کارخانه ای تولیدات دو خودروساز بزرگ 
کشور از روز شنبه، اما بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی است این افزایش هیچ 
تاثیری بر قیمت ها در بازار نداشــت و همچنان رکود بر آن حاکم است. طبق مصوبه 
شورای رقابت، محصوالت ایران خودرو از روز شنبه )اول خرداد ماه( به طور متوسط 8.2 
درصد و محصوالت سایپا به طور متوسط 8.9 درصد 
گران شــدند. این تصمیم مطابق نشست 
13 اردیبهشــت ماه شــورای 
رقابت بــرای تعیین تکلیف 
قیمت خودرو در سال جدید 

اجرایی...

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,275,0009,675,000قدیم

سکه طرح 
10,181,0009,481,000جدید

5,950,0005,250,000نیم سکه

3,925,0003,335,000ربع سکه

2,312,0001,867,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,510,0004,509,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,038,0001,026,900 عیار

طالی آب شده 
4,505,0004,510,000نقدی

یک گرم طالی 
241,383,9001,387,600 عیار
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پروژه  های سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری به ارزش 4۱۵0 میلیارد ریال به بهره برداری رسید

سه شنبه| 4 خرداد ۱400| 2۵ می 202۱ | ۱3 شوال ۱442 | سال سوم| شماره 787|  صفحه اول

برداشت گیالس 
در اصفهان
با نزدیک شدن 
به فصل تابستان، 
برداشت گیالس 
از ۶0 هکتار از 
باغ های »روستای 
فخرآباد« 
شهرستان مبارکه 
آغاز می شود.|ایمنا

در شهر

با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به اطالع 
نامبردگان زیر که پرونده ایشان به علت غیبت در این 
هیئت تحت رسیدگی می باشد، می رساند ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به دفتر این هیئت واقع 
در اصفهان، خیابان هزار جریب، ستاد مرکزی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی، درمانی استان 
اصفهان، ساختمان شماره 3، طبقه اول، اتاق های 209 
یا 210 مراجعه و دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک 
الزم به دفتر این هیئت تسلیم نمایند، در غیر این صورت 

طبق مقررات نسبت به صدور رای اقدام خواهد شد.
شغل پرستارفرزند سید احمدمریم السادات رضوی گنجی 

شغل پرستارفرزند محمودسمیه فالح مهرجردی
شغل پرستارفرزند علی اصغراکرم حقانی نسیمی

شغل پرستارفرزند احمدویدا عسگری

شغل پرستارفرزند محمدحسناکرم اسالمی

خانم محبوبه میکائیلی 
شغل کاردان فرزند نصرالهطالخونچه

بهداشت خانواده  

نظر به اینکه هیئت بدوی رسیدگی به  تخلفات اداری دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان در خصوص افراد 
مشروحه ذیل که از کارمندان واحدهای تابعه بوده به علت غیبت  
غیر موجه آرای قابل پژوهش صادر گردیده و به دلیل عدم مراجعه 
و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت، ابالغ رای مذکور 
مقدور نمی باشد. لذا به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله 
به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه حداکثر یک ماه از تاریخ انتشار  
این آگهی نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد می تواند 
نسبت به مفاد آن درخواســت تجدید نظر نماید و در غیر این 

صورت رای مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجرا خواهد بود. 
شغل پرستارفرزند علیرضاخانم محبوبه محمدی 

شغل پرستارفرزند محمد تقی خانم ندا اصفهانیان
شغل پرستارفرزند رضاخانم نسرین شفیعی 
شغل پرستارفرزند عباسخانم ناهید قلی زاده 
آقای مهدی عباسی 

شغل پرستارفرزند صفرعلیعاشق آبادی

شغل: پزشک فرزند آقارضاآقای دکتر مهران مرندی
عمومی 

آگهـی ابالغ
آگهی ابالغ

هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری  کارمندان دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی، درمانی استان اصفهان 

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری  کارمندان دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات  بهداشتی، درمانی استان اصفهان 
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آگهـی مناقصـه عمومـی

ابوالفضل توکلی - شهردار زاینده رود 

شهرداری زاینده رود در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی طبق مشخصات زیر اقدام نماید. 
1- موضوع مناقصه: اجرای آسفالت معابر و ترمیم ترانشه های سطح شهر  زاینده رود

3- مبلغ تضمین: 550.000.000 ریال  2- مبلغ مناقصه: 11.000.000.000 ریال  
4- در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد. 

5- زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05  از طریق سامانه ستاد
6- مهلت تحویل پیشنهادات: روز شنبه مورخ 1400/03/22

7- تاریخ گشایش پاکت ها: روز یکشنبه مورخ 1400/03/23
8- کلیه اطالعات مربوط در اسناد مناقصه و سامانه ستاد بارگذاری گردیده است. 

9- اعتبار پروژه: ازمحل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  بودجه 1400 شهرداری زاینده رود می باشد.
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ادامه از صفحه یک
... معــادل ۱۰۰ تومــان در مــاه از 
مشترکان شهری و ۵۰ تومان در ماه از 
مشترکان روستایی اخذ می شود تا اگر 
حادثه ای برای وسایل برقی ایجاد شد 
افراد بتوانند خسارت خود را از بیمه 

دریافت کنند.
از مرداد ماه ســال ۱۳۹۱ قرار بر این 
بود که تمامی وســایل برقی از سوی 
شرکت توانیر بیمه شــوند . در حال 
حاضر ۳۵ میلیون مشــترک برق در 
کشور وجود دارند که ماهانه به طور 
میانگین مبلغی حدود ۳.۵ میلیارد 
تومان به عنوان حــق بیمه در قبض 
برق پرداخت می کننــد. هرچند به 
دلیل پایین بودن مبلغ پرداخت بیمه 
نســبت به مبلغ قبض برق، برخی از 
مشترکان توجهی به آن نمی کنند؛ 
به همین دلیل در هنگام وقوع حادثه 
از چنین تسهیالتی بی اطالع هستند 
و پیگیر دریافت حق خود نمی شوند. 
البته اثبات اینکه در اثر نوسانات برقی 
به ما خسارت وارد شــده است خود 
مشــکلی بزرگ اســت . طبق اعالم 
شرکت توانیر، برای خسارت تجهیزات 
حداکثر ۱۲۱ میلیــون و ۲۸۰ هزار 
ریال، آتش ســوزی و انفجار حداکثر 
چهار میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال،، 
غرامت فوت حداکثر چهار میلیارد و 
۵۴۸ میلیون ریال، غرامت نقص عضو 
حداکثر  ســه میلیارد و ۳۲ میلیون 
ریال و هزینه پزشــکی حداکثر  سه 
میلیارد و ۲۲۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
ریال تعلق می گیرد. براساس ضوابط 
قراردادی، مشترکان تا ۱۵ روز پس از 
اختالل برق که باعث بروز یکی از موارد 
مذکور شده باشد، می توانند مراتب را 
به اطالع امور مشترکان شرکت های 
توزیع برق در سراسر کشور برسانند 
و مدارک را به این دفاتر تحویل دهند. 
محمدحسن متولی زاده مدیرعامل 
شرکت توانیردلیل قطعی های برق 
را در چند روز اخیر گرمای بی سابقه 
دانسته که البته مردم آنچنان گرما را 
حس نمی کنند و شاید آقایان در کنار 
دستگاه های ماینر هستند که چنین 

گرمایی را حس کرده اند! 
همچنین گفته شده  امسال چاه های 
کشــاورزی زودتر به مــدار آمدند و 
دستگاه های سرمایش مردم زودتر 
روشن شده و پدیده ای به نام رمز ارز 
متاسفانه یک حجم قابل مالحظه ای 
از مصرف را به خود اختصاص داد و تا  
یک ماه آینده همین روال در قطعی 
برق ادامه خواهد داشت. در این بین 
مردم در فضای مجازی از تولید رمز 
ارز توسط دولت صحبت می کنند و 
از این جریان ناراضی هستند ضمن 
اینکه عده ای که اتفاقا تعدادشان کم 
هم نیست اظهار کرده اند تا زمانی که 
برق مصرفی مردم کشورمان تامین 
نشــده نباید برق به دیگر کشــورها 
صادر شود اما مسئوالن تنها از ارزان 
بودن برق صحبت می کنند و اذعان 
کرده اند اگر برق گران شود این مشکل 
با مصرف کمتر حل خواهد شد و گویا 
خبرندارند از درآمدهای ناچیز اکثریت 
مردم و عدم  تــوان پرداخت همین 

قبوض به اصطالح کم را!

اقتصاد استان
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رییس هیات ورزش کارگری استان اصفهان برکنار شد
قاسم ستاری رییس هیات ورزش کارگری استان اصفهان با رای مجمع فوق العاده هیات ورزش کارگری 

استان اصفهان از سمت خود برکنار شد.
مجمع فوق العاده هیات ورزش کارگری استان اصفهان با حضور مرتضی اسماعیلی دبیر کل فدراسیون 
ورزش های کارگری کشور، سید محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان و کامران کالنی 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برگزار شد.
در این مجمع قاسم ستاری با ۱۷ رای مخالف، ۳ رای موافق و یک رای باطله اعضای مجمع از سمت رییس هیات 

ورزش های کارگری استان اصفهان برکنار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در این نشست اظهار کرد: در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر فضای ورزشی و 

اساسنامه این مجمع فوق العاده برگزار شد. سید محمد طباطبایی گفت: نزدیک به سه ماه از ریاست ستاری بر هیات ورزش کارگری می گذرد و 
بیش از ۱۳ نفر اعضای مجمع خواستار برگزاری مجمع فوق العاده شدند که در این جلسه تصمیم به برکناری وی گرفته شد.

او با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در موضوع برگزاری مجمع انتخاباتی طبق قوانین عمل می کند گفت: زمانی که اعضا به 
یک شخصی رای دهند از آن حمایت می کند.

پیگیر راه اندازی شهرک گلخانه ای در اردستان هستیم
مدیر جهاد کشاورزی اردستان از تخصیص زمین برای احداث شهرک گلخانه ای خبر داد و گفت: مشکالت 

راه اندازی شهرک های گلخانه ای شهرستان اردستان رفع می شود.
اسحاق شفیعی در نشست خبری، اظهار کرد: کشاورزان و دامداران شهرستان اردستان در خصوص نحوه 
توزیع نهاده های دامی و کشاورزی گالیه مند هستند که از اداره تعاون روستایی درخواست داریم نسبت 

به ساماندهی نحوه توزیع نهاده اقدام کند. توزیع نهاده باید به تعداد دام و بر اساس پروانه بهره برداری توزیع 
شود که متاسفانه اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه ایجاد شهرک گلخانه ای در اردستان به عنوان یکی از راهکارهای رونق تولید در بخش کشاورزی 
در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته است، افزود: تمام توان خود را برای راه اندازی گلخانه در اردستان به کار خواهیم گرفت و 
با تاکیدی که مسئوالن شهرستان دارند به طور جدی پیگیر تسهیالت راه اندازی گلخانه در شهرستان هستیم و هیچ محدودیتی در 

حمایت از سرمایه گذار بخش گلخانه وجود ندارد.
مدیر جهاد کشاورزی اردستان، اضافه کرد: پیگیر راه اندازی شهرک گلخانه ای در اردستان هستیم و با ورود بخش خصوصی و پیش بینی حدود 

۱۵ هکتار زمین امیدواریم با حمایت مسئوالن شهرستان این مهم به نتیجه برسد.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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مشترکان پرمصرف 
دیماندی تا ظرفیتی 

که برق خریداری 
کردند در فصول غیر از 

تابستان اگر بیش از حد 
برق مصرف می کردند، 

جریمه می شدند اما 
اکنون با توجه به برنامه 

مدیریت بار در کشور 
و استان مشترکانی که 

بیش از حد دیماندی 
برق مصرف کنند 

برقشان قطع خواهد 
شد

قطعــی ناگهانــی بــرق 
ســالمت بیماران بستری 
در بیمارستان ها را تهدید 
می کند. در روزهای جوالن 
کرونا کــه بیمــاران حاد 
تنفسی با کمک ونتیالتور 
نفس می کشــند، چه در 
بیمارستان باشند یا در خانه خود، قطعی 

برق جان افراد را به خطر می اندازد.
از ســوی دیگر در شــرایط کرونایی که 
کالس های درس مدارس و دانشــگاه ها 
در فضــای مجــازی برگزار می شــود و 
برنامه ریزی هــا بــرای ارائــه آزمون ها و 
امتحانات پایان سال نیز در این بستر فراهم 
شــده بود، حاال قطعی برق دغدغه جدید 
دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید 
دانشگاهی شده و آموزش آنالین را مختل 

کرده است.
قطع برق در دو ســه روز گذشــته سبب 
محبوس شــدن حدود صد شــهروند در 
آسانســورها و اختالل در ترافیک شهری 

اصفهان شده است.

    اختالل در ترافیک اصفهان به دلیل 
قطعی بدون هماهنگی برق

سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس 
راهور استان در این باره می گوید: معضل 
قطع برق معضل ترافیک این روزهای برخی 
از مناطق و تقاطع های کالنشهر اصفهان 
شده است، براساس گزارش ها برق حدود 
یک چهارم شهر قطع شده و این موضوع 
ترافیک شــهر را دچار مشکالت بسیاری 
می کند و عالوه بر سردرگمی رانندگان و 
شــهروندان امکان بروز تصادفات شدید و 
خسارت به اموال مردم وجود دارد، از این 
رو الزم است اداره برق زمان و مکان قطعی 
برق را از قبل به ناجا اعالم کند تا همکاران ما 

ترافیک تقاطع ها را مدیریت کنند.
در حالی که همزمان با قطعی برق از روز یکم 
خرداد جداولی مبنی بر ساعات خاموشی 
مناطق مختلف شهرستان اصفهان منتشر 
شد اما برخی شهروندان با نگرانی درمورد 
احتمال آســیب دیدن وسایل برقی خود 
می گویند که قطع بــرق در مناطق محل 
ســکونت و کار آنها با ساعت و زمان بندی 

جداول مغایرت دارد.

   زمان خاموشی ها را در سایت اعالم 
کرده ایم

در همین پیوند محمدرضا نوحی معاون 
هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
می گوید: شهروندان برای اطالع از برنامه 
و ساعت خاموشــی محل سکونت خود با 
استفاده از رمز رایانه ای که در قبوض برق 

وجود دارد، می توانند وارد ســایت توزیع 
http:// برق شهرستان اصفهان به آدرس

www.eepdc.ir شوند و روز و ساعت 
خاموشــی محل زندگی خود را مشاهده 

کرده و بر همان اساس برنامه ریزی کنند.
او با بیــان اینکه به دلیــل کاهش تولید 
نیروگاه های برقآبی در کشور و کمبود برق 
برنامه )مدیریت بــار( از ابتدای خرداد ماه 
آغاز شده است، می افزاید: فصل گرما امسال 
از خردادماه شروع شده و این امر مدیریت 
بار را ضروری می سازد، از این رو شرکت های 
برق منطقه ای و توزیع استان و شهرستان 
اصفهان و توزیع برق چهارمحال و بختیاری 

برنامه هایی برای مدیریت بار دارند.
معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای 
اصفهــان خاطرنشــان می کنــد: برنامه 
ساعات خاموشی مشترکان صنایع بزرگ 
را با پیامک اطالع رسانی خواهیم کرد اما 
درمورد مشترکان خانگی با توجه به حجم 
باالی ایــن بخش ارســال پیامک مقدور 

نیست.

    تابستان امســال جریمه نقدی 
نداریم

او با تاکید بر اینکه تابستان امسال جریمه 
نقدی نداریــم و بــرق پرمصرف ها قطع 
می شود، اضافه می کند: ادامه طرح مدیریت 
بار و خاموشی ها که از یکم خرداد آغاز شده 
بیشتر به شرایط آب و هوایی و پیک شبکه 
وابسته اســت و هنگامی که از پیک گذر 
کنیم خاموشی ها کم می شود اما شواهد 
نشــان می دهد تا ۱۵ شهریور این شرایط 

ادامه خواهد داشت.
معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای 
اصفهان با اشــاره به اینکه ســاعات پیک 
مصرف از ۱۱ قبل از ظهر تا ۱۷ بعد از ظهر 
و ۲۰ تا ۲۳ شب اســت، ادامه می دهد: به 
شهروندان توصیه می شــود برای مصرف 
بهینه برق در این ســاعات از وسایل برقی 
پرمصــرف مانند ماشــین ظرفشــویی، 

لباسشویی و کولر کمتر استفاده کنند.

