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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 2000 تومان
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

ناوگان خودرویی و موتوری پلیس راهور اصفهان تجهیز شد؛  

راه اندازی پلیس دوچرخه سوار در استان
       ۴0 دستگاه دوچرخه پلیس با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال نیز به منظور بهره گیری از ظرفیت  های حمل و نقل پاک در نظارت  های میدانی و فرآیند اعمال قانون پلیس خریداری شده است
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 ترس اروپا
  از انجام عملی حرام 

در ایران!
 در حالی که رهبر انقالب تولید 
سالح هسته ای در کشور را حرام 
اعالم کرده اند و بارها گفته شده 
ایران هیچ برنامه ای برای تولید 
بمب هسته ای ندارد کشورهایی 
که خود مجهز به سالح هسته ای 
هستند نگران از تولید آن در ایران 
هســتند و این روزها به همین 
بهانه گره ای جدید در مذاکرات 
هســته ای ایجاد کرده اند ! آنها 
برای جلوگیری از این اقدام توسط 
دولت ایران درخواست هایی دارند 
که به نظر می رسد هیچ گاه عملی 
نباشد زیرا اگر تمامی دستگاه ها و 
تجهیزات هسته ای ایران را هم 
نابود کنند باز هم نمی توانند مانع 
جوانانی باشــند که این علم را از 
دانشمندان هسته ای و شهدای 
این راه  فــرا گرفته اند و حتما به 
نسل های بعد از خود نیز آموزش 

می دهند .
چند روز گذشــته یک روزنامه 
آمریکایی اعالم کرده تکنولوژی 
ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته 
که می تواند ســرعت ایــران در 

دستیابی به...

 ستاری در افتتاح  مرکز نوآوری و خالق 
مد و لباس :

  استارت آپ های 
 حوزه صنایع خالق 

حمایت می شوند
آیین افتتاح مرکز نــوآوری وخالق مد و لباس 
دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 

شد.
سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری در این مراســم گفت: پیــش از این  
فرایندشکل گیری استارت آپ و شرکت خالق  
برای دانشجویان مراکز فنی و حرفه ای چندان 
شفاف نبود، اما بســیار خوشحال هستم که در 
حال حاضر این فرآیند تســهیل شــده است و 

دانشجویان فنی و حرفه ای به راحتی ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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2 ادامه در صفحه 

هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی دارد؟ 

چالش ۴00 میلیون کارت بانکی 
برای اقتصاد 

طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی بانک مرکزی تا پایان 
خرداد ماه ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰۰ میلیون کارت توسط 

بانک ها صادر شده و در اختیار مردم قرار گرفته 
است. این آمار یعنی به طور میانگین هر ایرانی ۷ 
کارت بانکی در اختیار دارد که از بسیاری از این 

کارت ها ماه ها استفاده نکرده است و یا ...

فـــوالد

صادرات خدمات فنی-مهندسی با کمک فوالد مبارکه

نشســت  طــی 
میان  هم اندیشــی 
مسئوالن فوالد مبارکه و شرکت علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، عباس اکبری محمدی، 
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه، 
از آمادگی این شــرکت برای افزایش چتر 
حمایتی خود از شرکت های دانش بنیان خبر 
داد و گفت: عزم فوالد مبارکه برای استفاده 
از ظرفیت موجود شرکت های داخلی برای 
افزایش بهره وری و سطح تولیدات فوالد 

مبارکه جدی است.

رئیس پارک علم و فناوری شــیخ بهایی شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان در این نشست گفت: 
شرکت فوالد مبارکه نقش جدی در شکل گیری 
شهرک علمی تحقیقاتی و پارک شیخ بهایی داشته 
است. در مقابل شرکت های مستقر در این شهرک 
نیز تقریبا نیمی )۴۰ تا ۵۰ درصد( از نیازهای این 
صنعت را برطرف کرده و حتی ظرفیت صادرات 
خدمات فنی-مهندسی به کشــورهای دیگر به 

کمک فوالد مبارکه نیز وجود دارد.
حمید مهدوی با بیان اینکه نقش پارک های علم 
و فناوری تجاری سازی دستاوردهای فناوری یا 

انتقال و بومی سازی آن ها است، اظهار کرد: یکی از 
محورهای مزیتی پارک علم و فناوری شیخ بهایی 
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، حضور صنایع 

فوالد منطقه و به ویژه فوالد مبارکه است.
وی افزود: شرکت های این بخش در حوزه دستیابی 
به تکنولوژی های مورد نیــاز در صنعت فوالد یا 
کاربرد فناوری های نو در این حوزه از اتوماسیون، 
ابزار دقیق و تحول دیجیتال گرفته تا ســاخت 
تجهیزات یا بهینه سازی مواد و فرایندها فعالیت 
دارند و می توانند با شناسایی نیازهای اصلی صنعت 
و با توجه به نقشه راهی که صنعت برای توسعه خود 
در نظر دارد، توانمندی های موجود را با یکدیگر 
ارتباط داده و یا اگر وجود ندارد، آن را ایجاد کند. 
این مسئله بیشترین و مهمترین خدمتی است 

که شهرک علمی تحقیقاتی می تواند به صنایع 
بزرگ ارائه دهد.

رئیس پــارک علم و فناوری پارک شــیخ بهایی 
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با اشاره به نقش 
جدی شرکت فوالد مبارکه در شکل گیری شهرک 
علمی تحقیقاتی و پارک شیخ بهایی گفت: در حال 
حاضر در این پارک بالغ بر ۵۸ شرکت دانش بنیان 
)فناور( در حوزه های طراحی مهندسی، ساخت 
و تولید، و فرایند وجــود دارد که با فوالد مبارکه 
همکاری داشته و به نوعی شریک این شرکت در 

مسائل مرتبط به شمار می روند.
مهدوی خاطرنشان کرد: قطعا با ظرفیت موجود در 
فوالد مبارکه و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در 
کنار برنامه هایی که تحت عنوان پارک تخصصی 
فوالد در شهرک برگزار می شود، می توان عالوه 
بر برطرف کردن نیازهای این شــرکت، خدمات 
مهندسی و تکنولوژی فوالد را از طراحی و ساخت 
گرفته تا بهینه سازی، به کشورهای دیگر نیز صادر 
کرد.وی افزود: این مسئله هم به دلیل تجربه ای 
که در فوالد مبارکه به دلیل قدمت و سابقه کادر 
مهندسی و فنی این شــرکت وجود دارد و هم به 
دلیل دو دهه فعالیت و تمرکز در حوزه دانش بنیان 
به خوبی امکان پذیر بوده و ظرفیت آن وجود دارد.

یلدا توکلی
گــــــزارش
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بازار طال و سکه 1400/4/28 ساعت 16:30

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,613,00010,761,000قدیم

سکه طرح 
10,432,00010,500,000جدید

5,540,0005,400,000نیم سکه

3,510,0003,050,000ربع سکه

3,261,0001700,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,553,0004,599,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,051,5001,061,300 عیار

طالی آب شده 
4,555,0004,598,000نقدی

یک گرم طالی 
241,401,5001,415,000 عیار
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دهیاری روستای هاردنگ با استناد به مصوبه روستا در نظر دارد عملیات اجرای عملیات سنگچین خشکه رود 
روستای فوق را به مبلغ 5.000.000.000 ریال )پنج میلیارد ریال( از طریق مناقصه وفق فهرست بهای ابنیه 1400 با 
اعمال ضریب باالسری براساس ضریب پیشنهادی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 
واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 
0105901445009 بانک ملی باغبهادران به نام دهیاری روستای هاردنگ اسناد مناقصه در ساعات اداری از تاریخ 
1400/04/28 تا 1400/05/06 به مدعوین در مناقصه تحویل می گردد.  ضمنا آخرین مهلت تســلیم مدارک روز 

چهارشنبه 1400/05/06 می باشد.
* ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر الزامیست.

آگهـی مناقصه عمومی- تجدید دوم
دهیاری روستای هاردنگ - اجرای سنگچین خشکه رود

سید محمود موسوی- دهیار روستای هاردنگ

شماره: 56
تاریخ: 1400/04/28

116
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مهدی قربانی - رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

116
77

84
ه: 
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آگهی مزایده )نوبت اول( 
به شماره 1400/355139  مورخ 1400/04/28

واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری از رقبات موقوفه مسجد قائمیه، واقع در شهر گرگاب، خیابان شهید مطهری، 
جنب مسجد را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه 6.000.000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز 

چهارشنبه مورخ 1400/05/13 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید. 
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ادامه از صفحه یک
...  اورانیــوم غنی شــده را افزایش 
دهد، از جمله نگرانی کشــورهای 
اروپایی اســت و از این رو آنها با ارائه 
یک طرح سه مرحله ای در پی یافتن 
راه حلی برای رفع این نگرانی شــان 
برآمده اســت. بازگردانــدن همه 
ســانتریفیوژهای پیشرفته ایران به 
انبار، از بین بردن زیرساخت های فنی 
برای جلوگیری از نصب دوباره آنها 
و کاهش ظرفیت ایران برای ساخت 
سانتریفیوژهای جدید را ارائه داده اند؛ 
طرحی که بــا مخالفت ایران مواجه 
اســت و تهران نخواهد پذیرفت که 
تمام سانتریفیوژهای خود را از بین 

برده یا از کار بیندازد.
یکی از مهم تریــن دالیل مخالفت 
ایرانی هــا عدم اعتمــاد به طرفین 
اســت. چه تضمینی وجود دارد که 
بعد از نابودی  تمام تشکیالت هسته 
ای در کشــور، اروپا و آمریکا بر سر 
وعده های خــود بمانند و یک نفر از 
راه نرســیده جلوی چشم همگان با 
قلدری برجام جدیــد را پاره نکند؟!  
با این وجود بسیاری از مردم و حتی 
سیاســت مداران داخلی و خارجی 
منتظر عوض شــدن دولــت ایران 
هســتند اما وزارت خارجــه ادامه 
مذاکرات هسته ای در دولت جدید  را  
همچنان گذشته می داند و هدفش 
را تامین حداکثــری منافع ایرانیان 

دانسته است.
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اعتیاد به تلفن همراه یکی از آفت های رانندگی ما
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان گفت: اعتیاد به تلفن همراه یکی از 
آفت های رانندگی است که متاسفانه اکثر رانندگان هنگام رانندگی از تلفن همراه 
استفاده می کنند. سرهنگ محمدرضا محمدی  بیان داشت: بیش از 40 درصد 
تصادفات رانندگی دراستان اصفهان ناشی از عدم توجه به جلو است؛ که عالوه بر خستگی و خواب آلودگی 

استفاده از تلفن همراه مهمترین دلیل این بی توجهی است .
وی افزود: همین طور استفاده از تلفن همراه یکی از مهمترین عوامل حواس پرتی عابرین پیاده است، نگاه کردن 

به موبایل در موقع راه رفتن و رانندگی عارضه خطرناک کوری محیط را در پی دارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان ادامه داد: اعتیاد به تلفن همراه یکی از آفت های رانندگی است که متاسفانه 

اکثر رانندگان هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده می کنند.
این مقام انتظامی اظهار داشت: راننده پریشان کسی است که با صحبت کردن با موبایل در حین رانندگی از راه غافل می شود .

