
ارتباطــــات آبفــــا

مجید سلطانی مطرح کرد ؛ 

افزایش دو میلیون پورت خط پر سرعت تا پایان سال ۱۴۰۰
اهدای تندیس »سه شنبه های شادآبی« به مدیر کل دفتر روابط عمومی شرکت مهندسی 

آبفای کشور
مجیــد ســلطانی، 
مدیرعامل شــرکت 
مخابرات ایران درباره توسعه این شرکت 
و تعرفه خدمات مخابراتی موضوعاتی را 

بیان کرد.

شرکت مخابرات ایران بزرگترین شرکت ارتباطی 
کشور است و از سال ۱۳۵۰ مشغول به کار است. 
مدت زیادی را به عنوان شرکتی دولتی فعالیت 
کرده و در سال ۱۳۸۸ این شــرکت در راستای 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی 
آمد. این شرکت برنامه هایی برای توسعه هرچه 
بهتر، تغییر تعرفه های خدماتــی و همکاری با 

شرکت های دانش بنیان در نظر دارد.

   توسعه در مخابرات امری مهم و ضروری
مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، 
ضمن بازدید از باشگاه خبرنگاران جوان با مدیران 

و خبرنگاران صحبت کرد. 
وی در این گفت وگو درباره توســعه این شرکت 
و برنامه هایشان در ســال جاری گفت:   در این 
۶ ماهی که من مدیرعامل شرکت مخابرات شدم 
برنامه های خــاص خــودم را دارم و برنامه های 
مدیران قبلی که در جهت اعتالی شرکت هست 
را نیز ادامه می دهم. ما در حوزه توسعه این شرکت 

کار هایی را باید انجام بدهیم.
 برنامه راهبردی ۵ ســاله ای که تدوین شده بود 
تا پایان سال ۱۴۰۰ را پوشش می دهد. ما اولین 
گامی که برداشتیم مطالعه این راهبرد های تدوین 
شده و بررسی اجرایی شدن این راهبرد ها بود. ما 
باید حتما برنامه راهبردی ۳ سال دیگری با توجه 
به راهبرد های قبلی تدوین می کردیم. ما درحال 
تدوین برنامه سه ساله خود در جلسات با کمیته 

راهبردی هستیم. 
وی افزود:   همچنین باید سیاست دیگری برای 
سال ۱۴۰۰ هم تدوین می کردیم، سیاست ها بر 
اساس راهبرد ها مشخص شده و طرح های سال 
۱۴۰۰ شرکت هم به صورت کلی برای شرکت 
مخابرات شــامل اینکه چه کاری و به چه میزان 
و در چه بخش هایی باید توســعه داشته باشیم، 
تدوین شده است. ما برنامه های اجرایی استان ها 
را هم تدوین کردیم. ما براساس برنامه ای مدون 
کار می کنیم، براســاس اولویت هایی که داریم 
اعتبارات را تخصیــص می دهیم و طبق همین 
اولویت ها پیش می رویم. ما براساس منابع موجود 
تجهیزات و منابع را در اختیار استان ها و معاونت ها 

قرار می دهیم.  
مهندس سلطانی در ادامه گفت:   مسئله ای هست 
که شرکت مخابرات به علت سیاست های غلطی 
که در این حوزه ابالغ شــده با کمبــود درآمد و 
افزایش هزینه مواجه است. این موضوع در بخش 
توسعه اثر گذار بوده است. ما در سال ۱۴۰۰ باید 
بخشی از عقب ماندگی ها را جبران کنیم. جبران 
همه این عقب ماندگی ها به منابع زیادی احتیاج 
دارد. مــا تقریبا حدود ۲۰ هــزار میلیارد تومان 
کمبود هزینه داریم. ما ســعی کردیم در ســال 
جاری با مصوبه هیئت مدیــره و برنامه هایی که 
ارائه شده چیزی حدود ۴۵۰۰ تا ۵ هزار میلیارد 
تومان بودجه برای توسعه اختصاص دهیم. از نظر 
آماری هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۰ افزایش 
دو میلیون پورت خط پر سرعت برای هموطنان 

است و امیدواریم که این هدف محقق شود.  

    اختیاراتی که به مدیران استانی داده شد
رئیس شرکت مخابرات در خصوص تاثیر مناطق 
و مدیران استانی مخابرات در پیشرفت و توسعه 
این شرکت در ســال ۱۴۰۰ گفت:  قبال یکی از 
مشکالت مخابرات این بود که اختیارات از مدیران 
استان ها سلب شــده بود. اینکه شرکتی به این 
بزرگی در کشــور به صورت متمرکز اداره شود 
اشتباه است. یکی از کارهای ما در مخابرات بحث 
تدوین دستورالعمل اختیارات به مدیران استانی 
بود که مورد استقبال آن ها نیز قرار گرفت. وقتی 
مدیر باالدستی از مدیران مناطق خود انتظار کار 
و فعالیت دارد، باید اختیارات الزم را نیز به آن ها 
بدهد و تمام تالش را بکند مدیــران و معاونین 

استانی بدون دغدغه کارشان را انجام بدهند. 
یکی دیگر از بحث های ما در مخابرات مشارکت 
در تهیه این طرح ها بود. بحث طراحی و تدوین 
از باال به پایین نبود. ما مدیران و معاونین استان ها 

را نیز در تدوین این طرح ها شــریک کردیم و از 
آن ها کمک گرفتیم تا ایده هایشان را با ما مطرح 
کنند. این موضوع بازخورد بسیار خوبی را از سمت 
مدیران به همراه داشت. اجرایی شدن بخشی از 
این طرح ها در برخی از استان ها آغاز شده، ما موانع 

را از سر راه اجرایی کردن این طرح ها برداشتیم. 
موانعی مانند بازسازی خطوط فیبری، خطوط 
مسی و کابلی انجام شــده و امید داریم در سال 
جاری تحول بزرگی را در سطح مخابرات داشته 

باشیم.  

   تعرفه های مخابراتی
پشتیبانی از هر پورت خط تلفن در کشور برای این 
شرکت ۲۱ هزار تومان هزینه دارد و فقط از سمت 
مشتری ۵ یا ۶ هزار تومان هزینه پشتیبانی دریافت 
می شود. سلطانی درخصوص افزایش این تعرفه ها 
گفت:   ما از سال ۱۳۸۸ و قبل از آن افزایش تعرفه 
خطوط تلفنی نداشتیم. عالوه بر این سیاست هایی 
نیز تدوین شد که برای ما بار مالی داست و منابع 
را محدود کرد. ما شــرکتی خصوصی هستیم و 
باید حواسمان به هزینه ها باشد. وقتی هزینه ها 
برای ما باال می رود و نحوه جبران تشخیص داده 
نمی شود هر شرکتی که باشــد با کمبود درآمد 
مواجه می شود. سیاست متناسب سازی درآمد 
و هزینه با حاکمیت است. اگر این تناسب به هم 

بخورد شرکت ها دچار مشکل می شوند.  

ICT فعالیت کارخانه های   
وی در خصوص فعالیــت کارخانه های ICT در 
کشور توضیح داد:  در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد 
از ظرفیت این شرکت ها در کشــور فعال است. 
موضوع تعرفه ها فقط به ضرر شرکت مخابرات، 
زیرســاخت و مردم نیســت و ضربه به کل این 
صنعت است. اگر هزینه خطوط تلفن های ثابت 
در کشور های دیگر به سمت رایگان شدن می رود، 
هزینه تعریف باند پهن بســیار بیشتر است. ما 
در مقایسه با کشــور های دیگر هزینه کمتری 
دریافت می کنیم. ما مدتی قبل با شورای رقابت 
جلساتی داشــتیم و فرمول هایی نیز به تدوین 
رســید که امیدواریم این فرمول در کمیسیون 
تنظیم مقررات عددگذاری شود و وضعیت شرکت 
مخابرات بهتر شــود. ما دارایی هایــی داریم که 
آن ها را در جهت توســعه و پیشرفت شرکت به 
حرکت در می آوریم. در خواســت ما این است 
که سیاستگذاران وظیفه خود را در این خصوص 

انجام دهند.

پویش »ســه شنبه 
های شــادآبی«  به 
منظور نهادینه سازی وگسترش فرهنگ 
مصرف بهینه آب میان نســل جدید و 

آینده ساز کشور طراحی شده است.

تندیس »سه شنبه های شادآبی« به مدیر کل 
دفتر روابط عمومی و ارتباط مردمی شــرکت 

مهندسی آبفای کشور اهدا شد.
همزمان با اهدای این تندیس، طرح ملی شدن 
برنامه »سه شنبه های شاد آبی« به دفتر روابط 
عمومی و ارتباط مردمی شــرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور پیشنهاد شــد تا دیگر 
شرکت های آب و فاضالب نیز اجرای این برنامه 

را در دستور کار قرار دهند.

برنامه آموزشــی »سه شــنبه های شادآبی« 
برمبنــای تفاهم نامه همــکاری میان آبفای 
استان اصفهان، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و اداره کل آموزش و پرورش استان 

اصفهان در سال تحصیلی گذشته اجرا شد.
رئیس آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: پویش »سه شنبه های 

شادآبی« به منظور نهادینه سازی وگسترش 
فرهنگ مصرف بهینه آب میان نسل جدید و 

آینده ساز کشور طراحی شده است.
محسن شفیعا افزود: در سال تحصیلی گذشته 
برنامه های متنوع با موضوع مدیریت مصرف 
آب، در شبکه شاد و دیگر شبکه های آموزشی 
در اختیار آموزش و پــرورش و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان قــرار گرفت و این 
روند در سال تحصیلی پیش رو نیز ادامه خواهد 

داشت.
وی ادامه داد: آگاهی بخشــی و ارتقای دانش 
کودکان و نوجوانان نسبت به مقوله مدیریت 
مصرف آب با تدویــن و انتشــار محتواهای 
آموزشی متناسب با گروه هدف، از دیگر اهداف 

اجرای پویش »سه شنبه های شادآبی« است.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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قیمت 2۰۰۰ تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

حماسه سازی دوباره مردم نصف جهان در انتخابات 1400؛

اصفهانی ها:   شهر و کشورمان را آبادتر می خواهیم  
حضور پرشور و نشاط مردم اصفهان در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا، 

هوای پل خواجوی اصفهان و میدان نقش جهان را دگرگون کرد 2 ادامه در صفحه 

بازار طال و سکه 1400/3/27 ساعت 20:05

 
در آستانه  فصلی 

نو در بورس
دورنمای بورس طی ۴یا ۸ســال 
آینده چگونه خواهد بود؟ مهم ترین 
گزاره هایی که دولــت آینده در 
مواجهه با بازار سرمایه باید مورد 
توجه قرار دهــد، کــدام موارد 
هستند؟ نحوه کنشگری فعاالن 
بازار ســرمایه چگونه باید باشد؟ 
این پرســش ها و پرسش هایی از 
این دســت این روزها در آستانه 
تغییر دولت در فضای عمومی و 
محافل اقتصادی کشــور مطرح 
هستند. شخصا معتقدم با توجه به 
دو قانون مناسبی که در خصوص 
بازار سرمایه وجود دارد که یکی 
قانون توســعه بازار اوراق بهادار و 
دیگری نیز قانون توســعه ابزارها 
است، حقیقتا مشــکل و کمبود 
قانونی در بازار سرمایه کشور وجود 
ندارد. در واقع نقشــه راه تقنینی 
کشــور کمبود خاص و ویژه ای را 
احســاس نمی کند و می توان با 
ظرفیت های موجــود این بازار را 
به سمت ثبات هدایت کرد، البته 
این این معنا نیست که مشکالت 
مدیریتی در بازار ســرمایه کشور 
وجود ندارد و کاستی هایی در این 

حوزه اقتصادی وجود ندارد. ...

علیرضا توکلی| فصل تجارت
یادداشـــت
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2 ادامه در صفحه 

2

اولین روزنامه 

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:  

خروج از وضعیت 
قرمز کسب و کار

         برای نخستین بار در پنج سال اخیر شاخص محیط کسب و کار استان نسبت به میانگین این شاخص در کشور 
وضعیت مطلوب تری یافت و از وضعیت قرمز خارج شد

7

 دریافتی بازنشستگان با 9۰ درصد حقوق
 و فوق العاده شاغالن همتراز می شود

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,906,00010,885,000قدیم

سکه طرح 
10,631,00010,731,000جدید

5,900,0006,000,000نیم سکه

3,775,0003,875,000ربع سکه

2,312,0002,367,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,622,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,654,4001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,620,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,420,6001,373,900 عیار
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بررسی عملکرد استارت آپ های گردشگری زیر سایه سنگین کرونا: 

۱۴۰۰، یک شروع تازه؟
در بین کسب و کارهای 
آنالین، موارد زیادی در 
برابر کرونا آسیب دیدند؛ 
گزارش  ماه های اولیه شیوع 
ویروس کرونا نشان می داد تعداد 
زیادی کسب و کار در برابر کرونا آسیب 
جدی دیده اند و تعدیل نیروها در آغاز نوروز 
۹۹ )زمان شیوع ویروس( حکایت از نگرانی 
کسب و کارها برای آینده کاری شان...

شنبه| 29 خرداد ۱۴۰۰| ۱9 ژوئن 2۰2۱ | 8 ذی القعده ۱۴۴2 | سال سوم| شماره 8۰6|  صفحه اول

آگهـی مزایـده

نوبت اولآگهـی مزایـده

فرهاد عرب بافرانی - رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا

علیرضا اطهری فر - شهردار ورنامخواست
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اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا در نظر دارد دو باب مغازه از مسجد سید اسماعیل میربد واقع 
در خیابان ولیعصرشرقی، فرعی 11، یک درب باغ از موقوفه حاج محمد جعفر ولد آقا حسن واقع در صحرای 
مهرقویه ، یکباب مغازه مربوط به امامزاده شــاهرضا واقع در بازارچه امامزاده، یکباب مغازه مربوط مهدیه شهرستان 
دهاقان، یک قطعه ملک جهت استفاده پارکینگ از موقوفه محمد جعفر واقع در ورودی بازار شهرضا، یک باب گاراژ 
تعمیر ماشین از موقوفه رضا واقع در بلوار آیت اله مطهری، یک باب مغازه مربوط به موقوفه تاجماه توکلی واقع در بلوار 
امام خمینی نبش فرعی 11، دو سهم آب قنات جوی باال دهاقان از موقوفه اسداله زین العابدینی، سی و هفت سهم آب 
صحرای فضل آباد از موقوفه محمد صادق امین باشیا، یک باب پارکینگ مربوط به امامزاده شاهرضا واقع در ورودی ضلع 
شرقی امامزاده را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/03/26 الی 1400/04/13 
از محل بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف مراجعه و یا با شماره تلفن های 53243264 - 53227246 

تماس حاصل فرمایند. 
تاریخ بازگشایی پاکت ها و برگزاری مزایده روز دوشنبه 1400/04/14 خواهد بود. 

شهرداری ورنامخواست به استناد مجوز شماره 65 مورخ 1400/03/18 شورای اسالمی شهر در 
نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی به مساحت 192 مترمربع 
به آدرس ورنامخواست، بلوار شهید کرباسیان، نبش خیابان دنا از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 
لذا عالقمندان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده تا تاریخ 

1400/04/15 به واحد مالی شهرداری ورنامخواست مراجعه فرمایند. 
تلفن تماس: 03152251030 داخلی 23
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با هدف تسریع در مبادله مرسوالت پستی 
بین اســتان های غربی و شــرقی کشور، 
آیین افتتاح خط مبادله مســتقیم پســتی 
اراک- اصفهان و اراک- خــرم آباد )و بالعکس( 
با حضور معاون وزیر ارتباطــات، عضو هیئت مدیره و معاون فنی و 
بازرگانی شرکت ملی پست و جمعی از مسئوالن استانی به صورت 

ویدئوکنفرانس در اداره کل پست استان مرکزی برگزار شد.
مدیرعامل شرکت ملی پست با قدردانی از مسئوالن استانی به منظور 
راه اندازی  خطوط مستقیم پستی با تاکید بر توسعه خدمات پستی بر 
مبنای اصل مشتری مداری، گفت: بسیار خرسندیم در مدتی کوتاه با  
تغییرات انجام شده و افزایش هاب های پستی در سطح کشور شاهد 

افزایش ترافیک مرسوالت پستی و رضایتمندی مشتریان بوده ایم.
سبحانی فر با اشاره به شرایط بحرانی جامعه و نیاز بیشتر مردم به 

خدمات پستی از استمرار سرعت بخشی به  اصالح فرایندها خبر داد و 
افزود: راه اندازی خطوط مستقیم پستی به منظور تحقق بیشتر مولفه 
های سرعت، دقت وامنیت به عنوان مهمترین ارکان شبکه پستی 
یکی از اقداماتی اســت که در دستور کار شبکه پستی قرار گرفته و 
همراه با تغییرات بنیادی در سایر بخش ها، به سرعت درسطح کشور 

در حال انجام است.
وی افزود: کاهش مدت سیر مرسوالت پستی و صیانت از امانات با 
جلوگیری از آسیب های احتمالی در جابجایی ها از نتایج راه اندازی 
این خطوط است که منجر به رضایتمندی و آسودگی خاطر مشتریان 

می شود.
به گزارش اداره کل پست استان اصفهان، معاون وزیر ارتباطات با بیان 
اینکه با راه اندازی خطوط جدید پستی، مردم می توانند به سهولت 
مرسوله های خود را به شبکه پستی کشور به عنوان امانتدار همیشگی 

خود بسپارند، خاطر نشان کرد: به مردم اطمینان می دهیم که خدمات 
این شرکت با استفاده از ظرفیت های پست خدمات شهری و توزیعی و 

دیگر موارد در حداقل زمان به متقاضیان ارائه شود.
رئیس هیات مدیره شرکت ملی پست با اشاره به اجرای طرح تحول 
و بازنگری در زیرساخت های شبکه پستی از مکانیزاسیون هاب های 
پستی خبرداد و گفت: تا کنون تعداد دو هاب هوشمندسازی شده 
است و تجهیز چهار هاب به سورتینگ مکانیزه نیز به سرعت در حال 

پیگیری و در دست اقدام است.
وی افزود: افزایش ۳۰ درصدی ناوگان حمل و نقل برون شهری شبکه 
پستی کشور، راه اندازی خطوط مستقیم جهت مبادله امانات پستی 
در سطح کشور و خرید تجهیزاتی چون ترولی و باکس های امانات به 
منظور صیانت از بسته های پستی از جمبه موارد در راستای تحقق 

سرعت بخشی و افزایش کیفیت خدمات است.