   جمع آوری دوهزار ماینر از ابتدای 
امسال

او تصریح می کند: افرادی که با مجوز رسمی 
ارز استخراج می کنند طبق قانون برق آنها 
در زمان پیک مصرف، قطع می شود. حتی 
به متقاضیان جدید که درخواست دادند نیز 

اعالم شــده که برق در پیک مصرف قطع 
می شود و باید با دستگاه های خود تأمین یا 
دیزل ژنراتورها و نیروگاه های خصوصی برق 

مورد نیاز خود را تأمین کنند.
به گفته مرسل صالحی مدیردفتر مدیریت 
مصرف شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان با همــکاری نیــروی انتظامی 
و دادســتانی ۲ هزار ماینر از ابتدای سال 
تاکنون جمع آوری شده که در حدود چهار 
مگاوات در بحث کاهش پیک مصرف تأثیر 

گذاشته است.
درحالی که کم بارشی و خشکسالی زنگ 
خطر تنش آبی در شهرهای ایران را به صدا 
درآورده و زمزمه های جیره بندی به گوش 
می رسد، چالش کمبود منابع آب و ذخیره 
سدها از علل اصلی قطعی برق و مدیریت بار 
در ماه های پیش رو اعالم شده است؛ البته 
مسئوالن در روزهای اخیر اظهارنظرهای 
متفاوتی داشتند اما موضوعی که این روزها 
جنجال برانگیز شده اســتخراج ارزهای 
دیجیتالی است که با مجوز و یا غیرقانونی 

انجام می شود.
اســتان اصفهان نزدیک به ســه میلیون 
مشترک و چندین نیروگاه بزرگ و کوچک 
برق از جمله نیروگاه های حرارتی شهید 
محمد منتظری و اسالم آباد، نیروگاه های 
ســیکل ترکیبی زواره و کاشان و نیروگاه 
گازی هسا نقش اساسی در تأمین و تولید 

حدود ۱۰ درصد برق کشور دارد.
تنها نیروگاه شهید منتظری اصفهان که 
اردیبهشــت امســال رکورد تولید برق را 
شکست و تولید برق را از ۹ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون کیلووات ســاعت به ۱۰ میلیارد 
و ۴۰۰ کیلووات ســاعت رساند سهم ۳.۱ 

درصدی در تولید برق کشور دارد.
رکورد شــکنی تولید برق ایــن نیروگاه 
حرارتی در حالی اســت که برای مدیریت 
مصرف، قطعــی برق در دســتور کار قرار 
گرفته اســت. البته زمستان سال گذشته 
کاهش گازرسانی به نیروگاه ها در روزهای 
سرد، احتمال ناپایداری شبکه و خاموشی 
شهرهای بزرگ از جمله اصفهان را افزایش 
داد و در دی ماه گذشته به دلیل اوج مصرف 
انرژی، مباحثی مانند استفاده از سوخت 
دوم )مازوت( در برخی نیروگاه ها به دلیل 
اولویت تأمین گاز برای مشترکان خانگی 
و کاهش تحویــل آن به نیروگاه ها، مطرح 
شــد اما با توجه به بحران آلودگی هوا در 

کالنشهرها، به گفته مســئوالن امر این 
موضوع در مناطقی مانند اصفهان اجرا نشد. 
در همان روزها نیز موضوع استخراج ارزهای 

دیجیتالی مطرح بود.

    نیاز به ارز دیجیتال برای دور زدن 
تحریم ها

در همین پیوند رضــا چینی عضو هیئت 
مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه نوسانات بسیار 
شــدید برق را در سطح شــهر اصفهان و 
صنایع در دو روز گذشــته شاهد بوده ایم، 
می گوید: شــرکت برق درباره استفاده از 
ارزهای دیجیتال با مــا تاکنون صحبتی 
نکرده اما معاون استانداری به تازگی منطقه 
جدیدی را برای شهر ارز دیجیتال ایجاد و 

افتتاح کرد. 
او به جلسه ای در کمیسیون صادراتی استان 
اشاره می کند و می افزاید: در این کمیسیون 
از ما پرســیدند که چرا صادرات کشور در 
بخش صنعت خوب انجام نشده است ما به 
نوسانات ارز اشاره کردیم که باعث می شود 
بازار را از دســت برود و همچنین شرکت 
برق مــا را به لحاظ مصرف بــرق محدود 
کرده اســت. زمان پیک برق را که چهار 
ساعت بود به ۶ ساعت بین ۱۱ تا ۱۷ عصر 
افزایش داده و ما را در مصرف برق محدود 
می کنند در حالی که زیرساخت های کشور 
در ســال های قبل ایجاد شده و به صنایع 
 همیشه برق رســانی می شده و مشکلی

 نبود.
عضو هیئت مدیره خانــه صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان اظهار می کند: 
علت محدودیــت مصرف بــرق را جویا 
شدیم که چرا امسال با مشکل برق روبه رو 
هستیم، صحبت مســئوالن استانی این 
بود که نیــاز داریم بــه ارز دیجیتال برای 
دور زدن تحریم ها و استفاده از ماینرها را 

آزاد می کنیم.
چینی ادامه می دهد: زمانیکه برای هر کیلو 
وات برق ۷۰ تا ۸۰ تومان از صنایع دریافت 
می شود و از ماینرها ۸۵۰ تومان، طبیعی 
است که این دســتگاه های رمزارزی سود 
سرشــاری برای شــرکت های برق ایجاد 
خواهد کرد و بیشــتر تمایــل دارند برای 
ماینرها برق تأمین کنند تا بقیه صنایع و 
طبیعتاً صنایع و مصارف خانگی به مشکل 

مصرف برق می رسند.

از چالش کم آبی تا درآمد رمزارزی؛ قطعی برق گریبان اصفهان را هم گرفت  

 شهر در سایه خاموشی
قطعی برق از روز یکم خرداد در حالی مناطق مختلف شــهر 
اصفهان را در خاموشــی فرو برد که بی برنامگی و نبود اطالع 
رسانی دقیق زندگی بسیاری از شهروندان را مختل کرده است.

خاموشی های گســترده و بدون اطالع قبلی از روز شنبه یکم 
خرداد که در بسیاری از استان های کشور از جمله اصفهان اتفاق 

افتاد موجب نارضایتی شهروندان شد.

      قطع برق در دو سه روز گذشته سبب محبوس شدن حدود صد شهروند در آسانسورها و اختالل در ترافیک شهری اصفهان شده است

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

افتتاح فاز نخست مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار، 
خشکبار و مواد غذایی در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان 

تبدیل اصفهان به قطب خشکبار کشور
پروژه  های سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری اصفهان به ارزش ۴۱۵۰ 
میلیارد ریال در ادامه برنامه های »هر یکشــنبه یک 
افتتاح« با حضور شهردار اصفهان، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر به بهره 

برداری رسید. 
در راستای هدف ساماندهی مشاغل شهری، امروز فاز نخست مجتمع صنفی عمده 
فروشان خواروبار با صرف هزینه  ای بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان در میدان مرکزی 
میوه و تره بار افتتاح و کلنگ فاز دوم آن به زمین زده شــد.  فاز نخست مجتمع 
صنفی خواروبار شامل ۴۵ سوله است تا واحدهای صنفی خیابان  های صارمیه، 
جهاد و ولیعصر در این مجتمع مستقر و ساماندهی و از تردد ماشین های سنگین 
حمل بار به این خیابان ها که سال ها مورد اعتراض شهروندان بود، جلوگیری شود. 
فاز دوم مجتمع صنفی خواروبار نیز شامل ۶۶ واحد است که کلنگ آن امروز به 
زمین زده شد. با استقرار واحدهای صنفی در این مجتمع میدان میوه و تره بار به 

قطب خشکبار در مرکز کشور تبدیل خواهد شد.

    استقرار مشاغل مزاحم در مجتمع های صنفی، نظم بیشتر شهر
امروز همچنین ۴۰ واحد کارگاهی شهرک نیک اندیش تحت عنوان بلوک های 
x,y,z با اعتباری حدود ۳۵ میلیارد تومان افتتاح شد تا واحدهای تراشکاری، در 
و پنجره سازی، ام. دی. اف کاری و مشاغلی که در سطح شهر آالینده بوده و نوع 

فعالیت آن  ها برای مردم مزاحمت ایجاد می  کند، در این مکان مستقر شوند.
این واحدهای صنفی از طریق مزایده به افراد واگذار می  شود، اما به اصنافی که 
مشکل مزاحمت  داشته باشند بر اساس آئین نامه مشوق  های فروش به صورت 

تقسیطی واگذار می  شود. 
قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان در این آیین با بیان اینکه خاطرات تلخ و شیرین 
بسیاری از خرداد ماه داریم، اظهار کرد: به مناسبت سوم خرداد ماه روز پیروزی 
رزمندگان دفاع مقدس در جبهه  های جنگ و آزادسازی خرمشهر، پرچم مقدس 
جمهوری اســالمی ایران در کنار مجموعه پل  ها و تقاطع غیرهمسطح شهید 
سلیمانی به اهتزاز درآمد؛ پلی که از جهات مختلف در کشور نمونه بوده و به لحاظ 

سرعت در زمان ساخت نیز رکوردزنی کرده است.  
وی ضمن تاکید بر اینکه مجموعه پل  ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی 
باید طبق برنامه ریزی ها ۳۲ ماه طول می کشید تا ساخته شود، تصریح کرد: با 

این وجود با کار جهادی و تدابیر صورت گرفته این پل ظرف ۲۰ ماه ساخته شد.  
شهردار اصفهان ادامه داد: هیچ انسان منصفی نیست که در بخش های مختلف 
شهر حرکت بزرگ انقالبی را مشــاهده نکند، مجموعه مدیریت شهری در یک 
حرکت خردمندانه و جمعی، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده درشورای شهر و در 
هماهنگی با اجزای مدیریتی استان و همراهی با مردم حرکت هایی را آغاز کردند 
که امروز هر مسافری که به اصفهان می آید اذعان دارد که این شهر دچار تحولی 

بزرگ شده است.

عدم تغییر تعرفه خدمات در شرکت 
مخابرات ایران

شــرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتــور غالب بازار 
ارتباطات کشور در مقایســه با دیگر ارائه دهندگان 
خدمات و حامل های انرژی، در سال های اخیر هیچ 
گونه افزایش تعرفه ای در حوزه تلفن ثابت نداشته، این 
در حالی است که مجموعه مخابرات از سال ۱۳۸۸ به طور کامل خصوصی شده و 

هیچ گونه بهره مندی از  بودجه های دولتی نیز شامل آن نشده است.
تمام شرکت های دولتی با وجود استفاده از بودجه عمومی دولت، هر ساله میزان 
تعرفه خدمات خود را به اندازه نرخ تورم افزایش داده اند و در این میان، شرکت 
مخابرات ایران تنها شرکتی است که هیچ تغییری در تعرفه خدمات آن در مدت ۱۵ 
سال اتفاق نیفتاده است. در مقام مقایسه، تعرفه  برق از سال ۱۳۸۲ ، مجموعا ۹۵۰  

درصد، تعرفه  گاز ۱۲۰۰ درصد و تعرفه  آب، ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته است.
با شرایط موجود عالوه بر سلب امکان توسعه، ادامه حیات حوزه مخابرات به ویژه 
در بخش  تلفن ثابت که زیرساخت اغلب ارتباطات است، در حال حاضر با مشکالت 
جدی مواجه شده و کمترین انتظار شــرکت خصوصی مخابرات ایران، افزایش 
منطقی تعرفه تلفن ثابت پس از چندین سال، به منظور استمرار فعالیت شبانه 

روزی و خدمت رسانی بی وقفه به مشتریان و مردم است.

در شهــــر

ارتباطـــات

کشف 2 قبضه اسلحه در اصفهان 
مامــوران اصفهــان طي بازرســي از منــزل فردي موفق به کشــف 
دوقبضه اســلحه گرم شــدند. ســرهنگ  حمیدرضا اکبري  فرمانده 
انتظامــي شهرســتان اصفهان بیان داشــت: حســب اعــالم منابع 
و مخبرین مبنــي بر نگهداري اســلحه در منزل شــخصي مامورین 
کالنتري ۲۲ با اخذ دســتور قضایي در بازرســي از منــزل متهم به 
محل اعزام شــدند.وي بیان داشت: : در طي بازرســي صورت گرفته 
از منزل متهم ماموران موفق به کشــف دو قبضه ســالح شــدند.این 
مقام انتظامي گفت: مامورین پلیس یک قبضه ســالح شــکاري تک 
لول به همــراه ۱۷ عدد فشــنگ مربوطه، یک قبضه ســالح کمري 
 ۹میلي متــري بهمراه یک خشــاب و تیــر جنگي مربوطه کشــف

 کردند.

رصد تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی 
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه گاهي در فضاي 
مجازي مطالبي در خصوص تخریب نامزدها و شایعه پراکني پیرامون آنها 
صورت می گیرد گفت: پلیس با رصد پیوسته فضاي مجازي با هر نوع تخلف 
انتخاباتی به شدت برخورد مي کند. سرهنگ  سید مصطفي مرتضوي  گفت: 
با توجه به نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري و 
افزایش فعالیت و کاندیداها و طرفداران آن ها در فضاي مجازي و شبکه هاي 
اجتماعي، نباید برخي تصور کنند که در فضاي مجازي هر کاري در جهت 
تخریب افراد مي توانند انجام دهند و پلیس فتا با متخلفان برخورد قانوني 
خواهد کرد.وي  گفت: گاهي در فضاي مجازي مطالبي در خصوص تخریب 
افراد و شایعه پراکني صورت مي گیرد که در شان مردم با فرهنگ استان 

اصفهان نیست.

ناکامي قاچاقچیان مواد مخدر درکاشان 
فرمانده انتظامي شهرستان کاشان از دستگیري ۲ قاچاقچي مواد مخدر و 
کشف ۹۷ کیلو تریاک در عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این 
فرماندهی خبر داد . سرهنگ   حسین بساطي   با اعالم این خبر بیان داشت 
: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان 
، حین کنترل و رصد هوشمندانه یکي از محورهاي مواصالتي شهرستان 
به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در این مسیر مشکوک و به آن 
دستور ایست دادند اما راننده بدون توجه به دستور ایست ماموران اقدام به 
فرار کرد .وي با بیان اینکه ماموران پس از متواري شدن خودرو به تعقیب 
آن پرداختند ، افزود : با اقدام به موقع و ضربتی ماموران خودرو متوقف و در 
بازرسی از آن ۹۷ کیلو مخدر از نوع تریاک کشف و ۲ قاچاقچی مواد افیونی 

نیز دستگیر شدند.

کشف محموله کاالی قاچاق از انباری در اصفهان 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف محموله ای از 
انواع کاالهای خارجی قاچاق به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در عملیات 
ماموران این پلیس خبر داد. ســرهنگ  کامران ریاحی  بیان داشت: در راستای 
اجرای طرح منطقه ای تشــدید مقابله با قاچاق کاال و ارز ماموران اداره مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در یک 
اقدام هوشمندانه از نگهداری انواع کاالهای خارجی قاچاق در یک انبار واقع در شهر 
اصفهان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس 
از انجام تحقیقات الزم طی هماهنگی با مقام قضائی از انبار مذکور بازدید کردند 
که در نتیجه این عملیات ۳۷ دستگاه ماینر، ۴۳ دستگاه پرینتر ، ۲ کارتن بسته 
بندی حاوی یک هزار عدد فریم فلزی عینک و ۱۲۰ عدد لنز خارجی که همگی 

فاقد مدارک مثبته گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.
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سبک زندگی

واکسیناسیون ایرانی ها در ۱۴۰۰ تمام نمی شود
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: واکسیناســیون ایرانی ها با توجه به جمعیت زیاد زیر ۵۰ سال در کشور، 
امسال به پایان نمی رسد.ایرج خســرونیا، به روند واکسیناسیون در کشور اشاره کرد و افزود: ســالمندان از جمله گروه هایی 
هستند که میزان مرگ و میر در اثر ابتالء به کرونا در بین آنها بیشتر اســت، از همین رو برنامه واکسیناسیون با اولویت سنی 
این افراد آغاز شده است.به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، بیماران خاص نیز وضعیتی مشابه سالمندان 
دارند و می بایست در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند.وی با اشاره به روند قابل قبول واکسیناسیون سالمندان در گروه های 
مختلف سنی، تاکید کرد: خوشبختانه واکسیناسیون سالمندان در نقاط دور افتاده و روستاها نیز به خوبی در حال انجام است.

خسرونیا در عین حال، کمبود واکسن را مشکل تسریع در برنامه واکسیناسیون جمعیت عمومی کشور دانست و گفت: با این 
روند و اینکه جمعیت ۴۰ تا ۵۰ سال کشور بیش از ۲۰ میلیون نفر برآورد می شود، نمی توانیم امسال همه افراد واجد شرایط را 
واکسینه کنیم.رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: برنامه واکسیناسیون ایرانی ها در ۱۴۰۰ به پایان نمی رسد.

خسرونیا در پاسخ به این سوال که آیا اولویت بندی واکسیناسیون از سالمندان قابل قبول است یا خیر، گفت: این اولویت بندی 
جهانی است و همه کشورها از ســالمندان آغاز می کنند، چون میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در بین این افراد باال است و در 

مقابل ویروس ها و میکروب ها، آسیب پذیرتر هستند.

خطر ابتال به سنگ صفرا با چاقی و اضافه وزن
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه چاقی می تواندسبب ابتال به سنگ صفرا شود، گفت:ریسک ابتال به این بیماری 
به ویژه در زنان همزمان با افزایش سن و چاقی بیشتر است. احمد شواخی به مناسبت هفته سالمت گوارش درباره بیماری های گوارشی و ارتباط 
آن با چاقی اظهار داشت: اضافه وزن و چاقی می تواند سبب بروز مشکالت زیادی در دستگاه گوارش از جمله ریفالکس، کبد چرب، سنگ صفرا 
و سرطان های مختلف شود بنابراین پیشگیری و درمان به موقع چاقی می تواند در جلوگیری از بیماری های گوناگون بسیار حائز اهمیت باشد.