سرهنگ محمدی خاطر نشان کرد: در بررسی های کارشناسی دلیل اکثر واژگونی ها و خروج از جاده و تصادفات جلو به عقب استفاده از تلفن 
همراه حین رانندگی است .

اجرای احکام قضایی برای رفع تصرف اراضی ملی قمصر
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشــان از اجرای احکام قضایی برای رفع 
تصرف سه هزار و 730 متر مربع از اراضی شهر قمصر خبر داد. مجتبی آراسته رئیس 
اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان با اشاره به اقدامات انجام یافته در رفع تصرف 
اراضی ملی این شهرستان اظهار کرد: با تالش های مستمر عوامل یگان حفاظت اراضی شهرستان کاشان و 

پیگیری های ویژه کارشناسان حقوقی این اداره، ضمن اجرای طرح تشدید حفاظت اراضی و پیشگیری از وقوع 
تصرفات، احکام قضایی برای رفع تصرف اراضی ملی این شهرستان اجرا و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد. 

وی افزود: این احکام به دنبال پایش مستمر اراضی دولتی و در راستای تثبیت حقوق عمومي، ممانعت از تعرض به 
اراضي دولتي  وبیت المال و جلوگیری از تخریب اراضی ملی صادر و اجرا شد. وی با بیان اینکه این اداره پس از شناسایی تعرضات 

به اراضی ملی قمصر اقدام به تنظیم شکواییه نمود عنوان کرد: احکام قضایی برای رفع تصرف سه هزار و 730 مترمربع از اراضی قمصر اجرا 
شد و براین اساس ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی تخریب و نسبت به امحا آثار تصرف اقدام شد. وی ارزش اراضی رفع تصرف شده را جمعاً 
مبلغ 30 میلیارد و 550 میلیون ریال بیان کرد و گفت: اداره راه و شهرسازی کاشان هیچ مماشاتی با زمین خواران ندارد و تصرف اراضی ملی به 
هر بهانه ای که صورت گرفته باشد نتیجه ای غیر از تعقیب قضایی، محکومیت کیفری، قلع و قمع و زیان ناشی از آن برای متصرفان به همراه ندارد.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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پلیس راهور همه روزه 
در سرما و گرما برای 

برقراری نظم در حمل و 
نقل عمومی از همه چیز 
خود می گذرد، این کار 
یک ایثار و تالش جدی 

برای زندگی راحت 
تر مردم است که این 

موضوع در برقراری نظم 
در شهر و حوزه مدیریت 

شهری نقش بسزایی 
دارد

ناوگان جدید خودرویی و 
موتوری پلیس راهنمایی 
و رانندگــی بــه همــت 
شــهرداری اصفهــان در 
مجموع با هزینــه  ای بالغ 
بــر 3۸ میلیارد ریــال به 
ناوگان نظــارت ترافیکی 
شهر اصفهان افزوده شد. در این راستا ۱۶ 
دســتگاه خودرو ۲07 با هزینه  ای بالغ بر 
۲4 میلیارد ریال به منظور تسریع در انجام 
ماموریت  های میدانی و نظارتی و تامین 
سالمت آمد و شد حمل و نقل درون شهری 

خریداری شده است.
همچنین ۲۲ دســتگاه موتورسیکلت با 
هزینه  ای بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال با هدف 
کاهش زمان رســیدگی به مشــکالت و 
تخلفات رانندگی و سهولت دسترسی به 

محل تصادفات خریداری شد.
40 دستگاه دوچرخه پلیس با هزینه ای بالغ 
بر دو میلیارد ریال نیز به منظور بهره گیری 

از ظرفیت  های حمل و نقل پاک در نظارت  
های میدانی و فرآیند اعمال قانون پلیس 

خریداری شده است.
پنج خودرو ون جهت تجهیز و اســتفاده 
برای حمل و نقل معلوالن با هزینه  ای بالغ 
بر 45 میلیارد ریال خریداری شده است؛ 
این ون ها مجهز به باالبر برقی، امکان جا 
به جایی همزمان سه ویلچر سوار، امکان 
استقرار یک نفر همراه معلول و دارای سقف 

بلند و تهویه مطبوع است. 
امروز همچنین عملیات اجرایی ساختمان 
جدید مرکز مدیریــت و کنترل ترافیک 
شهرداری آغاز شد.ساختمان جدید مرکز 
مدیریت و کنترل ترافیک شــهرداری با 
مساحت تقریبی 5700 مترمربع در شش 
تراز پیش بینی شده است. در مجموع این 
پروژه ها و تجهیزات ناوگان ترافیکی شهر 
اصفهان ۸3 میلیارد ریال اعتبار را به خود 

اختصاص داده است. 

   همکاری شــهرداری و پلیس در 
راستای افزایش سالمت مردم

 قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان در این 
آیین با بیان اینکه ایــن روزها همه روزه 
شاهد کلنگ زنی و افتتاحیه های مختلف 
در سطح شهر هســتیم، اظهار کرد: طبق 

سنت برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« 
امروز شــهرداری اصفهان این برنامه را به 
دلیل احترام خاصی که مدیریت شهری 
به همه نیروهای فعال در عرصه راهنمایی 
و رانندگی دارد و اهمیت نظم این بخش از 
شهر، به رونمایی از ناوگان جدید نظارت 
ترافیکی شهر اصفهان و پلیس اختصاص 

داده است.  
وی با بیــان اینکه در ایــن دوره مدیریت 
شهری ســطح تعامالت با پلیس راهور را 
به حد خوبی رساندیم، تصریح کرد: اینکه 
ماده ۱0۸ اعمال شد یک عمل دوجانبه و 
مطالبه جدی بود که در یک تالقی میان 
پلیس راهور و مدیریت شــهری منجر به 
اعمال ماده ۱0۸ شد و آثار اعمال این ماده 
در شهر برای همه مردم مشهود خواهد بود.

شــهردار اصفهــان ادامه داد: اگــر امروز 
تعدادی خودروی ۲07 و تعدادی دوچرخه 
و تعدادی موتورسیکلت از سوی شهرداری 
برای پلیس راهور رونمایی می شود به دلیل 
همکاری دو نهاد برای ایجاد یک فرهنگ 
مهم، ساختن یک روش صحیح و مدیریت 
بهتر و برای رســیدن به شهری شایسته 

چنین شهروندانی است.
وی با اشاره به تجهیز پلیس به دوچرخه، 
افزود: تجهیز پلیس به دوچرخه به معنای 

کاهش آلودگی و تالش برای سالمت مردم 
است که این موضوع جای تبریک به پلیس 
راهور اصفهان برای پیش قدم شدن در این 
کار دارد.  نوروزی با بیان اینکه زیرساخت ها 
برای هدایت مردم به استفاده از دوچرخه از 
سوی شهرداری فراهم شده است، تاکید 
کرد: حمایت مدیریت شــهری از پلیس 
به این دلیل اســت که پلیس می تواند به 
عنوان مظهر نظم، حمــل و نقل صحیح، 
کمک به مهار ترافیک سنگین و در نهایت 
ایجاد آســایش و آرامش برای شهروندان 

قرار بگیرد.  وی گفــت: پلیس راهور همه 
روزه در سرما و گرما برای برقراری نظم در 
حمل و نقل عمومی از همه چیز خود می 
گذرد، این کار یک ایثار و تالش جدی برای 
زندگی راحت تر مردم است که این موضوع 
در برقراری نظم در شهر و حوزه مدیریت 

شهری نقش بسزایی دارد.
شــهردار اصفهان اضافه کرد: این برنامه 
»هر یکشــنبه یک افتتاح شهرداری« به 
پلیس راهور اختصاص داده شد تا بگوییم 
قدردان این عزیزان برای آرامش بخشی، 

اطمینان بخشی و تســهیلگری در آمد و 
شد مردم هســتیم.  وی افزود: پشتیبانی 
و حمایت از پلیس بــه یک امر نهادینه در 
شهرداری تبدیل شــده است و دوره های 
بعدی مدیریت شــهری نیز باید این راه را 
تداوم ببخشند تا شاهد شادی و آسایش 
مردم باشیم. نوروزی تاکید کرد: امروز آغاز 
حرکت این مسیر مهم است همانگونه که 
پلیس راهنمایی و رانندگی با شــهرداری 
ارتباط خوبی دارد الزم است این همکاری 

را برای بهزیستی مردم نیز داشته باشد.

ناوگان خودرویی و موتوری پلیس راهور اصفهان تجهیز شد؛  

راه اندازی پلیس دوچرخه سوار در استان
در نود و دومین برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« با شــعار 
»اصفهان در مسیر امید«، ۱۶ دستگاه خودروی 20۷، تعداد 22 
دستگاه موتورسیکلت و ۴0 دستگاه دوچرخه پلیس با صرف 

هزینه ای بالغ بر ۳۸ میلیارد ریال رونمایی شد. 