خط مستقیم پستی اراک – اصفهان و اراک -خرم آباد راه اندازی شد
با هدف تسریع در مبادله مرسوالت پستی بین استان های غربی و شرقی کشور، خط مبادله مستقیم پستی اراک- اصفهان و اراک- خرم آباد 

)و بالعکس( افتتاح شد. ایسنا
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
... دامنه وســیعی از مشکالتی که در 
بازار سرمایه کشور مشاهده می شود، 
مشکالت درونی اســت و مشکالت 
حاکمیتی بارزی در این حوزه مشاهده 
نمی شود. این گزاره در صورتی معنا 
پیدا می کند که همگی یک تعریف 
مشخص از بازار داشته باشیم. از منظر 
من بازار جایی است که فرآیند عرضه 
و تقاضا، قیمت انــواع اوراق بهادار را 
مشــخص می کند. اما در این میان 
ممکن اســت، فردی اعتراض کند 
و این پرســش را مطرح کند که چرا 
بازار ســرمایه کشــور مانند برخی 
برهه ها، رشد 5۰۰درصدی را تجربه 
نمی کند؟ من این کاستی را اشکال 
بازار نمی دانــم و معتقدم ارتباطی با 
فعل و انفعال کلی بازار نــدارد. بازار 
نشان دهنده اقتصاد واقعی یک جامعه 
است و تصویری شــفاف از وضعیت 
کالن اقتصــاد را نمایان می کند. اگر 
اقتصاد واقعی رشد کند و سازوکارهای 
موجود در آن روند منطقی داشــته 
باشد، بازار سرمایه هم رشد می کند.

در نقطه مقابل نیز چنانچه مکانیسم 
بازار در مسیر نوسان و کاهش نزول ها 
قرار داشته باشد، این نوسانات در بازار 
نیز نمایان خواهد شد. اساسا کار اصلی 
یک بازار این است که تصویری شفاف 
و واقعی از فعل و انفعاالت موجود در 
آن بازار را نشان دهد.مانند دماسنجی 
که وظیفه دارد، دمای هوا را در زمان 
گرمی و سردی به درستی نشان دهد. 
دماسنج کاری به علت گرم شدن و به 
علت سرد شدن و نحوه گرما یا سرما 
ندارد؛ یک دماسنج درست کارش این 
است که گرمای هوا شفاف نشان دهد. 
اگر امروز وضعیت بازار سرمایه کشور 
ما و شاخص بورس در شرایط مناسبی 
قرار ندارد و برخی شرکت های بورسی 
از نظر ســودآوری وضعیت ایده آل را 
ندارند، باید در آینده سیاست گذاران 
کالن کشــور مانند مجلس، وزارت 
صمت، وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی 
از طریق تصمیم سازی های درست، 
شاخص های کالن اقتصاد را در نقطه 
مطلوب تری قرار دهند.  در واقع این 
تصمیمات شــمایل کلی اصالحات 
اقتصــادی را شــکل می دهــد که 
سال هاســت یکی از مطالبات جدی 
فعاالن اقتصادی محسوب می شوند. 
شخصا از دولت جدید و جریانی که 
اجرا را به دست می گیرند، توقعی در 
خصوص بازار ســرمایه ندارم. تمام 
مشــکالت موجود در بازار سرمایه از 
طریق سازو کارهایی که در بطن بازار 
وجود دارد، قابل حل هستند. مسائلی 
که در حوزه بورس، بورس ها و نهاهای 
مالی هستند و نیازی به دخالت سایر 
بخش های تصمیم ساز ندارند. بر این 
اساس دولت تنها کاری که در خصوص 
بازار سرمایه باید مد نظر قرار دهد، آن 
است که کاری نکند و اجازه دهد بازار 

روند طبیعی خود را طی کند.
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تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی تا ۱۵ تیرماه
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۱5 
تیرماه تمدید شد. بهروز مهدلو مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: ۳۱ خردادماه پایان مهلت تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( بود، اما با توجه به تصویب ستاد ملی کرونا مهلت 
تسلیم اظهارنامه ها تا ۱5 تیر ماه امسال تمدید شد. او ادامه داد: صاحبان مشاغل حداکثر تا این تاریخ فرصت 

دارند اظهارنامه های مالیاتی ۱۴۰۰ را ارسال کنند و بهتر است افراد ارائه اظهارنامه ها را به روز های آخر موکول 
نکنند. مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان درباره شرایط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 

سال ۱۴۰۰ برای اظهارنامه های مالیاتی نیز ابراز داشت: سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف مانند هرسال بر اساس 
این تبصره توافق نامه ای انجام می دهند که امسال نیز جداول آن ابالغ شده است و مودیان در صورت تمایل می توانند از این 

توافق استفاده کنند وگر نه می توانند از خود اظهاری استفاده کنند. مهدلو با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از اظهارنامه های سال ۱۳۹۸ وارد 
رسیدگی نشد و خود اظهاری مودیان بیش از ۲5 درصد بود، در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد سال ۹۹ برای صاحبان مشاغل، 
گفت: بنا به اختیاراتی که تبصره ماده ۱۰۰ به سازمان امور مالیاتی داده است این سازمان می تواند مالیات گروه هایی از مشاغل را به صورت مقطوع 

تعیین کند که تکالیفی از جمله تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک از مودیان برداشته می شود.

استان اصفهان جایگاه سوم فروش کتاب کشور در طرح بهارانه
استان اصفهان بر اساس میزان کتاب به فروش رسیده در طرح بهارانه کتاب جایگاه سوم کشور 

را از آن خود کرد.
علی حاجی زکی معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینکه طرح بهارانه کتاب از ۱۷ تا ۲5 خرداد در کتابفروشــی های سراسر 

کشــور برگزار شــد گفت: در این طرح ۶۴ کتاب فروشــی از اصفهان و ۱۶ کتاب فروشــی از 
 شهرســتان های اســتان )لنجان، کاشــان، شــهرضا، نجف آباد، مبارکه و شــهرضا( مشارکت 

داشتند.
اوافــزود: اســتان اصفهــان بــا شــرکت ۸۰ کتاب فروشــی در طــرح بهارانــۀ کتــاب، رتبــۀ چهــارم 

 کشــور را از آن خود کرد و بر اســاس میــزان کتاب به فروش رســیده در زمان اجــرای طرح نیز، در جایگاه ســوم
 قرار گرفت.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی و رونق بخشی به بازار کتاب بیان کرد.

علیرضا توکلی| فصل تجارت
یادداشـــت
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 خوشبختانه با 
پیگیری های انجام 

شده در اتاق بازرگانی 
اصفهان  شاهد 

دستاوردهای مناسبی 
در حوزه کسب و کار 
استان و کشور بودیم 

که صدور بخشنامه ها 
و دستورالعمل های 
تسهیلگر در حوزه 

ارزی و رفع بخش قابل 
توجهی از مشکالت 

رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان استان 

و کشور  از مهمترین 
دستاوردهای آن بوده 

است

صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان، مسعود گلشیرازی 
با بیان اهمیت شــاخص 
محیط  کســب و کار در 
حجم ســرمایه گــذاری، 
تولید و اشــتغال استان و 
کشور تصریح کرد: هیات 
رییسه و هیات نمایندگان دوره نهم اتاق 
اصفهان بهبود فضای کسب و کار استان، 
شاخص گرایی و کمک به رفع مشکالت 
فعاالن اقتصادی را در اولویت برنامه های 

خود قرار داده اند.
دبیر شــورای گفتگوی دولــت و بخش 
خصوصی استان اصفهان، بهبود شاخص 
فضای کســب و کار اســتان  از ۶.۱۴به 
5.۷۹  را حاصل همــکاری و تعامل همه 
دستگاه های اجرایی اســتان با پارلمان 
بخش خصوصی به ویژه عزم راسخ استاندار 
اصفهان برای تحقق شعار جهش تولید، 
همراهی و حضور مستمر و موثر رییس کل 
دادگستری و دادستان استان در جلسات 
این شورا و همچنین برگزاری منسجم و 
اثربخش جلسات شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی و ستاد تسهیل استان 

در سال جاری دانست.
وی کسب رتبه نخست شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی استان اصفهان 
در بین شــوراهای سراسر کشور در سال 
۱۳۹۹ را نیز نشــان دهنده عزم جدی و 
تالش و همدلی بی نظیر  در استان برای 
کمک به بهبود محیط کسب و کار و رونق 

تولید و اشتغال عنوان کرد.

گلشــیرازی تصریح کرد: خوشبختانه به 
رغم آسیب های ناشــی از پاندمی کرونا 
و اعمال تحریم هــای ظالمانه بر اقتصاد 
کشور، شاهد بهبود ۱۲ رتبه ای شاخص 
فضای کسب و کار استان در فصل زمستان 
بودیم که بر اساس  طرح ملی پایش محیط 
کسب و کار، رتبه استان اصفهان در این 
شاخص از ۲۶ به ۱۴ بهبود یافت و عالوه بر 
این، از زمستان ۱۳۹5 که این شاخص در 
اصفهان بدتر از میانگین آن در کشور بود،  
در  زمستان ۱۳۹۹ از وضعیت قرمز خارج 
و نسبت به میانگین این شاخص در کشور 

وضعیت مطلوب تری یافته است.
گلشــیرازی در ادامه به تشریح اقدامات 
پارلمان بخش خصوصی اصفهان جهت 
کمک به بهبود محیط کسب و کار استان 
پرداخت و اظهار داشــت: اتاق بازرگانی 
اصفهان در دوره نهم فعالیت خود، عالوه 
بر پیگیری مشکالت کالن اقتصاد استان 
و کشور، رفع مشــکالت موردی اعضاء و 
فعاالن اقتصادی را نیز در اولویت فعالیت 
های خود قرار داده است که ایجاد مرکز 
پنجره اقتصادی، اطالع رسانی و جریان 
ســازی به منظور احصاء مشکالت حوزه 

های مختلف کسب و کار استان و برگزاری 
رویدادهای مختلف به منظور پیگیری و 
رفع این مشکالت؛ ایجاد میزهای تخصصی 
مانند میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی 
که نقش بسیار موثری در پیگیری و رفع 
مشــکالت ارزی اعضــاء و ارائه خدمات 
مشــاوره ای به فعاالن اقتصادی در این 
حوزه داشته اســت، همچنین حمایت 
ویژه نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان از 
حقوق فعاالن اقتصادی در هیات های حل 
اختالف مالیاتی و هیات های تشخیص 
مطالبات تامین اجتماعــی از مهمترین 
اقدامات پارلمان بخش خصوصی اصفهان 

در این حوزه بوده است.
وی در ادامه استفاده از ظرفیت های رسانه 
ملی به منظور پیگیری مشکالت حوزه های 
مختلف کسب وکار استان برای نخستین 
بار در بین اتاق های کشور را در قالب برنامه 
گفتگوی ویژه خبری از دیگر اقدامات اتاق 
اصفهان دانست و تصریح کرد: خوشبختانه 
با پیگیری های انجام شده در اتاق بازرگانی 
اصفهان  شاهد دستاوردهای مناسبی در 
حوزه کسب و کار اســتان و کشور بودیم 
که صدور بخشــنامه ها و دستورالعمل 

های تسهیلگر در حوزه ارزی و رفع بخش 
قابل توجهی از مشکالت رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان استان و کشور  از مهمترین 

دستاوردهای آن بوده است.
دبیر شــورای گفتگوی دولــت و بخش 
خصوصی استان اصفهان افزود: به رغم این 
بهبود، همچنان فضای کسب و کار استان 
از شرایط مطلوب  فاصله داشته و نیازمند 
همراهی و تعامل همه سازمان های دولتی 
و حاکمیتی برای پشتیبانی از تولید و مانع 
زدایی و  بهبود بیش از پیش فضای کسب 

و کار استان هستیم.
الزم به ذکر اســت قانون بهبود مستمر 
محیط کســب وکار در ســال ۱۳۹۰ در 
مجلس شورای اسالمی تصویب شد که 
به موجــب این قانون، بــه منظور اطالع  
سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب 
و کار کشور، شاخص های ملی و استانی 
محیط کســب و کار به طور ســاالنه و 
فصلی از پاییز ۱۳۹5 با همکاری اتاق های 
بازرگانی، تعاون و اصناف کشور استخراج و 
معرفی می گردد. این شاخص عددی بین 
یک تا ۱۰ می باشد که کاهش آن نشان 

دهنده بهبود فضای کسب و کار است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:  

خروج از وضعیت قرمز کسب و کار
رییس اتاق بازرگانی اصفهان از بهبود 12 رتبه ای شاخص محیط 
کسب و کار استان اصفهان در زمستان 1399 خبر داد و تصریح 
کرد: برای نخستین بار در پنج سال اخیر شاخص محیط کسب 
و کار استان نسبت به میانگین این شاخص در کشور وضعیت 

مطلوب تری یافت و از وضعیت قرمز خارج شد.

       برای نخستین بار در پنج سال اخیر شاخص محیط کسب و کار استان نسبت به میانگین این شاخص در کشور وضعیت مطلوب تری یافت و از وضعیت قرمز خارج شد

اتاق بازرگانی اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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 سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری
 شرکت آب منطقه ای اصفهان:

۶۶ درصد سد زاینده رود خالی است
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
اشاره به خالی بودن ۶۶ درصد مخزن سد زاینده رود، گفت: احتمال دارد 
بازگشایی زاینده رود در زمان بسیار محدود و تنها برای نجات باغات 

غرب اصفهان باشد.

محمود چیتیان، در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال 
حاضر ۳۴ درصد سد زاینده رود آب دارد.

وی با بیان اینکه ذخیره آب سد زاینده رود ۴۴۶ میلیون مترمکعب است، افزود: در 
حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۲۴ و خروجی آن ۲۷ مترمکعب بر ثانیه است.

سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان درباره 
وضعیت بحرانی تأمین آب شرب در اصفهان و تأکید بر اجرای هر چه سریع تر فاز 
اضطراری سامانه دوم آب رسانی اصفهان بزرگ، گفت: شرکت آب منطقه ای به 
خصوص از ابتدای امسال به شدت به دنبال اجرای هر چه سریعتر این فاز است و هم 
به لحاظ تامین اعتبار و هم تجهیزات موردنیاز شرایط را دنبال کرده و اکنون حدود 
۹5 درصد این فاز انجام شده است که با بهره برداری از آن سه مترمکعب بر ثانیه آب 
وارد اصفهان بزرگ می شود. وی پیش بینی کرد: این فاز اضطراری درصورتی که 
مشکلی ایجاد نشود، به زودی وارد مدار خواهد شد. چیتیان با بیان اینکه شرکت 
آب منطقه ای اکنون حداکثر میزان آب موردنیاز را تحویل تصفیه خانه باباشیخعلی 
می دهد، گفت: در حال حاضر شرکت آب منطقه ای اصفهان با ظرفیت کامل آب را 
تحویل تصفیه خانه باباشیخعلی می دهد، اما مشکل این است که چاه هایی که در 
ساعات پیک تابستان به شبکه توزیع آب شرب کمک می کردند همچون چاه های 
فلمن یا چاه های حریمی و یا سایر چاه های سطح شهر با کاهش بسیار زیاد دبی 
مواجه شده اند. وی گفت: باید توجه داشت که تصفیه خانه باباشیخعلی تنها بخشی 
از منطقه را پوشش می داده، اما امروز اصفهان چاه های فلمن و یا چاه های حریمی 

را از دست داده و یا دبی آب چاه ها کم شده است.
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان درباره 
برخی نگرانی ها نسبت به وضعیت بحرانی آب شرب اصفهان، تأکید کرد: با توجه به 
اینکه خردادماه، دمای هوا یک مرتبه افزایش یافت، مخازن شبکه به یک باره دچار 
شوک عجیبی شد، اما پیش بینی شده هفته آینده با کاهش جزئی دمای هوا مصرف 
آب کمی متعادل شود. وی گفت: با توجه به اینکه اولویت وزارت نیرو تامین آب 
شرب است به طورقطع سعی بر حفظ این رسالت دارد تا مشکلی برای تأمین آب 
شرب اصفهان پیش نیاید. چیتیان در خصوص برخی صحبت ها در فضای مجازی 
مبنی بر جریان زاینده رود، اظهار کرد: احتمال دارد بازگشایی زاینده رود در زمان 

بسیار محدود و تنها برای نجات باغات غرب اصفهان باشد.