وی افزود: سنگ صفرا به ویژه در زنان همزمان با افزایش سن و چاقی بیشــتر بروز می یابد و این مشکل می تواند در آینده برای بیمار مسائلی 
مانند عفونت مجاری صفراوی، التهاب کیسه صفرا، درد صفراوی، التهاب لوزالمعده و سرطان پانکراس را به همراه داشته باشد.شواخی درباره 
عالئم ابتالء به سنگ صفرا گفت: در بسیاری از مواقع افراد مبتال به سنگ صفرا بدون عالمت هستند ولی به طور کلی دردهای فوق العاده شدید 
که در ۲۰ دقیقه شروع و به پیک می رسند و اصوالً دو تا چهار ساعت به طول می انجامد از عالئم ابتالء به سنگ صفرا است همچنین این درد با 
درد معده متفاوت بوده و بسیار شدید و آزاردهنده است و می تواند فرد را به بیمارستان کشاند.عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ادامه داد: در کنار درد ناشی از سنگ صفرا ممکن است التهاب و عفونت هم بروز یابد و گاهی فرد با عالئمی مانند تب، حال عمومی بد، شکم 
درد هم چنین استفراغ مکرر همراه شود. وی در پایان تاکید کرد: بهتر است افراد پیشگیری را حائز اهمیت قرار دهند و با کنترل وزن، تحرک 

بدنی، سبک زندگی سالم و استفاده از غذاهای مناسب مانع از بروز چاقی و اضافه وزن خود و افراد خانواده شان شوند.
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واکسیناسیون زیر 
۶۰ ساله  ها با واکسن 

ایرانی
معاون درمان وزارت بهداشت 
واکسیناســیون  گفــت: 
ســنین پایین تر از ۶۰ سال با 
واکسن های تولید داخل ادامه 
پیدا خواهد کرد. قاســم جان 
بابایی، با اعالم اینکه بخش اول 
واکسن کووایران برکت تحویل 
وزارت بهداشــت داده شــد، 
افزود: با تحویــل بخش های 
بعدی و همچنین واکسن هایی 
که وارد می شود قسمت زیادی 
از واکسیناســیون افراد باالی 
۶۰ سال تأمین شــود.وی با 
اشــاره به اینکــه نگرانی ما 
مرگ و میرها است، ادامه داد: 
مرگ و میرهای مــا اغلب در 
افراد باالی ۶۰ ســال است و 
با برنامه ای کــه داریم بخش 
اعظمی از جمعیت باالی ۶۰ 
سال ما واکســینه می شوند 
بنابرایــن قطعاً دیگــر کرونا 
نمی تواند تا آن حــد برای ما 
مرگ آور باشد.معاون درمان 
وزارت بهداشــت تاکید کرد: 
واکسیناسیون سنین پایین تر 
نیز با واکسن های تولید داخل 
ادامه پیدا خواهــد کرد.وی 
ادامــه داد: امیدواریم تا پایان 
شهریور ۱۴۰۰ قسمت اعظم 
جمعیت در معرض را بتوانیم 
واکســینه کنیم.جان بابایی 
گفت: امیدواریم با واکسن های 
تولید داخل و واکســن های 
وارداتی و همچنین اقداماتی 
که انجــام می شــود جلوی 
موج های بعدی کرونا گرفته 

شود.

این ماده سیستم 
ایمنی بدن را در 

مقابل کرونا ضعیف 
می کند

نتایــج یــک مطالعه نشــان 
می دهد که مصرف مکرر نمک 
افراد را در برابــر بیماری های 
ناشی از باکتری ها و ویروس ها 
 )۱۹-COVID )ماننــد 

آسیب پذیرتر می کند.
مطالعه ای اخیــراً در ژورنال 
Circulation منتشر شده است 
که نتایج آن نشــان می دهد 
افزایش مقادیر سدیم در خون 
بر نحوه آماده شدن نوع خاصی 
از گلبول هــای ســفید برای 
واکنش هنگام احساس سلول 

ناسالم تأثیر می گذارد.
از پژوهشــگران  گروهــی 
انســتیتوی زیست شناســی 
برلین به بررســی متابولیسم 
سلول های ایمنی بدن، که در 
معرض غلظت زیاد نمک قرار 
گرفته اند، پرداخته و دریافتند 
که این موضوع زنجیره تنفسی 
را مختل می کند و ســلول ها 
ATP کمتری تولید می کنند 
و اکســیژن کمتری مصرف 
می کنند. ATP، یا آدنوزین تری 
فسفات، به عنوان سوختی که 
انرژی تمام سلول ها را تأمین 
می کند تعریف شــده اســت 
و انــرژی الزم بــرای قدرت 
عضالت و تنظیم سوخت وساز 

بدن را فراهم می کند.
طبق این مطالعه، متخصصان 
تغذیــه توصیــه می کنند که 
بزرگســاالن مصــرف روزانه 
خود را حداکثر به پنج یا شش 
گرم نمک محدود کنند. این 
محاسبه شــامل نمکی است 
که در غذاهای فرآوری شــده 

پنهان است.

سالمت
گزارش
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یک پزشک فوق تخصص ICU گفت: واکسن کرونا با عوارضی همراه 
است و برای هر واکسنی عوارضی وجود دارد، اما آیا این عوارض 
شایع هستند؟ خیر این چنین نیست، در دنیا واکسن ها عوارض 
مشخصی نظیر بروز حساسیت های مختلف در واکسن های مختلف 
دارند، اما به نمی رسد حداقل به طور مستقیم ایست قبلی آن هم ۵ 

روز بعد از تزریق به واکسن مربوط باشد.

جام جم آنالین
گزارش
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مرحــوم حــاج محمــود 
ریــکازاده پــدر شــهید 
علی ریکازاده که هفته پیش 
توسط بنیاد شهید واکسن 
کرونا زده بود، در تاریخ ۳۱ 
اردیبهشت ماه از دنیا رفت 
و عــده ای از نزدیــکان این 
مرحوم مدعی شده اند که »در بیمارستان 
به آن ها گفته شــده علت فــوت این پدر 
شهید تزریق واکسن سینوفارم بوده است 
و این در حالی اســت که وزارت بهداشت 
اجازه  تحویل و تشــییع پیکــر را نداده و 
جسد را برای بررســی به پزشک قانونی 
فرستاده اســت« و نکته جالب توجه در 
این خصوص امضای محمدرضا هاشمیان 
رییس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
مسیح دانشوری بر پای برگه ای است که 
روی آن علت فوت بیمار تزریق واکســن 

سینوفارم اعالم شده است.
این خبر در فضای مجازی حواشی فراوانی 
را به همراه داشــته و موجی از واکســن 
هراســی را به وجود آورده است و موجب 
شده تا این سوال برای بسیاری از افراد این 
سوال مطرح شــود که آیا تزریق واکسن 

سینوفارم مرگ آور است ؟
 سید محمدرضا هاشمیان در این خصوص 
گفت: این بیمار به دلیل ایســت قلبی و 
تفسی به بیمارســتان منتقل شده بود و 
متاسفانه بدنش به هیچگونه احیای قلبی 
پاســخگو نبود و با وجود انجام عملیات 
CPR از دنیا رفت و الزم به ذکر است که 
این مرحوم سابقه بیماری قلبی هم داشته 
است و همراهانش اظهار کرده اند که  ۵ 
روز قبل از این اتفاق به این شخص واکسن 
کرونا تزریق شــده بوده است و بیمار بعد 
از تزریق واکســن دچار ضعف و بی حالی 
گشــته و این ضعف و بی حالی تا جایی 
ادامه پیدا کرده که ایست قلبی و تنفسی 

رخ داده است.
تشخیص علت فوت بیمار با پزشکی 

قانونی است
ایــن پزشــک فــوق تخصــص بخش 
مراقبت های ویژه اظهار کــرد: با در نظر 
گرفتن این موضوع و به عالوه با توجه به 

اینکه فوت بیمار طــی مدت کمتر از ۲۴ 
ساعت پس از انتقال به بیمارستان رخ داده 
و همچنین این امر که این قبیل بیماران 
که بر اثر ایست قلبی فوت کرده اند، حتما 
باید به پزشکی قانونی منتقل شوند، پیکر 
این شــخص هم برای بررسی به پزشکی 

فرستاده شد.
وی ضمن اشاره به اینکه این موضوع که آیا 
علت فوت بیمار تزریق واکسن یا مشکل 
قلبی بود باید توسط پزشکی قانونی مورد 
بررسی قرار گیرد و اینگونه فوت ها سریعا 
باید به پزشکی قانونی گزارش داده شوند، 
ادامه داد: اینکه واقعا ارتباطی بین تزریق 
واکسن و فوت این فرد بوده است یا نه، با 
توجه به ســابقه قلبی متوفی حتما باید 

تحت بررسی قرار گیرد.
 آیا تزریق واکسن برای بیماران قلبی 

ایجاد مشکل می کند؟
استاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در پاسخ به این سوال که آیا قبل از تزریق 
واکسن ســابقه قلبی بیمار در نظر گرفته 
نشــده بود؟، عنوان کرد: بیماران قلبی و 
ریوی جزء گروه های پرخطــر در مقابل 
کرونا هستند و حتما باید واکسینه شوند 
و اینکه در آن مرحوم سابقه مشکل قلبی 
به همراه تزریق واکســن سبب بروز این 
مشکل شده و یا مسئله دیگری در میان 
بوده اســت باید توسط پزشــکی قانونی 

بررسی و عنوان شود.
این پزشک فوق تخصص ICU در خصوص 
برگه ای که علت فوت را تزریق واکســن 
ســینوفارم عنوان کرده و این موضوع که 
امضایش پای آن برگه است، توضیح داد: 
این کاغذ گواهی فوت نیست و فرم انتقال 
و ارجاع متوفی به پزشکی قانونی است و 

هنوز برای این شخص گواهی فوت صادر 
نشده است و باتوجه به اینکه همراه بیمار 
مسئله واکسینه شدن متوفی را ۵ روز قبل 
از فوت ایشان اعالم کرده بود، باید عوارض 
تزریق واکســن عینا به پزشــکی قانونی 
گزارش داده می شــد، البته علت مراجعه 
بیمار به بیمارستان ایست قلبی بوده است، 
ولی باتوجه به گفته همراه بیمار که از بروز 
عوارضی همچون ضعــف و بی حالی بعد 
از تزریق واکسن در آن مرحوم خبر داده 
بودT در این فرم این موضوع به پزشــکی 

قانونی گزارش داده شده است.
آیا عوارض واکسن ها شایع هستند؟

این پزشک مراقبت های ویژه افزود: به هر 
حال واکسن کرونا با عوارضی همرا است 
و برای هر واکسنی عوارضی وجود دارد، 
اما آیا این عوارض شایع هستند؟ خیر این 
چنین نیست و آیا این بیمار به دلیل تزریق 
واکسن فوت شــده است؟ هنوز مشخص 
نیست؛ در دنیا واکسن ها عوارض مشخصی 
نظیر بــروز حساســیت های مختلف در 
واکسن های مختلف دارند، اما به نمی رسد 
حداقل به طور مســتقیم ایست قبلی آن 
هم ۵ روز بعد از تزریق به واکسن مربوط 
باشد؛ اگر این اتفاق بالفاصله بعد از واکسن 

زدن رخ می داد باز موضوع فرق می کرد.
وی ضمن تاکید بر اینکــه ادعای همراه 
بیمار مینی بر اینکه متوفی قبل از تزریق 
واکســن حالش خوب بــوده و بعد از آن 
دچار ضعف و بی حالی شــده است، باید 
توسط پزشکی قانونی بررسی گردد، گفت: 
تصمیم گیری جهت جــواز فوت فقط و 
فقط با پزشکی قانونی است و در خصوص 
مرگ های زیر ۲۴ ســاعت در بیمارستان 
پزشک حق ندارد گواهی فوت صادر کند، 

مگر اینکه به پزشک قانونی اطالع دهد، 
به ویژه در شرایطی که همراه بیمار اعالم 
کند که متوفی واکســن زده است؛ آیا ما 
می دانیم این شــخص واقعا واکسن زده 
اســت؟، آیا می دانیم چه واکسنی تزریق 
کرده است؟ خیر، ما از این مسائل اطالع 
دقیق نداریــم و اینگونه مســائل باید به 

پزشکی قاونی ارجاع داده شوند.
اینگونه مطالب از سوی اشخاصی منتشر 
می شود که قصد ایجاد واکسن هراسی در 
جامعه را دارند.این پزشک فوق تخصص 
در واکنش به تصویری که از پرونده بیمار 
در فضای مجازی منتشر شده است، بیان 
کرد: فضــای مجازی یــک فضای فیک 
و غیر واقعی اســت و اینگونــه مطالب از 
سوی اشخاصی منتشر می شوند که قصد 
ایجاد واکسن هراسی در جامعه را دارند و 
اشخاصی که پرونده شــخصی این بیمار 
را بدون اجازه در فضای مجازی منتشــر 
کردند، باید جوابگو باشند و باید مشخص 
شود آن ها مســتندات پرونده بیمار را از 
کجا آورده اند و حراست بیمارستان باید 
پاســخگو باشــد و در این خصوص باید 
نظارت بیشــتری صورت گیرد تا از سوء 
اســتفاده افرادی که از آب گل آلود ماهی 
می گیرند، جلوگیری شــود.وی متذکر 
شد: به هرحال همه واکسن هایی که در 
ایران استفاده می شوند، فاز ۳ را گذرانده 
انــد و مخصوصاً در مورد ســینوفارم که 
سازمان بهداشت جهانی هم آن را تایید 
کرده است و چنین عارضه ای در مورد آن 
گزارش نشده است، ولی وزارت بهداشت 
می تواند مطالعاتی در این مورد انجام دهد 
تا عــوارض احتمالی واکســن به صورت 

شفاف گزارش شود.

آیا تزریق واکسن سینوفارم مرگ آور است؟
 اعالم زمان واکسیناسیون

 بیماران نادر و صعب العالج
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات بهداشــت، در 
ارتباط با روند واکسیناسیون بیماران خاص در کشور توضیحاتی ارائه 
داد. مهدی شادنوش گفت: تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از بیماران 
نادر و صعب العالج در کشور علیه بیماری کووید ۱۹ واکسینه شده اند.

وی با اشــاره به اینکه کل جامعه هدف بیماران نادر و صعب العالج در 
کشــور حدود ۵۴۰ هزار نفر اســت، تاکید کرد: پس از واکسیناسیون 
سالمندان، همه این بیماران واکسینه خواهند شد.شادنوش با عنوان 
این مطلب که مشخصات بیماران نادر و صعب العالج همچون بیماران 
خاص ثبت شده اســت، گفت: این بیماران نگران واکسیناسیون خود 

نباشند و به زودی واکسن خواهند زد.

هشدار، قطعی برق مشکالتی را برای 
واکسیناسیون ایجاد کرده است

قطعی برق به سالمت مردم آســیب وارد می کند. در همین رابطه هم 
کمیسیون بهداشت و درمان نامه ای به وزیر نیرو نوشت که با توجه به 
واکسیناســیون باید دقت الزم صورت گیرد تا مراکز درمانی با مشکل 
مواجه نشود. محمدعلی محســنی بندپی با اشاره به قطعی های مکرر 
برق گفت: قطعی برق مشکالتی را در روند واکسیناسیون به وجود آورده 
است چون مراکز بهداشتی به دستگاه های خنک کننده مجهز نیست و 
طبیعتا نگهداری واکسن که به مراقبت های خاصی نیاز دارد، با مشکل 
مواجه می شود.وی افزود: از طرف دیگر ارائه خدمات بهداشتی دچار 
مشکالتی شده، بیمارستان ها هم با مشــکالتی دست و پنجه نرم می 
کنند چون با وجودی که بیمارستان ها و مراکز درمانی به ژنراتور برق 
مجهز هستند اما ظرفیتشان آنقدر نیســت که مدت زیادی کار کنند. 
این یعنی قطعی برق به ســالمت مردم آسیب وارد می کند. در همین 
رابطه هم کمیسیون بهداشت و درمان نامه ای به وزیر نیرو نوشت که با 
توجه به واکسیناسیون باید دقت الزم صورت گیرد تا مراکز درمانی با 

مشکل مواجه نشود.
این عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس تصویب کرد که بخش 
بهداشت و درمان از قطعی برق آسیب های جدی می بیند. خانه های 
بهداشت وظیفه تزریق واکســن کرونا را دارند. آنها با مشکالت جدی 
روبرو می شــوند. قطعا این موارد را ما در جلســه فردای کمیســیون 
بهداشــت بررســی می کنیم تا با ایفای نقش نظارتی مجلس بتوان از 
حقوق و سالمت مردم حمایت کرد.محســنی بندپی علت قطعی برق 
را عملکرد نادرست وزارت نیرو دانســت و توضیح داد: وزارت نیرو به 
وظایفش در قانون برنامه ششــم عمل نکرده، از ۱۰۰ درصد ســاخت 
نیروگاه ها ۴۴ درصد محقق بوده، به همین دلیل بنده به دنبال اعمال 
ماده ۲۳۴ از وزیر نیرو هستم. چون وضعیت این روزها به دلیل عملکرد 

این وزارتخانه در سال های گذشته است.
وی افزود: طی ۴۴ ســال گذشــته هیچ گاه ما در زمستان قطعی برق 
نداشتیم. قطعی برق خسارات زیادی به لوازم خانگی وارد می کند. آن 
هم در شرایطی که قیمت لوازم خانگی بسیار باال و حتی به اندازه چندین 
ماه حقوق یک فرد تمام می شود. متاســفانه به دلیل نبود زیرساخت 
های الزم و عدم توجه به بهبود آن و یکی نبودن عرضه و تقاضا شــاهد 
وضعیتی هستیم که حتی بنگاه های تولیدی هم دچار آسیب شده اند. 
اینها همه ناشی از ضعف مدیریت مجموعه مدیران وزارت نیرو است که 
بدون آگاهی دست به قطعی گسترده برق زده و حتی جدول زمانبندی 
قطعی برق را هم به درستی اعالم نمی کنند. وزارت نیرو تعهداتش را در 

قانون برنامه ششم به درستی انجام نداده است.