      ۴0 دستگاه دوچرخه پلیس با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال نیز به منظور بهره گیری از ظرفیت  های حمل و نقل پاک در نظارت  های میدانی و فرآیند اعمال قانون پلیس خریداری شده است

اخبار اصفهان
گـــزارش
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 حسن دهانی
خـــبــــر

مریم یادگاری
خـــبــــر



واکسیناسیون عمومی بدون شرط سنی در سیستان و بلوچستان ضروری است
 نماینده مردم سراوان در مجلس گفت: نیاز است که واکسیناسیون عمومی و گسترده بدون در نظر گرفتن شرایط سنی در سیستان و بلوچستان انجام 
شود. ملک فاضلی، نماینده مردم سراوان در مجلس با اشاره به اینکه پیک پنجم بیماری کرونا در استان سیستان و بلوچستان به اوج خود رسید، اظهار کرد: 
استان سیستان و بلوچستان جز استان های محروم کشور به شمار می رود و سراوان نیز به دلیل محدودیت های ترددی، نداشتن آب شرب و مرزی بودن 
این شهرستان محرومیتی در دل محرومیت است و کمتر وزیری از این حوزه بازدید به عمل می آورد، اما خوشبختانه حضور وزیر بهداشت و تیم همراه 
باعث شد مسائل و مشکالت مردم این منطقه از نزدیک لمس شود و در صدد رفع این کمبود ها برآیند.نماینده مردم سراوان اضافه کرد: در این بازدید از 
وزیر بهداشت خواسته شد که کمبود های بیمارستان جدید ایران مهر از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی برطرف شود و خانه های بهداشت در این 
منطقه راه اندازی شود. امیدوار هستیم که در دولت آینده نیز این موارد به صورت عملی اجرایی شود زیرا جزو نیاز های اساسی این شهرستان به شمار 
می رود.او با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت ها و شرایط کنونی کشور، عملکرد وزارت بهداشت در کنترل بیماری کووید۱۹ و واکسیناسیون عمومی 
قابل تقدیر است، افزود: استان سیستان و بلوچستان به دلیل محرومیت های زیادی که دارد نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئوالن است زیرا جامعه این 
استان به دلیل محرومیت یک جامعه آسیب پذیر بوده و نیاز است که واکسیناسیون عمومی و گسترده بدون در نظر گرفتن شرایط سنی صورت پذیرد.

فاضلی تاکید کرد: بهترین راه حل برای خروج از این پیک کرونا در استان سیستان و بلوچستان، واکسیناسیون عمومی بدون در نظر گرفتن شرایط 
سنی و در حداقل زمان ممکن است.

تعطیالت کوتاه مدت ُمسکن مقطعی است
رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشور گفت: تعطیلی های کوتاه مدت مانند ُمسکنی است که مدتی درد را از بین می برد و دوباره بر می گردد.

حمید سوری، رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشور در گفت وگو با خبرنگار  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،  با 
اشاره مطرح شدن موضوعی در خصوص تعطیلی چند روزه تهران و البرز اظهار کرد: به طور کلی تعطیلی کم تر از دو هفته نتایج و اثرات قابل قبولی به 
همراه نخواهد داشت مگر اینکه یک برنامه ریزی برای بعد از این مدت زمان تعطیلی برای تردد ها و انجام کار های روتین افراد در کشور داشته باشیم.

او ادامه داد: فشردگی زمان سبب شده تا امکان ابتال و چرخه ویروس کرونا در جامعه کم تر شود، اما به دلیل اینکه مردم باید کار های روزانه خود را 
مثل امور بانکی انجام دهند بعد از تعطیلی سه روزه یا زمان کوتاه اگر برنامه ریزی برای این موضوع وجود نداشته باشد، باعث افزایش تراکم و جمعیت 
جهت انجام کار های روتین افراد می شود.رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشور بیان کرد: تعطیلی های کوتاه مدت باعث شده تا کادر درمان استراحت 
کوتاهی داشته باشد. این نوع تعطیلی ها مانند ُمسکنی است که مدتی درد را از بین می برد و بعد از پایان اثر بخشی مسکن، درد ها دوباره بر می گردد.

او تاکید کرد: اگر برنامه ریزی خوبی برای بعد از این تعطیلی ها نداشته باشیم، دوباره میزان موارد ابتال و حتی بستری ها افزایش پیدا می کند. در 
این بازه زمانی باید علت بروز اپیدمی و طغیان را بررسی و رفع کرد، برای مثال اگر مردم ماسک نمی زدند باید آموزش های الزم به آن ها داده شود 
تا شیوه نامه بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند.سوری گفت: با سه روز تعطیلی اتفاق خاصی نمی افتد، عموما اینگونه مداخله گری ها، هزینه 

بر خواهد بود.
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دکتر شهنار آرمین، فوق تخصص عفونی اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و پزشک مسئول کنترل عفونت بیمارستان امام خمینی درباره 
عالیم ویروس کرونا دلتا در کودکان اظهار داشت: خوشبختانه کرونای دلتا در 
مورد کودکان موارد خیلی شدید نیست و بسیاری از آنها نیاز به بستری پیدا 
نمی کنند ولی هر بچه ای که تب دارد و بدن درد و بی حالی و سردرد دارد باید 
به کووید مشکوک شد و قرنطینه شد مگر اینکه خالف آن ثابت شود.در زیر 

مصاحبه با این فوق تخصص عفونی اطفال را می خوانید:

شفقنا
گزارش

ISFAHAN
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ابتالی کودکان به کرونای 
نوع دلتا خانــواده ها را 
نگران کرده اســت. این 
بیماری در کودکان چقدر 
جدی است؟ و چه توصیه 
های تغذیه ای و بهداشتی 

می تواند برای خانواده ها داشت؟
در مورد نوع دلتا ما آزمایشی برای پی سی 
آرهای مثبت انجــام نمی دهیم که بتوانیم 
بگوییم این بیماری از کدام گونه اســت و 
اطالعات ما از اپیدمی در کل کشــور و آن 
چیزی است که وزارت بهداشت اعالم می 
کند و به نظر می رســد پیک جدید با گونه 
دلتا است و ما امروز نمی توانیم مبتالیان را 
جدا کنیم و بگوییم این درصد از گونه دلتا 
هستند و این درصد از نوع دیگر هستند. ولی 
چیزی که وجود دارد این اســت که امروز 
تعداد بچه های بســتری به شدت افزایش 
پیدا کرده است و به نظر می رسد در این پیک 
سرایت بیشتر است و اگر قبال در خانواده یک 
مریض می توانست سه نفر را آلوده کند امروز 
در نوع دلتا یک مریض می تواند دو تا ســه 
برابر بیشتر از انواع قبلی آلودگی ایجاد کند 
و طبیعتا تعداد جمعیت درگیر افزایش پیدا 
می کند. ما این وضعیت را می بینیم و بخش 
کووید در بیمارستان های ما پر است و هر 
روز بچه هایی را می بینیم که متاسفانه با تب 
مراجعه می کنند. برخی اندیکاتون بستری 
ندارند و برخی ها اندیکاتون بســتری پیدا 
کرده اند و مجبور هستیم آن ها را بستری 
کنیم. اینکه تغذیه چه نقشی دارد تنها در 

مواردی کــه کمبودی وجــود دارد مطرح 
اســت؛ مثال کمبود ویتامین دی است و یا 
کمبود زینک است و باید جبران شود ولی به 
صورت اختصاصی این طور نیست که بگوییم 
چیزی بخورند تا از این بیماری پیشگیری 
شود. نه چنین چیزی وجود ندارد و تنها راه 
پیشگیری؛ رعایت فاصله و شستشوی دست 
ها و زدن ماسک است. ولی این کار ها برای 
بچه ها بسیار سخت است از این رو توصیه 
می شــود از تماس جلوگیری شــود و دور 
همی ها را کنسل کنند متاسفانه والدین فکر 
می کنند بچه که جایی نرفته و پیش خاله 
ای بوده و پیش مارد بــزرگ و پدر بزرگش 
بوده است ولی بچه ها به همین ترتیب بیمار 
می شوند و باید تماس ها را محدود کرد. ما 
در پیک هستیم و باید تا جایی که می شود و 
تا یکی دو هفته تنها به جاهایی بروند که واقعا 
ضروری است. خوشبختانه در مورد بچه ها 
مواد خیلی شدید نیست و بسیاری از آنها نیاز 
به بستری پیدا نمی کنند ولی هر بچه ای که 
تب دارد و بدن درد و بی حالی و سردرد دارد 
باید به کووید مشکوک شد و قرنطینه شد 

مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
 بیشترین عالیم کویید ۱۹ در کودکان 

چیست؟
بیشترین عالیم کویید ۱۹ در کودکان تب و 
سرفه و عالمت تهوع و استفراغ است و گاهی 
با اسهال مراجعه می کنند. سیستم تنفسی 

در درجه اول درگیر می شود.
 کــودکان را در چه صورت بســتری 

می کنند؟
اگر بچه ها تب باال داشــته باشند یا مشکل 
تنگی نفس داشته باشــند یا کودک بسیار 
مریض و بی حال باشــد یا بیماری زمینه 
ای داشته باشد و ســندرم التهابی کوید را 
نشان بدهد متاسفانه این سندرم در بچه ها 
دیده می شود و تقریبا می تواند ارگان های 
مختلفی مثل کبد و کلیه و پوست و مخاط را 
درگیر کند و اگر عالیمی از آن وجود داشته 

باشد بچه ها را بستری می کنیم.
 عوارض کرونا در کودکان چیســت و 

بیماری چه به جا می گذارد؟
ما دیده ایم که بیمارانی بعد از بهبود از کرونا 
درگیری کلیه، ریه یا درگیری قلبی و عروق 

کرنری پیدا کرده اند و این موارد وجود دارد.
 از زمان ابتال تا بهبــودی در کودکان 

چقدر طول می کشد؟
اگر سیر آن به صورت طبیعی پیش برود و 
مورد جدیدی نباشــد معموال ده روز بعد از 
اولین عالمت همه چیز خوب می شود و نیاز 
به قرنطینه نیســت اما اگر درگیری شدید 

باشد معموال نیاز به بستری نیز وجود دارد.
 خانواده ها با دیدن چه عالیمی باید 
کودکان را به بیمارستان بیاورند و با 
چه عالیمی باید درمان در خانه دنبال 

شود؟
هر بچه ای که تب باال پیدا می کند باید به 
پزشک مراجعه کند تا تکلیف بچه مشخص 
شود. اگر تب مالیم است و حال عمومی بچه 
خوب اســت و می تواند بازی کند و تنگی 
نفس ندارد و تب باال نمی رود می توان بچه 
را در خانه نگه داشــت اما اگــر تب باال بود 
و ادامه پیــدا کرد و بچه شــش روز در تب 
است و اسهال شدید است و چشم ها قرمز 
شده و دل درد ها شدید اســت حتما باید 

مراجعه کرد.