 پرداخت ۴11 میلیارد تومان وام اشتغال 
به ۴ هزارو ۴۴0 طرح روستایی اصفهان

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان گفت: سال گذشته ۴۱۱میلیارد 
تومان وام اشتغال به چهار هزار و ۴۴۰ طرح روستایی و عشایری استان اصفهان در 

حوزه کشاورزی، صنعتی و خدماتی پرداخت شد.
 نعمت اهلل اکبری دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان در جلسه فصلی 
شورای اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال اســتان گفت: در بحث اشتغالزایی 
روستایی و عشایری استان در سال گذشته، ۴۱۱ میلیارد تومان وام با بهره های ۶ تا 
۱۲ درصد به چهار هزار و ۴۴۰ طرح ارائه و ۶۹ هزار شغل در حوزه های کشاورزی، 
صنعت و خدمات ایجاد شد. او اضافه کرد: بیشترین اشتغالزایی با ۷۰ درصد در 

بخش کشاورزی و سپس صنعت و خدمات ایجاد شده است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان اظهار کرد: سه دستور جلسه 
وضعیت اشتغال روســتایی و عشــایری، بررســی جایگاه عملکرد اقتصادی، 
 اجتماعی و فرهنگی اســتان و عملکرد شــهرک های صنعتی مورد بررســی

 قرار گرفت.

گــــزارش

تسهیالت

انتخابات 1۴00
حماسه سازی دوباره مردم نصف جهان در انتخابات 1۴00؛

اصفهانی ها:   شهر و کشورمان را آبادتر می خواهیم 
حضور پرشــور و نشــاط مردم اصفهان در انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاســت جمهوری و ششمین دوره 
شوراهای شهر و روستا، هوای پل خواجوی اصفهان و میدان 

نقش جهان را دگرگون کرد.

ورود رأی دهندگان از ساعت هفت و 5۰ دقیقه در حالی آغاز شد که چندین نفر پیش از آغاز 
رسمی ســاعت انتخابات در مقابل صندوق رأی صف کشیده و شناسنامه در دست منتظر 
آغاز رأی گیری بودند صدای پرندگان مهاجر در فضا پیچیده و گویا هر یک از آنها مردم را به 

رای دهی دعوت می کرد.
گرمای هوا و همینطور شرایط سخت شــیوع بیماری کرونا هم باعث نشد تا جمعیت رأی 
دهنده از اولین ســاعات در این مکان حضور نداشته باشند و این صف رفته رفته پرتعدادتر 
بسته شد تا خورشید هم بیشتر بتابد و تنور انتخابات را گرم نگه دارد. مردم یکی پس از دیگری 
برای تأثیرگذاری در آینده کشور و جامعه خود از راه می رسیدند و با نگاهی اجمالی به لیست 

نامزدهای انتخابات آرایشان را به صندوق ها
 می انداختند.

دیروز بار دیگر در تاریخ پر فراز و نشیب ایران ثبت شد؛ تاریخی که نشان می دهد این کشور 

همواره هدف دشمنانی بوده که آن را گوهری گرانبها در منطقه یافته اند و به زنجیر کشیدن 
آزادی مردمانش را در سر دارند. اگر کسی اعتراض و نقدی به شرایط کنونی دارد، تنها راه آن 
را باید از کنار صندوق های رأی ببیند و نیامدن پای صندوق های رأی حقی را از هر شهروند 

سلب می کند برای تغییر؛ تغییر هر آنچه به آن منتقد است و اعتراض دارد.
مانند تمام رأی اولی ها و پیرمردها و پیرزنانی که با امید پای صندوق رأی حضور پیدا کردند و 

سر و سامان پیدا کردن کشور را با دولتی قوی مطالبه کردند.
مردم دیروز گام ها را استوارتر برداشتند و صبورانه در جشن انتخابات حماسه  آفریدند. کرونا 
و گرما مانند دیگر مشــکالت گرچه خسته شــأن کرده اما آنها را از پا نینداخته که حضور 

پرشورشان پای صندوق ها گویای این امر بود.
خانم محجبه ای که قاب عکسی در دست داشت به خبرنگار ایمنا گفت که »این دو برادران 
شهیدش هستند و برای ادای دین به آنها امروز از ساعات ابتدایی در محل رأی گیری حضور 

یافته است.«
او گفت: ساعت ها در صف رأی می مانم؛ اینکه می گویند کسانی که در صف می ایستند حتماً 
مشکل اقتصادی ندارند اشتباه است، ما هم مشکل اقتصادی داریم اما می خواهیم خودمان 
سرنوشتمان را رقم بزنیم و آن را به دشمنان واگذار نمی کنیم. اجازه نمی دهیم کشورمان مانند 

افغانستان و سوریه شود.

ایمنا
خـــبــــر

حماسه 
حضور



آیا می توان دو نوع متفاوت واکسن کرونا را تزریق کرد؟
واکسن های گوناگونی برای کروناویروس اکنون در اختیار قرار گرفته است و به دالیل متفاوت ممکن است پس از تزریق دوز اول 

واکسن از یک نوع دوز دوم آن در اختیار نباشد، آیا در این موارد می توان از واکسنی از نوع متفاوت استفاده کرد؟
 گرچه ممکن است استفاده از دو نوع متفاوت واکسن کرونا برای دوزهای اول و دوم واکسیناسیون )شیوه Mix and Match( بی خطر 
و موثر باشد، اما پژوهشگران هنوز در حال گردآوری داده ها در این باره هستند.دکتر کیت اوبراین، رئیس واحد واکسن در سازمان 
جهانی بهداشت می گوید همه واکسن های تاییدشده کووید-۱۹ در سراسر جهان طوری طراحی شده اند که دستگاه ایمنی را برای 
تولید آنتی بادی های ضد ویروس تحریک کنند، گرچه شیوه عمل آنها را برای تحریک دستگاه ایمنی متفاوت است.او می گوید: »بر 

اساس اصول اساسی چگونگی عمل واکسن، به نظر ما ترکیب کردن دو نوع واکسن کرونا هم موثر خواهد بود.«
دانشمندان در دانشگاه آکســفورد در انگلیس در حال آزمایش ترکیب های دو دوزی واکســن های کرونای ساخته شده بوسیله 
شرکت های آسترازنکا، مدرنا، نواواکس و فایزر/بیونتک هستند. کارآزمایی های کوچکتری از این نوع هم در اسپانیا و آلمان در حال 
انجام است.اوبراین گفت: »الزم است در مورد هر یک از ترکیب های واکسن ها شــواهد الزم را به دست آوریم.«تا به حال شواهد 
محدود به دست آمده نشان داده اند که تزریق دوز اول از نوع واکسن آسترازنکا و سپس تزریق دوز دوم از نوع واکسن فایزر بی خطر  

و موثر است به نظر می رسد ترکیب این دو نوع واکسن با احتمال اندکی بیشتر عوارض جانبی مانند درد بدن و لرز همراه باشد.

روسیه واکسن کرونای آدامسی می سازد
 وزارت دفاع روسیه، در حال ساخت واکسن کرونا به شکل آدامس است که بجای تزریق می توان آن را جوید.

 خبرگزاری ریانووستی روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه روس و بدون اشاره به نام و سمت وی نوشت: کار ساخت واکسن جدید کرونا 
به صورت آدامس در انستیتو علمی و پژوهشی شماره ۴۸ روسیه جریان دارد.  

مقام روس گفت که وزارت دفاع روسیه با مشارکت مرکز ویروس شناسی گامالیا )مرکز سازنده واکسن اسپوتنیک وی( واکسن جدید 
را می سازد.عالوه بر آن در انستیتو علمی و پژوهشی شماره ۴۸ روسیه، واکسن جدید ضدکرونا به صورت شیرینی پاستیل می سازند.

الکساندر گینزبورگ رئیس موسسه ویروس شناسی گامالیا چندی پیش اعالم کرد که این موسسه واکسن کرونا به شکل قطره بینی 
برای سنین بین سن ۸ تا ۱۷ سال ساخته است.  گینزبورگ )سازنده واکسن اسپوتنیک وی( در دیدار با والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه خاطرنشان کرد که واکسن ویژه کودکان به شکل قطره بینی مورد آزمایش قرار گرفته و هیچ عوارض جانبی نداشته است.وی 

افزود: واکسن جدید به صورت قطره بینی با موفقیت در مورد افراد بین سنین ۸ تا ۱۲ سال آزمایش شده است و هیچ کس بیمار نشد.
به گفته رئیس موسسه گامالیا، واکسن قطره بینی کرونا تا روز ۱۵ ماه سپتامبر آینده )۲۴ شهریور ماه( برای استفاده در واکسیناسیون 
کودکان آماده خواهد شد.روسیه تاکنون سه واکسن برای کرونا ساخته و به ثبت رسانده است که واکسن اسپوتنیک وی واکسن اصلی 

این کشور می باشد که به بیش از ۶۰ کشور جهان صادر شده است.
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٨ واکسن ایرانی 
کرونا در مسیر تولید با 

وجود تحریم ها
علیرغم وجود تحریم های شدید 
علیه کشورمان، ۸ واکسن کرونا 
توسط دانشــمندان ایرانی در 

دست تولید است.
»ایــران جزو ۶ کشــور دنیا در 
واکسن ســازی کرونا«؛ خبری 
که از روز دوشنبه با اعالم مجوز 
مصــرف اضطــراری واکســن 
کووایــران برکت اعالم شــد و 
اکنــون ایران به جمع باشــگاه 
واکسن ســازان کرونا در جهان 

پیوسته است.
توزیــع و تزریق یــک میلیون 

واکسن ایرانی از هفته آینده
واکسن کوو ایران برکت به همت 
بنیاد برکت زیر نظر ستاد اجرایی 
فرمان امــام خمینی)ره( تولید 
شده است و حاال با مجوز مصرف 
اضطراری که از سازمان غذاودارو 
زیر نظر وزارت بهداشت گرفته 
اســت از هفته آینده به ایرانیان 

تزریق خواهد شد.
تاکنــون یــک میلیــون دوز 
واکســن کوو ایــران برکت به 
وزارت بهداشــت تحویل داده 
و فرآیند توزیع آن آغاز شــده 
اســت تا از هفته جاری در کنار 
واکسن های خارجی وارد چرخه 

واکسیناسیون شود.
ســعید نمکی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: 
امروز در اوج تنگناها و سختی ها 
به ۵ یا ۶ کشور دارای تکنولوژی 
ســاخت واکســن کووید-۱۹ 
پیوســته ایم. آیندگان خواهند 
فهمید در این دولت در یک سال 

راه ۲۰ ساله را پیمودیم.
وی افــزود: ایــن زیرســاخت 
توانست کشور ایران را در مقابل 
دراز کردن دست مقابل بیگانگان 
بیمه کند، بیگانگانی که در اغلب 
اوقات ما را تنها گذاشتند. اکنون 
یک مجموعــه و در هفته های 
آتی مجموعه های دیگر به این 
مجموعه واکســن می پیوندند 
و خودکفایی در تولید واکســن 
کوویــد-۱۹ در دولت دوازدهم 

اتفاق خواهد افتاد.
اتمام مرحله دوم فاز سه تست 
انسانی واکسن پاستور در ۵ شهر

به جز واکسن کوو ایران برکت، 
واکســن پاســتوکووک هم در 
آســتانه دریافت مجوز مصرف 
اضطــراری و تزریــق عمومی 
قرار دارد، واکســنی که بر پایه 
پروتئین نوترکیب ساخته شده 
است و نتیجه همکاری مشترک 
انستیتو فینالی کوبا و انستیتو 
پاستور ایران برای واکسن سازی 

کروناست.
اکنــون واکســن کــوو ایران 
برکت و پاســتوکووک در میانه 
فاز ســوم کارآزمایی بالینی یا 
همان تســت انســانی واکسن 
قرار دارنــد و تزریق هــا برای 
تکمیل فرآیند واکسیناســیون 
۲۰ تا ۲۴ هزار نفر در فاز ســوم 
تست انسانی ادامه دارد.مرحله 
دوم فاز ســه کارآزمایی بالینی 
واکسن کنژوگه کرونا با موفقیت 
در زنجــان و ۴ شــهر اصفهان، 
همدان، بندرعباس و کرمان به 
پایان رسیده است و این مرحله 
در شهرهای دیگر ادامه دارد.بعد 
از دو واکسن کووایران برکت و 
پاستوکووک که در میانه مرحله 
سوم تست انســانی قرار دارند، 
واکسن موسسه سرم سازی رازی 
 در مرحله دوم کارآزمایی بالینی 
قرار دارد و در این مرحله به ۵۰۰ 

داوطلب تزریق می شود.

سالمت
گزارش

ISFAHAN
N E W S

یک متخصص تغذیه بر اهمیت مصرف میوه ها و سبزیجات در فصل 
تابستان تاکید کرد و گفت: میوه و سبزیجات به سبب بهره مندی از 

آب فراوان نیاز بدن را تامین می کنند.

مهر
گزارش

ISFAHAN
N E W S

احمد اســماعیل زاده استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران  
افــزود: به طور کلــی تغذیه 
نقش بسیار مهمی در سالمت 
افراد و افزایش طول عمر افراد 
دارد و یکی از مســائل مهم 
در شیوه زندگی سالم بحث 
تغذیه افراد است بنابراین افرادی که تغذیه 
ســالمی دارند خطر بیماری های مزمن را 
کمتر دارند و احتمال طول عمر بیشتری 

دارند.
این متخصص تغذیه بیــان کرد: وقتی به 
تغذیه ســالم نگاه می کنیم به هرم غذایی 
بر می گردیم؛ این هرم تاکیــد دارد افراد 
بیشتر از نصف بشقاب مصرفی شأن میوه ها 
و سبزیجات باشــد که در فصل تابستان 
بسیار حائز اهمیت اســت و برای افرادی 
که گاهاً تحرک کم یــا زیادی دارند نقش 

اساسی دارد.
وی اظهار کرد: یکی از بهترین نعمت های 
خداوند در فصل تابســتان تنوع میوه ها و 
سبزیجات است که همه آنها غنی از آنتی 
اکسیدان ها هستند از این رو مصرف مقادیر 
کافی میوه ها و ســبزیجات می تواند خطر 
چاقی و دیابت را کاهش دهد چراکه میوه ها 
و ســبزیجات عالوه بر آنتی اکســیدان ها 
حــاوی فیبر بســیار خوبی هســتند که 
می توانند سالمت گوارش را تأمین و خطر 

یبوست و سرطان ها را کم کند.
اســماعیل زاده بیان کــرد: نکته دیگری 
که در مصرف میوه ها و ســبزیجات وجود 
دارد محتوای آب آنها است؛ همانطور که 
می دانیم آب یکی از نیازهای مهم بدن است 
و توصیه می کنیم که هر فردی هر روز یک 
تا دو لیتر آب را مصرف کند به ویژه افرادی 
که کار در بیرون از منزل دارند و تعریق های 
شدید دارند که باعث از دست رفتن آب و 

سدیم می شــود طبیعتاً برای جایگزینی 
میوه ها و سبزیجات بســیار حائز اهمیت 
اســت.این متخصص تغذیه تصریح کرد: 
زمانی که توصیه به اســتفاده از نوشیدنی 
در این فصل می شود منظور چای و قهوه 
نیست و بیشــتر آب مد نظر است که در 
فصل تابستان با تخم شــربتی و خاکشیر 
بدون شکر همراه کنیم تا آب بدن را تأمین 
می کنند و فیبر محلول را وارد بدن می کنند 
پس توصیه به مصرف مقادیر کافی مایعات 
استفاده از میوه ها، سبزیجات و صیفی جات 
اســت که حاوی مقادیر زیادی آب و آنتی 
اکسیدان هستند که برای سالمت قلب و 

عروق هم می توانند مؤثر باشند.
اســماعیل زاده با اشــاره به اینکه افراد با 
فعالیت بدنی بیشتر و تعریق شدید عالوه بر 
آب مقدار زیادی سدیم از دست می دهند 
عنوان کرد: افرادی با فعالیت بدنی باال و یا 
ورزشــکاران در حین تعریق عالوه بر آب 
مقدار زیادی ســدیم از دســت می دهند 
که منجر به دردهــای عضالنی و گرفتگی 
عضالنی می شــود از این رو این افراد باید 
به میزان کافی و معمول از نمک که حاوی 

سدیم است نیز باید استفاده کنند.
افزایش مصرف میوه ها و سبزیجات در 

فصل تابستان

این متخصــص تغذیــه در خصوص عدم 
مصرف فست فودها نیز چنین گفت: عالوه 
بر مصرف میوه ها و ســبزیجات و توجه به 
مصرف سدیم در این فصل که بسیار حائز 
اهمیت است؛ کاهش مصرف فست فودها 
است نیز در فصل تابستان اهمیت بیشتری 
پیدا می کند چراکه فســت فودها حاوی 
مقادیر بسیار زیادی نمک و رادیکال های 
آزاد هستند که به ســالمت قلب و عروق 
لطمه وارد می کنند و هم کالری زیادی را 
وارد بدن می کنند که چاقی را در پی دارد.