گزارش

اینگونه مطالب از 
سوی اشخاصی 

منتشر می شود که 
قصد ایجاد واکسن 
هراسی در جامعه را 

دارند

 

گرما درمانی و سرما درمانی، برای کمک به تسکین دردها

درمان درد با گرما درمانی و سرما درمانی می تواند برای انواع 
شرایط و آسیب ها بسیار موثر باشد. این روش درمانی ارزان 
قیمت در منزل اغلب برای کمک به تسکین دردها و آسیب های عضالنی یا مفصلی 

توصیه می شود.
برای گرما درمانی می توان از بطری های آب گرم، پد های حرارتی یا حمام  آب گرم استفاده 
کرد. سرما درمانی شامل پک های یخ، آب یخ یا کمپرس ســرد است. نکتۀ حائز اهمیت این 
است که باید بدانید برای چه شرایطی گرما مناسب است و برای چه شرایطی یخ درمانی موثر 
است. گاهی اوقات هر دو درمان می تواند موثر باشد. گرما و سرما به افزایش جریان خون در 

محل درد کمک می کند.
سرما درمانی

سرما درمانی که به آن کرایوتراپی نیز گفته می شود، به کاهش التهاب و تورم و کاهش سرعت 
آسیب بافتی در اطراف مفصل یا تاندون کمک می کند. سرما درمانی می تواند بافت عضالنی 
را بی حس کند، در واقع بیشتر به عنوان بی حس کننده عمل می کند، و این توانایی را دارد که 

روند انتقال سیگنال های درد منتقل شده به مغز را آهسته کند.
کمپرس سرد بخشی از موارد رایج مورد استفاده در خانه برای آسیب های استاندارد است - 

RICE - استراحت، یخ، فشرده سازی، ارتفاع.
این نوع درمان به بیماری هایی مانند آرتروز، آســیب ها، نقرس، کشــیدگی های عضالنی و 
تاندونیت کمک می کند. همچنین می تواند به کاهش درد ناشی از سردرد یا میگرن کمک کند.

انواع سرما درمانی
سرما درمانی را می توان به روش های مختلفی در ناحیه آسیب دیده اعمال کرد. گزینه های 

معمول درمانی برای تسکین درد در منزل شامل این موارد است:
پک های یخ: کمپرس سرد یا پک های یخ که به مدت ۲۰ دقیقه و هر ۴ تا ۶ ساعت در منطقه 

آسیب دیده استفاده می شود، می تواند التهاب و تورم را کاهش دهد.
حمام آب یخ: دوش گرفتن در حمام سرد )اما نه یخ زدگی( به کند شدن جریان خون و کاهش 

درد کمک می کند.

اسپری های سرد کننده
انواع دیگر سرما درمانی پیشرفته شامل این موارد است:

استفاده از ســرما هنگام کشــش به کاهش اسپاســم عضالت کمک می کند. به این حالت 
cryostretching می گویند.

Cryokinetics : که ترکیبی از یخ درمانی و فعالیت ورزشــی می باشد و می تواند برای پیچ 
خوردن رباط ها استفاده شود.

اتاق های سرما درمانی که برای کل بدن استفاده می شود.
گرما درمانی

گرما درمانی جریان خون را در یک منطقه خاص افزایــش می دهد و گردش خون را بهبود 
می بخشد. زیرا گرما در منطقه ملتهب باعث گشاد شدن رگ های خونی می شود و جریان خون 
را در ناحیه آســیب دیده تقویت می کند. افزایش دمای ناحیه آسیب دیده می تواند  تا حدی 

باعث تسکین درد شود و انعطاف پذیری عضله را افزایش دهد. 
بهبود گردش خون در یک منطقه خاص در تســکین ناراحتی و از بین بردن ضایعات اسید 

الکتیک که پس از انواع خاصی از ورزش جمع می شود، اهمیت دارد.
گرما درمانی در درمان دردهای عضالنی مزمن یا دردهای مفصلی ناشی از آرتروز، کشیدگی و 
رگ به رگ شدن، تسکین درد یا اسپاسم ناشی از آسیب گردن یا کمر یا تاندونیت موثر است.

انواع گرما درمانی
دو نوع مختلف گرما درمانی وجود دارد: حرارت خشک و حرارت مرطوب. در هر دو نوع گرما 

درمانی  باید دمای ایده ال “گرم” به جای “داغ” هدف قرار گیرد.
حرارت خشک )گرمادرمانی هدایت شده( :شامل منابع گرمایی مانند پد گرم، بسته های 

خشک گرما و حتی سونا می باشد. به کار بردن این گرما بسیار آسان است.
حرارت مرطوب: شامل منابع گرمایی مانند حوله های بخار، بسته های گرمای مرطوب و یا 

حمام های گرم است. )بین دمای ۹۲ و ۱۰۰ درجه فارنهایت(
حرارت مرطوب عالوه بر اینکه نیاز به زمان کمتری برای نتایج مشــابه دارد، ممکن است تا 
حدی مؤثرتر باشد. گرما درمانی های حرفه ای نیز می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد. برای 

مثال، حرارت عمقی امواج اولتراسوند می تواند برای تسکین درد در تاندونیت )التهاب تاندون( 
استفاده شود.

سفتی و درد جزئی اغلب با ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استفاده از گرما درمانی قابل رفع است. از حرارت 
فقط باید هر بار به مدت ۲۰ دقیقه نه بیشتر، و حداکثر سه بار در روز استفاده کنید، مگر اینکه 

توسط متخصص پزشکی دستور دیگری داده شود.
درد متوسط تا شدید ممکن است با جلســات گرما درمانی طوالنی تر، مانند دوش گرفتن به 

مدت ۳۰ دقیقه تا دو ساعت، تسکین یابد.
گرما و سرما درمانی یا تضاد درمانی

در بعضی موارد، تناوب بین گرما درمانی و سرما درمانی بسیار موثر است.
سرما درمانی باعث انقباض عروق خونی و کاهش گردش خون می شود، بنابراین درد را کاهش 
می دهد. برداشتن سرما باعث گسترش رگها و افزایش گردش خون می شود. برای کمک به 
گردش خون و جریان ورودی مواد مغذی که می تواند بافت های آســیب دیده را ترمیم کند، 
می توان از گرما درمانی استفاده کرد. تضاد درمانی درد و تورم مرتبط با آسیب های مختلف را 

تسکین می دهد، و برای درمان درد در دست و پایین بدن بسیار موثر است.
این درمان همه کاره را می توان برای شرایط مختلفی از جمله موارد زیر استفاده کرد:

کشیدگی و پیچ خوردگی پا، مچ پا، آرنج، زانو، مچ دست، گردن یا شانه
تورم )با گذشت مرحله حاد(

اسپاسم های عضالنی
درد مفصل

آسیب های فشار تکراری مانند تاندونیت یا آرنج تنیس باز
آسیب های ورزشی

تشدید بیماری های مزمن، مانند آرتروز یا فیبرومیالژیا
برخی از دردهای مرتبط با سرطان

هر آسیب دیگری که باعث تورم یا درد شود
www.vivehealth.com 

پریسا جمدی
مترجم
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A total of 45,074 tons of 
red meat were produced 
in official slaughterhouses 
during the month ending 
April 20 to register a 106% 
rise compared with the 
similar month of last year.
Meat output witnessed an 8% 
decline month-on-month.
The Statistical Center of 
Iran's latest report shows 
beef accounted for 26,535 
tons or 58.9% of the overall 
production, indicating a year-
on-year increase of 118%.
A total of 15,128 tons of lamb 

(up 91% YOY), 2,474 tons 
of goat meat (up 74% YOY) 
and 937 tons of meat from 
other types of livestock were 
produced during the month, 
accounting for 33.5%, 5.5% 
and 2.1% of the total output 
respectively, SCI reported 
on its website.Domestic 
red meat consumption has 
considerably declined since 
the outbreak of the novel 
coronavirus pandemic 
wreaked havoc on livestock 
breeders and nomadic 
livelihood.

Oil prices rise 
as storm forms 
in Gulf, doubts 
emerge on Iran 
deal
Oil prices rose on 
Monday as a storm 
formed in the Gulf of 
Mexico and Iran said a 
three-month nuclear 
monitoring deal 
had expired, raising 
doubts about the 
future of indirect talks 
that could end U.S. 
sanctions on Iranian 
crude exports.
Brent crude oil futures 
for July rose 32 cents, 
or 0.5%, to $66.76 a 
barrel by 0143 GMT, 
while U.S. West Texas 
Intermediate for July 
was at $63.93 a barrel, 
up 35 cents, or 0.6%.
Oil prices fell last week 
after Iran's president, 
Hassan Rouhani, said 
the United States was 
ready to lift sanctions 
on his country's oil, 
banking and shipping 
sectors.
"Iran's oil production 
has been rising in 
recent months, likely 
in anticipation of a 
lifting of the sanctions," 
ANZ analysts said in a 
note on Monday.
However, the speaker 
of Iran's parliament 
said on Sunday a three-
month monitoring 
deal between Tehran 
and the U.N. nuclear 
watchdog had expired 
and that its access to 
images from inside 
some Iranian nuclear 
sites would cease.
European diplomats 
said last week that 
failure to agree an 
extension of the 
monitoring deal 
would plunge wider, 
indirect talks between 
Washington and 
Tehran on reviving the 
2015 Iran nuclear deal 
into crisis. Those talks 
are due to resume in 
Vienna this week.
Former President 
Donald Trump 
withdrew the United 
States from the deal in 
2018 and re-imposed 
sanctions.
Meanwhile, a low 
pressure system 
located over the 
western Gulf of Mexico 
with winds of 30-35 
miles per hour (48 to 
56 km per hour) near 
and east of the center, 
has a 60% chance of 
becoming a cyclone 
in the next 48 hours, 
the U.S. National 
Hurricane Center 
(NHC) said on Friday.
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MSCI's broadest 
index of Asia-
Pacific shares 
outside Japan 
(.MIAPJ0000PUS) 
dipped 0.4% in 
slow trade. Japan's 

Nikkei (.N225) added 0.2% 
and Chinese blue chips 
(.CSI300) lost 0.5%.
Nasdaq futures were flat 
and S&P 500 futures firmed 
0.2%. EUROSTOXX 50 
futures and FTSE futures 
added 0.1%.
After surveys of the global 
service sectors out on 
Friday showed spectacular 
growth, all eyes will be on 
U.S. personal consumption 
and inflation figures this 
week.
A high reading for the core 
inflation figures would ring 
alarms and could revive talk 
of an early tapering by the 
U.S. Federal Reserve.
The diary has a crowd of 
Fed speakers this week, 
including the influential 
Fed Board Governor Lael 
Brainard, and markets will 
be keen to hear if they stick 
to the script on being patient 
with policy.
BofA's monthly Fund 
Manager survey found 
a record high 69% of 
respondents expected 
above trend economic 

growth and inflation 
globally.
As a result, managers had 
pushed into commodities 
and late-cyclicals, where 
overweight positions were 
close to 15-year highs, while 
the single most crowded 
trade was Bitcoin.
"With such bullish views 
on growth and inflation, 
the risk for investors is that 
growth slows and inflation 
proves temporary," BofA 
analysts said in a note.
"Also, Tech, viewed as 
crowded fairly recently, is 
now back to an underweight 
and would likely benefit if 
inflation fears ebbed."
The crowded trade in 
Bitcoin left it vulnerable to a 
selloff as investors rushed to 
the exits en masse, seeing it 
down 50% from its all-time 
high. The cryptocurrency 
shed 13% on Sunday alone, 
but was last trading up 1.5% 
at $35,208 .
It was hurt in part by China's 
crackdown on mining 

and trading of the largest 
cryptocurrency as part of 
ongoing efforts to prevent 
speculative and financial 
risks. read more
The major currencies were 
staid in comparison, with 
the euro holding at $1.2180 
after repeatedly failing 
to clear chart resistance 
around $1.2244 last week.
The dollar was idling on 
the yen at 108.94 , pinned 
between support at 108.56 
and resistance around 
109.33. Against a basket of 
currencies, the dollar had 
steadied at 90.032 after 
hitting its lowest since 
January at 89.646 on Friday.
The softness of the 
dollar combined with 
concerns about inflation 
and the wild volatility of 
cryptocurrencies to put gold 
back into favour. The metal 
was last at $1,884 an ounce 
, after reaching its highest 
since January.
"The recent mix of strong 
U.S. CPI, weak employment, 

and Fed policymakers 
willing to let inflation 
overshoot while targeting 
the employment gap, could 
remain gold bullish for a 
while longer," said Michael 
Hsueh, commodities & FX 
strategist at Deutsche Bank.
"Gold's recovery has been 
associated with the strong 
rally in some parts of the 
commodities complex, 
increasingly represented 
by agriculture, metals and 
transport indices this year, 
and an 8-yr high in U.S. 10-
year inflation expectations."
Oil prices edged higher as a 
storm formed in the Gulf of 
Mexico and Iran said a three-
month nuclear monitoring 
deal had expired, raising 
doubts about the future of 
indirect talks that could end 
U.S. sanctions on Iranian 
crude exports.
Brent was last up 63 cents 
to $67.06 a barrel, while 
U.S. crude added 61 cents to 
$64.19 per barrel.

Roads min.:
Iran intends to use Armenian 
route in part of N-S corridor
 Iranian Minister of Roads and Urban Development 
said that the two countries of Iran and Armenia will 
hold direct talk for using Armenian route in a part of 
North-South Corridor.
Mohammad Eslami made the remarks at Imam 
Khomeini International Airport (IKIA) on Monday 
before his trip to Armenia.
Turning to the efforts and measures taken by 
the government to develop trade and business 
relations with other countries, the Minister of Roads 
and Urban Development said that establishing 
widespread and expensive interaction with the 
world countries especially neighboring states is one 
of the pivotal strategies of the government of Islamic 
Republic of Iran.
Accordingly, the Ministry of Roads and Urban 
Development has currently followed up bilateral 
and multilateral talks and interactions with other 
countries in the world especially neighboring 
countries with a focus on boosting trade, business, 
transportation and transit ties, the minister 
emphasized.
Elsewhere in his remarks, Eslami pointed to his visit 
to Armenia and stated, “According to the scheduled 
plan, officials of the two countries of Iran and 
Armenia will hold bilateral talks on relevant issues 
in this visit.”
Referring to the cultural affinity of Islamic Republic 
of Iran and Armenia, he said, "Apart from the fact that 
some Armenians live in Iran, there is a kinship and 
cultural connection between the two countries, so 
that it is necessary that cultural interaction between 
people of the two countries should be facilitated and 
stronger infrastructures must be created between 
the two countries to expand freight and passenger 
exchanges.”
The use of Armenian route for a part of North-
South corridor is one of the main issues that will be 
discussed between Iranian and Armenian officials 
in this visit, he said, adding that this visit also would 
bring about positive effects both culturally, socially 
and economically.

 Modern irrigation system 
implemented in 4,500 
hectares of Ardebil 
farmlands
 Modern irrigation system is implemented in 4,500 
hectares of farmlands in Ardebil province, in the 
northwest of Iran, a provincial official announced.
While visiting some modern irrigation projects of 
Ardebil, Akbar Behnamjou, the governor-general 
of the province, said the area under this irrigation 
system has risen to 4,500 hectares from 500 hectares 
in the province over the past three years.
The official said that the area under modern 
irrigation system is planned to reach 15,000 
hectares in the province, adding that the Agriculture 
Department of Ardebil is trying that the figure of 
6,000 hectares will be materialized this Iranian 
calendar year (ends on March 2022).
He considered the reduction of water used in lands, 
creating a suitable environment for pest control and 
improving productivity as the advantages of the new 
irrigation system.
According to Behnamjou, the implementation 
of modern irrigation projects will save about 40 
percent of agricultural water and will increase 
productivity by 15 percent.With the measures taken 
regarding modern irrigation, this province has been 
upgraded from the last ranks of the country to the 
first ranks in the implementation of this system, the 
official further underlined.