مسئول کنترل عفونت بیمارستان امام)ره(:

تعداد کودکان بستری به شدت افزایش پیدا کرده است
عالمت سرماخوردگی را به حساب کرونا بگذارید

یک متخصص بیماری های عفونی گفت: با مشــاهده آبریزش بینی و 
عطسه به فکر سرماخوردگی یا حساسیت فصلی نباشید، این عالئم را به 
حساب کرونا بگذارید. محبوبه حاج عبدالباقی متخصص بیماری های 
عفونی اظهار کرد: متاسفانه باور اشتباهی در میان مردم به وجود آمده 
اســت که مثاًل به محض اینکه با یک آبریزش بینی و یا عطسه مواجه 
می شــوند می گویند که به دلیل قرار گرفتن در زیر باد کولر این عالئم 
در آن ها بروز پیدا کرده اســت.او گفت: آبریزش بینی، عطسه، گلودرد 
و سردرد از جمله عالئم بیماری کروناست، عده ای تصور می کنند که 
سرما خورده اند و دچار کرونا نشدند، اما باید بدانند که این عالئم نشانه 
کروناست لذا باید توجه داشــت به محض مشاهده چنین عالئمی فرد 
سریعاً به پزشک مراجعه و در نهایت اقدام به قرنطینه سازی خود کند.

این متخصص بیماری های عفونی بیان کرد: کســانی که سابقه آلرژی 
دارند به خوبی می دانند که آبریزش بینی و عطسه در آن ها به صورت 
مرتب اتفاق می افتد، اما فردی که به یکباره دچار این عالئم می شود باید 
بداند که دچار بیماری کرونا شده است.حاج عبدالباقی با اشاره به اینکه 
قدرت انتقال ویروس دلتا زیاد است، گفت: این بیماری مسری است و 
افراد خانواده به صورت دسته جمعی مبتال به کرونا می شوند بنابراین 
یک نفر چند نفــر را می تواند آلوده کند. ایــن متخصص بیماری های 
عفونی با اشــاره به اینکه باید هر عالئم ســرماخوردگی ظاهری را به 
حساب کرونا بگذاریم، افزود: میزان مثبت شدن تست کرونا ۵۰ تا ۶۰ 
درصد است و نباید به هیچ وجه ساده انگاری کنیم.او تاکید کرد: قرار 
گرفتن در زیر باد کولر یا پنکه تنها سبب تحریک مخاط بینی می شود 
اما اگر تب، سردرد شدید، سرفه و اســهال شدید داشتید حتماً باید به 
پزشک مراجعه کنید.حاج عبدالباقی ادامه داد: در نظر داشته باشید که 
سی تی اسکن بدون تجویز پزشک برای سالمتی عواقب جبران ناپذیری 
دارد و و می تواند فرد را مستعد سرطان تیروئید و یا پستان کند. بنابراین 

هرگز اقدام به انجام سی تی اسکن بی مورد نکنید.

یک متخصص بیماری های عفونی:

وضع خراب است
یک متخصــص بیماری های عفونــی با انتقــاد از آنچه که "عــدم اجرای 
دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای کاهش بار بیماری در 
کشــور" خواند، گفت: اگر روند به همین منوال باشد روزهای سخت تری در 
انتظارمان خواهد بود. دکتر مینو محرز، با اشــاره به اینکه کرونا تمام برنامه 
ریزی ها را بر هم زده است، گفت: دستورالعمل ها ابالغ می شود اما کنترلی برای 
اجرای آن وجود ندارد؛ در حالی که باید هرچه سریع تر و قاطع تر عمل کرد. 
تاکنون خیلی خوب کار نکردیم اما از این پس باید با برنامه ریزی پیش رویم و 
حتی با تکمیل واکسیناسیون بازهم شرایط را رصد کنیم.وی گفت: کرونا فعال 
مهمان ما است و باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که حرف شنوی از حرف های 
ستاد کرونا وجود داشته باشد. متاسفانه پروتکل هایی در این مدت ابالغ شد اما 
در اجرای آن کسی کنترل نداشت.وی با اشاره به اینکه هنوز در واکسیناسیون 
کرونا خیلی عقب هستیم، گفت: امیدوارم هرچه زودتر روند واکسیناسیون 
افزایش یابد زیرا واکسن به خوبی جلوی مرگ و میر و بیماری شدید را در برابر 
واریانت های جدید می گیرد.این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه 
جهش هندی )دلتا( بدتر از سایر جهش ها است، تاکید کرد: در مورد ویروس 
دلتا انواع واکسن ها بر آن اثر کامل ندارد و آمار نشان می دهد واکسن های   حدود 
۶۰ درصد در مقابل این ویروس اثر دارد. بنابراین خواهش می کنم هموطنان 
حتی در صورت تزریق واکسن همچنان از ماسک استفاده کنند و فاصله گذاری 
اجتماعی، شست وشوی دست ها و عدم شرکت در تجمعات را رعایت کنند. 
هرگونه تجمع در شرایط وجود این واریانت جدید، اشتباه است؛ زیرا قدرت 

سرایت ویروس را افزایش می دهد.

گزارش

توصیه می شود از 
تماس جلوگیری 

شود و دور همی ها را 
کنسل کنند متاسفانه 
والدین فکر می کنند 
بچه که جایی نرفته و 
پیش خاله ای بوده و 

پیش مارد بزرگ و پدر 
بزرگش بوده است ولی 
بچه ها به همین ترتیب 

بیمار می شوند و باید 
تماس ها را محدود 

کرد. 

سبک زندگی

عوامل متعددی باعث برهم زدن استحکام 
و ثبات ستون فقرات می شوند و برای ایجاد 

این حالت ترکیب می شوند، از جمله:
عضالت شکمی ضعیف

عضالت عقب ران و عضالت پشت تنگ
ستون فقرات و یا لگن سفت

شلی یا کشیدگی بیش از حد رباط ها در پشت و لگن
برای درمان گودی کمر باید چه کاری انجام دهید؟

ابتدا به پزشــک مراجعه کنید و از او مشــاوره بگیرید. پس از آن در زیر ۵ 
دستورالعمل است که به شما در بهبود وضعیت کمک خواهد کرد.

صاف بنشینید
تمرینات کششی مناسب برای محل کار را به منظور کمک برای عادت کردن 

به حالت نشستن و ایستادن جدید و صاف، انجام دهید.
بریس های پشت

در صورتی که مبتال به اختالل ســتون فقرات، بد شکلی، یا مشکل بالقوه 
تشخیص داده شده اید، که می توان از طریق استفاده از پشتیبانی ساختاری 
خارجی به درمان آن کمک کرد، پزشک شما ممکن است استفاده از بریس 
را توصیه کند. بریس ها یک راه ایمن و غیرتهاجمی برای کمک به بهبودی از 
عارضه های رایج و یا جلوگیری از رخ دادن مشکالت در آینده ارائه می دهند. 
بریس ها ابزار موثر در درمان اختالالت ستون فقرات هستند. در حقیقت، 

بیش از ۹۹ درصد پزشکان ارتوپدی حامی استفاده از آنها هستند.
بریس  ستون فقرات برای دالیل مختلفی از جمله کنترل درد، کاهش احتمال 
آسیب بیشتر، فراهم کردن امکان بهبودی، جبران ضعف عضالنی و جلوگیری 

یا اصالح بدشکلی استفاده می شود.

فیزیوتراپی 
درمان گودی کمر بسیار ساده است. فیزیوتراپی تحت هدایت پزشک ارتوپدی 
باتجربه می تواند کارآمدی را بازگرداند و محدوده حرکت را با ایجاد قدرت و 
انعطاف پذیری افزایش دهد. در فیزیوتراپی پزشکان بریس های مناسب به 

شما توصیه می کنند.
عضالت شکم خود را تقویت کنید

عضالت شکم شما نقش مهمی را ایفا می کنند. آنها نه تنها به ثبات ستون 
فقرات کمک می کنند، بلکه این عضالت همچنین لگن را به سمت عقب باز 
می گردانند. این به کاهش خمیدگی بیش از اندازه در ستون فقرات کمری 
کمک می کند و کشش روی مفاصل قسمت پایین کمر را کاهش می دهد. 

تمرینات موثر بسیاری برای تقویت عضالت شکم وجود دارد.
حرکت پالنک را انجام دهید

هر دو ساعد خود را روی زمین بگذارید و بدن تان را بر روی انگشتان پا بلند 
کنید.در حالیکه این موقعیت را حفظ می کنید، عضالت شکم خود را به کار 

بگیرید و ستون فقرات تان را صاف نگه دارید.
پس از ۱۰ ثانیه قبل از آنکه ۱۰ بار تمرین را تکرار کنید استراحت کنید.

همانطور که پالنک را نگه می دارید نفستان را به طور پیوسته و یکنواخت 
نگه دارید.
پل تک پا

این تمرین باعث تقویت عضالت سرینی و همچنین عضالت قطن می شود، 
یک عضله حیاتی برای خمیدگی مفصل ران. این یک راه خوب برای بهبود 

حرکت مفصل ران است.
برای انجام این تمرین:

یک زانو را بگیرید و آن را به سمت قفسه سینه خود بکشید. پای دیگر خود 

را به سمت پایین فشار دهید در همان حال 
مفصل ران خود را تا آنجا که می توانید از 
خود  کمر  روی زمین باال ببرید. 
را پایین بیاورید و چندین بار این تمرین 
را تکرار کنید.سپس در طرف دیگر تکرار 

کنید.
چگونگی افزایش شدت: به جای گرفتن 
زانوی خود برای آوردن به سمت قفسه 
ســینه تان، قبل از بلند کردن مفصل 

ران، پا را به سمت آسمان صاف کنید.
کرانچ معکوس

در حالی که کرانچ مرسوم یا صاف نشستن معموال یک تمرین ایده آل برای 
کسانی که گودی کمر دارند نیست، کرانچ معکوس تمرین ایده  آلی است.