وی اظهار کرد: توصیــه می کنیم افراد از 
میوه های خشک، انواع برگه ها، مویز، توت، 
آجیل هــا و آبمیوه هــای طبیعی به جای 
شیک ها که مقادیر زیادی شکر دارند و به 
جای تنقالتی مانند چیپس و پفک از انواع 
میوه های خشک استفاده کنند و یا حتی 
از شیر استفاده کنند و به سراغ مواد غذایی 

صنعتی نروند.
اسماعیل زاده تاکید کرد: افراد باید توجه 
داشته باشند که در فصل تابستان کالری 
کمتری را بــه خصوص در شــب و وعده 
شــام دریافت کنند بنابراین اســتفاده از 
غذاهایی مانند سوپ ها، آش و یا آب دوغ 
خیار که گرسنگی را رفع کرده و در حقیقت 
جلوی ورود کالری زیاد را به بدن گرفته و در 

عین حال تأمین کننده مواد غذایی سالم 
مثل مایعات و حبوبات هســتند استفاده 
شود؛ استفاده از غذاهای پختنی با کالری 
باال و چرب به ویژه در وعده شــام توصیه 

نمی شود.
این متخصــص تغذیه با اشــاره به اینکه 
استفاده از انواع صیفی جات در وعده شام 
بسیار مناسب است، تصریح کرد: در کنار 
تغذیه سالم و رعایت نکات گفته شده دیر 
بیدار شدن و حذف صبحانه نیز بسیار مهم 
اســت در حالی که همه مــا می دانیم که 
مصرف صبحانه نه تنها در تأمین کالری اثر 
بسیار خوبی را دارد بلکه خطر افسردگی، 
چاقی، دیابت، قلب و عروق را کم می کند 
و افراد هر زمان که از خواب بیدار شــدن 
وعده صبحانه را در حد یک لیوان شــیر 
و دو عــدد خرما مصرف کننــد و با معده 
خالی روز را سپری نکنند بنابراین خوردن 
وعده صبحانه نشان داده است که کالری 
دریافتی در طــول روز را کنترل می کند و 
خطر چاقی را کمتر می کند، البته خواب 
زیاد هم یکی از عوامل است که متابولیسم 
بــدن را برهم می زند و به طــور کلی نظم 
در خــواب باعث بهبود متابولیســم بدن 
 و کالــری دریافتی در طــول روز خواهد 

شد.

ویژگی های تغذیه سالم در تابستان
مصرف بیش از اندازه ویتامین دی و خطرات آن

 ویتامین دی برای سالمت انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به عنوان یک 
هورمون، این ویتامین چندین نقش در حفظ سالمت سلول ها و عملکرد درست آنها 
ایفا می کند. متاسفانه بسیاری از مردم جهان به میزان کافی ویتامین دی دریافت نمی 

کنند و از این رو، استفاده از مکمل های این ویتامین شایع است.
اگرچه کمبود ویتامین دی موضوعی شایع است، اما گاهی اوقات تولید این ویتامین 

می تواند به سطوحی سمی برای بدن انسان افزایش یابد.
سطوح افزایش یافته در خون

دستیابی به سطوح کافی ویتامین دی در خون می تواند به تقویت سیستم ایمنی و 
حفاظت در برابر بیماری هایی مانند پوکی استخوان و سرطان کمک کند. با این وجود، 

یک توافق جهانی درباره محدوده مطلوب برای این سطوح وجود ندارد.
اگرچه سطح 30ng/ml از ویتامین دی به طور معمول کافی در نظر گرفته می شود، 
شورای ویتامین دی حفظ سطوح ng/ml ۸۰-۴۰ را توصیه می کند و اعالم کرده 
است که هر چیزی باالتر از ng/ml ۱۰۰ ممکن است مضر باشد.اگرچه تنها دوزهای 
بسیار زیاد از ویتامین دی می تواند به سرعت مسمومیت ایجاد کند، اما حتی حامیان 
دو آتشه مکمل های ویتامین دی نیز رعایت سقف ۱۰,۰۰۰ واحد بین المللی در روز 

را توصیه می کنند.
افزایش سطوح کلسیم خون

ویتامین دی به جذب کلسیم از مواد غذایی مصرفی کمک می کند. در حقیقت، این 
یکی از مهم ترین نقش های ویتامین دی محســوب می شود.با این وجود، مصرف 
بیش از اندازه ویتامین دی می تواند سطوح کلســیم در خون را به میزانی برساند 
که موجب شکل گیری نشانه هایی ناخوشایند و حتی خطرناک شود. از نشانه های 
هیپرکلسمی، یا سطوح باالی کلسیم خون می توان به موارد زیر اشاره کرد:پریشانی 
گوارشی، مانند استفراغ، تهوع، و معده درد،خستگی، سرگیجه، و سردرگمی،تشنگی 

بیش از اندازه،تکرر ادرار،میزان طبیعی کلسیم خون mg ۱۰,۲ - ۸,۵/دیl است.
تهوع، استفراغ و کاهش اشتها

بســیاری از عوارض جانبی ویتامین دی بیش از اندازه با میزان بیش از حد کلسیم 
در خون مرتبط هستند. این عوارض جانبی شامل تهوع، استفراغ و کاهش اشتها 
می شوند.با این وجود، این نشانه ها در هر فردی که با سطوح افزایش یافته کلسیم 
مواجه است، رخ نمی دهند.نکته مهم این است که این نشانه ها در واکنش به دوزهای 
بسیار باال از ویتامین دی3 رخ می دهند که سطوح کلسیم را به بیش از mg ۱۲/دی

l افزایش می دهند.
معده درد، یبوست یا اسهال

معده درد، یبوست و اسهال از شایع ترین مشکالت گوارشی هستند، که اغلب با عدم 
تحمل غذایی یا سندرم روده تحریک پذیر مرتبط هستند.

با این وجود، آنها می توانند نشــانه ای از ســطوح افزایش یافته کلسیم در نتیجه 
مسمومیت ویتامین دی نیز باشند. این نشانه ها ممکن است در افرادی که دوزهای 
باال از ویتامین دی را برای اصالح کمبود این ویتامین دریافت می کنند، رخ دهند. 
همانند نشانه های دیگر، به نظر می رسد واکنش از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد، 

حتی هنگامی که سطوح ویتامین دی خون به میزان مشابه افزایش یافته باشد.
تحلیل استخوان

از آنجایی که ویتامین دی نقش مهمی در جذب کلسیم و متابولیسم استخوان ایفا می 
کند، دریافت آن به میزان کافی برای بهره مندی از استخوان هایی قوی ضروری است.

با این وجود، میزان بیش از اندازه ویتامین دی می تواند به ضرر سالمت استخوان 
تمام شود. اگرچه بیشــتر نشــانه های ویتامین دی بیش از اندازه با سطوح باالی 
کلسیم در خون مرتبط هستند، برخی پژوهش ها نشــان داده اند که مگادوزهای 
این ماده مغذی ممکن است به سطوح پایین ویتامین K2 در خون منجر شوند.یکی 
از مهم ترین عملکردهای ویتامین K2 حفظ کلسیم در استخوان ها و خارج از خون 
 K2 است. باور بر این است که سطوح باالی ویتامین دی ممکن است فعالیت ویتامین
را کاهش دهد.برای محافظت از خود در برابر تحلیل استخوان از مصرف بیش از اندازه 
مکمل های ویتامین دی پرهیز کنید و مکمل ویتامین K2 مصرف کنید. همچنین، 
مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامین K2 از جمله لبنیات و گوشت را می توانید مد 

نظر قرار دهید.
نارسایی کلیوی

میزان بیش از اندازه ویتامین دی می تواند به آســیب کلیوی منجر شــود. بیشتر 
مطالعات صورت گرفته در این زمینه آسیب متوسط تا شــدید کلیه در افرادی را 

گزارش کرده اند که با سمیت ویتامین دی مواجه بوده اند.

گزارش

عالوه بر مصرف 
میوه ها و سبزیجات 

و توجه به مصرف 
سدیم در این فصل 

که بسیار حائز اهمیت 
است؛ کاهش مصرف 

فست فودها است 
نیز در فصل تابستان 
اهمیت بیشتری پیدا 
می کند چراکه فست 
فودها حاوی مقادیر 
بسیار زیادی نمک 
و رادیکال های آزاد 

هستند که به سالمت 
قلب و عروق لطمه وارد 

می کنند و هم کالری 
زیادی را وارد بدن 

می کنند که چاقی را 
در پی دارد.

سبک زندگی

نفخ شکم باعث افزایش ناراحتی و آزار می شود؛ این وضعیت 
آزاردهند موقتی است و در ادامه چند روش اثبات شده علمی 

برای کاهش سریع نفخ شکم توضیح داده شده است.
نفخ

 شکم متورم، آروغ زدن، نفخ شکم و درد همه از عالئم متداول نفخ 
شکم هستند. هرازچند گاهی با این مشکالت متداول گوارشی دست 
به گریبان می شویم به گونه ای که در فعالیت های روزمره مان تداخل 
ایجاد می کنند. هنگامی که مجبورید بیرون بروید نفخ شکم باعث 
افزایش ناراحتی و آزار می شود به ویژه به دلیل نفخ شکم نمی توانید 
در لباس بیرون احساس راحتی داشته باشید. این وضعیت آزاردهند 
موقتی اســت و در ادامه چند روش اثبات شده علمی برای کاهش 

سریع نفخ شکم توضیح داده شده است.
از پرخوری پرهیز کنید

به طور معمول احساس نفخ بعد از خوردن یک وعده غذایی حجیم و 
زیاد به ویژه هنگام تندتند غذا خوردن ایجاد می شود. هنگامی که به 
صورت غذا می خورید متوجه میزان مصرف خود نمی شود در نتیجه 
زیاده روی می کنید و بعد از آن احساس نفخ و پر شدن دارید، بنابراین 
سعی کنید بشــقاب خود را بیش از حد با غذا پر نکنید و آگاهانه و 

آهسته جویدن غذا را تمرین کنید.
مراقب آلرژی غذایی و عدم تحمل باشید

آلرژی غذایی و عدم تحمل نیز باعث ناراحتی و احســاس گرما در 
شما می شود. اگر بعد از خوردن یک ماده غذایی خاص احساس تورم 

کرده اید می تواند نشانه عدم تحمل غذایی یا آلرژی باشد.
الکتوز، فروکتوز، تخم مرغ و گلوتن برخی از مواد رایج برای ایجاد عدم 
تحمل به شمار می آیند. برای برخی افراد هضم این مواد غذایی را که 

منجر به درد شکمی می شوند سخت است.
از بلعیدن هوا یا گازها خودداری کنید

هنگام مصرف نوشــیدنی های گازدار، آدامس جویدن یا نوشیدن 
مایعات با نی هوا و گازهای زیادی بلعیده می شــود. نوشیدنی های 
گازدار حاوی حباب های دی اکسید کربن پس از رسیدن به معده از 
مایع آزاد می شوند. هنگام آدامس جویدن یا نوشیدن مایعات با نی 

نیز هوای زیادی بلعیده می شود که باعث ناراحتی در شکم می شود.
مراقب مصرف غذاهای پر فیبر باشید

اگر اغلب از مشکل نفخ شکم رنج می برید باید مراقب مصرف غذاهای 
حاوی مقادیر زیاد فیبر باشید. برخی از مواد غذایی حاوی مقدار زیاد 
فیبر می توانند مقادیر زیادی گاز تولید کنند حبوبات مانند لوبیا و 
عدس از جمله این مواد غذایی هستند، همچنین غذاهای چرب نیز 
هضم را کند کرده و برای افرادی که از مشکالت نفخ شکم رنج می 

برند مشکل ایجاد می کنند.
در فواصل منظم غذا بخورید

فاصلــه زیاد بیــن زمان 
وعده هــای غذایی منجر 
به تولیــد گاز توســط 
روده  باکتری هــای 
می شــود. در طول روز 
وعده های غذایی کمی 
بخورید تا سیستم هضم 
بدن در حــال حرکت 
باشد. بین وعده های 
غذایی خــوردن یک 

مشت آجیل یا چند واحد میوه به جلوگیری از بروز نفخ و 
تورم شکم کمک می کند.

پروبیوتیک ها می توانند کمک کنند
ســالمت بد روده یکی از دالیل عمده نفخ شکم محسوب می شود، 
بنابراین برای خالص شدن از شر آن پروبیوتیک ها را در رژیم غذایی 
خود بگنجانید. پروبیوتیک هایی مانند ماســت، کفیر و ترشــی به 
افزایش تعداد باکتری های خوب روده و تســریع روند هضم کمک 
می کنند. نتایج چندین مطالعه نشان می دهند پروبیوتیک ها تولید 

گاز و نفخ را در افرادی که مشکالت گوارشی دارند کاهش می دهد.
مصرف سدیم را کاهش دهید

میان وعده های 
غذایی حاوی مقدار زیادی سدیم احساس گرفتگی 

در شکم ایجاد می کنند. سدیم با احتباس آب در بدن باعث تورم و 
نفخ شکم می شود، بنابراین بهتر است میزان مصرف نمک و غذاهای 

فرآوری شده را کاهش دهید.
اگر اغلب از مشــکل نفخ شــکم رنج می برید یا به نفخ مزمن مبتال 
هستید به گونه ای که زندگی روزمره تان را مختل می کند به پزشک 
مراجعه کنید، همچنین نفــخ می تواند به دلیل برخی از مســائل 
 اساســی زمینه ای نمایان شــود که در صورت عدم درمان تشدید

 می شود.

۷ راهکار طبیعی برای کاهش سریع نفخ شکم

 نوع واکسن دانش آموزان ایرانی 
مشخص شد

رئیس انستیتو پاستور با بیان اینکه واکسن انستیتو پاستورتنها واکسن 
در دنیاست که ُدز یادآوری دارد، گفت: در آینده نزدیک این واکسن 
برای رده ســنی کودکان و نوجوانان به ویژه دانش آموزان اســتفاده 
می شــود.علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاســتور در برنامه درباره 
موفقیت های ساخت واکسن این موسسسه تحقیقاتی گفت: انستیتو 
پاستور ایران یکصد سال سابقه خدمت به مردم ایران را دارد و ثابت 

کرده یار دیرین روزهای سخت مردم است.
وی ادامه داد: در بحران کرونا هم این موسســه شــبکه تشــخیص 

آزمایشگاهی کرونا را در کشور طراحی و اجرا کرد. این موسسه قدیمی 
ترین واحد ساخت واکسن در خاورمیانه اســت و در حال حاضر دو 
واکسن کرونا را در دست ســاخت دارد.رئیس انستیتو پاستور افزود: 
اولین واکسن این موسسه تحقیقاتی در انتهای فاز سوم مطالعه بالینی 
است. در این فاز ۲۴ هزار داوطلب در ۸ شهر کشور دز اول را دریافت 
کرده اند و در انتهای این هفته فرآیند تزریق دز دوم هم انجام خواهد 
شد و با اتمام این مطالعه ، واکسن پاستور که کاری مشترک با موسسه 
فینالی کشور کوبا و بسیار ایمن و با کارآیی باال است تقدیم هموطنان 
می شــود.بیگلری تصریح کرد: مطالعات مرحله حیوانی واکسن دوم 
انجام شده است و به زودی وارد فاز بالینی می شود. ما پنجمین کشور 
دنیا هستیم که موفق شدیم این واکســن را با تکنولوژی خاص آن 

بسازیم. این واکسن کامال ایرانی است و صرفا تحت نظر موسسه پاستور 
در حال ساخت است.وی با اشاره به واکسیناسیون عمومی با دو واکسن 
ایرانی، گفت: ما پیشرفته ترین مطالعه فاز 3 را داخل کشور انجام دادیم. 
بر اساس متون علمی پس از اتمام مطالعه و تحلیل داده ها واکسن برای 
واکسیناســیون عمومی اجازه پیدا می کند ولی در مواقع اضطرار با 
اتکا به نتایج فاز دو قبل از اتمام فاز 3 دولت ها اجازه می دهند واکسن 
به صورت اضطراری تزریق شــود.رئیس انستیتو پاستورمتذکر شد: 
وزارت بهداشت باید در هفته های آتی اجازه دهد واکسن پاستور هم 
مانند برکت مجوز تزریق عمومی بگیرد و یا اینکه به صورت داوطلبانه 
استفاده شود. ضمن اینکه برند پاستور معتبر و بین المللی است و ما 

سعی می کنیم اعتماد یکصدساله مردم را حفظ کنیم.
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Iranian auto parts 
manufacturer SAPCO has 
devised a scheme for the 
indigenization of metal and 
non-metal components worth 
€26 million for the current 
fiscal year (started March 21).
According to the company, 
the localization scheme has 
been split into 20 projects 
that are to employ high-tech 
solutions offered by the local 
technology ecosystem, Tasnim 
News Agency reported.The 
production of isocyanate car 
seat cushions, raw material for 
dashboards, glass and loctite 

paste, auto lube, engine oil, 
brake fluids and advanced 
auto cabin metal sheets has 
been envisaged by SAPCO.
The company also plans to 
produce front coil springs, 
copper-based bearing alloys, 
magnesium ingots and raw 
material for injection molding 
of automotive plastic parts.
Auto component 
indigenization efforts were 
limited to the production 
of airbag cover material, 
polycarbonate material used in 
front lights, cabin metal sheets 
and metal powders last year.