Asia shares wary of U.S. inflation, Bitcoin 
tries to steady
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Tehran’s Bitcoin Trade 
Is Estimated at $174m 
a Day
 A study conducted by the High Council of 
Cyberspace shows total bitcoin trade in 
Tehran alone amounts to approximately 
30-40 trillion rials ($130-174 million), the 
council's secretary, said.
"The central bank should develop 

regulations for cryptocurrency exchanges. 
They are worried about a decline in 
the prices of the digital currency and 
investors’ reaction" Eghtesadnews quoted 
Abolhassan Firouzabadi as saying.
He criticized the regulator’s hesitation 
and procrastination in regulating crypto 
exchanges. “Worrying about the public 
reaction cannot be an excuse for not 
supporting the public."

Earlier on Tuesday, CBI Governor 
Abdolnasser Hemmati said it is no hurry 
to announce new procedures for the 
cryptocurrency exchanges.
He said the CBI is planning to announce a 
roadmap for managing the crypto market 
in collaboration with state institutions, 
including the High Council of Cyberspace. 
He strongly recommended investors 
not to risk their money by putting it into 
unauthorized markets.

"Also, Tech, 
viewed as 
crowded fairly 
recently, is 
now back to an 
underweight 
and would 
likely benefit if 
inflation fears 
ebbed."

Meat Production Doubles to 45K 
Tons

Asian shares got off to a cautious start on 
Monday as investors awaited key U.S. inflation 
readings for guidance on monetary policy, 
while Bitcoin tried to steady after being 
hammered on news of China's crackdown on 
mining and trading of the cryptocurrency.



Speaking in his 
weekly press 
conference on 
Monday, Saeed 
K h a t i b z a d e h 
a n s w e r e d 

questions on a wide range 
of topics.
Access beyond safeguards 
not to be given to IAEA
Answering a question 
about the extension of the 
agreement between Iran 
and the IAEA, Khatibzadeh 
said, "It is being discussed 
in the Supreme National 
Security Council and 
the Atomic Energy 
Organization will make 
an official announcement 
as soon as the process is 
finalized."
"It is important to note 
that this agreement 
does not give the Agency 
access beyond safeguards 
and this is an internal 
decision of the Islamic 
Republic of Iran to 
agree with the agency's 
request to maintain its 
video recording within 
the framework of the 
Additional Protocol. No 
access to the Agency has 
been granted since the 
day the Parliament's law 
implemented," he added.
"If the agreement is 
extended, the Agency 
will not be granted access 
beyond safeguards," the 
spokesman said, adding, 
"If we reach an agreement 
in Vienna, these video 
recordings can be made 
available to the Agency. 
Finally, this decision will be 
announced today."
He also pointed to the 
JCPOA Joint Commission 
meetings in Vienna, saying, 
"Good progress has been 
made and we believe an 

agreement is achievable."
"The United States tried 
with all its might to destroy 
the JCPOA, and by inaction 
destroyed all potential 
facilities and capacities 
for Iran's benefit from the 
deal."
Iran waiting for Riyadh's 
behavior changes 
"Saudi Arabia must 
decide whether it still 
wants to use its boring 
words and not change its 
behavior, or whether it 
has decided to distance 
itself from expansionist 
and belligerent policies as 
a constructive partner in 
the region alongside other 
countries in the region," 
Khatibzadeh said about 
the remarks of the Saudi 
Foreign Minister.
"We are waiting to see the 
changes in the actions 
and behavior of Riyadh. 
Of course, Iran's policies 
on regional dialogue 
and arrangements are 
nothing new," he added, 
saying, "We welcomed the 
presence of Saudi Arabia 
and we think that it can 
be a constructive party 
if it distances itself from 
boring policies."
Nothing beyond JCPOA to 
be discussed in Vienna
Answering a question 
about the exact time of the 
end of JCPOA meetings in 
Vienna, FM spokesman 
said, "We do not consider 
any exact time for the end 

of the meetings except 
when all the interests of 
the great nation of Iran 
are served within the 
framework of the JCPOA."
"The JCPOa will be our 
roadmap," he added, 
saying, "We told the other 
sides that they should 
avoid using Vienna's 
opportunity to talk about 
non-negotiable issues 
and that nothing beyond 
the JCPOa would be 
discussed."
"The United States has 
been asked to fulfil its 
obligations within the 
framework of the Joint 
Commission of the JCPOA," 
the Iranian diplomat 
noted.
Iran always supports 
political process in Syria
Khatibzadeh also 
answered a question 
about the Presidential 
Election in Syria, saying, 
"Everyone knows that it 
was within the framework 
of Astana and Geneva to 
write the new constitution 
of Syria, but it is clear 
that international law 
recognizes the current 
constitution, and 
accordingly, presidential 
elections are being held in 
Syria."
"Iran has always 
supported the political 
process in Syria, and a 
parliamentary delegation 
visited the country as an 
observer, and this process 

was also supported during 
Zarif's visit," he added.
The foreign ministry 
spokesperson went on 
to say, "Voting began at 
the Syrian embassy in 
Tehran, and this election, 
like all other democratic 
processes, can contribute 
to the stability and peace 
of Syria."
"Other countries must 
be careful to avoid undue 
interference and sedition 
inside Syria," he stressed.
Zarif to visit Baku, Yerevan 
Khatibzadeh also 
announced that Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
will leave for Azerbaijan 
and Armenia for a short 
visit on Tuesday.
Accusation of Bahraini 
prosecutor baseless
Answering a question 
about the accusation of 
the Bahraini Attorney 
General to Al-Mustaqbal 
Bank, the Central Bank and 
several Iranian banks for 
money laundering, he said, 
"These recurring charges 
have no legal basis. The 
bank operated within the 
framework of Bahraini law 
and the Central Bank of 
Bahrain supervised all its 
activities."
"These false claims have 
nothing but political 
overtones," he noted. "Iran 
does not recognize the 
verdict of this court and we 
think it is very destructive."

 Minneapolis Holds Rallies 
in Build-Up to Anniversary of 
George Floyd's Death
Members of George Floyd’s family, and others who 
lost loved ones to police encounters, have joined 
crowds in Minneapolis for a march that was one 
of several events planned nationwide to mark the 
one-year anniversary of Floyd’s death.
Hundreds of people gathered on Sunday for the 
rally in front of the courthouse in downtown 
Minneapolis where a month ago former policeman 
Derek Chauvin was found guilty of murdering the 
black man by kneeling on his neck.
Many marchers carried signs with pictures of 
Floyd, Philando Castile and other black men killed 
by police.
Amid chants of “no justice, no peace!” and “Say his 
name,” Minnesota governor Tim Walz, Minneapolis 
mayor Jacob Frey and St Paul mayor Melvin Carter 
watched alongside a dozen of Floyd’s family 
members as speakers called for justice for families 
of black men slain by police.
“It has been a long year. It has been a painful year,” 
Floyd’s sister Bridgett told the crowd on Sunday. 
“It has been very frustrating for me and my family 
for our lives to change in the blink of an eye — I still 
don’t know why,” The Guardian reported.
Tuesday will mark one year since Floyd’s death 
sparked worldwide protests and calls for change 
in policing in the US.
Speakers at the event included several local 
activists, Floyd family attorney Ben Crump, the 
Rev Al Sharpton, who called on the US Senate to 
pass legislation on policing in Floyd’s name. The 
legislation, which would bring about the most 
significant changes to policing on the federal level, 
would ban the use of chokeholds and establish a 
national database of police misconduct.
“We want something coming out of Washington. 
We want something that will change federal law,” 
Sharpton said. “There’s been an adjournment on 
justice for too long. It’s time for them to vote and 
make this the law.”
The program of events marking the first 
anniversary has been organized by the George 
Floyd Memorial Foundation, a non-profit 
organization founded by Bridgett Floyd.The 
events will also include a number of roundtable 
discussions featuring activists and family members 
of other Americans killed by police, including 
Gwen Carr, the mother of Eric Garner, who was 
killed by New York City police in 2015, and Katy 
and Aubrey Wright, the parents of Daunte Wright, 
who was killed by police in a Minneapolis suburb 
last month.Floyd was placed in a fatal knee-to-neck 
restraint by Chauvin in May last year. The incident 
was captured on video by a number of bystanders 
and sent shockwaves around the world. Last month 
Chauvin was convicted of second-degree murder 
and two other felonies and faces up to 40 years in 
prison. Three other officers involved in the arrest 
are awaiting trial.

Access beyond safeguards not to be given 
to IAEA

Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Saeed Khatibzadeh said that if the previous 
agreement between Iran and the IAEA is 
extended, the IAEA will not be granted 
access beyond safeguards.
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Zarif to Biden: Trump's legacy is past its expiration date
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif in a tweet reacted to recent remarks made by 
US Secretary of State Antony Blinken about the impact of Donald Trump's policy of maximum 
pressure on Iran.“Lifting Trump's sanctions is a legal and moral obligation. Not negotiating 
leverage,” Zarif wrote on his official Twitter account.“Didn’t work for Trump—won't work for 
you,” he added.“Release the Iranian people’s $billions held hostage abroad due to US bullying,” 
Zarif said.Addressing US President Joe Biden, Zarif noted, “Trump's legacy is past its expiration 
date. Drop it”.Antony Blinken on Sunday reiterated the US illegal demand against Iran, saying 
Tehran must abide by its nuclear commitments in order to have sanctions removed.He 
claimed that the United States has not seen yet whether Iran will do what it must to come into 
compliance with its nuclear commitments in order to have sanctions removed.“Iran, I think, 
knows what it needs to do to come back into compliance on the nuclear side, and what we 
haven't yet seen is whether Iran is ready and willing to make a decision to do what it has to do. 

Iran to stage 'Separ-e-Aseman 1400' military drill
 Deputy Chief of Iran's Army for Coordination Rear Admiral Habibollah Sayyari said that 'Separ-e-Aseman 
1400' (Sky Shield 1400) joint military drill be will be held tomorrow.According to Sayyari, this exercise is 
the most practical joint exercise in the field of military electronic warfare in recent years.As he elaborated, 
offensive and defensive tactics in the field of electronic warfare would be put into practice in a vast area 
in Isfahan Province and the Iranian Army will use its latest achievements and combat capabilities during 
the drill.Referring to the special importance of electronic warfare in both operational and intelligence 
aspects of today's battles, Sayyari added that the Iranian Army has prepared the necessary infrastructure 
for defense and electronic warfare.He also informed that various systems have been already deployed to 
the exercise area.In this drill, drones and smart infiltrators will hit predetermined targets using electronic 
warfare coverage, the commander said.In addition, air interception and cyber defense operations will 
be conducted, accuracy and speed in the detection of the equipment will be analyzed, and electronic 
eavesdropping systems would be monitored, as he explained.

"The United 
States has been 
asked to fulfil its 
obligations within 
the framework 
of the Joint 
Commission of the 
JCPOA," the Iranian 
diplomat noted.
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Iran-IAEA 
agreement to 
be beneficial in 
Vienna talks: 
Ulyanov
Russia's Permanent 
R e p r e s e n t a t i v e 
to International 
Organizations in Vienna 
said that reaching an 
agreement between 
Iran and IAEA will be 
beneficial to all sides in 
the Vienna talks.
Mikhail Ulyanov in a 
Sunday tweet wrote," 
We wish the #IAEA 
and #Iran to reach 
agreement on extension 
of the bilateral technical 
understandings on 
verification without 
delay."
"It would be beneficial 
to all sides including 
all participants in the 
Vienna talks on #JCPOA," 
he added.
Earlier, International 
Atomic Energy Agency 
(IAEA) in a statement 
announced that the IAEA 
Director-General Rafael 
Grossi is continuing 
consultations with 
Tehran regarding the 
technical understanding 
between IAEA and Iran 
and will inform the 
Board of Governors in 
the coming days.
In another tweet, 
Ulyanov also described 
the full revival of the 
JCPOA as beneficial 
to all sides, saying, 
"Full restoration 
of #JCPOA will be 
beneficial to all sides, 
as well as to nuclear 
non-proliferation and 
regional security. For 
Iran, the restoration 
of the deal will result 
in sanctions lifting 
and unhindered 
development of trade 
and economic relations 
with other states."
Grossi's press 
conference which was 
scheduled for Sunday has 
been postponed to today.
Earlier on Sunday, 
an informed source 
in the Secretariat 
of Iran's Supreme 
National Security 
Council announced the 
possibility of extending 
the agreement 
between Iran and the 
International Atomic 
Energy Agency for one 
month more.
There was a temporary 
agreement between Iran 
and the IAEA over the 
partial implementation 
of the Additional 
Protocol by Tehran, 
which gave access to Iran 
nuclear sites to IAEA 
inspectors but expired 
on Friday, May 20.
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 Israel is going to suffer more defeats at the hands of Palestinians 
until final victory is achieved by the resistance front, said the 
leader of Yemen’s popular Houthi Ansarullah movement.
Abdul-Malik al-Houthi made the remarks in a Sunday live speech 
while addressing a ceremony held to inaugurate Ansarullah 
movement’s summer courses, which was attended by teachers 
and scholars.
Referring to plots hatched by the United States and Israel against 
Muslim nations, Houthi said, “We are facing an aggression 
supervised by the United States, planned by Israel and Britain, 
and implemented by their mercenaries.”
Elaborating on the latest round of military conflict between 
Israel and Palestinian resistance groups in the besieged Gaza 
Strip, the Ansarullah leader said, “The Israeli political circles 
have admitted that what happened in this round (of military 
conflicts) was a victory for the (Palestinian) resistance and a 

defeat for the Israeli enemy.”
“The Israeli enemy will suffer more defeats and setbacks, until 
God gives the Palestinian people and nation a decisive victory 
and a clear conquest to root out the criminal enemy,” he said.
Houthi added that providing continuous support for the 
Palestinian resistance is an important issue, “because in 
any round of fighting - and there will be other rounds – the 
enemy must be dealt stronger blows as it is now in a position of 
weakness.”
“It is a responsibility for the Muslim Ummah to be present in all 
positions to support, support and support the resistance,” he 
said.
The Ansarullah leader further noted that the Yemeni people are 
willing to play a bigger and more effective role in confronting the 
Israeli enemy and standing by the Palestinian people.
“We are prepared to share our meal with our brothers in 

Palestine and to give them precedence over ourselves, because 
the Yemeni people are the Ansar people.”
He added that Israel’s eleven-day aggression against Gaza 
resulted in Palestinians’ victory, noting that this happened 
despite the fact that the regime received support from the US 
and UK.
Houthi also slammed as an act of treason the normalization deals 
some Arab states have clinched with Israel in recent months, 
saying that such deals aimed to undermine support for the 
Palestinian cause, but they failed to achieve their goal.
In September last year, the United Arab Emirates and Bahrain 
signed controversial normalization agreements with Israel at 
the White House.
With the US-brokered deals, the UAE and Bahrain became only 
the third and fourth Arab states to ever normalize their relations 
with Israel after Egypt and Jordan.
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Intelligence forces arrest perpetrators of a terrorist explosion in southeast 
Iran
Iranian Intelligence forces have dismantled three terrorist teams, the Intelligence Ministry said on Sunday 
while reporting the arrest of the perpetrators of a terrorist explosion in the southeastern country.A terrorist 
blast in the city of Saravan in late March killed a 16-year-old teenager and injured some other passersby. The 
terrorist agents, who perpetrated the terrorist act, were linked to the Jeish ol-Zolm group who had received 
training in a foreign country, the report said.   Apart from this terrorist team, another terrorist team was also 
dismantled in the Iranian southeastern province of Sistan and Balouchestan.This team, led by a European-
based terrorist group, reportedly sought to carry out explosions and other terrorist attacks in religious sites 
across the province to create discord among followers of different religions. Also, another terrorist team 
was traced and dismantled in the northwestern province of West Azarbaijan, the report said.

Islamic Republic 
of Iran Volleyball 
Fe d e r a t i o n ( I R I V F ) 
President Mohammad 
Reza Davarzani and 
two other officials, 
Maryam Hessabi and 
Amir Tolouekian, 
were selected as FIVB 
Members in Finance 
Commission, Marketing 
& Communication 
Commission and SEC/
Volleyball Council 
respectively.
The composition of 
the FIVB Commissions 
and Councils for the 
2021-2024 Olympic 
cycle as well as the new 
Volleyball Empowerment 
Commission was 
approved during the FIVB 
Board of Administration 
Meeting via video 
conference on May 18.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:23:07   
Noon call to prayer : 
13:00:18  
Evening call to prayer: 
20:21:21  
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Trump's legacy is 
past its expiration 
date
Oil prices rise as 
storm forms in Gulf, 
doubts emerge on 
Iran deal

Asia shares wary 
of U.S. inflation, 
Bitcoin tries to 
steady
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The eruption of Mount Nyiragongo on Saturday 
night sent about 5,000 people fleeing from 
the city of Goma across the nearby border 
into Rwanda, while another 25,000 others 
sought refuge to the northwest in Sake, the UN 
children's agency said Sunday.
More than 170 children were still feared 
missing Sunday and UNICEF officials said 
they were organizing transit centers to help 
unaccompanied children in the wake of the 
disaster, AP reported.
Goma ultimately was largely spared the mass 
destruction it suffered the last time the volcano 
erupted back in 2002.
Hundreds died then and more than 100,000 
people were left homeless.
But in outlying villages closer to the volcano, 
Sunday was marked by grief and uncertainty.
Aline Bichikwebo and her baby managed to 
escape when the lava flow reached her village, 
but said both her mother and father were among 
those who perished.
Community members gave a provisional toll of 
10 dead in Bugamba alone, though provincial 
authorities said it was too soon to know how 
many lives were lost.
Bichikwebo says she tried to rescue her father 
but wasn't strong enough to move him to safety 
before the family's home was ignited by lava.
I am asking for help because everything we had 
is gone, she said, clutching her baby.
We don't even have a pot. We are now orphans 
and we have nothing.