این تمرین باعث تقویت ماهیچه های سرینی و عضالت شکمی قسمت پایین 
کمر می شود.

برای انجام این تمرین:
پاهای خود را از زمین بلند کنید به طوری که زانوهایتان در هوا با حدود زاویه 
۹۰ درجه باشند.باسن خود را از زمین بلند کنید و زانوها را به سمت قفسه 
سینه بیاورید. کمر را پایین بیاورید و این تمرین را چندین بار تکرار کنید.

چگونگی افزایش شدت: هنگامی که پاهای خود را از زمین بلند می کنید آنها 
را باالتر از خط میانی بدنتان باال بیاورید. این کار باعث افزایش مقاومت می شود 
و عضالت شکمی را بیشتر تحریک می کند. نسبتا صاف نگه داشتن پاها به 

جای خم کردن زانوها نیز شدت حرکت را افزایش می دهد.
کشش پشت

می  هنگا
که باسن شما باال آورده می شود و قسمت پایین 

کمر خمیده تر می شود، عضالتی که ستون فقرات کمری شما را می پوشانند 
کوتاه تر و تنگ می شوند. با کشش این عضالت، که راست کننده ستون مهره ها 
نامیده می شوند، شما می توانید تحرک در لگن خود را افزایش دهید و به مقدار 

طبیعی انحنا در کمر خود بازگردید.
برای کشیدن عضالت راست کننده ستون مهره ها:

روی زمین زانو بزنید و با باسن خود روی پاشنه های پایتان بنشینید.
سپس کف دست خود را صاف بر روی زمین در مقابل خود قرار دهید و آنها را 

به جلو بکشید تا احساس کشش در پشت خود را احساس کنید.
اجازه ندهید باسنتان از پاشنه های پایتان باالتر برود.این کشش را 3 تا ۵ بار 

انجام دهید و مطمئن شوید که هر کشش را 3۰ ثانیه نگه دارید.
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علل گودی کمر چیست؟ 
پریسا جمدی

مترجم

 روش هایی که
 الغرتان نمی کند

اگر تصمیم گریفتید که به وزن ایده 
آل برسید از روشــهایی که در این 
مطلب آ مده استفاده نکنید. در اینجا 
بدترین توصیه های رژیمی که بدون 
پی بردن به نتایج واقعی آنها ممکن 

است اتخاذ کنید، معرفی شده اند:
کاهش وزن در طی مــدت کوتاه: 
عادتهای غذایی غلط یک فرد که به 
چاقی منجر میشوند، با یک هفته و 
چند روز تغییر پیدا نمی کند و زمانبر 
اســت. بنابراین، با پایان این مدت 
کوتاه، فرد دوباره به عادات قدیمی 

خود بازمی گردد.
توجه به مصرف کالری: کالری، 
مهم است اما همیشه هم اینگونه 
نیست که با کاهش کالری مصرفی، 
نتیجه دلخواه به دست بیاید. علت 
این است که وقتی که وزن کم می 
کنید، هم چربی و هم عضالت بدن 
شــما کاهش پیدا می کنند و این 
خوب نیست. عضله، ماشین انرژی 
سوزی بدن اســت. اگر عضالت از 
دســت بروند، بســیاری از اعمال 
حیاتی بدن مختل می شــوند. اگر 
رژیم بــه گونهای باشــد که توده 
عضالنی حفظ شــود و فقط چربی 
بسوزد، شاید عدد ترازو وزن کمتری 
را نشان نداد اما قطعا سایز بدن بسیار 

کاهش پیدا می کند.
اجتناب اغراق آمیز از مصرف 
کربوهیدرات: همه کربوهیدراتها 
یکسان نیستند. ضمن این که یک 
رژیم غذایی سالم برای کاهش وزن 
ماندگار و همیشگی، رژیمی است که 
همه گروه های غذایی در آن وجود 
داشته باشند. حتی چربی هم نباید 
از خوراکی ها حذف شود. کافیست 
که از هر گروه غذایی به شکل سالم 

استفاده کنیم.
یک ساعت ورزش در روز: اگر 
به جای یک ساعت ورزش مستمر 
و خسته کننده در روز، نیم ساعت 
ورزش کنیم و بقیه روز را هم فعالیت 
داشته باشیم، اثر بسیار بیشتری هم 
بر روی سالمتی و هم بر روی کاهش 
وزن ما خواهد داشت. حتی می توان 
یک ســاعت را به شش تا ده دقیقه 
تقسیم کرد و شش بار در روز، هر بار 

به مدت ده دقیقه ورزش کرد.
حذف کامل گلوتن: گلوتن، یک 
نوع پروتئین موجود در گندم است. 
برخی از افراد فکر می کنند که با عدم 
مصرف گلوتن، الغر می شوند. این 
در حالیست که کاهش وزن آنها، نه 
به دلیل حذف گلوتن، بلکه به دلیل 
حذف کل آن گروه غذایی اســت 
که گلوتن دارد. رژیم بدون گلوتن، 
تنها زمانی توصیه میشود که فرد 
به گلوتن حساسیت داشته باشد و 

دچار بیماری سلیاک باشد.
مصرف غذاهای بدون چربی: 
فقط ۶۰ درصــد خوراکیهای کم 
چرب، انرژی کمتری نسبت به انواع 
معمولی آنها دارند. علت این است که 
کارخانجات برای جبران بی مزگی 
خوراکی های کمچرب، به آنها شکر 
اضافه می کنند. شاید این خوراکیها 
مزه شیرین نداشته باشند اما در واقع 
حاوی شکر هستند و مزه شیرین 
شکر در البهالی سایر مزه های این 

خوراکیها مخفی شده است.
اجتناب از وعده شام: اگر کل 
انرژی مجاز روزانــه خودتان را به 
درستی در کل روز تقسیم کنید و 
در طول روز هم به قدر کافی فعالیت 
بدنی داشته باشید، هیچ مانعی برای 
اینکه میان وعده شب داشته باشید، 
وجود ندارد. قانون کلی رژیم کاهش 
وزن این اســت که انــرژی که می 
سوزانید، از انرژی که از طریق غذا 
وارد بدن خود می کنید، بیشــتر 
باشد. پس فرقی نمی کند که غذا را 

در روز مصرف کنید یا شب.
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  امکان انتقال دو بیماری کشنده
 با ذبح دام زنده در منزل 

رئیس گــروه مدیریت بیماری هــای قابل انتقال بین انســان و 
حیوانات وزارت بهداشت  گفت: در صورت عدم رعایت توصیه های 
بهداشتی هنگام ذبح دام در منزل، امکان انتقال دو بیماری کشنده 
از دام های آلوده به انسان وجود دارد.بهزاد امیری با اشاره به توصیه 
های بهداشتی در خصوص ذبح دام به مناسبت عید قربان اظهار 
کرد: مردم از خرید دام زنده و یا گوشت هایی که خارج از نظارت 
شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند، خودداری کنند. 

بهتر است برای حفظ سالمتی خود دام زنده را از میادین عرضه 
مجاز دام خریداری کنند، چرا که این مراکز تحت نظر ســازمان 

دامپزشکی است.
امیری بیان کرد: افرادی که به ذبح دام مشــغول هستند، باید از 
وسایل محافظت کننده مانند دستکش، چکمه و لباس مناسب 
استفاده کنند و ابزارشان را بعد از ذبح، ضدعفونی کنند، همچنین 
خونابه ها نیز به طریق بهداشتی دفع شود. در صورت عدم رعایت 
توصیه های بهداشتی امکان انتقال دو بیماری بالقوه خطرناک و 
کشنده تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و سیاه زخم گوارشی از 

دام های آلوده به انسان وجود دارد.

او تاکید کرد: گوشت دام ذبح شــده قبل از مصرف باید به مدت 
حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد در یخچال قرار داده 
شود، تا پدیده جمود نعشی، منجر به گلیکولیز شود. گلیکولیز نیز 
منجر به افزایش میزان اسیدیته و کاهش PH گوشت می شود که 
این فرآیند باعث می شود، چنانچه ویروس بیماری تب خونریزی 

دهنده کریمه کنگو در گوشت وجود داشته باشد از بین رود.
امیری گفت: جگر و سایر امعا و احشــای دام، پس از ۴۸ ساعت 
نگهداری در دمای چهار درجه سانتیگراد، مصرف شود.  دامداران 
به هیچ وجه دامی را که دارای عالئم بیماری و ناخوشی است ذبح 

و مصرف نکنند.



Sudoku

Statistical Center of Iran (SCI) 
announced that production of red 
meat in Iran stood at 51,307 tons 
in the third month of the current 
Iranian calendar year (May 22 
– June 21), showing 69 percent 
growth compared to the same 
month in the past year.
The SCI’s report said that beef 
and veal had the lion’s share in the 
country’s red meat output during 
the third month with 28,483 tons, 
followed by lamb and mutton 
with 18,708 tons, goat meat with 
3,133 tons, and red meat from 
other livestock with 983 tons. 
Also, the amount of red 

meat supply in the official 
slaughterhouses of the country 
in the third month of this year 
has increased by about 12.1 
percent compared to the previous 
month.Iran’s deputy agriculture 
minister, Morteza Rezaei, has 
said that currently the per capita 
consumption of red meat is 
12.5 kilograms, chicken meat 
31.25 kilograms, raw milk 124 
kilograms, eggs 11.72 kilograms 
and honey 1.35 kilograms in the 
country.Iran is among the leading 
consumers of red meat in the 
West Asia region with lamb being 
the most sought after.