Iran, Syria 
stress 
facilitating 
barter trade to 
boost economic 
ties
Iranian Transport and 
Urban Development 
Minister met with 
Syria’s Internal 
Trade and Consumer 
Protection Minister 
Talal al-Barazi to 
discuss ways for 
expanding trade ties 
between the two 
countries.The meeting 
focused on facilitating 
barter trade between 
the two countries, 
supply of goods and 
products required 
by the two countries 
within the framework 
of the free trade 
agreement between 
the two sides, and using 
the capacities of the 
two countries' private 
sectors to develop 
trade cooperation.
As reported by the 
portal of the Transport 
Ministry, Eslami, 
who is the head of the 
two countries’ Joint 
Economic Committee, 
arrived in Damascus on 
Wednesday for a four-
day visit during which 
he was scheduled 
to hold talks with 
senior Syrian officials 
including Syrian Prime 
Minister Hussein 
Arnous.Upon arrival, 
Eslami was welcomed 
by the Syrian Minister of 
Economy and Foreign 
Trade Mohammad 
Samer al-Khalil.“Iran 
and Syria have put 
the development of 
bilateral cooperation 
on their agenda, 
especially in the 
field of construction 
and development 
projects,” Eslami said 
in Damascus.Iran 
and Syria have been 
taking major steps for 
the expansion of their 
mutual trade ties. 
The two sides have 
exchanged numerous 
trade delegations in 
the past two years 
and Iranian private 
companies are 
investing in various 
fields of the Syrian 
economy like providing 
construction materials 
especially cement and 
working on several 
r e c o n s t r u c t i o n 
p r o j e c t s . S y r i a 
has repeatedly 
stressed that Iranian 
companies are the 
country’s top priority 
for implementing 
r e c o n s t r u c t i o n 
projects.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Saturday ,June 19 , 2021, No. 806

ISFAHAN
NEWS 04

Speaking at the 
42nd Session 
of the Food and 
A g r i c u l t u r e 
Organization of 
the United Nations 
(FAO) Conference 
which was held 

virtually, Khavazi said: 
“The consequences of 
the COVID-19 crisis 
have challenged the 
functioning of the food 
value chain and the flow 
of agricultural products 
into the market and, the 
pandemic has affected all 
areas from production to 
processing, packaging, 
t r a n s p o r t a t i o n , 
marketing, and also 
consumption.”
“It [the pandemic] has 
also affected the access 
of lower classes of 
the society to healthy 
and nutritious food at 
affordable prices. Small 
and medium-sized 

enterprises which are 
crucial to food security 
and employment have 
also been negatively 
impacted,” he added.
He further noted that the 
coronavirus experience 
has shown that many 
areas of the food industry 
have the potential to 
react early and swiftly to 
crisis. Many companies 
have been forced to use 
alternative channels 
instead of the usual 
business approaches; for 
instance, focusing on new 
and more local markets, 

relying on innovative 
management plans, 
and investing in human 
resources to deal with 
future dilemmas.
“In the Islamic Republic 
of Iran, agricultural 
planners have 
always tried to adopt 
appropriate agricultural 
and food strategies and 
policies in various fields 
such as water and soil 
protection, education and 
promotion, increasing 
sustainable production, 
increasing the 
productivity of resources 

and factors of production, 
modifying production 
patterns and improving 
safety and quality of 
agricultural products and 
other items.”
The official finally noted 
that despite all the 
negative impacts of the 
coronavirus pandemic 
the agriculture sector 
in Iran is consciously 
thriving and the 
production of this sector 
has increased by 22 
percent for grains and 
seeds and over 50 percent 
for horticulture products.

Manufacturing of 
refrigerators, freezers 
rises 29.6% in 2 months 
on year
 Manufacturing of refrigerators and freezers in 
Iran during the first two months of the current 
Iranian calendar year (March 21- May 21) has 
risen 29.6 percent from that of the same period 
of time in the previous year, IRNA reported citing 
the data released by the Ministry of Industry, 
Mining and Trade.
The ministry’s data show that 279,600 
refrigerators and freezers have been 
manufactured during the two-month period 
of this year.
As reported, over 15 million sets of home 
appliances have been manufactured in the 
country during the past Iranian calendar year 
(ended on March 20), which was 78 percent 
more than the output in its preceding year.
Rise in home appliances manufacturing and 
export has been also planned for the current 
year.
Iran’s Deputy Industry, Mining, and Trade 
Minister Mehdi Sadeqi Niaraki has stated 
that the production of home appliances in the 
country has increased by 36 percent following 
the exit of foreign brands.
“Following the imposition of U.S. sanctions and 
the withdrawal of South Korean companies from 
Iran, the production of Iranian home appliances 
increased by 36 percent,” Niaraki said on the 
sidelines of a visit to a production unit.
According to Niaraki, the indigenization of the 
knowledge for the production of such products 
has also increased by 20 percent since the 
Iranian calendar year 1396 (ended on March 
20, 2018).
“Currently, Iranian producers have indigenized 
the knowledge for manufacturing about 70 
percent of the country’s home appliance needs, 
and the figure has reached 90 percent for some 
products,” he said.
Niaraki noted that considering the Iranian 
home appliance industry’s infrastructure and 
capacities, the country will be able to become 
an exporter of such products in the near future 
because most of the raw materials needed by the 
mentioned sector are produced domestically.
Regarding the return of foreign brands like 
Samsung and LG to the country, Niaraki said: 
"Currently, the return of foreign companies 
is not on the agenda; domestic companies 
have found their place and are fully capable to 
produce and meet the needs of the country.”
Stating that the Industry, Mining, and Trade 
Ministry will definitely support domestic 
manufacturers and national brands, the 
official added: "Today we have the necessary 
manpower, knowledge, and infrastructure in 
the field, so there is no reason to look for foreign 
sources to meet the country’s demands."
Over the past few years, the Iranian government 
has been following a new strategy for 
supporting domestic production to neutralize 
the impacts of the U.S. sanctions while reducing 
the reliance of the economy on oil revenues.
The home appliances sector has been one of 
the pioneers in this regard and like many other 
areas, the production of home appliances has 
witnessed a significant rise in the past two 
years so that in the Iranian calendar year 1398 
(ended on March 19) this industry’s production 
capacity increased by 10 percent compared to 
the preceding year.

Covid19- impose serious challenges on 
agricultural sector: minister
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Iranian SME’s 
international cooperation 
to be expanded
The head of Iran Small Industries and 
Industrial Parks Organization (ISIPO) aid that 
the cooperation of Iranian small and medium-
sized enterprises (SMEs) will be expanded in 
the international areas.
Making the remarks in a meeting of the deputy 
ministries of Foreign Affairs, and Industry, 
Mining and Trade, Ali Rasoulian explained 
the role of small and medium industries and 
industrial estates in the national economy, 
and put emphasis on the need to strengthen 
relations between ISIPO and Ministry of 
Foreign Affairs to support the presence of 
SMEs in regional and trans-regional markets.
Addressing the same meeting, Rasoul Mohajer 
Hejazi, the deputy foreign affairs minister 
for the economic diplomacy, expressed 
the ministry’s readiness for cooperation 
with ISIPO, and said that the Foreign Affairs 

Ministry will spare no effort for promoting the 
status and expanding the presence of Iranian 
SMEs in the international markets.
Over the past two decades, the Iranian 
economy has been constantly faced with 
external deterrents like sanctions and political 
pressure, thus the country has been urged to 
push for a more resilient and independent 
economy.
Promoting domestic production and cutting 
reliance on foreign sources became more 
significant for the government since the re-
imposition of the U.S. sanctions on Iran in 
2018.
Putting more emphasis on the issue, the 
Leader of the Islamic Revolution Seyed 
Ali Khamenei named the previous Iranian 
calendar year (ended on March 20) 
the year of “Surge in Production” and the 
motto of the current year is also focusing on 
domestic production since the year is named 
“production: Support and Elimination of 
Obstacles”.
In this regard, promoting the country’s small 

and medium-sized enterprises (SMEs) and 
industrial parks has been put atop agenda by 
the government and especially the Industry, 
Mining and Trade Ministry over the past two 
years.
Since SMEs account for nearly 50 percent of 
Iran's total industrial sector and more than 20 
percent of the country’s non-oil exports are 
done by such units.
As the main body in dealing with the 
promotion of SMEs in the country, ISIPO has 
been implementing several programs for 
realizing the mentioned goals and to pave the 
way for the development of the mentioned 
sector.
ISIPO head, on Monday, announced the 
details of a comprehensive plan comprising 
of 100 different programs for developing the 
country’s SMEs and industrial parks in the 
current Iranian calendar year.
The mentioned plan is mainly focused 
on developing the infrastructure needed 
for the promotion of industrial parks and 
consequently the SMEs in such parks.

“The 
consequences 
of the COVID19- 
crisis have 
challenged the 
functioning of the 
food value chain 
and the flow 
of agricultural 
products into the 
market and, the 
pandemic has 
affected all areas 
from production 
to processing, 
packaging, 
transportation, 
marketing, 
and also 
consumption.”

€26m Localization Plans Devised

Iranian Agriculture Minister Kazem 
Khavazi has said the negative impacts of the 
coronavirus pandemic and its consequences 
have imposed serious challenges on the 
country’s agricultural sector, IRNA reported.



The Supreme 
Leader made 
the remarks 
while casting his 
vote in the 13th 
p r e s i d e n t i a l 
election.

It is the people who 
basically decide for 
their future through 
their votes, the Leader 
announced.
"Today belongs to 
people," said the Leader 
noting that the wisdom 
dictates all to take part 
in "this great national 
examination across the 
country."
The reason behind 

repeatedly inviting 
the Iranian people 
to participate in the 
election is that, in the 
first place, this presence 
is of benefit to them, 
and secondly, it brings 
great international 
advantages to the 
Islamic Republic, the 

Leader stressed.
Votes cast by every 
single Iranian is of 
paramount importance, 
Ayatollah Khamenei 
said, adding that these 
single votes will form 
"the nation's millions of 
votes."
Arriving in polling 

station No. 110 on Friday 
morning, the Supreme 
Leader cast his vote in 
the 13th presidential 
elections, as well as the 
mid-term for the fifth 
round of the Assembly 
of Experts elections and 
the sixth city and village 
councils election.

World’s Eyes on Iran 
Elections: President 
Rouhani
 

President of Iran Hassan Rouhani called on all 
people to take part in the ongoing elections that 
have attracted global attention.After casting his 
ballot in the 13th presidential election, the 6th 
City and Village Councils elections, the midterm 
elections for the 5th Assembly of Experts, and 
the midterm elections for the 11th Parliament on 
Friday, President Rouhani said Iran is among the 
few countries in the world whose election process 
attracts global attention.The world’s eyes are on 
the ballot boxes and the queues of Iranian people 
in the elections, he added, calling on people to 
hearten the friends and disappoint the foes by 
taking part in the elections.“Our people are well 
aware how significant the elections are for the 
fate of themselves and the Islamic Republic’s 
establishment,” Rouhani stated.He also noted 
that the elections are being held without a single 
report of insecurity across the country, noting 
that the health protocols are also observed strictly 
to prevent the spread of the coronavirus.Hailing 
the step-by-step process of electronic voting, 
the president expressed hope that all stages of 
elections in the country would be carried out 
electronically in the near future, which he said 
will contribute to more transparency.Polling 
stations across Iran opened at 7 am local time and 
will continue to receive voters until midnight. The 
Interior Ministry says it may extend the election 
period until 2 am Saturday if necessary.There 
are four candidates seeking presidency in the 
polls, including Mohsen Rezaee, Seyed Ebrahim 
Raeisi, Seyed Amir Hossein Qazizadeh Hashemi, 
and Abdolnasser Hemmati. Three other hopefuls, 
Alireza Zakani, Mohsen Mehralizadeh, and Saeed 
Jalili dropped out of the race on Wednesday and 
Thursday.More than 59,310,000 eligible voters 
can take part in the ongoing elections, more than 
1,392,000 of whom are allowed to vote for the first 
time.Around 3.5 million Iranian expatriates are 
also eligible to vote in 133 diplomatic missions of 
the Islamic Republic in the foreign countries.

Leader: Wisdom dictates all to take part in 
election as great national examination

Supreme Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei said on 
Friday that "election day" is a day for the 
Iranian nation and urged all Iranians to take 
part in the voting.
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Israeli fighter jets bomb northern Gaza Strip
 Report of news sources indicates that the Zionist regime's fighter jets bombed areas 
in the northern Gaza Strip on Friday morning.Palestinian-based ‘Shahab’ news agency 
and Israeli TV Channel 13 reported that attacks have been conducted on the northern 
Gaza Strip.The Zionist regime first fired two missiles at one of the places belonging to 
the military wing of Palestinian Islamic Resistance Movement of Hamas, Al-Qassam 
Brigades, in the town of ‘Beit Lahia’, northern Gaza Strip and then, the Zionist regime’s 
fighter jets continued to bomb the area, Shahab news agency reported.Minutes later, 
the Shahab news agency reported that Israeli fighter jets bombed an area near Khan 
Yunis, southern Gaza Strip.After the attacks, news sources reported the sound of an 
explosion in the south of "Ashkelon" in the occupied lands and territories. The Zionist 
newspaper ‘Haaretz’ reports that alarm sirens have been sounded in towns near Gaza 
in occupied territories.

IAEA agreement with Iran not subject to Vienna talks: 
Grossi
The Director-General of International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi said 
that IAEA’s agreement with the Islamic Republic of Iran is not dependent on JCPOA talks 
which is ongoing in the Austrian capital Vienna.Speaking in an interview with Bloomberg 
news agency on Fri., Rafael Grossi the Director-General of the International Atomic 
Energy Agency in response to a question about Iran's willingness to extend the technical 
agreement with IAEA said, “I have not received an offer up to the present time regarding 
extension of the nuclear agreement, which will expire on June 24, but I hope we will have 
a direct exchange of views with Iran as soon as possible.”Referring to the Vienna talks to 
revive JCPOA, he pointed out that although IAEA hopes to reach an agreement between 
parties to JCPOA, Vienna talks are separate from the technical agreement made between 
the IAEA and Iran.

Votes cast by every 
single Iranian 
is of paramount 
importance, 
Ayatollah 
Khamenei said, 
adding that these 
single votes will 
form "the nation's 
millions of votes."
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Kim calls for 
preparedness 
for 
confrontation 
with US
 North Korean 
leader Kim Jong Un 
told the country's 
government on 
Thursday it needed 
to be prepared for a 
confrontation with 
the United States.
Kim “stressed the 
need to get prepared 
for both dialogue 
and confrontation, 
especially to get 
fully prepared for 
confrontation” with 
the US during a ruling 
party meeting, Korean 
Central News Agency 
reported, according to 
The Associated Press.
North Korea needs 
to “protect the 
dignity of our state 
and its interests 
for independent 
development and to 
reliably guarantee the 
peaceful environment 
and the security of 
our state,” Kim said, 
according to the state 
media outlet.
The comments come 
after the Group of 
Seven (G-7) countries 
— the US, United 
Kingdom, Canada, 
France, Germany, Italy 
and Japan — pushed 
North Korea earlier 
this week to abandon 
its nuclear and 
missile program, AP 
noted. The countries 
encouraged the Asian 
country to come to the 
negotiating table and 
respect human rights 
conditions, according 
to the wire service. 
US Secretary of State 
Antony Blinken said 
in May there was no 
"grand bargain" to 
get North Korea to 
abandon its nuclear 
weapons program.
"I don't think there's 
going to be grand 
bargain where this 
gets resolved in one 
fell swoop," Blinken 
said. "It's got to be 
clearly calibrated 
diplomacy, clear 
steps from the North 
Koreans, and it moves 
forward in that way."
" P r e v i o u s 
a d m i n i s t r a t i o n s , 
Republican and 
Democrat alike, 
have tried to tackle 
it, and no one's fully 
succeeded to say 
the least. In fact, the 
program has gotten 
more advanced and 
more dangerous over 
time,” he added.
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Iranian Foreign Ministry Spokesperson Saeed 
Khatibzadeh denounced the “hackneyed and baseless” 
accusation leveled against Iran in the final statement of the 
most recent meeting of the foreign ministers of the Persian 
Gulf Cooperation Council (PGCC).
Speaking to reporters on Thursday, Khatibzadeh 
dismissed the council’s final statement on Iran’s nuclear 
program at the end of its 148th meeting, saying, “The PGCC 
is practically hostage to excessive demands emanating 
from the failed policies of a raucous minority of its member 
states.”
He also slammed the council for its double-standard 
policies toward Iran, which on the one hand, claims to be 
seeking improved ties with Tehran, but on the other, levels 
baseless charges again the Islamic Republic.
The Iranian spokesman said taking such contradictory 
positions toward Iran will weaken “dialog-based 
approaches,” and turn the region into a stockpile of 
Western companies’ weapons, thus paving the way for 
foreign interference in the region.
Rejecting the PGCC’s claims about Iran’s nuclear program, 
Khatibzadeh said, “The Islamic Republic of Iran has 

been constantly complying with international law and 
its obligations. Therefore, it allows no interference in its 
nuclear and missile programs as well as issues related to 
its military policies and deterrent defense. (Therefore,) 
these countries better start fulfilling their outstanding 
commitments toward international organizations, 
including the International Atomic Energy Agency.”
“Those (PGCC member) states whose interventionist 
policies in other countries have led to massacre of innocent 
civilians, especially in Yemen, and spread of insecurity 
and terrorism in the region, are trying through projection, 
to cover up their human rights-related crimes and evade 
international punishment,” Khatibzadeh added, Press TV 
reported.
He also expressed hope that the PGCC member states 
would stop issuing outdated statements, pay more 
attention to regional realities, and reorient their 
approaches toward promotion of regional dialogue.
“The Islamic Republic of Iran, based on its own strategic 
views and principled policies, considers interaction and 
cooperation the main solution to regional problems and 
welcomes any positive initiative aimed at promoting 

relations 
on the basis of 

international rules and regulations,” the spokesman 
said.
Khatibzadeh’s remarks came in response to the latest 
PGCC statement on Wednesday in which the council 
members claimed that it would be dangerous to separate 
global powers' nuclear deal with Iran from Tehran's 
missile program and "destabilizing" behavior” in the 
region.
The PGCC member states also said they should be involved 
in the ongoing negotiations with Tehran in the Austrian 
capital, which aim to revive Iran’s nuclear deal with world 
powers, officially known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).