The air remained thick with smoke because of 
how many homes had caught fire when the lava 
came.
People are still panicking and are hungry, 
resident Alumba Sutoye said.
They don't even know where they are going to 
spend the night.
Elsewhere, authorities said at least five other 
people had died in a truck crash while they were 
trying to evacuate Goma, but the scale of the loss 
had yet to be determined in some of the hardest-
hit communities.
Residents said there was little warning before 
the dark sky turned a fiery red, sending people 
running for their lives in all directions. One 
woman went into labor and gave birth while 
fleeing the eruption to Rwanda, the national 
broadcaster there said.
Smoke rose from smoldering heaps of lava in the 
Buhene area near the city Sunday.
We have seen the loss of almost an entire 
neighborhood," Innocent Bahala Shamavu said.
All the houses in Buhene neighborhood were 
burned and that's why we are asking all the 
provincial authorities and authorities at the 
national level as well as all the partners, all the 
people of good faith in the world, to come to the 
aid of this population.
Elsewhere, witnesses said lava had engulfed one 
highway connecting Goma with the city of Beni. 
However, the airport appeared to be spared the 
same fate as 2002 when lava flowed onto the 
runways.
Goma is a regional hub for many humanitarian 
agencies in the region, as well as the UN 
peacekeeping mission. While Goma is home to 
many UN peacekeepers and aid workers, much 
of surrounding eastern Congo is under threat 
from myriad armed groups vying for control of 
the region's mineral resources.

The Syrian Presidential Election is set to be 
held on May 25 across all Syrian areas, except 
for those that are being controlled by terrorist 
groups.
Since 2014, this is the second presidential 
election in Syria, however, it will be held 
under different conditions. Despite all the 
pressures to discredit the upcoming election, 
imply it as insignificant, and cast doubt on its 
outcome and process, it should be noted that 
the type and manner of holding this election 
is, on its own, a new event in the Arab political 
culture.
Despite all the pressures to discredit the 
upcoming election, imply it as insignificant, 
and cast doubt on its outcome and process, 
it should be noted that the type and manner 
of holding this election is, on its own, a new 
event in the Arab political culture.
This is while most Arab countries are 
unfamiliar with the term “ballot box” or 
at least the output of their elections have 
been the approval of one candidate based on 
political and social coercion.
Western countries are questioning the Syrian 
election while they recognize the structure 
of the Arab emirates and the Kingdom of 
Saudi Arabia as a natural right. They not 
only remain silent against Arab regimes’ 
suppression of basic definitions of democracy 
but also express their explicit support of the 
regimes.
At least the basic standards of an election, 
under Western countries’ definition, can be 
seen in the Syrian case today.
Perhaps this is the first time in the history 
and culture of Arab politics and even Syria 
that candidates other than the incumbent 
president have been nominated. However, the 
very same issue has been turned into a source 
of pressure on Damascus as every effort is 
being made to imply that these candidates 
are just for show!
A distinct event in Arab political culture
The presence of the Syrian people in the 

election campaigns in Damascus and all the 
Syrian cities has given a different look to the 
war-hit country; a country that still bears the 
consequences of destruction and war while 
also being severely impacted by Caesar Law.
It seems that Syrian citizens have a good 
and appropriate understanding of regional 
developments and scenarios that were being 
carried out against their country one after 
another.
Certainly, some of those that will participate 
in the election are those who assumed that 
a reformist movement had started when 
activities of terrorist groups initiated in the 
country.
It seems that Syrian citizens have a good 
and appropriate understanding of regional 
developments and scenarios that were being 
carried out against their country one after 
another.
Syrians and Iraqis have felt and understood 
better than any other nation the savagery and 
insecurity of the suicide bombing, which is a 
combination of Wahhabi and Takfiri ideology 
with US political and financial support. Now, 
the efforts are focused to hinder a peaceful 
and democratic process to pave the ground 
for ISIL’s return.
But an important point to consider is that 
not only the type and characteristics of this 
election in Syria is different but also it has 
coincided with some developments in the 
region.
In particular, the goal of terrorism in Syria 
was to undermine one of the most important 
countries of the Resistance Axis.
Developments over the past few months in 
the geographical area of   Resistance have been 
such that some would make miscalculations. 
Similar to those miscalculations that were 
being made at the start of wars in Yemen and 
Syria; hasty views that assumed Syria would 
fall in the early weeks and that Yemen would 
be destroyed in the first week.
Trump's political approach  towards 
regional policies, especially on the occupied 
Palestinian territories th a t were being 
pursued at a high speed, led to a strategic 
mistake by America’s friends in the region 
who thought everything was finished.

Congo Volcano Eruption, Ensuing Chaos 
Kill at Least 15, Destroy 500 Homes

A distinct event in Arab political culture
This is the second presidential election in Syria since 
2014 that although, will b e  held under different 
conditions.Torrents of lava poured into villages after dark in eastern 

Congo with little warning, leaving at least 15 people dead 
amid the chaos and destroying more than 500 homes, 
officials and survivors have said.

At least the 
basic standards 
of an election, 
under Western 
countries’ 
definition, can 
be seen in the 
Syrian case 
today.

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

Leader to hold online 
meeting with lawmakers
 Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
will hold an online video 

conference with the members of 
Iranian Parliament on Thursday.
The spokesman of the 
Parliament’s presiding board 
Mohammad Hossein Farhangi 
made the announcement on 

Monday, saying that the members 
of the Iranian Parliament will meet 
with the Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Khamenei 
on Thursday through a video 
conference. 



پمپ بنزین ها با قطعی برق تعطیل می شوند؟
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: عمده جایگاه های سوخت مجهز به دستگاه های دیزل 
ژنراتور هستند و قطع برق با اطالع رسانی به موقع، مشکل جدی برای سوخت رسانی ایجاد نخواهد کرد، لذا توصیه 
می شود که هموطنان در زمان مناسب جهت سوختگیری به جایگاه ها مراجعه کنند. فاطمه کاهی با بیان اینکه 
به جایگاه های عرضه سوخت مایع یعنی پمپ  بنزین ها و جایگاه های عرضه نفت گاز الزامات و دستورالعمل هایی 

ابالغ شده که بر اساس آن موظف به تجهیز جایگاه به دیزل ژنراتورها هستند، اظهار کرد: جایگاه ها موظف هستند در 
مواقعی که قطعی برق اتفاق می افتد از طریق دیزل ژنراتورها برق خود را تامین کنند. وی افزود: اما احیانا ممکن است 

چون تجهیزات مکانیکی هستند در برخی جایگاه ها دیزل ژنراتوری در سرویس نباشد که این مورد می بایست توسط مالک 
و مسئولین جایگاه مدیریت و برطرف شود ولی اکثریت به اتفاق جایگاه های عرضه سوخت مایع دیزل ژنراتور دارند. به گفته سخنگوی 

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی قطعی برق بیشتر مشمول جایگاه های سی ان جی می شود و با توجه به این که دیزل ژنراتورها نمی توانند 
برق مصرفی کمپرسورهای جایگاه های سی ان جی را تامین کنند با هماهنگی که با شرکت توانیر صورت گرفته در ساعات پیک و در زمانی محدود 
برق جایگاه های سی ان جی قطع خواهد شد.کاهی با بیان اینکه از این بابت همکاری های الزم را انجام می دهیم، گفت: قطعا در این رابطه نیز اطالع 

رسانی عمومی از طریق رسانه ها باید از جانب شرکت توانیر صورت پذیرد تا هموطنان زمان قطعی برق  برای سوختگیری CNG مراجعه نکنند.

بلیت اتوبوس بین شهری 30 درصد گران شد
 رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری گفت: در حالی که نرخ تورم بخش حمل و نقل ۸۷ درصد بوده اما 

این صنف تصمیم به افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت اتوبوس گرفت.
احمد رضا عامری رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری از افزایش ۳۰ درصدی بلیت 
اتوبوس بین شهری طبق مصوبه شورای عالی ترابری خبر داد و گفت: از ابتدای خرداد ماه نرخ کرایه ناوگان 

جاده ای شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او ادامه داد: مصوبه شورای عالی ترابری تورم  اعالمی از سوی بانک مرکزی در بخش حمل و نقل را ۸۷ درصد اعالم 

کرده بود اما تشکل های صنعتی با بررسی و جلســه هایی که برگزار کردند به جمع بندی افزایش ۳۰ درصدی نرخ 
کرایه های بین شهری رسیدند. رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری گفت: اگرچه بسیاری از رانندگان 

اتوبوس در این شرایط با بحران های اقتصادی بسیار زیادی روبرو شده اند و فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کاهش چشم گیر مسافران از سال 
گذشته زمینه ساز ایجاد مشکالت زیادی شده اما ما برای آنکه خارج از توان مردم اقدام نکنیم ۳۰ درصد قیمت ها را افزایش دادیم. عامری توضیح داد: 
این قیمت ها یک چهارم نیاز واقعی ما است چراکه هم اکنون قیمت اتوبوس به ۵ میلیارد تومان رسیده همچنین قیمت الستیک به ۲۵ میلیون تومان 

افزایش یافته است بنابراین رانندگان توان چنین هزینه های را ندارند.

تابناک
گـــزارش
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به گفته همتی 
مدیریت و 

تنظیم گری مبادالت 
سایر رمز ارز ها 
نیازمند بررسی 

همه جانبه، جامع 
و منسجم است و 
معتقدم پیش از 

هرگونه اقدام سلبی 
یا حتی تسهیل گری 
باید هماهنگی الزم 

بین تمام عوامل و 
ذینفعان ایجاد شود
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افزایش قیمت 
کارخانه ای، تاثیری بر 

بازار خودرو ندارد
با وجود افزایش هشت تا ۹ درصدی 
قیمــت کارخانــه ای تولیــدات دو 
خودروساز بزرگ کشور از روز شنبه، 
اما بررسی ها از بازار خودروی پایتخت 
حاکی است این افزایش هیچ تاثیری 
بر قیمت ها در بازار نداشت و همچنان 

رکود بر آن حاکم است.
طبــق مصوبــه شــورای رقابــت، 
محصوالت ایران خودرو از روز شنبه 
)اول خرداد ماه( به طور متوسط ۸.۲ 
درصــد و محصوالت ســایپا به طور 

متوسط ۸.۹ درصد گران شدند.
این تصمیــم مطابق نشســت ۱۳ 
اردیبهشــت مــاه شــورای رقابت 
برای تعیین تکلیــف قیمت خودرو 
در ســال جدید اجرایی شــد. با این 
حال، بررســی ها از بــازار خودروی 
پایتخــت حاکــی از بی تاثیری این 
افزایش قیمت ها بر قیمت خودروها 
در بازار بود، به طــوری که همچون 
روزهای گذشته قیمت ها با کمترین 
نوسان همراه شدند. روز گذشته در 
سایت های خودرویی و فضای مجازی 
هر دســتگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود 
۱۹۰ میلیون تومــان، پژو ۲۰۶ تیپ 
۵ نزدیک به ۲۵۳ میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ صندوق دار ۲۴۵ میلیون تومان، 
پژو ۴۰۵ اس. ال.ایکس ۲۰۳ میلیون 
تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه ســوز ۱۸۱ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۷۵ 
میلیون تومان، پــژو ۲۰۷ اتوماتیک 
۳۷۰ میلیون تومــان، همچنین در 
دســته مونتاژی ها هر دستگاه جک 
جی۴ کرمان موتــور ۳۰۰ میلیون 
تومان و پژو ۲۰۰۸ حدود ۸۹۰ میلیون 
تومان قیمت خوردند. در این زمینه، 
»ســعید موتمنی« رییس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودروی پایتخت 
گفت: با توجــه به انتظــار عمومی 
از نتیجه  بخش شــدن مذاکره های 
برجامی، همچنیــن نزدیک بودن 
انتخابات ریاســت جمهوری و مهم 
بودن نوع نــگاه دولتمــردان آینده 
به موضوع خــودرو، بــازار خودرو و 
مشتریان در یک حالت انتظار به سر 
می برند و از خریــد و فروش خبری 
نیست. وی بیان داشــت: در ماه های 
گذشته و با نزولی شــدن نرخ دالر، 
روز به روز به تعداد فروشــندگان در 
بازار اضافه شده و خودرو برای فروش 
زیاد است، اما خریداری وجود ندارد. 
این مقام صنفی خاطرنشــان کرد: 
 افزایش قیمت کارخانه ای، فقط سود 
برندگان قرعه کشی ها را کمی کمتر 
خواهد کرد، اما از آنجایی که عرضه 
خودروســازان هنوز به اندازه کافی 
نیست، شرایط بازار تغییری نخواهد 
کرد. وی ادامه داد: وجود مشــتری 
در بازار، وجــود تقاضــای کاذب و 
نوسان های ارزی می تواند در قیمت ها 
تاثیرگذار باشــد که اکنون هیچ یک 
از این شــرایط را شــاهد نیستیم و 

معامالت به صفر رسیده است.
به گفته کارشناسان، از اواخر سال ۹۸ 
تاکنون نوسان های ارزی سبب شد تا 
عده ای به قصد فعالیت های سوداگرانه 
به خرید ارز، سکه، طال، خودرو، مسکن 

و غیره روی آورند.

ایسنا
خـــبـــر
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از سوی دیگر، بازار رمزارز ها 
با توجــه به گســتردگی 
جهانــی و تحــت تاثیــر 
سیگنال های بین المللی و 
سیاسی، چند وقتی است 
که از مسیر صعودی ناامید 
شده و با ســقوط به کانال 
۳۰ هزار واحدی، موجی از 
نگرانی را در بین فعاالن این بازار، به وجود 

آورده است.
 این در حالی است که بر اساس پژوهشی 
که توسط اتاق بازرگانی تهران انجام شده 
است میزان استقبال ایرانی ها از رمزارز ها 
به گونه ای است که ۶۳ درصد افراد هیچ 
گاه رمزارز نداشته اند؛ ۶ درصد قبال رمزارز 

داشته اند و ۳۱ درصد نیز رمزارز دارند.
در این میان، رئیس مجلــس در نامه ای 
به رئیس کل بانک مرکــزی و وزیر امور 

اقتصادی و دارایی خواستار مسدود سازی 
درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز 

دیجیتال شد.
قالیباف در بخشی از این نامه اظهار داشت: 
سرمایه گذاران این حوزه به ویژه در مبادله 
رمزارز ها تحت عنوان صرافی های دیجیتال 
تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از 
مردم با توجه به تبلیغات فــراوان در این 
حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد 
کرده اند. در ماهیت رمزارز ها امنیت بستر 

مبادله موجود اطالعات چندانی ندارند.
رئیس مجلس همچنین تاکید داشــت: 
یکی از دغدغه های مهم فعاالن اقتصادی 
و نمایندگان مجلس این است که با وجود 
غیر مجاز بودن صرافی های دیجیتال، در 
حالی که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ 
به دارندگان مجــوز پرداخت یاری اعالم 
کرده اســت که از ارائه درگاه پرداخت به 
این سایت ها خودداری نمایند، همچنان 
شــرکت های اصلی ارائه دهنــده درگاه 
پرداخت تحت نظارت شــاپرک به ویژه 
در قالب IPG به این ســایت ها خدمات 

می دهند.
اشــاره رئیس مجلس به دستور شاپرک 
به پرداخت یار هاســت؛ موضوعی که در 
دوازدهم اســفندماه سال گذشت مطرح 

شد.  
شــرکت خدمات پرداخت شــاپرک به 
شــرکت های پرداخت یار دســتور داد تا 
نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک 

به پذیرندگان پشتیبانی شــده که کاال و 
خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسالمی 
 ایران و بانک مرکزی ارائه می کنند، اقدام 

کنند.
اما با گذشت مدت ها از این نامه و در نهایت 
با نامه جدید رئیس مجلس به رئیس کل 
بانک مرکزی، حساســیت ها نســبت به 
فضای به وجود آمده پیرامون بازار رمزارز ها 
دوباره داغ شد، به گونه ای که همتی رئیس 
کل بانک مرکزی به شایعات اخیر حوزه 
رمزارز ها واکنش نشــان داد و تاکید کرد: 
این بانک از انجام هر اقدام شــتابزده ای، 
خودداری می کند. به گفته همتی مدیریت 
و تنظیم گری مبادالت ســایر رمز ارز ها 
نیازمند بررسی همه جانبه، جامع و منسجم 
است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی 
یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی الزم 

بین تمام عوامل و ذینفعان ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه این بانک درخصوص 
رمزارز ها منفعل نبوده است، تصریح کرد: 
بر خالف شایعات و اخبار منتشره، بانک 
مرکزی به هیچ عنوان در این حوزه منفعل 
نبوده و برای ترسیم نقشه جامع مدیریت 
فضای فعلی، ضمــن رایزنی با حوزه های 
مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین 
راهبرد کالن کشــور در مواجهه با پدیده 
رمزارزها، اقدام موثری را با همکاری مرکز 
ملی فضای مجازی انجام داده و امیدواریم 
بتوانیم بــا ایجاد الگوی فکــری و ذهنی 
یکسان در بدنه اجرایی و تقنینی کشور، 
شــرایط بهینه ای را برای کشور عزیزمان 
مهیا کنیم و قطعاً در این راه نقش مجلس 
در تنظیم قوانین مربوطه بســیار پررنگ 

است.