Iran set to 
start first 
oil export 
terminal on 
the Gulf of 
Oman
Iran set to start first oil 
export terminal on the 
Gulf of Oman
Iran set to start first oil 
export terminal on the 
Gulf of Oman
Iran is set to start 
loading crude oil at 
the Jask oil terminal on 
the Gulf Oman as early 
as July 19, adding its 
first export terminal 
outside the strategic 
Strait of Hormuz 
leading to the Persian 
Gulf.
Some 100,000 mt of 
heavy crude oil could 
be loaded, once crude 
oil is reached at the 
terminal within the 
next two days, Vahid 
Maleki, director of the 
Jask Oil Terminal, told.
Iran's outgoing 
President Hassan 
Rouhani has vowed 
to make the second 
main oil terminal 
operational before his 
administration ends 
on Aug. 3.Iran started 
pumping oil into a 
pipeline to gear up 
for the Jask terminal, 
oil ministry-run 
news service Shana 
reported on May 19. 
In the first phase, the 
loading capacity will be 
350,000 b/d, according 
to Maleki.
A 100,000 mt vessel 
has been chosen to 
carry the first crude, 
he said.A 1,000 km 
conduit is capable of 
transferring 1 million 
b/d of oil from the 
oil-rich southwest 
Khuzestan province to 
the Jask terminal.
Jask is an alternative 
to the Kharg exports 
terminal that is 
located inside the 
Strait of Hormuz. 
The new facility can 
export heavy crude, 
light crude and gas 
condensates. It 
has been equipped 
with three metering 
facilities and six 36-
inch pipelines that 
connect to three SPMs.
Storage capacity in the 
Sea of Oman terminal is 
10 million barrels, half 
of Kharg.Iran considers 
the terminal important 
to diversify its export 
sources, to supply 
feedstock for domestic 
p e t r o c h e m i c a l 
products to be 
exported.
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“With the 
measures taken 
for the promotion 
of exports in the 
country, the trade 
balance of the free 
trade and special 
economic zones 

has become positive over 
the past three years,” 
Hamidreza Mo'meni said.
Speaking at a meeting 
of Bushehr free trade 
zone’s strategic 
council, Mo’meni said: 
“However, there are still 
weaknesses in the first 
and second generation of 
the country’s free trade 
and special economic 
zones, which we will try 
to minimize by improving 
the infrastructure in 
these zones.”
The official noted 
that the country’s 
free trade zones lack 
a comprehensive 
development plan which 
means the managers of 
each zone act based on 
their own preferences.
Exports, transfer of 
technical knowledge, 
attracting domestic and 
foreign investment, and 
creating sustainable 
employment are among 
the expectations from 
free trade zones, and 
in order to prepare a 
comprehensive plan 

for the development of 
free zones, these issues 
should be considered for 
the next 50 years.
Noting that Bushehr 
free trade zone will be 
officially inaugurated 
by President Hassan 
Rouhani in near future, 
he expressed hope that 
this free trade zone 
can play a positive role 
in boosting trade with 
the country’s southern 
neighbors.Earlier this 
month, Mo'meni had 
announced that some 
new free trade zones 
are planned to be set 
up in the country in the 
current Iranian calendar 
year (ends on March 
20, 2022).“If we can 
settle the subject of the 
comprehensive plans of 
these zones, I think by the 
end of this year, the new 
free zones will be added 
to the existing ones,” he 
said on July 12.
The establishment of 
free trade zones in Iran 
dates back to the Iranian 

calendar year 1368 
(March 1989- March 
1990) following the 
fall in the country’s oil 
income in the preceding 
year which prompted the 
government to promote 
the non-oil exports.
The first two free trade 
zones of Iran were 
established in the south 
of the country. The 
first one was Kish Free 
Trade Zone established 
in 1368 on Kish Island 
in the Persian Gulf and 
the second one was 
Qeshm Free Trade Zone 
established the year after 
on Qeshm Island in the 
Strait of Hormuz.
Some five other free 
trade zones have been 
also established in the 
country since then, 
including Chabahar in 
southeastern Sistan-
Baluchestan Province, 
Arvand in southwestern 
Khuzestan Province, 
Anzali in northern Gilan 
Province, Aras in East-
Azarbaijan Province, and 

Maku in West-Azarbaijan 
Province, both in the 
northwest of the country.
While near three decades 
have passed since the 
start of free trade zones 
activity in Iran, their 
planned objectives have 
not been fully achieved 
and their development 
is still facing some 
impediments.  
Lack of proportion 
between the facilities 
and the objectives, 
lack of a national 
definition for free trade 
zones’ performance, 
limited resources 
for establishment 
and completion of 
i n f r a s t r u c t u r e s , 
no comprehensive 
m a n a g e m e n t 
between the zones, 
and not complete 
implementation of 
zones management law 
are some of the barriers 
in the way of free trade 
zones’ activity and 
development in the 
country.

Iranian Minister Urges 
Oil Producers Not to 
Rejoice at Rising Prices
Iran’s Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh 
recommended that oil producers had better 
not rush to exult over increasing oil prices, 
as it would not be beneficial in the long term.
“You know that higher oil prices will make 
everyone happy in the short-term but in the 
long-run it won’t be gratifying,” Zanganeh 
said on Sunday after a virtual ministerial 
meeting of an alliance of international oil 
producers known as OPEC+.
The Iranian minister said that higher oil 
prices, as pursued by some oil producing 
nations, will encourage more activity in 
sectors like shale oil, where production is 
considered most expensive, while it would 
give a new momentum to the alternative 
sources of energy like the renewables.
“If we consider the combination of 
alternative energies and expensive 
productions, which become economical 
with higher prices, the surge would not be a 
good news for (producers),” he added, Press 
TV reported.
Zangaeh’s remarks came after the 
Organization of Petroleum Exporting 
Countries and allies finally reached an 
agreement to ease cuts on the global oil 
supply by 0.4 million barrels per day each 
month starting August and ending December.
The agreement came as the OPEC+ raised 
baseline production for several members, 
including the United Arab Emirates, to 
encourage them to sign off on the new supply 
deal.
Iran has been exempt from supply cut 
agreements agreed between OPEC and allies 
in recent years. Zanganeh said, however, 
that the OPEC+ would need to consider 
the impacts of Iran’s return to the markets 
once the country is relieved from sanctions 
targeting its oil sales.
“Iran’s return to the market will be a major 
development which would be influential and 
whenever this takes place, I think OPEC+ will 
not be able to ignore it,” Zanganeh stated.

Iran's exports to African 
trade partners up 350% 
in a quarter
Iran’s exports to its African trade partners in 
the first three months of the current Iranian 
calendar year (March 20-June 20) has 
increased by 350 percent in terms of value, 
said the Director-general of Trade Promotion 
Organization (TPO)’s Office of Arabian and 
African Countries.
According to Farzad Piltan, the weight of 
exports, however, went up by 144 percent in 
the mentioned three months.
Piltan added that in the same period, Ghana 
with $ 151 million, Algeria with $ 58 million, 
South Africa with $ 32 million, Tanzania with 
$ 25 million, and Nigeria with $ 18 million 
were in 1st to the fifth row of Iranian exports 
among African countries.
Sudan, with less than $ 17 million, Kenya 
topped $ 14.5 million, Ivory Coast with $ 12 
million, Somalia with $ 4 million, Somalia 
with around 1 million and $ 500 thousand 
were in sixth to 10th of Iran's exports among 
African countries, Director-general of Trade 
Promotion Organization (TPO)’s Office of 
Arabian and African Countries said.

FTZ’s trade balance positive for 3 
consecutive years
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Caviar output reaches 
12 tons in a year
Head of Iran Fisheries Organization 
(IFO) has said the country’s annual caviar 
production has reached 12 tons, IRNA 
reported.
Speaking on the sidelines of the Sixth 
National Conference and Exhibition on 
Caviar and Related Industries, Nabiollah 
Khoun-Mirzaei said over 3,500 tons of 

sturgeon meat have also been produced 
which indicates an upward trend in the 
production of the mentioned product.
Underlining the outstanding growth in 
the production of the mentioned fish, the 
official noted that the country’s annual 
caviar output stood at only one ton in the 
Iranian calendar year 1392 (ended on 
March 20, 2014), and only 600 tons of 
sturgeon meat was produced.
“With the ban on commercial sturgeon 

fishing following the agreement of the 
Caspian littoral states, the breeding of 
these fish species has accelerated in the 
region,” the deputy agriculture minister 
said.
He stated that the development of the 
sturgeon breeding industry is on the IFO 
agenda, adding: "In recent years, in some 
parts of the country, sturgeon breeding in 
cages has been on the agenda and we are 
trying to develop this type of breeding."

Lack of proportion 
between the 
facilities and 
the objectives, 
lack of a national 
definition for 
free trade zones’ 
performance, 
limited resources 
for establishment 
and completion of 
infrastructures, 
no comprehensive 
management 
between the zones, 
and not complete 
implementation of 
zones management 
law are some of 
the barriers in the 
way of free trade 
zones’ activity and 
development in the 
country.

Monthly red meat production rises 69% yr/
yr

The secretary of the Iranian Free Zones High 
Council says the trade balance of the country’s 
free trade zones (FTZs) and special economic 
zones has been positive over the past three 
years.



Dear Muslim 
brothers and sisters 
throughout the 
world,
This year too, the 
Islamic nation has 
been deprived of 

the great blessing of Hajj. 
Thus, eager hearts filled with 
sadness and sorrow were 
deprived of the banquet at 
the honorable House that 
God, the Wise and Merciful, 
built for people.
This is the second year that 
the season of happiness 
and spiritual exaltation 
associated with Hajj has 
turned into a season of 
separation and regret. The 
tribulation of the pandemic 
and perhaps also that of 
the policies dominating 
over the Holy Ka’bah 
have deprived the eyes of 
the eager believers from 
seeing the Islamic nation’s 
symbol of unity, greatness 
and spirituality. Thus, this 
glorious, honorable summit 
has been covered with 
clouds and dust.
This is another test, which 
like the other tests that have 
come to pass in the history 
of the Islamic nation, that 
will be followed by a bright 
future. What is important is 
that Hajj remains alive in its 
true essence–in the hearts 
and souls of Muslims–so that 
now that its physical form is 
temporarily inaccessible, 
its exalted message not be 
diminished.Hajj is an act of 
worship that is filled with 
mysteries and secrets. The 
exquisite formation and 
combination of movement 
and quietude in it build the 
identity of the Muslims and 
the Muslim community 
and display its beauties for 
the people of the world. On 
the one hand, it helps the 
hearts of God’s servants 
to spiritually ascend by 
remembering God, reciting 
supplications and being 
humble. And this brings 
them closer to God. On 
the other hand, through 
their similar garments 
and harmonious moves, it 
creates a bond between the 
Muslim brothers gathering 
together from the four 
corners of the world. It 
displays the most important 
symbol of the Islamic nation 
with all its meaningful, 
transcendent rituals, and it 
shows the determination 
and greatness of the Islamic 