News

Spokesman Dismisses Anti-Iran Allegations in PGCC 
Statement
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Iran’s Judiciary Chief who is also a 
presidential candidate said on Friday 
that the Islamic Republic is proud 
of the fact that people’s vote has a 
defining role in the governing system.
After casting his vote on Friday 
morning, Raisi made the remarks 
to reporters as a president hopeful, 
castigating western countries as the 
democracy purporters who only 
pretend to be respecting people’s 
votes.
He asked those responsible for 
running or supervising the voting 
centers to be trustworthy, urging 
people to vote, regardless of their 
gender, age, ethnicity or political 
views.
Asked about the promises he would 
make if elected, Raisi said that he 

would keep all the promises he made 
during his campaign.
Iran’s presidential election is being 
held nationwide as well as in 133 
countries across the world.
Some 500 international journalists 
from 226 foreign media are covering 
the event in Iran.
According to statistics from the 
Ministry of Interior, 59,310,307 

Iranians are eligible to vote, out of 
which 1.3 million are first-voters and 
3.5 million are Iranians abroad.
Presidential candidates include 
Expediency Council Secretary 
Mohsen Rezaei Mirqaed, Judiciary 
Chief Ebrahim Raisi, MP Amir Hossein 
Ghazizadeh and former Governor 
of Iran's Central Bank Abdolnasser 
Hemmati. Saeed Jalili, Mohsen 
Mehralizadeh and Alireza Zakani, 
three other presidential candidates, 
dropped out of the presidential race.
The 13th presidential election is held 
simultaneous with the sixth round of 
city and village councils elections, the 
first mid-term for 11th parliament’s 
by-election, and the second mid-
term for the fifth Assembly of Experts 
election.

People’s vote defining in Iran: Judiciary Chief



Zarif, Borrell hold talks in Antalya
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif met and held talks with EU foreign policy chief Josep 
Borrell in Antalya, Turkey.
Mohammad Javad Zarif, who is in Turkey to attend Antalya Diplomacy Forum (ADF), met with the European 
Union's foreign policy chief Joseph Borrell on Friday. 
Zarif arrived in Turkey on Thursday at the official invitation of his Turkish counterpart Mevlüt Çavuşoğlu 
to attend Antalya Diplomacy Forum (ADF).
The Antalya Diplomacy Forum is hosting 12 heads of state, 43 foreign ministers, four former heads of state, 
representatives of international organizations, intellectuals, and academics.
Earlier, Iranian foreign minister held talks with the Head of Afghanistan’s High Council for National 
Reconciliation Abdullah Abdullah and the former Afghan foreign minister Salahuddin Rabbani on the latest 
developments in Afghanistan.

Emphasizing the need to 
maintain the sovereignty 
of Iraq, some Iraqi 
parliamentarians called 
for an immediate response 
to Turkey and a halt to 
its advancement into 
northern Iraq.A number 
of members of the Iraqi 
Parliament called for an 
immediate response to the 
Turkish Army and a cease 
to its advancement into 
northern Iraq, stressing 
the need to maintain Iraqi 
sovereignty, Almaloumah 
reported.Fazel Jaber, a 
representative of the Iraqi 
Fatah Coalition lashed 
out at the Iraqi position in 
this regard and stated that 
Iraq's position is shameful 
because it has not taken any 
action to deter Turkey and 
to stop its repeated attacks 
on the sovereignty of Iraq.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
04:16:08   
Noon call to prayer : 
13:04:46  
Evening call to prayer: 
20:33:54  

2 0000 Rials

Iraqi lawmakers 
urge gov. to 
stop Turkey's 
advancing

Headlines

5

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province Saturday ,June 19 , 2021 
No. 806 

Leader: Wisdom dictates all to take part in 
election as great national examination

5

High: 38 ° c
Low:21 °c

Iran
news

ISFAHAN
N E W SPeople’s vote 

defining in Iran: 
Judiciary Chief

Covid19- impose 
serious challenges on 
agricultural sector: 
minister

Manufacturing 
of refrigerators, 
freezers rises %29.6 
in 2 months on year

4

5

4

Abbas Araqchi, who is also Iran’s deputy 
foreign minister for political affairs, made 
the remarks in an interview with Al Jazeera 
TV, the outlines of which were published on 
Thursday.
“Good and tangible progress has been 
made on various issues during Vienna talks. 
We believe that we are closer to a (final) 
agreement than any time before, but there 
are still certain outstanding issues, which 
need more deliberation,” Araqchi said.
He said all sides must take tough decisions, 
noting that Tehran has already made this 
difficult decision by remaining committed 
to the Joint Comprehensive Plan of Action, 
despite the withdrawal of the United States 
from it.“If the nuclear deal is still alive, it has 
been owed to Iran's actions,” Araqchi added.
“The negotiating parties need to know 
that Iran has been victimized, and that 
Washington needs to rectify the path it has 
already taken in the negotiations,” he added, 
noting, “Iran has suffered a lot in recent 
years due to the US withdrawal from the 
nuclear deal.”
Araqchi noted that Iran wants other parties 

to the deal to affirm that what happened 
with former US President Donald Trump's 
withdrawal from the deal would never 
happen under other US presidents, Press 
TV reported.
In another part of the interview, Araqchi 
touched upon the presidential election 
in Iran, emphasizing that the outcome of 
Friday polls and a change in the Iranian 
administration will have no impact on the 
outcome of the ongoing talks in Vienna.
He added that the Iranian negotiating team 
will continue talks based on the country’s 
domestic policy on this issue.
Araqchi stated that if the Iranian team 
managed to clinch a good agreement with 
the other parties, it would be accepted. 
Otherwise, he added, no agreement would 
be accepted by Iran either under the 
incumbent administration or its successor.
The latest round of talks to revive the Joint 
Comprehensive Plan of Action has begun 
in Vienna on April 6 between Iran and the 
remaining members of the nuclear deal, 
namely the UK, France, Russia and China 
plus Germany.The US left the JCPOA in 2018 
and restored the economic sanctions that 
the accord had lifted. Tehran retaliated with 
remedial nuclear measures that it is entitled 
to take under the JCPOA’s Paragraph 36.
The current negotiations examine the 
potential of revitalization of the nuclear deal 
and the US’ likely return to it.

In an interview with IRNA on Friday 
Mohammad Ali Hosseini said the system of 
government in Iran is based on democracy 
driven from Islamic principles.He said 18 
June is actually the day of democracy in Iran.
He stated that since the victory of the glorious 
Islamic Revolution in Iran, the nation has 
shown a glorious turnout in all elections is a bid 
to determine the fate of the country with their 
votes.The ambassador noted that the great 
nation of Iran despite threats and the wave of 
negative propaganda spread by the enemies 
has always shown its historical presence in the 
elections.He added the glorious presence of the 
Iranian nation and expatriates living abroad, 
in fact, can enhance the political, regional and 
international status of the Islamic Republic.
“Therefore, the presence of each person at the 
ballot box will be very important and will have 
a decisive impact,” he pointed out.
Hosseini said the people of Iran, with their 
direct votes elect the government according to 
the constitution.
“They elect their governments and 

representatives in the Islamic Consultative 
Assembly, the Assembly of Experts and the city 
council thus play a vital role in the destiny of 
the country, and this can be a good example for 
other countries in the region and other nations 
that seek a healthy democracy,” he said.
Regarding the holding of presidential elections 
in Pakistan, the ambassador said according 
to the instructions received from Tehran, the 
necessary arrangements have been made to 
hold a passionate election with the presence of 
all Iranians living in Pakistan.
Hosseini said necessary coordination has been 
done with the officials of the host country and 
the election process is going on without any 
problems in a smooth manner.
The Iranian ambassador to Pakistan hoped to 
see a passionate election not only in Pakistan 
but also in other countries also.
According to official statistics, out of over 59 
million Iranians who are eligible to vote in the 
2021 presidential election, over 1.3 million 
Iranians will be voting for the first time.
Iran’s 13th presidential election is being 
held simultaneously with the sixth round of 
municipal council elections for the cities and 
villages, the first mid-term for the 11th round 
of parliamentary by-election, and the second 
mid-term for the fifth round of the Assembly of 
Experts' election.

Progress Made in JCPOA Vienna Talks: Araqchi Enthusiastic participation of Iranians in elections 
role model for other countries: Envoy
The Ambassador of the Islamic Republic of Iran says 
the enthusiastic participation of the Iranian nation in 
the 13th presidential elections is a role model for other 
countries and nations seeking a healthy democracy.

TEHRAN (Tasnim) – Iran’s top negotiator in the Vienna 
talks on the revival of the 2015 nuclear deal said the parties 
involved in the negotiations have made tangible progress.

Mention of the 
drill involving 
simulated 
strikes against 
S400-s was 
made in a June 
9 Command 
Post exercise in 
Agadir, Morocco, 
footage of which 
was posted by 
the Pentagon as 
a B-roll video on 
its DVIDS media 
hosting site.

“The Ronald 
Reagan Strike 
group did not 
interact with any 
Chinese military 
aircraft,” Carrier 
Strike Group 5 
spokesperson 
Lt. Cmdr. Joe 
Keiley said in an 
emailed statement 
responding to 
questions on 
whether the 
Chinese aircraft 
had approached 
them.

Zarif: Iran Open to 
Regional Security 
Talks
Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said 
Tehran welcomes the launch 
of negotiations on the regional 
security.
In a meeting with his Iraqi 
counterpart on the sidelines of 
the Antalya Diplomacy Forum 
in Turkey on Thursday, Iranian 
Foreign Minister Mohammad 

Javad Zarif stressed the need 
for the promotion of regional 
cooperation among the 
neighboring states to ensure 
regional security.
He also welcomed the launch of 
regional security negotiations.
Expressing satisfaction with the 
agreements between Iran and 
Iraq on a railroad project linking 
Shalamcheh to Basra, Zarif voiced 
Iran’s readiness to enhance 
economic cooperation with Iraq.
For his part, Iraqi Foreign 

Minister Fuad Hussein hailed 
the constructive economic 
cooperation between Baghdad 
and Tehran and praised Iran 
for its efforts to promote such 
cooperation.
The top Iranian diplomat has talks 
with a number of high-ranking 
officials of other countries on 
the sidelines of the Antalya 
Diplomacy Forum.
Zarif will also deliver a speech at 
the forum about Iran’s policies 
regarding ties with neighbors.

Official: Yemen's 
Ansarullah to be 'part of 
equation' in defense of al-
Quds
A senior member of Yemen’s popular 
Ansarullah resistance movement says 
his group will be an integral part of the 
equation to defend sacred sites in the 
occupied city of Jerusalem al-Quds 
against any Israeli act of aggression.
Abdul-Wahhab al-Mahbashi told 
Lebanon's al-Mayadeen television on 
Thursday evening that his movement 
“will be part of the equation in defense 
of Jerusalem al-Quds" in the event of a 

new confrontation with Israel.
On June 3, Ansarullah leader Abdul-
Malik al-Houthi said Yemenis are 
part of the al-Quds equation and will 
be effectively present in the battle 
against the Israeli regime.Muslim 
nations must mobilize against Israel to 
remove it from Palestinian territories: 
HouthiMuslim nations must mobilize 
against Israel to remove it from 
Palestinian territories: HouthiThe 
leader of Yemen’s Ansarullah 
movement urges all Muslim nations 
to mobilize and remove Israel from 
the Palestinian lands.The Ansarullah 
chief then praised Iran as the main 

supporter of resistance front in the 
region.On June 6, the representative of 
Hamas resistance movement in Yemen 
expressed gratitude to the Yemeni 
people and government for supporting 
the Palestinian cause during the recent 
Israeli military offensive on the Gaza 
Strip, which claimed the lives of at least 
260 people in the besieged enclave.
“We feel brotherhood and comfort in 
Yemen, and this indicates the Yemeni 
people’s love for Palestine and al-Aqsa 
Mosque,” Moaz Abu Shamala said 
during a meeting with Mohammed Ali 
al-Houthi, a senior member of Yemen’s 
Supreme Political Council, in Sana’a.



ایران بیش از هر کشوری به رمزارزها نیاز دارد
یک فعال حوزه رمزارز و بالک چین معتقد است در شرایط تحریمی، ایران شــاید بیشتر از کشورهای دیگر به 
بیت کوین نیاز دارد و دولت می تواند با بهره گیری از آن به رشــد اقتصادی خویش کمک کند. در چند ماه اخیر 
استخراج بیت کوین جنجال های بیش تری به پا کرده است. از طرفی نبود قانون مشخص برای برخورد با فعاالن این 
حوزه که از سوی بانک مرکزی فعالیتشان غیرقانونی اعالم شده در مقابل آن دسته که استفاده از ارز دیجیتالی را راهی 

برای دور زدن تحریم ها و ارزآوری می دانند و از طرف دیگر واکنش مسؤوالن وزارت نیرو که افزایش مصرف برق را در 
فصل گرما به گردن استخراج کنندگان انداخته و هر روز یک مزرعه استخراج را با این ادعا شناسایی می کنند. پیش از این 

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای فضای مجازی با بیان اینکه ارزهای دیجیتال بحث مفصلی دارد، گفته بود: ارز دیجیتال 
به عنوان ابزار مبادله یک موضوع است و اینکه به عنوان ثروت اندوزی و سرمایه گذاری به آن نگاه کنیم، یک موضوع دیگر است. فعال 

در کشور ما تولید و استخراج رمزارزهای جهان روا به عنوان یک فرآیند مثبت در حال ساماندهی است. در حوزه مبادله هم مقداری که به دور 
زدن تحریم ها کمک  کند، باید مورد حمایت قرار گیرد. در این راستا یاشار راشدی، فعال حوزه رمزارز اظهار کرد: در شرایط تحریمی که نمی توانیم 
صادرات و واردات داشته باشیم، می توانیم  از این امکان استفاده کنیم؛ انرژی را به بیت کوین تبدیل کرده و با آن بیت کوین کاال و خدمات وارد کنیم، 

یا خدماتی که داخل ایران تولید می شود مثل نرم افزارهایی تولیدی که می توانیم به صورت مجازی ارائه کنیم را صادر کنیم و رمزارز دریافت کنیم.

تعداد چک های برگشتی باال رفت
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در دومین ماه سال جاری نشان می دهد که در این ماه ۶۷۰ هزار فقره 

چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۱۷ ۸. و ۴۶.۳ درصد افزایش داشته است.
تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر کرده است، نشان می دهد که در اردیبهشت 
سالجاری حدود ۷.۵ میلیون  فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از 

نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۶ و ۳۱.۳ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، بیش از ۶.۸ میلیون فقره با ارزش ۱۷۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شده 

است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶ ۷. و ۲۹ ۵. درصد افزایش دارد.  
در کنار چک های وصولی بالغ بر ۶۷۰ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی به ترتیب با  ۱۷.۸ 

و ۴۶.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۹۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی 
استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک های وصول شده در تهران ۲ میلیون فقره به ارزشی حدود ۸۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و 

چک های برگشتی معادل ۱۸۲ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران
گـــزارش
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 با پیک مصرف شکر 
در مرداد، قیمت 
دچار نوساناتی 
می شود که در 

شهریور با عرضه 
محصول داخلی 

قیمت تا حدودی 
متعادل می شود
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دریافتی بازنشستگان 
با 90 درصد حقوق و 
فوق العاده شاغالن 

همتراز می شود
 ســازمان برنامه و بودجه کشــور با 
هدف حمایت از بازنشستگان و بهبود 
و ترمیم وضعیت معیشــت این قشر 
جامعه، الیحه دوفوریتی »دائمی شدن 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
با شــاغالن« را به هیئت دولت ارائه 
نموده اســت. چندی قبل سازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرد رسیدگی 
و تدویــن الیحه همســان ســازی 
حقوق بازنشستگان در این سازمان 
نهایی شــده اســت و بعد از ارسال 
الیحه به دولت هم اکنون بررســی 
این الیحه پیشنهادی در دستورکار 
کمیســیون امور اجتماعی و دولت 
الکترونیک هیات دولت قــرار دارد. 
براســاس اصل )۲۹( قانون اساسی،  
برخورداری از تامیــن اجتماعی در 
دوران بازنشســتگی، بیکاری، پیری 
و غیره، حقی همگانــی بوده و دولت 
موظف اســت طبق قوانین از محل 
درآمدهــای عمومــی و درآمدهای 
حاصل از مشــارکت مردم، خدمات 
و حمایت هــای مالی فــوق را برای 
یک یک افراد کشــور تامین کند. در 
همین راستا هیئت دولت در راستای 
اجرای مواد )۱۲( و )۳۰( قانون برنامه 
ششم توسعه نسبت به متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران 
و وظیفه بگیران در سالهای ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ اهتمام ورزیــد تا حقوق این 

گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد. 
درحال حاضــر از آنجا کــه اجرای 
متناســب ســازی مذکور براساس 
مفاد قانون برنامه ششــم توســعه 
بــوده، نگرانی از ایجــاد وقفه در این 
امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم 
توسعه وجود دارد، بنابراین باتوجه به 
پیگیریهای کانون های بازنشستگی 
و به منظــور رفع دغدغه این قشــر، 
سازمان برنامه و بودجه کشور الیحه 
دوفوریتی »دائمی نمودن متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن« 
را که با همکاری کانــون فوق تهیه 
شــده، تدوین و به هیئت دولت ارائه 
نموده اســت. براســاس این الیحه، 
حقوق کلیه بازنشستگان، موظفان 
و مســتمری بگیران صندوق هــای 
بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح به نحوی 
تعیین می شــود کــه از حداقل ۹۰ 
درصد میانگین حقوق و فوق العاده ها و 
سایر اقالم مشمول کسور بازنشستگی 
شاغل ۳۰ سال خدمت هم گروه/طبقه، 
هم رتبه، هم پایه، هم درجه یا عناوین 
مشابه در همان ســال کمتر نباشد.