  دســتور جدید به ســاختمان 
شیشه ای میرداماد

حال در شرایطی که رئیس مجلس شورای 
اسالمی و جمعی از نمایندگان، خواستار 
ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارز ها 
و توقف درگاه هــای بی ضابطه پرداخت 
صرافی های دیجیتال هســتند، رئیس 
دفتر رئیس جمهــور در نامه ای به همتی 
تأکید کرده است که بانک مرکزی مانع این 

مسدودیت شود.
 محمود واعظی در این نامه تأکید کرد: پیرو 
جلسه ستاد اقتصادی دولت، به  پیوست 
تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور و 
انجمن صنفی فناوری هــای نوین مالی 
و ضمائــم آن در خصوص درخواســت 
بیــش از ۶۰۰۰۰۰ نفــر از متعاملیــن 

و کســب و کار های تبادل رمزارز جهت 
جلوگیری از مسدودســازی درگاه های 
 پرداخت اینترنتی برای اقدام الزم، ارسال 

می شود.

درگاه های فروش رمزارز ها مسدود نمی شود؟ 

یک درخواست ۶0 هزار نفری 
کوچ ســهامداران زیان دیده از بورس به بازار رمزارزها؛ این 
توصیفی از حال و روز های چند ماه اخیر بازار های سرمایه گذاری 
در ایران است؛ روندی که با وجود هشدار های گسترده در خصوص 
ریسک باالی سرمایه گذاری و نوسان های گسترده تر از بازار 
سرمایه، باز هم با هجوم بسیاری از مردم همراه شده است، به 
گونه ای که اخیرا نایب رئیس  کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران در این خصوص گفت: »بررســی ها نشان 
می دهد، ۲.۵ میلیون حســاب کاربری رمز ارز در صرافی های 
داخلی وجود دارد که با احتســاب کارکرد چهار یا پنج به یک، 

حدوداً دوازده میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند.«

رمــزارز

نقش کره  شمالی در سرنوشت بیت کوین چیست و آیا بر قیمت  آن تأثیری می گذارد؟
کره شــمالی مدت ها 
اســت بــا اقدامات 
و  تحریک کننــده 
ادعاهای فتنه انگیز باعــث افزایش تنش در 
کشورهای منطقه می شود. این کشور سّری 
بر حسب نیاز، به ناگاه خود را در مرکز انقالب 

رمزارزها یافته است.

شایعات گسترده ای وجود دارد مبنی بر اینکه کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی، پشت پرده برخی از 
نوسان های مهارنشــدنی قیمت بیت کوین و سایر 
ارزهــای دیجیتال اســت. تحریم هــای اقتصادی 
فلج کننده و فشارهای دولت های همسایه در سال های 
متمادی باعث شد این کشور برای دور زدن تحریم ها 
و افزایش قــدرت نظامی و ســرمایه اش، به تدوین 
استراتژی های خالقانه ای مجبور شود. کره شمالی 
در تالش برای ایجاد عامل بازدارنده مؤثری در برابر 
تهدیدات خارجی و حفظ بقای خــود و غلبه بر این 
محدودیت های سنگین، مسیری سرراست انتخاب 

کرد: بیت کوین.
این استراتژی های خالقانه  کره شمالی برای استفاده  از 
رمزارزها فوریه ۲۰۲۱ و زمانی فاش شد که مقام های 
فدرال اعالم کردند: »سه برنامه نویس کره شمالی در 
مجموعه حمالتی سایبری بیش از ۳/۱ میلیارد دالر 
پول نقد و رمزارز از مؤسســه های مالی و شرکت ها 
سرقت و اخاذی کردند.« به گفته وزارت دادگستری 
فدرال، این برنامه نویسان عضوی از یکی از آژانس های 
اطالعاتــی ارتش کره شــمالی با ســابقه اقدامات 

خراب کارانه بودند. 

  سارقان برجسته بانک در جهان
 )Marine Chain Token( مارین چین توکن
به ســرمایه گذاران اجــازه می داد ســهام مالکیت 
شناورهای حمل و نقل دریایی را با فناوری بالک چین 
بخرند و طبق گفته وزارت دادگســتری، این توکن 
به کره شــمالی امــکان دریافت مــی داد مخفیانه 
وجوهی از سرمایه گذاران بگیرند و سهام شناورهای 
حمل و نقل دریایی را کنترل و از تحریم های آمریکا 
فرار کنند. پیش تر و در سال ۲۰۱۸، یکی از گروه های 
هکری بــرای حمله ســایبری به ســونی پیکچرز 
)Sony Pictures( به واســطه باج افزاری به نام 
WannaCry و نیــز حمله به هزاران شــرکت 
رمزارز و دزدی از آن ها بــه ارزش َده ها میلیون دالر 

متهم شده بود.
سپتامبر ۲۰۱۸، هکرها با استفاده از برنامه مخربی به 
 )CryptoNero Trader( نام کریپتونرو تریدر

۸/۱۱ میلیون دالر از یکی از شرکت های ارائه دهنده 
خدمات مالی در نیویورک سرقت کردند. فعالیت های 
جرایم رمزارزی کره شمالی چنان فاحش بود که جان 
دیمرز )John Demers(، دستیار دادستان کل 
دادگستری در بخش امنیت ملی را بر آن داشت تا آن 
هکرها را با عنوان »سارقان برجسته بانک در جهان« 
معرفی کند؛ ســارقانی که از »صفحه کلید به جای 

اسلحه« استفاده می کردند.

   قیمت بیت کوین
در دوازده ماه گذشــته با افزایــش ۴۰۰ درصدی، 
پذیرش بیت کوین در انجام مناقصه ها و ذخیره   ارزش 
و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای انجام مبادله ها 
 ،CNBC در سازمان ها راحت تر شــد. طبق گفته
غول های وال اســتریت، مانند بانک نیویورک ملون 
در حال بررســی امکان بانکداری برپایه بیت کوین 
و قلمداد کــردن این ارز مانند اوراق قرضه و ســهام 
خزانه داری ایاالت متحده هستند. افزون براین، اکنون 
پی پال و مسترکارت استفاده از رمزارز ها را به رسمیت 
می شناسند و سازنده خودرو تسال نیز تا چندی قبل 
امکان استفاده از آن ها را برای خرید محصوالت این 
شرکت فراهم کرده بود. بیشترین اخبار اولیه رسانه ای 
بیت کوین به استفاده غیرقانونی از آن در فعالیت ها 
و معامالت بازار سیاه مانند ســیلک رود مربوط بود. 
به عالوه، وجود ابزارهایی برای ردیابی نشدن بیت کوین 
و بومی ســازی آن، دنبال کردن برخی تراکنش ها را 

دشوارتر می کند.

  در مکان های بعید منابع مالی پیدا کردن
بیت کوین به چندین دلیل برای کره شمالی ابزاری 
مؤثر محسوب می شود. درک جذابیت بیت کوین برای 
این پادشاهی منزوی که از سیستم مالی مدرن دنیا 
حذف شده و دسترسی آن چنانی به ارزهای کاغذی 
ندارد، آسان اســت. بیت کوین مناسب ترین راه حل 
برای مشکالت مالی ناشی از قطع ارتباط این کشور با 
اقتصاد جهانی است. به لطف خدمات جانبی ممکن این 
رمزارز مانند ولت ها و مبادله ها، کره شمالی می تواند 
به طور مؤثر برای کمک به اقتصاد و برنامه موشکی اش 

بیت کوین استخراج یا سرقت کند.

  قابلیت معامله برون مرزی برای ساخت سالح 
ویژگــی غیرمتمرکز بــودن بیت کویــن به عنوان 
پناهگاهی جــذاب بــرای ارتبــاط احزابی خاص 
بــا کره شــمالی بســیار کاربــرد دارد. باج افــزار 
WannaCry مثالی عالی برای این کاربرد است. 
این باج افزار تا زمانی که کاربر باج درخواســتی را با 

بیت کوین پرداخت نمی کرد، بــه او اجازه نمی داد از 
کامپیوترش استفاده کند. خوشبختانه این باج افزار 
قبل از شناســایی به دســت کارشناســان امنیتی 
قربانی های زیادی نداشت؛ اما ممکن است در آینده 
از آن برای حمله های مربوط به رمزازرها و زیربنای 

آن استفاده شود.
ظاهرا کره شمالی از همســایگی اش با کره جنوبی و 
دانش آن کشــور در حوزه رمزارزها اســتفاده کرده 
اســت. در ماجرای نفوذ دســامبر ۲۰۱۷، حمله به 
صرافی Youbit از حمله های بی شرمانه  برای سرقت 
بیت کوین به حساب می آید. این صرافی مستقر در 
کره جنوبی ۱۷ درصد از دارایی اش را در نفوذ هکرهای 
کره شمالی از دست داد و درنتیجه، ورشکست شد. 
به نظر می رسد ارتش سایبری کره شمالی با حمایت 
مستقیم پیونگ یانگ عامل تعداد زیادی از این حمله ها 
به زیرساخت های مبادله ای باشــد؛ اگرچه به دلیل 
دشواری در نفوذ به شبکه داخلی این کشور، نمی توان 

این ادعا را کامال تأیید کرد.

  تبدیل ضعف ها به قوت ها
فعالیت کره شمالی در حوزه رمزارزها به دلیل ماهیت 
بیت کوین و میزان بســته بودن فضای کشــور یک 
معما باقی مانده است. چگونگی تبدیل بیت کوین و 
خارج شدن آن از سیستم، یکی از سؤاالتی است که 
ذهن بسیاری از خوانندگان را درگیر کرده. بااین حال، 
سؤال مهم تر آن اســت که این درآمد چگونه هزینه 
می شــود؟ تأمین بودجه برای برنامه های توســعه 
 سالح یا حمله های بیشــتر یا صرفا تقویت گسترده 

اقتصاد؟
هیچ جوابی برای این ســؤاالت وجود ندارد و تنها با 
گذشت زمان و هم زمانی اتحاد جامعه بین المللی برای 
جلوگیری از ســرکوب مردم این کشور، نشانه هایی 
مبنی بر تقویت رابطه کره شمالی با بیت کوین وجود 
دارد. سهم کره شــمالی در تکثیر رمزارزها بیشتر از 
اینکه مثبت باشد، مخرب اســت؛ اما با وجود تعداد 
کم مراکز تأمین مالــی و تراکنش های برون مرزی، 
بیت کوین راه حلی عالی برای بســیاری از مشکالت 

کره شمالی به شمار می رود.

  تأثیر کره شمالی بر قیمت بیت کوین
فعالیت های رمزنگاری شده این رژیم به احتمال زیاد 
قیمت ارزهای دیجیتال را افزایش می دهد و هم زمان 
با این رشد قیمت، کره شمالی می تواند نسبتا ناشناس 
با استفاده از ویژگی غیرمتمرکز بودن رمزارزها و نبود 
نظارت، از سرمایه گذاری ها یا دستاوردهای نامشروع 

سود ببرد.

زومیت
گـــزارش

خودرو

بازار فناوری

پراید در بازار چند؟
نرخ های تازه خودرو در روزهای گذشــته، تا حدودی روی روند بازار اثر گذاشت؛ تا جایی که نرخ خودروی پرطرفداری 
همچون پراید که در اردیبهشت ماه نزولی بود، تغییر جهت به سمت افزایشی داد.  گزارش ها حاکی از آن است که در میان 
خودروهای گروه پراید، مدل ۱۱۱ آن در اردیبهش ماه امسال یک میلیون تومان ارزان شد و به قیمت ۱۲۶ میلیون تومان 
رسید. با این وجود، همچنان فعاالن بازار خودرو معتقدند که بازار خودرو نسبت به قیمت های جدید خودروسازان واکنشی 
نداشته و قیمت خودروها در بازار تغییر چندانی پیدا نکرده است. البته فروشندگان خودرو معتقدند اگر خودروسازان عرضه 
قطره چکانی محصوالت خود را انجام دهند، در بازار راکد خودرو افزایش قیمت ها بعید نیست، اما در شرایط فعلی بازار 
متقاضی ندارد. گزارش خبرگزاری خبرآنالین از آخرین قیمت پراید در بازار حاکی از آن است که پراید SE۱۱۱ قیمتی 
در حدود ۱۲۸ میلیون تومان، پراید SE۱۳۱ در حدود ۱۱۲ میلیون تومان، پراید SE۱۳۲ در حدود ۱۱۷ میلیون تومان 

و پراید SE۱۵۱ در حدود ۱۱۴ میلیون تومان دارد.

موبایل های ۲ تا ۳ میلیون تومانی در بازار
قیمت انواع موبایل ۲تا ۳میلیونی در سطح بازار تهران به شرح زیر است.



کارخانه  آروند تاک در اصفهان جهت تکمیل کادر 
خود به یک نفر  بازاریاب حرفه ای برای  تجهیزات یکبار 

مصرف پزشکی و محافظت فردی نیازمند است.
 شرایط: با حداقل 3 سال سابقه کار

مزایا: حقوق ثابت+ ایاب و ذهاب و پورسانت
  تلفن: 09375644873 

AI نیروی خانم  مسلط به فتوشاپ و ترجیحا
 ساعات کاری 9:30 الی 17

 حقوق بر اساس تجربه ، عالقه ، سلیقه و تسلط شما به 
کار تعیین میگردد )حقوق و مزایای عالی(

 محل کار: محدوده بلوار ملت
متقاضیان واجد شــرایط می توانند رزومه خود را به 
شماره اعالم شده ارسال و یا با شماره تلفن مندرج در 

آگهی تماس حاصل نمایند.)ساعات تماس 9 الی 18(
09380574754  

shayan.aboutalebi@gmail.com

  ویزیتور داروخانه
جنسیت: خانم/آقا

حداقل 2 سال سابقه کار
حقوق اداراه کار + پورسانت + هزینه ایاب و ذهاب + بیمه

نکته:
جذب نیرو از سراسر کشور میباشد

robinabazar@gmail.com :ایمیل
03136650076 ,03136622880 ,09902429266

مسئول بازرگانی
  نوع همکاری: تمام وقت

  آشنایی به امور اداری و کامپیوتر
  توانایی انجام امور گمرکی

  توانایی انجام امور حمل و نقل بین الملل
  مسلط به زبان انگلیسی

  روابط عمومی باال
  حقوق توافقی و بر اساس توانایی خواهد بود.

03135720094 ،09158304149 
03135720095

 انباردار
- حداکثر سن 40 سال

- تحصیالت فوق دیپلم به باال
- آشنا با اصول انبارداری و نرم افزار

- محل کار : محدوده شاهین شهر
- حقوق ثابت+ بیمه

estekhdam.parsiankala@gmail.com :ایمیل
تلفن: 09120910161, 09130190301

تعدادی  کارگر ساده
حقوق و مزایای عالی + بیمه + جای خواب

 جهت نگهبانی
 مجموعه بین راهی نطنز     09133110641

فروشنده آقا
  نوع همکاری: تمام وقت، پاره وقت

  نیروی جوان،   مجرب در زمینه پوشاک مردانه
  ترجیحا ساکن محدوده میدان شهدا اصفهان

  حقوق و مزایای عالی
)Whatsapp( 09133179348 

 ** صندوقدار خانم
** کارگر ساده آقا یا خانم 
 جهت کار در  فروشگاه میوه 

  محدوده خیابان  امام خمینی     09132265414

  بوتیک مخمل )پوشاک زنانه (
** فروشنده )خانم(

** کارمند )آقا (
با حقوق عالی و پورسانت  و مزایا

ساعات کاری :9:30الی 14:00  و 16:30 الی 23:00
09132000040

 استخدام  نیرو )ترجیحا  آقا(، تمام وقت
word، Excel ،مسلط به امور تایپ   

   حداکثر سن: 30 سال
   حداقل مدرک تحصیلی:  لیسانس

  محدوده:  خیابان امام خمینی
حقوق و مزایا: طبق اداره کار+بیمه

ارسال رزومه :  09014540324

   منشي تلفني خانم،  در محیطي کامال زنانه و امن
 با در امدي باال ،  تماس فقط ساعت اداري 

 شرایط سني از 20 سال به باال
09022333927  ،03133357113

بازاریاب و ویزیتور حضوری آقا
  نوع همکاری: تمام وقت

  حداکثر 35 سال
  جهت امور فروش از ســاعت 9:00 الی 13:30 و 16:30 

الی 20:00
  حقوق و مزایای وزارت کار،   بیمه

03132255150 ،)Whatsapp( 09225462810 

به یک نفر  فروشنده)آقا( دریک  فروشگاه معتبر در 
محدوده سیتی سنتراصفهان  نیازمندیم.
شرایط: آشنایی با مبلمان و دکوراسیون

تلفن: 03136550505 

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

  فروشنده خانم، کار در  فروشگاه  پوشاک بچگانه
 حقوق : 1/500 میلیون 

فقط نیمه وقت  عصر ، کار : 5عصر تا 9شب 
36292131   ، 09131706018
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

استفاده از پرینتر های سه بعدی در ساختمان سازی
موسس یک استارت آپ از تولید پرینتر های سه بعدی خبر داد که می توان به کمک آن ها در کمترین زمان 

با کیفیت ترین ساختمان ها را ساخت.
امین کاشفی موسس یک استارت آپ، اظهار کرد: در حال حاضر با کمک پرینتر های سه بعدی تولید شده 

در مجموعه ما در کمترین زمان ممکن می توان خانه هایی با کیفیت بسیار باال ساخت.
این فناور ادامه داد: در دنیا برای مدیریت بحران و در زمان حوادث طبیعی با اســتفاده از این پرینتر ها در 

کوتاه ترین زمان ممکن برای افرادی که خانه هایشان تخریب شده است، ساختمان سازی می کنند.
او افزود: به کمک پرینتر های ما با هزینه ای کم می توان خانه هایی با کیفیت ساخت. هم اکنون به جز قسمت موتور ۹۰ 

درصد این پرینترها بومی سازی شده است. ما پرینتر سه بعدی را در ابعاد یک در یک تولید کرده ایم اما برای تولید در ابعاد بزرگتر 
نیازمند سرمایه بیشتری هستیم. کاشفی گفت: قیمت این پرینتر بستگی به ابعاد آن دارد و قیمت حداقل ابعاد آن، حدود یک میلیارد تومان 
است. البته رقیب خارجی همین پرینتر، در  ابعاد یکسان تقریبا معادل ۴۷ میلیارد تومان است و محصول ما  صرفه جویی ارزی قابل توجهی دارد.