nation to all ill-wishers.
This year, the Hajj ritual at 
the Great House of God is 
not possible, but paying 
attention to the God of the 
House, to remembering 
Him, to humility before Him, 
to supplicating Him and to 
asking for His forgiveness 
is possible. Being present 
in Arafah is not within our 
reach, but enlightening 
supplications are. It is not 
possible to stone Satan 
in Mina, but rejecting the 
power-seeking devils is 
possible everywhere. The 
harmonious gathering of 
individuals around the 
Ka’bah is not attainable, but 
the harmonious gathering 
of hearts around the 
illuminating verses of the 
Holy Qur’an and holding 
fast to the rope which God 
stretches out [Qur’an, 3:103] 
is a perpetual duty.
We who are the followers 
of Islam–and who enjoy a 
large population, vast lands, 
countless natural resources 
and nations that are aware 
and awake–must build the 
future with our assets and 
resources. Over the last 150 
years, Muslim nations have 
not had any role in deciding 
the fate of their countries 
and their governments. 
Apart from a few exceptions, 
they have all been led and 
governed by transgressing 
western governments 
while being subject to their 
greed, interference and 
malevolence. Scientific 
backwardness and 
political dependence in 
many countries is the 
product of that passivity 
and incompetence.
Today, our nations, our 
youth, our scientists, our 
religious scholars, our civic 
intellectuals, our politicians, 
our political parties and 
our people must make 
up for that dishonorable, 
embarrassing past. They 
must stand firm and “resist” 
the aggression, interference 
and wickedness of western 
powers.
All that the Islamic 
Republic of Iran is saying 
that has caused the world 
of Arrogance to become 

despondent and infuriated 
is actually an invitation 
to this kind of resistance. 
This is a resistance in the 
face of the interference and 
evil of America and other 
transgressing countries 
so as to take the fate of the 
world of Islam in one’s 
own hands by relying on 
Islamic teachings.Naturally, 
America and its cohorts are 
sensitive about the word 
“resistance” and have 
decided to show all kinds 
of hostility to the “Islamic 
Resistance Front.” Some 
regional governments’ 
cooperation with them 
is a bitter reality that 
strengthens those malicious 
acts as well.The straight 
path shown to us by the Hajj 
rituals, by “Sa’i,” “Tawaf,” 
“Arafah,” “Jamarat” and the 
glory and unity in Hajj, is to 
rely on God, to pay attention 
to the never-fading power 
of God, to have national 
self-confidence, to believe 
in struggle and endeavor 
for religion, to show firm 
determination when 
moving forward and to have 
abundant hope for victory.
The truth of the realities in 
the Islamic region bolsters 
this hope and builds up this 
determination. On the one 
hand, the bitter events in 
the world of Islam, scientific 
backwardness, political 
dependence, and economic 
and social problems direct 
us toward a great duty 
and an untiring endeavor. 
Usurped Palestine is calling 
for our help. Innocent, 
bloodied Yemen torments 
every heart. The plight of 
Afghanistan concerns 
everyone. The bitter events 
in Iraq, Syria, Lebanon and 
some other countries–
where the interfering, 
malevolent hand of the US 
and its cohorts is completely 
visible–is stimulating the 
zeal and determination of all 
the young people.
On the other hand, the 
emergence of the Resistance 
Forces throughout this 
sensitive region, the 
awakening of nations, and 
the motivation of the young, 
enthusiastic generation, 

make hearts overflow with 
hope. Palestine is wielding 
“the sword of Quds” in all its 
territories. Quds, Gaza, the 
West Bank, the 1948 Lands 
and the Palestinian camps 
all rose up and bravely 
defeated the aggressor 
over the course of just 12 
days. Yemen, which has 
been besieged and alone, 
has endured seven years of 
war, crimes, and the murder 
of innocent people by the 
evil, stone-hearted enemy. It 
has not surrendered despite 
a lack of food, medicines 
and other basic needs. On 
the contrary, Yemen has 
perplexed the enemy with 
its power and ingenuity. In 
Iraq, the Resistance Forces 
are powerfully pushing 
back the occupying US and 
its puppet DAESH. With 
their loud cries, they are 
eloquently expressing their 
firm decision to confront 
every act of interference 
and malice on the part of 
the US and its cohorts.The 
American propaganda 
effort to distort the will, 
demands and actions of the 
brave youth and forces of the 
Resistance in Syria, Lebanon 
and other countries and to 
ascribe them to Iran or any 
other reference point, is 
an insult to those valiant, 
vigilant youth. And this 
stems from America’s deep 
ignorance about regional 
nations.This ignorance led 
America to be humiliated 
in Afghanistan. After that 
raucous invasion 20 years 
ago and after having used 
weapons and bombs against 
defenseless people and 
civilians, it became stuck in 
a quagmire and eventually 
withdrew its forces from 
that country. Of course, 
the vigilant Afghan nation 
should remain watchful 
concerning America’s tools 
for gathering intelligence 
and its soft-war weapons, 
and it must vigilantly fight 
them.
Greetings to God’s righteous 
servants.
Sayyid Ali Khamenei
July 17, 2021
Tir 26, 1400
Dhu al-Hijjah 6, 1442”

Rabiei:
Govt. offices in Tehran, Alborz 
to shut down due to pandemic
Government Spokesman said that all departments 
and organizations based in Tehran and Alborz 
provinces will be closed from July 20 to 25 for a 
period of almost one week due to the rising trend of 
coronavirus pandemic.According to a proposal of 
the National Coronavirus Combat and Prevention 
Headquarters and also approval of Iranian 
President, all departments and organizations in 
Tehran and Alborz provinces will be shut down 
from July 20 to 25.Based on a directive issued in this 
regard, travel from these two provinces to other 
cities and provinces of the country will be strictly 
forbidden and violators of the rule would be fined 
and they will be forced to return to their cities, Rabiei 
added.The issue of continuity of travel ban to the 
red- and orange-coded cities in terms of severity of 
the pandemic still remain in place according to the 
Smart Management Plant and further information 
in this regard would be announced to dear citizens, 
Government Spokesman Ali Rabiei emphasized.
Iran Warns UAE of Fallout of 
Israeli Presence in Region
 Taking a swipe at the United Arab Emirates for opening 
its embassy in Tel Aviv, the Iranian Foreign Ministry’s 
spokesman warned the Persian Gulf Arab country that 
it will be held accountable for negative consequences 
of the Zionist regime’s regional presence.In comments 
at a weekly press conference on Monday, Saeed 
Khatibzadeh deplored the UAE for inaugurating 
its embassy in Tel Aviv after establishing formal 
diplomatic relations with the Zionist regime.“I once 
again make it clear that the regime occupying al-Quds 
(Israel) is at the perigee of legitimacy and at the perigee 
of social and economic and political conditions. It 
perceives that it can acquire legitimacy with such 
measures,” the Iranian spokesman said.“Naturally, 
as a regime that is the source of violence, troubles 
and terror in this region -since it has inflicted the 
conditions that it itself has imposed as an aggressor 
regime on the resources of this region for decades- it 
(Israel) won’t gain any legitimacy through such 
course,” he stated.“The United Arab Emirates must 
also be mindful that it will be held accountable for the 
unrest and the consequences of presence of the Quds-
occupying regime in this region,” Khatibzadeh warned.
The UAE on July 14 inaugurated its embassy in Israel, 
less than a year after announcement of establishment 
of formal diplomatic relations.
967 Taliban forces killed in 
past 4 days: Afghan official
A spokesman for Afghanistan's security forces said 
that 967 Taliban forces had been killed and 500 
others wounded in operations over the past four days.
Ajmal Omar Shinwari, a spokesman for Afghanistan's 
security forces, said that clashes between Afghan 
forces and Taliban continue in 20 provinces of the 
country and 9 cities are under great threat.
 967 Taliban forces had been killed and 500 others 
wounded in various operations over the past four days, 
he added.According to the Afghan Ministry of Interior, 
in the past 12 hours, government security forces have 
retaken the Surkh-o- Parsa district in Parwan province 
and the Malistan district in Ghazni province from 
Taliban control. But the Chakhansur center in Nimruz 
province has once again come under Taliban control.
Published reports indicate heavy clashes around 
the town of Taloqan in the northeastern province of 
Takhar.Locals have also reported a deterioration in 
the situation in the city of Kunduz. According to local 
sources, the bombing damaged people's homes and 
some of them lost their lives.Clashes between Afghan 
forces and the Taliban have been reported in the Nijrab 
district of Kapisa province, 100 km from the Afghan 
capital Kabul.
These reports come as, at the end of the two-day Doha 
meeting, the Afghan government delegation and the 
Taliban agreed to continue and accelerate the talks, 
as well as to reach a political solution.The two sides 
issued a joint statement at the end of the meeting but 
did not mention the ceasefire. 

Ayatollah Khamenei: Islamic Nations Must 
Resist Western Aggression, Interference

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei said Muslim nations 
have mostly been subject to aggressive 
Western countries’ greed and interference 
over the past 150 years, urging the Islamic 
world to make up for the past and resist 
against such aggression.
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Venezuela expresses support for Cuba against US 
conspiracies
 During a visit to Havana, Venezuela's Vice President Delcy Rodriguez expressed 
her country's firm support for the Cuban government and people against foreign 
conspiracies.On Saturday, Venezuela's Vice President Delcy Rodriguez concluded an 
official visit to Cuba, where she ratified her country's support for the Cuban Revolution, 
Telesur reported.She met Cuba's President Miguel Diaz-Canel on Friday to discuss 
cooperation agreements and the fight against the COVID-19 pandemic.Rodriguez 
delivered a message of solidarity from Venezuela's President Nicolas Maduro while also 
rejecting the US blockade against Cuba. She repudiated the political-communication 
campaign supported by the US to promote acts of destabilization in the Caribbean island. 
On his part, Diaz-Canel ratified Cuba's invariable solidarity with the Bolivarian 
Revolution and the willingness to strengthen cooperation ties.