همچنین تأمیــن اجتماعی مکلف 
اســت بر اســاس مقررات مصوب 
هیأت امنا از محــل کلیه منابع خود 
نســبت به متناسب ســازی حقوق 
مســتمری بگیران خود اقدام نماید. 
مســتمری حداقل بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سنوات 
بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل 
بگیران بازنشستگان کشوری که ۳۰ 
سال سابقه بیمه پردازی دارند، کمتر 
باشد. عالوه براین، سایر صندوق ها و 
سازمان های بازنشستگی می توانند 
براســاس مقررات مصوب باالترین 
مرجع تصمیم گیری خود و متناسب 
با منابع خود نسبت به متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان و موظفان اقدام 
نمایند. بازنشســتگان شرکت های 
واگذار شده به اســتناد قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون 
اساســی و همچنین مشموالن بند 
)الف( ماده )۶( قانــون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور که به اشتراک 
خود در صندوق بازنشستگی ذیربط 
ادامه داده اند براساس ضوابطی که در 
آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی 
می شود، مشمول این قانون می شوند.

ایران اکونومیست
خـــبـــر
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بررسی ها از ســطح بازار 
نشــان مــی دهد کــه  با 
اتمام مــاه رمضان و عرضه 
شــکرهای تنظیم بازاری، 
قیمــت هر کیلو شــکر با 
نرخ ۱۵ تــا ۲۰هزار تومان 
در مغازه های سطح شهر 
عرضه می شود که با ازدیاد تقاضا همزمان 
با پیک مصرف احتمال مجــدد افزایش 

قیمت در بازار وجود دارد.
گرچه در ســال ۹۶ با تولید ۲ میلیون تن 
شکر به خوداتکایی نسبی دست یافتیم، اما 
اتخاذ سیاست های نامناسب در خصوص 
قیمت خرید تضمینی منجر به شکست 
این طرح شــد و هم اکنون کار به جایی 
رسیده که برای تامین نیاز کشور چاره ای 

جز واردات یک میلیون تن شکر نداریم.
بســیاری از مســئوالن براین باورند که 
افزایــش  حدود ۲ برابــری قیمت خرید 
تضمینی چغندر قنــد از ۸۴۰ به ۱۲۴۷ 
تومان در سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ ، تاثیر 
خشکســالی بر کاهش تولیــد و افزایش 
قیمت جهانی شــکر از علل اصلی گرانی 

این کاال در بازار به شــمار مــی رود که با 
توسعه کشت چغندرقند پاییزه و استمرار 
سیاست حمایتی از کشاورزان دستیابی به 

خوداتکایی تولید شکر شدنی است.
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم 
تا از آخرین علل گرانی بازار شکر، ناکامی 
خودکفایی شــکر و راهکار بــی نیازی از 
واردات و تامین صد درصدی نیاز کشور در 

داخل با خبر شویم:

  قیمت تمام شــده هر کیلو شکر 
داخلی ۱۲ هزار تومان

غالمرضــا بهمنی دبیــر انجمن تصفیه 
کنندگان شکر در گفت و گو با  خبرنگار 
صنعت،تجــارت و کشــاورزی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به دالیل گرانی 
قیمت شکر در بازار اظهار کرد: هم اکنون 
قیمت شکر در استان های مختلف متغیر 
است به طوریکه هر کیلو شکر در جنوب 
۱۱ هزار و ۷۰۰ تا ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان 
و تهران ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار و ۶۰۰ 

تومان در مغازه ها عرضه می شود.
وی با اشــاره به اینکه واردات شکر صرفه 
اقتصادی نــدارد، افــزود: در حال حاضر 
قیمت هر کیلو شکر خام در بنادر ۱۰ هزار 
و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان تمام می 
شود که با تبدیل آن به شکر سفید قیمت 
باالی ۱۲ هزار تومان تمام می شــود، به 
همین خاطر عدم صرفه اقتصادی موجب 

شده واردات به کندی صورت گیرد.

بهمنی ادامه داد: سال ۹۶ با تولید ۲ میلیون 
تن شکر به خوداتکایی نسبی رسیدیم که 
متاسفانه اعمال سیاســت های نادرست 
در زمینه قیمت منجر به شکســت این 

طرح شد.
این مقام مســئول با بیــان اینکه به طور 
متوسط سالیانه ۸۰۰ هزار تن شکر برای 
تعادل قیمت در بازار وارد می شود، گفت: 
انجمن تصفیه کنندگان شکر میزان مصرف 
شکر سالیانه را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن 
و انجمن تولیدکنندگان ۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تن اعالم می کند که با این وجود بر سر 

واردات شکر هم اختالف نظر وجود دارد.
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با اشاره 
به اینکه خبری از توزیع شکر با نرخ مصوب 
نیست، بیان کرد: با پیک مصرف شکر در 
مرداد، قیمت دچار نوساناتی می شود که 
در شهریور با عرضه محصول داخلی قیمت 

تا حدودی متعادل می شود.
بهمنی با اشاره به تاثیر کم بارشی بر کشت 
چغندرقند گفت: با تمامی کشــت های 
غرقابی از جملــه چغندرقنــد به دلیل 
محدودیت آب مخالف هســتیم و امسال 
خشکسالی و کم بارشی هم بر میزان تولید 

تاثیر گذار است.
این مقام مسئول ادامه داد: امسال شورای 
قیمت گذاری، قیمت هر کیلو چغندرقند 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر 
افزایش داد که بر مبنای استحصال یک 
کیلو شکر از ۷ کیلو چغندر قند، نرخ تمام 

شده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان تمام می شود 
که با احتساب سود کارخانه ۱۲ تا ۱۳ هزار 
تومان قیمت تمام شــده هر کیلو شکر از 
چغندر قند داخلی می رسد. به طور کلی 
با افزایش عرضه قیمت کاهش و با کمبود 

عرضه قیمت باال می رود.
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با اشاره 
به اینکه استان های غربی بیشترین تولید 
چغندرقند را دارند، تصریح کرد: با توجه 
به محدودیت آب در کشــور، قیمت تمام 
شده شکر با احتساب هزینه آب باالتر از 
این نرخ تمام می شود که با وجود مصرف 
باالی آب برای کشت چغندرقند در استان 
های غربی، تولید چغندر ناشی از شرایط 

خشکسالی منطقی نیست.

  راه حل خودکفایی شکر چیست؟

 محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به دالیل شکست 
خوداتکایی تولید شکر اظهار کرد: در سال 
۹۶ برنامه ریزی مناسب دولت، کشاورزان 
را به سمت و سوی کشــت چغندرقند و 
نیشکر سوق داد و همین امر موجب شد به 

خوداتکایی نسبی برسیم.
وی افزود: تا قبــل از ســال ۹۵ چغندر 
قند پاییزه کشــت نمی شد و تنها کشت 
چغندرقنــد بهاره در مناطق سردســیر 
صورت می گرفت که کشت پاییزه چغندر 
در مناطق جنوبی منجر به خودکفایی شکر 

در سال ۹۶ شد.
ملک زاده با اشاره به اینکه سال ۹۶ تولید 
شکر به مرز خودکفایی رسید، بیان کرد: در 

سال ۹۶ نیاز واردات به کمتر از ۱۰۰ هزار 
تن رسید که متاســفانه سیاست گذاری 
نادرســت در تعیین قیمت چغندرقند و 
خرید محصول منجر به کاهش استقبال 

کشت این محصول شد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: طی 
سال های اخیر سیاست نامناسب قیمت 
خرید تضمینی موجب شد به سال های 
قبل از خودکفایی برسیم به طوریکه نیاز به 

واردات شکر افزایش یافت.
وی افزایش قیمت چغنــدر قند را عاملی 
برای ترغیب کشاورزان به کشت اعالم کرد 
و گفت: امسال با اصالح قیمت چغندرقند از 
سوی شورای قیمت گذاری، تاحدودی نرخ 
به واقعیت نزدیک شد که بنابر آمار همین 
امر منجر به افزایــش حدود ۴۰ درصدی 

سطح زیر کشت شد.

 کامی که با شکر ایرانی شیرین می شود 

خودکفایی به شرط توجه
سال هاست سخن از خودکفایی در تولید شکر و حل معضل گرانی 
آن شنیده می شود اما این روند چگونه محقق خواهد شد؟  ماجرای 
افزایش قیمت شکر و عرضه باالتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار 
از سال گذشته در کشور آغاز شد که بسیاری از فعاالن بازار، چند 

نرخی بودن شکر را علت اصلی این گرانی ها مطرح کردند.

بازار

بازار کار

پر فروش ترین مدل های ماشین لباسشویی )خرداد۱۴00(
 آنچه در زیر می آید جدول قیمت جدید انواع پرفروش ترین انواع ماشــین لباسشــویی در سایت های فروش 

اینترنتی است؛

چه کسانی مشمول بیمه بیکاری می شوند؟
دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران گفت:کارگرانی که سابقه کار آن ها کمتر است متقاضی دریافت 

بیمه بیکاری نشوند و نگاه پس اندازی به آن داشته باشند.

هادی ابوی دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران درباره شرایط دریافت بیمه بیکاری اظهار کرد: مطابق قانون 
هر کارگری طبق جدول کارانه ای که دارد می تواند در ازای کاری که انجام داده است یک مدت زمانی را از بیمه 

بیکاری استفاده کند که باتوجه به سابقه کار کارگر تا شصت ماه یعنی ۵۰ سال را هم شامل می شود.
وی ادامه داد: بیمه بیکاری شرایط و قوانینی دارد که بعضی از آن ها آیین نامه ای بوده و خیلی قانونی نیست و موجب 

اعتراض فعاالن حوزه کارگری است که البته برخی از آن ها مرتفع شده است.
وی افزود: در قوانین گذشته باید یک ســال از فعالیت کاری کارگر می گذشت تا مشمول بیمه بیکاری شود که 
فعاالن کارگری بر این عقیده هســتند که کارفرما ها قرارداد سه یا شش ماهه عقد می کنند و تکلیف کارگر بعد 
از پایان قرارداد مشخص نیســت یا الزام به عقد قرار داد دارند که تعریفی از قرارداد موقت است و مورد اعتراض 

کارگران که خوشبختانه با پیگیری های مستمر برخی از این قوانین تغییر کردند.
وی تصریح کرد: کارگر در محلی که مشغول به کار اســت به محض اینکه دارای سابقه ای می شود حداقل شش 
ماه یا بیشتر و درصورت سابقه پرداخت بیمه، مشمول دریافت بیمه بیکار خواهد شد منتهی نسبت به ایامی که 
پرداخت کرده اســت. دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران گفت: این امر مهم است تا کارگران که سابقه کار 
آن ها کمتر است متقاضی دریافت بیمه بیکاری نشوند و نگاه پس اندازی به آن داشته باشند و آن را برای روز مبادا 

نگهدارند مانند کرونا یا زمانی که سابقه کارشان بیش از بیست سال شده است.
وی خاطرنشان کرد: تغییر شغل مداوم و استفاده از بیمه بیکاری سبب می شود تا کارگر مهارت الزم در آن حوزه 
را از دست دهد و صندوق بیمه بیکاری هم دچار بحران شود البته که قانون صندوق را موظف به پرداخت کرده 
است، اما داشتن نگاه پس اندازی به آن نشان داده اســت که در سنین باالتر یا مواقع بحرانی این بیمه بیشتر به 

درد کارگر می آید.



بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

امور سینمایی استان اصفهان در نظر دارد جهت تکمیل 
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رییس سازمان بورس: موانع تحمیلی عامل عدم ورود استارت آپ ها به بورس هستند
رییس سازمان بورس اعالم کرده آنها در این سازمان به دنبال ورود پنج استارت آپ به بورس بودند، اما موانعی 

که عمدتا از بیرون تحمیل شده اند از به نتیجه رسیدن این موضوع، جلوگیری به عمل آورده اند.
»محمدعلی دهقان دهنوی« در بیست و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، در مورد چرایی 
عدم ورود استارت آپ ها به بورس گفته است: »هدف ما این بوده که پنج استارت آپ را وارد بورس کنیم اما 

این اقدام با موانع زیادی همراه است که از بیرون تحمیل شده که اگر این موانع برطرف نشود آسیب هایی را به 
استارت آپ ها وارد می کند.« 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه باید مکانیزمی طراحی شود تا نوآوری به همه بازار سرمایه منتشر 
شود، گفت: »اکنون اقدام جدیدی به نام طرح تحول بازار سرمایه آغاز کرده ایم  که شامل محورهای مختلف مانند تسهیل فرآیندها، 

توسعه نهادهای مالی، تقویت بازار اولیه، ایجاد نهادهای مالی، افزایش شفافیت در بازار سرمایه و تقویت جریان اطالعات از سمت شرکت ها به 
سهامداران می شود و این موضوع به عنوان نقشه راه به ما کمک خواهد کرد.«

شایان ذکر است که مسئله ورود استارت آپ ها به بورس و چالش های آن، مسئله جدیدی نیست و پیش از این دیگر مسئوالن کشوری نظیر وزیر 
ارتباطات بارها در مصاحبه های مختلف در مورد آن اظهار نظر کرده  اند. 

قناعت چیزی نیست که بتوان با 
کار سخت تر و خریدهای متنوع 
به آن دست یافت، چون همیشه 

چیزهایی بیشتر و متنوع تر 
هستند که می شود آنها خرید و 
از آنها لذت برد. تعریف قناعت 
حتی خرید نکردن و پول روی 

پول اضافه کردن هم نیست

،،

entrepreneur :منبع
یادداشـــت
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بررسی عملکرد استارت آپ های گردشگری زیر سایه سنگین کرونا: 

۱۴۰۰، یک شروع تازه؟

در بین کســب و کارهای آنالین، موارد زیادی در برابر کرونا 
آسیب دیدند؛ گزارش  ماه های اولیه شیوع ویروس کرونا نشان 
می داد تعداد زیادی کسب و کار در برابر کرونا آسیب جدی 
دیده اند و تعدیل نیروها در آغاز نوروز ۹۹ )زمان شیوع ویروس( حکایت از نگرانی 

کسب و کارها برای آینده کاری شان داشت. 

با این وجود پس از گذشت چند ماه، برخی کسب وکارها توانستند با تغییر استراتژی و یا ارائه 
سرویس های جدید و تبلیغات صحیح و... دوباره نفس بکشند و خودشان را از آن ضرر هنگفت 
اولیه برهانند؛ در این بین اما یک قشر بودند که هر کاری کردند پای کرونا روی گلویشان فشار 

آورد و آنها را رها نکرد: کسب وکارهای گردشگری آنالین.
رقابت ســنگینی که بین بازیگران این حوزه بود حاال در دوران کرونــا تبدیل به یک رقابت 
بی سروصدا شده که اکثرا بازیگران آن دیگر مانند ســابق به های و هوی نمی پردازند و چراغ 
خاموش حرکت می کنند تا به بقای خود ادامه دهند. در این مطلب به عملکرد ۵ مورد از بازیگران 
مشهور این حوزه در این ایام پرداخته ایم، بازیگرانی که هر یک استراتژی و روش خودشان را 
در برابر کرونا داشتند و حاال همه آنها با یک ریستارت جدید، وارد یک میدان جدید و رقابتی 

تازه شدند. 

    علی بابا: کاهش هزینه تبلیغات و توجه به گردشگری سالمت
علی بابا پیش از شیوع ویروس کرونا به عنوان سایت شماره ۱ بلیت سفر و گردشگری شناخته 
می شد، این مجموعه از اولین تیم هایی بود که با شیوع ویروس کرونا به تعدیل نیرو روی آورد و 
با ۱۸۲ نفر از کارکنان خود در آستانه سال ۹۹ خداحافظی کرد. علی بابا چندی پیش گزارشی 
منتشر ساخت که در آن تاکید کرده بود همچنان به عنوان رتبه شماره ۱ بلیت سفر باقی مانده 

است؛ اما با فرض درست بودن این ادعا، علی بابا چطور از این بحران عبور کرده است؟
در چند ماهه اول سال ۹۹ کمتر خبری از علی بابا شد، هرآنچه رقبا در حال تبلیغ 
بودند اما علی بابا که پیش تر آگهی هایش بیلبوردها و فضای مجازی را پر کرده بود، در 
این زمینه کمرنگ کار کرد. در واقع علی بابا هزینه بازاریابی را کاهش داد و سعی کرد 
تمرکز خود را روی کامل تر کردن خدمات خود کند. علی بابا در میانه سال ۹۹ دوباره 
به دنیای تبلیغات بازگشت اما نه با شدت پیشین و سعی کرد که حضور خودش را در 

کنار رقبا اعالم کند و طوری رفتار نکند که به کلی از عرصه تبلیغات کنار رفته است.
علی بابا در این دوران یک اقدام جالب دیگر هم کرد و آن سرمایه گذاری مجدد روی 
استارت آپ مدگو بود؛ این استراتژی نشان داد علی بابا به عنوان یک پلتفرم گردشگری 
روی موضوع گردشگری سالمت تمرکز کرده و در واقع به رشد و ترند استارت آپ های 

سالمت محور توجه خاصی داشته است.