این فناور گفت: این پرینتر قابلیت اتصال به تلفن همراه را نیز دارد و شما می توانید با قرار دادن نقشه در تلفن طی ۴۸ ساعت با استفاده از پرینتر 
سه بعدی خانه ای را بسازید.

سابقه پرداخت حقوق یا هرگونه 
فیش مالی باید در بخش 

حسابداری ثبت شود. این امر 
از سوی برندهای بزرگ در قالب 

فایل  های فضای ابری صورت می 
 گیرد. کسب و کارهای کوچک در 

اغلب مسیر توسعه  شان نسبت 
به این امر توجهی ندارند

،،
marketingforce :منبع

یادداشـــت
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مدیرعامل گرین وب در اختتامیه رویداد لیبتک 2 عنوان کرد

بازار استارت آپ های پردازش گرافیکی 10 برابر خواهد شد

اختتامیه دومین رویداد لیبتک توسط سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران و با حمایت هلدینگ دانش بنیان 

گرین وب روز شنبه یک خرداد 1400 برگزار شد.

در ابتدای مراسم نرگس محمدی نژاد، CTO اســتارت آپ ایران جی پی یو در 
خصوص نقش گرین وب در این رویداد گفت: این رویداد با همکاری کتابخانه ملی و 
با هدف تسهیل چالش های شناسایی موضوع متون در منابع کتابخانه ای و آرشیوی 
یا به عبارت دیگر فهرست نویسی تحلیلی با کمک هوش مصنوعی، برگزار شد. به 
این صورت که بتوان موضوعات و عناوین مطرح کتابخانه را تشخیص داد و اسناد 
را بتوان بررسی کرد. حدود ۴۰ الی 5۰ شــرکت کننده داشتیم در این رویداد که 

شرکت دانش بنیان گرین وب به عنوان حامی در این رویداد حاضر شد و 
زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری این رویداد را تأمین کرد.

وی در ادامه درباره سرویسی که به شرکت کنندگان ارائه شده است افزود: 
زیرساختی که ما دراختیار تیم های شرکت کننده لیبتک قرار داده ایم، 
زیرســاخت پردازش گرافیکی با مدرن ترین و قوی ترین سیســتم های 
پردازشی بوده که با جدیدترین مدل های کارت گرافیک گرین گرین وب 
انجام شده است. در این رویداد، گرین وب سرویس پردازش گرافیکی در 
اختیار شرکت کنندگان قرار داد و در این سه ماه شرکت کنندگان مختلفی 

توانستند از این سرویس استفاده کنند.

   آینده استارت آپ های پردازش گرافیکی
مهدی محمدی مدیرعامــل هلدینگ گرین وب با اشــاره به اینکه ایران 
GPU که یک اســتارت آپ SBU در این هلدینگ است تصریح کرد: 
امروزه با توجه به پیشــرفت علــم و تکنولــوژی و کاربردهایی که هوش 
مصنوعی در حوزه های مختلف مثل IOT، بالکچین، رمزارزها، بینایی ماشــین، 
فیزیک، آب وهوا و ... دارد نیاز به اســتفاده از سیســتم هایی با پردازش قوی تر به 
جای سیستم های قدیمی مانند CPU به شدت احساس می شود. همچنین در 
حال حاضر با بررسی های انجام شــده در بازار بین المللی میزان درآمد حاصل از 
خدمات پردازش گرافیکی، یا همان GPU در سال جدید میالدی ۷۰۰ میلیون 
دالر محاسبه شده که پیش بینی می شــود این در آمد تا سال 2۰25 به ۷ میلیارد 
 )gpu( دالر برسد. سرویس های پردازش موازی که بر بستر پردازنده های گرافیکی
ارائه می شوند مهمترین زیرســاخت برای پیاده سازی پروژه های هوش مصنوعی 

در کشور است.

به گفته محمدی ایران جی پی یو با همیاری هلدینگ گرین وب عالوه بر تمرکز بر 
بازار داخلی کشور درحال برنامه ریزی و مذاکره برای ورود به بازار بین المللی است.

   تقدیر از برگزیدگان لیبتک
در بخش اول مراسم پس ارائه توضیحات درباره مسابقه و چگونگی امتیازدهی به 
شرکت کنندگان، چهار شــرکت کننده منتخب به ارائه مدل های خود پرداختند. 
در اختتامیه لیبتک 2 عالوه بر اینکه داورانی به صورت حضوری در مراسم بودند و 
سؤاالت و نظرات خود را بیان می کردند تعدادی نیز به صورت آنالین به ارائه نظران 
خود پرداختند و در بخش دوم مراســم پیش از اعالم نهایی برنده لیبتک 2، مظفر 
پاسدارشیرازی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران با ارائه گزارشی از برنامه ای که در ســه سال گذشته در زمینه فناوری داشته 
اند، گفت: پس از امضا تفاهم نامه همکاری با وزارت ارتباطات و به دنبال آن تفاهم 
نامه با معاونت علم و فناوری، یک برنامه نوآوری را برای سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی تنظیم کردیم. تیر ۹۹ مرکز نوآوری و توسعه کسب وکارهای داده محور افتتاح 
شد که این مرکز به عنوان بازوی تعامل سازمان با گروه های فناور و یا استارت آپ ها 
به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بهمن ماه سال گذشته نیز اولین سامانه پردازش 

خودکار با هوش مصنوعی در کتابخانه ملی را افتتاح کردیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم تا با کمک هوش مصنوعی کیفیت 
و دقت را ارتقا و تقویت کرده و به سهم خودمان به توسعه هوش مصنوعی در زبان 

فارسی کمک کنیم.
در پایان از بین چهار شرکت کننده، نفر اول انتخاب شد و عالوه بر اهدا 5۰ میلیون 
تومان هدیه نقدی، امکان عقد قرارداد با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای 

پیاده سازی و توسعه طرح های مرتبط با این سازمان فراهم خواهد شد.

بانک و صنعت
گــــــزارش

استارت آپ

هشت توصیه مهم برای مواجهه با مشتریان خشمگین؛

به وقت عصبانیت

شما می تواند با کسی که 
مشکلی دارد همدلی 

کنید، اما در معامله 
همدلی باید در راستای 
دستیابی به اهداف شما 

باشد. خود را به جای 
مشتری قرار دهید

اگر کارها به خوبی پیش برود خدمات شــما مطلوب به 
نظر می رسد. اما اگر مشکلی ایجاد شود و یک مشتری 
خشمگین شــود چه باید کرد؟ در این مواقع است که 
کیفیت خدمات شما مشــخص می شود. اگر بتوانید به 
خوبی از عهده این گونه موقعیت ها برآیید می توانید 

مشتریان خود را برای مدت طوالنی نگه دارید.

با بــه کار بــردن الگوی 
حــل مشــکل می توانید 
موقعیت هــای چالــش 
برانگیز را بــه خوبی حل 
و فصــل کنیــد. در این 
اینجا هشــت توصیه ارائه 
می کنیم تا با عمل به آن ها 
احتمال یافتن راه حل های مناسب در 

موقعیت های دشوار افزایش یابد.

   آرامش خود را حفظ کنید
زمانی که یک مشتری دچار احساسات 
شدیدی است ساده ترین کار این است  
که حالت تدافعی بگیرید. اما این رفتار نه 
برای شما مفید است و نه برای مشتری 
. حالت تدافعی شــما موجــب افزایش 
تنش می شــود. در عوض توجه خود را 
از احساسات خود برگرفته و بر احساسات 
و بیانات مشتری تمرکز کنید. با این کا ر  
می توانید به گونه ای موثر به سخنان او 
گوش کنید و در نتیجه نیازی نیســت 

حالت تدافعی به خود بگیرید.

   به حقایق و عواطف موجود در پیام 
دقت کنید نه به نحوه ارائه آن

این توصیه نیــز همانند توصیه قبلی بر 
ضرورت گوش دادن موثر تاکید می کند. 
در اینجا باید ســعی کنید به حقایق  و 
عواطف نهفته در کالم او پی ببرید. اگر 
توجه خود را بر نحوه ارائه پیام متمرکز 
کنید محتوی اصلی پیام نادیده می ماند. 
هدف شــما در مکالمه  باید درک کامل 
محتوای پیام شــامل حقایق و عواطف 

باشد.

   با یکدیگر مشارکت داشته باشید
در هنگام بروز مشکل افرادی که خدمات 
ارائه می کنند گاهی مشتری را به دیده 
مشکل می نگرند . در نتیجه توجهی به 
مشکل مشتری ندارند. چنین رویکردی 
موجب بروز تعامالت خصمانه می شود و 

شما در مقابل مشتری قرار می گیرید.

به جای ان به این فرمول دقت کنید: شما 
+ مشتری در مقابل مشــکل . با چنین 
رویکردی مــی توانید به کمک یکدیگر 
به حل مشکل بپردازید  و این رویکردی 

مشارکتی و مثبت است.

   از دستورالعمل های حل مشکل 
پیروی کنید و در مقابل آن ها انعطاف 

پذیری نشان دهید
ابزارهایی که در این تعامالت همواره به 

کار می روند عبارتند از :
گوش دادن فعاالنه همراه با همدلی

سخن گفتن قاطعانه و به شیوه ای مثبت
حل مشکل با تمرکز بر راه حل

   تعامل را شخصی و دوستانه کنید
نام مشتر ی را پیدا کنید و هنگام تعامل 
به کار ببرید . شما نیز خودتان را معرفی 
کنید . در این حالت شما دو نفر هستید که 
نام یکدیگر را می دانید  و سعی دارید  با 
مشارکت یکدیگر  به رفع مشکل بپردازید 

.

   اگر به کمک نیاز دارید بگویید
اگر یقین ندارید که چگونــه می توان 
مشکل مشــتری را برطرف کرد خود را 
تحت فشار نگذارید . اگر تعهداتی بدهید 
که نتوانید به آن ها پای بند باشید مشتری 
را ناراحت می کنید. از ســوی دیگر اگر 
ندانید باید چه کار کنید و به این علت به 
مشتری پاسخ منفی بدهید خود مانعی 

بر سر راه  حل مشکل به وجود آورده اید.

   اگر علت بروز مشکل اشتباه یکی 
از کارکنان است صادقانه از مشتری 

عذر خواهی کنید
ســپس توجه خود را بر بهترین اقدامی 
که می توانید برای جبران اشتباه انجام 
دهید متمرکز کنید. از انتقاد از کارکنان 
یا دپارتمان های دیگر برای بوجود آوردن 
مشکل خودداری کنید. در نظر مشتری 
شما نماینده کل ســازمان هستید . اگر 
مشــتری ببیند که از ســازمان انتقاد 
می کنید تمایل به دریافت خدمات شما 

نخواهد داشت.

    به شیوه ای مثبت و مفید با خود 
حرف بزنید

اغلب مردم با خودشان حرف می زنند.  
اگر شــما این کار را مــداوم و با صدای 

بلند انجام دهید ممکن است دیگران به 
سالمت عقل شما شک کنند . اما با خود 
سخن گفتن فعالیتی طبیعی است که نام 

آن اندیشیدن است .
اگر با خود به شــیوه ای مثبت ســخن 
بگویید به خود پیام هایی می دهید که 
به شما کمک می کنند در تعامالت تان 
د رمسیر مثبتی حرکت کنید . باید سعی 
کنید پیام های مناسبی از قبیل تمرکز 
کردن و یا گوش بــده  بیابید و در جهت 

مثبتی از آن ها استفاده کنید .

   گام های موثر بــرای معامله با 
مشتریان سخت گیر

جمله»همیشه حق با مشتری است«، 

برای همه ما آشناست. این جمله به نظر 
عالی می رسد، اما لزوماً درست نیست. 
مطمئناً مشــتریان شــما دچار اشتباه 
هم می شــوند. جمله درست این است؛ 
»مشــتری همیشه مشــتری است«. 
اگرچه او می تواند به شدت دچار اشتباه 
باشد، موقعیت وی به عنوان مشتری )و 
منبع معیشت شما( دیکته می کند که 
شــما به طور موثری با او ارتباط برقرار 
کنید. چگونه می توانید بر خشم، ترس 
یا تفاوت های شــخصیتی که منجر به 
اصطکاک می شــود، غلبه کنید؟ یکی 
از رایج ترین دالیلی که مشتری به شما 
مراجعه می کند می تواند ناشــی ادراک 
 او از تعامالت شما و نحوه برخورد با آن ها

 باشد. مهارت های ارتباطی زیر را امتحان 
کنید تا مذاکرات دشــوار خود را هموار 

سازید.

   گوش دادن
درست گوش دادن هنری پنهان در هر 
فرهنگی اســت. اما به منظور برقراری 
ارتباط موثر با یک مشتری سخت گیر، 
این کار ضــرورت پیــدا می کند. یک 
شنونده خوب، قلب و ذهن خود را درگیر 
موضوع می کند. او اجــازه نمی دهد که 
غافلگیر شود، اما بر روی حرف های طرف 
مقابل تمرکز می کنــد. او قبل از این که 
صحبت های طرف مقابل کامل نشــده 
جواب نمی دهد. همچنین ظاهر تدافعی 

به خود نمی گیرد.

     همدلی کردن
شما می تواند با کسی که مشکلی دارد 
همدلی کنید، اما در معامله همدلی باید 
در راستای دستیابی به اهداف شما باشد. 
خود را به جای مشتری قرار دهید. آیا اگر 
یک محصول یا خدمات انتظارات شما را 
پاســخ ندهد، ناراحت، عصبانی یا حتی 

مضطرب نمی شوید؟

   پذیرفتن
آنچه را که مشتری می گوید بپذیرید، هر 
چند که به نظر شما اشتباه باشد. مشتری 
فکر می کند حق با وی است و درک این 
موضوع مهم ترین چیز است. اگر او تصور 

کند که شــما او را قبول می کنید و به او 
اعتقاد دارید، احتمال بیشتری دارد که 
او را آرام کنید و به نقطه  مشترکی برسید.

   احترام گذاشتن
اگر مشتری از شما احترام ببیند، احتماالً 
با شما محترمانه برخورد خواهد کرد. اگر 
مشتری احساس کند مورد بی احترامی 
قرار گرفته است، آن را متخاصمانه تفسیر 
خواهد کرد. به یاد داشــته باشید، شما 
می توانید چیزی را از هر کسی بدون در 
نظر گرفتن سطح تحصیالت، وضعیت 
مالی یا ظاهر فیزیکی یاد بگیرید. هرکس 

بخاطر انسان بودن در خور احترام است.

   مذاکره کردن
اگر شما به طور موفقیت آمیزی مراحل 
گوش دادن، همدلــی کردن، پذیرفتن 
و احترام گذاشتن را پشت سر گذاشته 
باشید، راه را برای مذاکره هموار کرده اید. 
در واقع به مشــتری کمک کرده اید تا 
به این عقیده برســد که شما طرف وی 
هستید. در این حالت مشــتری آماده 
این است که دســت از تخاصم برداشته 
و با این عقیده که شما با عدالت، صداقت 
و امانت با او رفتار خواهید کرد به مذاکره 
وارد می شــود. در نهایت ســعی کنید 
مشکل مشــتری را در یک جلسه حل 
کنید. هر چه زودتر این کار انجام شود، 
 مشتری حس بهتری در معامله با شما

 خواهد داشت.
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