   فالیتیو: تبلیغات، تبلیغات و البته جذب سرمایه
فالیتیو از معدود سایت های حوزه گردشگری بود که در بزنگاه کرونا توانست از گروه 
صبا ایده جذب سرمایه کند و به نظر می رسد همین جذب سرمایه توانست تا حد زیادی به ادامه 
حیات آنها کمک کند. فالیتیو که طبق شنیده ها پیشنهادهای مختلفی از مجموعه های گوناگون 
دریافت کرده بود، دست رد به سینه تمامی این پیشنهادات زده بود تا بتواند مستقل به فعالیت 
خود ادامه دهد و نخواسته بود با کسب وکارهایی چون اسنپ تریپ همکاری نزدیک داشته باشد؛ 
این دو مجموعه تنها در یک برهه زمانی خاص همکاری دوستانه ای با یکدیگر داشتند که این 

همکاری هم مدتهاست پرونده اش بسته شده است.
در سال ۱۳۹۹ با وجود محدودیت های گسترده کرونایی، فالیتیو اعالم کرد که رکورد فروش 
تازه ای را ثبت کند. همچنین همکاری گسترده تر با ایرالین ها و هتل های داخلی و خارجی برای 

ارائه خدمات بهتر از اصلی ترین تحوالت فالیتیو بود.
این استارت آپ در سال ۱۴۰۰ اما توانســت یکی از بزرگترین جذب های سرمایه را در حوزه 
استارت آپ های گردشــگری انجام دهد که می تواند قاعده بازی را در بین بازیگران این حوزه 
تغییر دهد. از زمان جذب این سرمایه تا امروز هنوز اتفاق تازه و خارق العاده ای که به چشم عموم 
بیاید در فالیتیو رخ نداده ولی می توان گفت که احتماال در آینده نزدیک فالیتیو برنامه های 

متعددی خواهد داشت.

    اسنپ تریپ: حمایت های اسنپ و تخفیف ها
اسنپ تریپ هم در ابتدای راه خود در ایام کرونایی، مانند علی بابا به تعدیل نیرو روی آورد و سپس 
سعی کرد در دوران کرونا با تولید محتوای زیاد درباره سفر در ایام کرونایی و کمک از بازوی سوپر 
اپلیکیشن اسنپ، خودش را در این بازار نگه دارد. همکاری های دیگری نیز با سایر مجموعه های 
گروه اسنپ توسط اسنپ تریپ انجام شد تا بتواند نظر مسافرین را به خود جلب کند، به عنوان 
مثال تخفیف تست کرونا که با همکاری اسنپ دکتر انجام شد یکی از این موارد به شمار می آید. 

ارائه تخفیف برای مدیریت هزینه سفر برای مردمی که در شرایط اقتصادی بدی به سر می بردند 
از دیگر اقدامات اسنپ تریپ بود چرا که اساسا بر اساس تحقیقات این تیم، هزینه سفر بزرگترین 

دغدغه مردم در این دوران بود. 
در واقع می توان ادعا کرد که گروه اسنپ توانست به داد اسنپ تریپ برسد و از آنجایی که بخشی 
از سرمایه گذار این مجموعه شــرکت های خارجی بوده و با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال 
گذشته، اسنپ تریپ توانست از مهلکه کرونا گذر کند. این مجموعه با تبلیغات گزیده و مناسب 
در بخش های مختلف سوپر اپلیکیشن اسنپ و همکاری های متعدد و مدیریت هزینه ها از دوران 

کرونا گذر کرده است.

B2B مستربلیط: توسعه محصول و بازار  
پیش از آنکه کرونا آغاز شود، مستربلیط طی یک نشست خبری خبر از تغییرات زیادی داده بود 
که قرار بود در این محصول دیده شود. تنها چند روز قبل از اعالم رسمی شیوع ویروس کرونا 
بود که مستر بلیط در نشست خبری خود اعالم کرد قصد دارد به یک پلتفرم کامل گردشگری 
آنالین تبدیل شود و بدشانسی به این مجموعه روی آورد و تمام برنامه ریزی های مستر بلیط به 
هم ریخت. تمامی محصوالتی که پیش تر توسط مستر بلیط اعالم شدند در اپلیکیشن و سایت 
قرار دارند و به نظر نمی رسد که این مجموعه قصد عقب نشینی از ارائه این محصوالت در آینده را 
 B۲B داشته باشد. همچنین آنطور که به نظر می رسد مستر بلیط در این ایام روی بازار مغفول
سایت های گردشگری آنالین تمرکز کرده اســت و قصد دارد در سال جدید هتل ها را نیز به 

خدمات خود وارد کند

    آپ: تبلیغات بزرگ و تخفیف های بزرگتر
مجموعه آپ نیز توانسته با کمک سوپری اپلیکیشن پرکاربر خود بخش گردشگری خودش را 
پررنگ کند. آپ تخفیف های ویژه ای برای بخش خرید بلیت سفر خود برای کاربران قرار داد و 
ضمن توصیه های بهداشتی برای سفر کردن در ایام کرونا، پیشنهادات خوبی برای کاربران خود 

ارائه کرد تا بتواند خودش را در این بازار تثبیت کند.
همانند اسنپ تریپ دیگر محصوالت آپ نیز در این راه به هرچه بیشتر دیده شدن این بخش 
کمک کردند و آپ توانست به وسیله محصوالتی چون مشورپ و بازوی فین تکی خود، فروش 
بلیت سفر را با قدرت ادامه دهد. حضور آپ در برنامه پرمخاطب »همرفیق« به عنوان اسپانسر 
اصلی برنامه از دیگر اقدامات این گروه بود، موضوعی که می توانست توسط فالیتیو و همکاری با 
فیلیمو پیش بیاید اما رخ نداد و این آپ بود که با حضور در یکی از محبوب ترین تاکشوها و ضمن 

توجه به رشد VODها در ایام کرونا، محصول بلیت سفر خودش را تبلیغ کرد.
بازار گردشگری، همیشه بازاری ســخت بوده است. حضور استارت آپ ها و آژانس های سنتی 
مختلف باعث شده که کسب ســهم بازار، نیازمند تالش فراوان باشد. رقابت پیش رو مطمئنا 
رقابتی جذاب خواهد بود. رقابتی که هدف آن ارائه خدمات بهتر به مسافرین و افزایش شفافیت 

قیمت خواهد بود.

دیجیاتو
گــــــزارش

استارت آپ

6 استراتژی برای مدیریت پول

اینقدر دنبال رمز و راز نگردید!

در مسیر ثروت و راهی 
که برای ثروتمند شدن 

می پیمایید، خودتان 
بزرگ ترین دشمن 

خودتان هستید.فرآیند 
پس انداز، پرداخت 

قبض ها و سرمایه گذاری 
را به تکنولوژی و 

یکی از برنامه های 
متعدد مدیریت هزینه 

واگذار کنید. این کار 
هم فکرتان را بازتر  

می کند و هم زحمت 
و دردسرتان را کم 

می کند

مدیریت هوشمند پول چیزی فراتر از یادگیری محاسبات 
ریاضی است. بخش ریاضی ماجرا ساده است: کمتر از چیزی 
که درآمد دارید، خرج و هرچه زودتر شروع به پس انداز کنید 
تا در روزگار پیری عصای دست تان شود. اعداد و ارقام سخت 
نیستند، می شــود با کمی باال و پایین کردن به فرمول های 
خوبی دست یافت. آنچه در مسیر ثروت اما مانع ایجاد می کند 
نه محاسبات پیچیده ریاضی بلکه موانع روانشناختی و حسی 
هستند که سد راه بسیاری از افراد برای رسیدن به آرزوهای 

مالی شان می شوند.

این روزهــا برای خیلی ها 
رسیدن به استقالل مالی 
مثل یک رؤیا شده است. 
این طــور افــراد اگرچه 
سخت کار می کنند و ذهن 
آینده نگری هم دارند اما باز 
هم در ثروت سازی دچار 
مشکل می شوند.معضالت روان شناختی 
گره کوری اســت که خیلی ها در مسیر 
ثروت به آن برمی خورند. این گره خیلی 
وقت ها برای باز شــدن به دندان احتیاج 

ندارد و با همان دست هم باز می شود.
تنها بایــد بدانید که چطور بــا آن رو در 
رو شده و برای باز کردنش تالش کنید. 
داشتن استراتژی برای این کار بسیار مهم 
است. استراتژی البته واژه سنگینی است 
اما راهکارهایش نه تنها سخت نیست که 
باعث می شــود مثل آب خوردن بتوانید 

پولتان را مدیریت کنید.

  هیچ رازی وجود ندارد
قرن هاست که اصول اولیه ثروتمند شدن 
به خوبی جا افتاده  و شــناخته شده اند. 
جست وجو برای میانبرها و رازها را همین 
حاال متوقف کنید؛ به جای آن خیلی ساده 
روی آنچه پدر و مــادران و پدربزرگ ها 
و مادربزرگ های تان به شــما یاد دادند، 
تمرکز کنید. مثاًل بیشــتر از پولی که در 

می آورید،  خرج نکنید. هیچ رازی وجود 
نــدارد، مگر عمل کردن به ســاده ترین 

جمله هایی که تا به حال شنیده اید.

  شاد بودن نتیجه مدیریت درست 
انتظارات است

قناعت چیزی نیســت که بتــوان با کار 
سخت تر و خریدهای متنوع به آن دست 
یافت، چون همیشه چیزهایی بیشتر و 
متنوع تر هستند که می شود آنها خرید 
و از آنها لذت بــرد. تعریف قناعت حتی 
خرید نکردن و پول روی پول اضافه کردن 
هم نیســت. قناعت به معنای مدیریت 
درست انتظارات اســت. راه حل قناعت 
کردن این است که به آنچه دارید راضی 
باشید. البته این به معنای تعطیل کردن 
سختکوشــی نیســت اما بایــد ببینید 
 چقدر توان داریــد و آن میزان از توانایی 

را بپذیرید.

  هر چیزی را که بخواهید می توانید 
داشته باشید اما همه چیز را نه

درخت هزینه  های اضافی را بی رحمانه 
قطع کنید. ایــن تنها راهی اســت که 
می توانیــد بــرای رســیدن بــه آنچه 
می خواهید پیش بگیریــد. این درخت 
در طول زمان نه تنها به ســمت پیری و 
فرسودگی نمی رود که شاخ و برگ هایش 

دائما بیشتر و بیشتر می شود.
با هزینه های اضافی بی رحمانه برخورد 
کنید تا بتوانیــد چیزهای پرخرجی که 
دلتان می خواهد را تهیه کنید.هواپیمای 
عتیقه دوست دارید؟  خیلی عالی است!  
چنین عالقه ای به خودرو ندارید؟!  راهکار 
ساده است:پول زیادی برای ماشین خرج 

نکنید.

  به تکنولوژی پناه ببرید
در مسیر ثروت و راهی که برای ثروتمند 
شدن می پیمایید، خودتان بزرگ ترین 

دشمن خودتان هستید.فرآیند پس انداز، 
پرداخت قبض ها و ســرمایه گذاری را به 
تکنولوژی و یکــی از برنامه های متعدد 

مدیریت هزینه واگذار کنیــد. این کار 
هم فکرتان را بازتر  می کند و هم زحمت 
و دردســرتان را کم می کند.استفاده از 

تکنولوژی همچنین باعث می شود کمتر 
وسوســه خرج کــردن پول های تان به 

سراغ تان بیاید.

  دشمنی به نام  » کامل باش «  را به 
قتل برسانید!

خیلی وقت ها پیش می آید که در انجام 
کاری شکست می خورید، چون به دنبال 
روشی قطعی و یقینا نتیجه بخش برای 
ثروتمند شدن می گردید. این اتفاق ناشی 
از طرز فکری است که در روانشناسی به 
آن  » کامل بــاش «  می گویند.طرز فکر 
 » کامل باش «  ما را از اقــدام به انجام هر 
عملی بازمی دارد، چــون همواره ایرادی 
در کار پیدا می شود.وقتی بخواهید کامل 
باشید، دست به هیچ کاری نمی زنید که 
مبادا به شکســت بینجامد اما دست به 
کار شدن و انجام اقدام عملی در این راه 

درمان کننده این ترس است. رسیدن به 
یک نتیجه معقول و منطقی مسلما بهتر 

از دستیابی به  » هیچ «  است.

  هیچ کس به اندازه خود شما دلش 
برای پول شما نمی سوزد

این یعنی نباید منتظر هیچ کس باشید. 
کسی نمی آید به شــما بگوید کدام کار 
درست اســت و کدام غلط. هیچ کس راه 
قطعی بــرای ثروتمند شــدن در چنته 
ندارد و در دل هیچ بشری راز بزرگی برای 
ثروتمند شدن نیست. شــما مغز و بدن 
سالمی برای راه انداختن یک کسب وکار 
و در نتیجه رسیدن به ثروت دارید. پس 
به جای اینکه دنبــال راه حل های خاص 
در این کتــاب و آن مقالــه بگردید، از 
توانایی های شخصی خودتان در این راه 

استفاده کنید.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274515-031  فاکس: 32274502ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: گلریز

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

کارشناس امور  بازرگانی خارجی    خانم  
  مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

  حداقل ۳ تا ۴ سال سابقه کارمفید در تجارت خارجی  
   تسلط کامل به زبان انگلیسی 

ارسال  رزومه به واتساپ :  ۰۹۹۱۳86۰۱۴2
Estekhdam beh@yahoo.com  : ایمیل 

به تعدادی  نیروی جوان جهــت کار در کارگاه چاپ 
لباس)همراه با اموزش( نیازمندیم

 محدوده خیابان ابن سینا     ۰۹۳8۹۹۹58۰۱

کارشناس فروش خانم، تمام وقت
  عالقمند به فــروش مواد شــیمیایی و عالقمند به 

فعالیت های بازرگانی
  داشتن فن بیان و روابط عمومی باال

  آشنا با کار با کامپیوتر و زبان انگلیسی
  توانایی حضور در جلسات تهران بصورت ماموریتی 

)حداقل 2 بار در ماه(
  حقوق،   بیمه

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

info@solanoil.com :ارسال رزومه

سرپرست  کارگاه ساختمانی آقا
  نوع همکاری: تمام وقت

  رشته تحصیلی: مهندسی عمران و معماری
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

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

)Whatsapp( ۰۹۱۳۰8۹۱82۱

اپراتور دستگاه آقا
  نوع همکاری: تمام وقت

  جهت اپراتوری اکسترود پالستیک و دستگاه تزریق 
پالستیک

  با حداکثر ۳2 سال سن
  حداقل مدرک دیپلم

  ساکنین شاهین شهر و حومه شمال اصفهان در اولویت 
استخدام می باشند.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود 
شامل ســوابق کاری و اطالعات شــخصی خود را به 

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

)Whatsapp( ۰۹۱۳6۹6۳۱۹6

 نیروی ساده خانم کار در  رستوران
از ۹صبح الی ۱7

سابقه کار الزامی نیست
شهرک صنعتی محمود آباد            ۰۹۳88۳۳7۱۳۱

  تکنسین فنی جهت خدمات پس از فروش
حداکثر۳۰ سال.

دارای گواهینامه رانندگی و توانایی رانندگی.
آماده اعزام به استانهای مختلف.

حقوق و مزایا مکفی و بیمه
ارسال رزومه به : ۰۹۱۳۴5۴5۹5۳

  نیروی خدماتی خانم -   مسلط به  آشپزی 
   سن : ۳۰تا ۴۰سال 

۰۳۱۹۱۰8۹۰26 - ۰۹۱۳26۹۱288  

استخدام نیرو   آشپز / خانم یا آقا!
   مرتب ،  منظم ، ماهر در آشپزی

حقوق اداره کار با بیمه و مزایا
 ساعات کار از 8 صبح الی ۱7 بعداز ظهر

آدرس؛خیابان محمود آباد         تماس: ۰۹۱۳۴۳7۳۰۰۴

  کارشناس ریاضی
 شهر مورد نیاز: فالورجان، اصفهان، بهارستان
estekhdam39@gmail.com :ایمیل

تلفن: ۰۹۳۳78۱8767 )واتساپ و تماس(

  تکنسین فنی   جهت خدمات پس از فروش.
 حداکثر۳۰ سال.

 دارای گواهینامه رانندگی و توانایی رانندگی.
 آماده اعزام به استانهای مختلف.

حقوق و مزایا مکفی و بیمه
ارسال رزومه به : ۰۹۱۳۴5۴5۹5۳

** نجار حرفه ای
** کارگرساده 

**  ام دی اف کار 
 حقوق مکفی +بیمه 

 محدوده خیابان امام خمینی   ۱7۰5۳6۳ 

 مدیر سایت خانم
پاره وقت

  بصورت حضوری در محل شرکت
  ساعت کاری 8 - ۱۴

  مسلط به مدیریت سایت و سئو
  حقوق اداره کار،   بیمه تامین اجتماعی

۰۳۱۳2۳۳۹۱67    ،۰۹۱۳866۱۱۰8
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