Afghan rivals agree to meet after inconclusive Doha talks
Delegations from the Afghan government and the Taliban said in a joint statement on 
Sunday that they will meet again and plan to expedite peace negotiations after two days 
of inconclusive talks in Doha.
The negotiators from the rival sides, who have been in Doha since Saturday, said “the two 
sides committed to continue negotiations at a high level until a settlement is reached”, 
Al-Jazeera reported.
“We will work to provide humanitarian assistance throughout Afghanistan,” the 
statement added.
“A hotly contested draft was put forth by both sides where they finally agreed to talk 
to each other and to speed up talks. They agreed that the level of negotiations will be 
expedited,” Al-Jazeera's correspondent reported, adding that the specifics, however, 
were not discussed.

Brothers and 
sisters,
Our region and 
the swift, diverse 
events taking 
place in it are 
an exhibition 
showing us lessons 
and examples. 
On the one hand, 
we can learn the 
lesson of gaining 
power using 
resistance and 
fighting against 
the transgressing 
aggressors. On 
the other hand, 
we can learn 
that humiliation 
that results from 
submitting to 
them and showing 
weakness.
The true, divine 
promise is 
assistance for the 
fighters in the way 
of God, “If you aid 
the cause of Allah, 
He will aid you, 
and plant your 
feet firmly.” [Holy 
Qur’an, 47:7]
The primary result 
of this struggle 
in the way of God 
will be to prevent 
America and other 
international 
aggressors from 
interfering in the 
affairs of Islamic 
countries, God 
willing.
I ask God, the 
Exalted, to assist 
the Muslim 
nations, I send 
greetings to the 
Imam of the Age 
(may our souls be 
sacrificed for his 
sake), and I ask 
God to elevate the 
status of the great 
Imam Khomeini 
and our illustrious 
martyrs.
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Iran 
Warns 
UAE of 
Fallout 
of Israeli 
Presence in 
Region
Taking a swipe at 
the United Arab 
Emirates for opening 
its embassy in Tel 
Aviv, the Iranian 
Foreign Ministry’s 
spokesman warned 
the Persian Gulf Arab 
country that it will 
be held accountable 
for negative 
consequences of 
the Zionist regime’s 
regional presence.
In comments at 
a weekly press 
conference on 
Monday, Saeed 
K h a t i b z a d e h 
deplored the UAE 
for inaugurating its 
embassy in Tel Aviv 
after establishing 
formal diplomatic 
relations with the 
Zionist regime.
“I once again make 
it clear that the 
regime occupying 
al-Quds (Israel) 
is at the perigee of 
legitimacy and at 
the perigee of social 
and economic and 
political conditions. 
It perceives that 
it can acquire 
legitimacy with 
such measures,” the 
Iranian spokesman 
said.
“Naturally, as a 
regime that is the 
source of violence, 
troubles and terror 
in this region -since 
it has inflicted the 
conditions that it 
itself has imposed as 
an aggressor regime 
on the resources 
of this region for 
decades- it (Israel) 
won’t gain any 
legitimacy through 
such course,” he 
stated.
“The United Arab 
Emirates must also 
be mindful that it will 
be held accountable 
for the unrest and 
the consequences 
of presence of the 
Q u d s - o c c u p y i n g 
regime in this 
region,” Khatibzadeh 
warned.
The UAE on July 
14 inaugurated its 
embassy in Israel, 
less than a year after 
announcement of 
establishment of 
formal diplomatic 
relations.
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Former Iran diplomat says there will be no new deal with US
A former Iranian diplomat, Hassan Kazemi Qomi says Tehran intends to create a new regional security 
and cooperation order and strengthen its allies.In an interview with Etemad Online, he said that this 
policy is based on collective security in the region with the participation of regional states, without 
the presence of the United States.Explaining his take on the upcoming Iranian government's foreign 
policy, Kazemi said the new policy is based on friendship in the region as well as strengthening the 
"resistance front," the Islamic Republic's jargon for an alliance of anti-American forces.Kazemi, who was 
ambassador to Iraq from 2005 to 2010, clearly ruled out signing a new agreement with the United States 
beyond the JCPOA. He also ruled out the idea of accepting the financial reforms mandated by the inter-
governmental Financial Action Task Force (FATF) against money laundering and funding terrorism.
Pressed by the reporter on how he proposed to lift US sanctions and rescue the Iranian economy, Kazemi 
repeated what they have always said about self-reliance and barter trade.

The delegations of the 
Afghan government 
and Taliban issued 
a joint statement on 
Sunday saying that 
they will meet again 
and that they have 
issued instructions to 
expedite their peace 
negotiations, Qatar's 
Al Jazeera TV reported.
The two delegations of 
negotiators, who have 
been in Doha since 
Saturday, said "the two 
sides committed to 
continue negotiations 
at a high level until a 
settlement is reached."
"We will work to 
provide humanitarian 
assistance throughout 
Afghanistan," the 
statement added, 
according to Al 
Jazeera.
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Morning call to prayer : 
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Afghan govt, 
Taliban: two sides 
to meet again, 
expedite talks
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"Joe Biden kept talking about how good of a job 
he's doing on the distribution of the Vaccine that 
was developed by Operation Warp Speed or, 
quite simply, the Trump Administration. He's 
not doing well at all," Trump's statement said, 
Newsweek reported.
"He's way behind schedule, and people are 
refusing to take the Vaccine because they don't 
trust his Administration, they don't trust the 
Election results, and they certainly don't trust 
the Fake News, which is refusing to tell the 
Truth," the statement added.
Though Trump's administration faced 
criticism for a slow vaccine rollout that 
significantly lagged behind expectations in 
December and January, the former president 
has continuously praised his COVID-19 
response team and pointed fingers at US 
President Joe Biden. Since leaving office, 
Trump has also continued to push the baseless 
conspiracy theory that the election was stolen 
due to mass voter fraud.
Trump's Sunday statement comes just two 
weeks after the Biden administration failed 
to reach its vaccination goal of partially 
inoculating at least 70 percent of Americans 
by July 4. Still, over 161 million people are 
fully vaccinated and 68 percent of adults have 
received at least one dose, according to the 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC). However, some 90 million eligible 
people have yet to receive at least one shot.
Now, Biden's administration is scrambling to 
vaccinate more Americans as COVID-19 cases 
are rising across the country due to the highly 
contagious Delta variant.
According to a Friday report from the CDC, 
coronavirus cases across the US are up by 
nearly 70 percent and hospitalizations are 
up by 36 percent from the previous week. 

At least 38 states have shown a 50 percent 
increase of new cases in the past week, with the 
variant appearing to spread fastest amongst 
unvaccinated populations.
On Sunday, US Surgeon General Vivek Murthy 
said that 99.5 percent of new COVID-19 deaths 
are happening among unvaccinated people, 
and expressed concern that the issue could 
quickly become worse.
"I am worried about what is to come because 
we are seeing increasing cases among the 
unvaccinated in particular. And while, if you are 
vaccinated, you are very well protected against 
hospitalization and death, unfortunately that is 
not true if you are not vaccinated," Murthy said 
Sunday on CNN's State of the Union.
The Biden administration has said some of the 
blame falls on social media companies, arguing 
that Americans are refusing to be vaccinated 
due to the rapid spread of misinformation 
online.
On Friday, Biden said the amount of 
misinformation on Facebook and other social 
media sites was "killing people," and added 
that "the only pandemic we have is among (the) 
unvaccinated" population.
In response, Facebook issued a statement 
saying that 85 percent of its users were 
vaccinated or plan to be, and the administration 
was "looking for scapegoats for missing their 
vaccine goals."
Christopher Krebs, the former director of the 
Cybersecurity and Infrastructure Security 
Agency (CISA), said on Sunday that while 
Facebook and other social media companies 
can provide helpful information on the 
pandemic and vaccine safety, misinformation 
is likely going to continue to spread.
Krebs added that the amount of vaccine 
misinformation online is akin to the way 
misinformation about the 2020 presidential 
election spread.
"What we are seeing here is an ecosystem 
of information purveyors. Some of this is 
politically motivated. Some of it is the anti-vax 
community. Some of it is profiteering. And I tend 
to believe that there's a lot of that going on here," 
he said during a CBS interview Sunday.

“The Islamic Republic is taking part in these 
negotiations in line with the definitive policy 
set by the Leader (of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei) that seeks the 
removal of all sanctions and effective verification 
(of sanctions removal), which will be followed 
with Iran’s reciprocal move after the other side 
has taken the appropriate action,” Abolfazl 
Amouei, a member of the Parliament’s National 
Security and Foreign Policy Commission, said 
on Sunday.
According to Amouei, given that the Iranian 
administration is in a transition period, the talks 
have been postponed until a few weeks ahead.
“Foreign policy in Iran has a well-established 
large-scale framework, and when it comes to the 
issue of the (Vienna) talks, (Iran's) policies are 
not going to change,” the lawmaker said.
“Methods and people may change, but the 
goals and the framework are fixed. We expect 
no fundamental changes in the negotiations’ 
process under the next administration, but 
bolstering our national position will surely 
become our strength in the process,” he added, 
Press TV reported.
Amouei then stressed that the Americans should 

change their position on the JCPOA.
“The (Vienna) talks take place between Iran 
and the Group 4+1, whose members are 
implementing the JCPOA. The American side 
quit the JCPOA in 2018 and announced in 2021 
that it is willing to rejoin the group. However, 
since (the US) has not fulfilled its obligations, 
conditions have been set for its return and the 
talks are focused on what measures should be 
taken by Americans within framework of these 
conditions, which will be determined through 
talks between Iran and the Group 4+1,” he added.
“Whether or not the conditions would be 
accepted by the US is another issue,” the MP 
noted.
In comments last week, the spokesperson 
for the Iranian Foreign Ministry emphasized 
that Tehran’s position on the negotiations for 
salvaging the JCPOA has not shifted at all and the 
country still insists on the complete removal of 
the sanctions in a verifiable manner.
The latest round of talks to revive the Joint 
Comprehensive Plan of Action began in Vienna in 
April 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.

Trump Says Americans 'Refusing to Take the 
Vaccine' Due to Mistrust of Biden Admin

Framework of JCPOA Talks to Remain 
Unchanged under New Iranian Admin: MP

An Iranian parliamentarian said the framework of the 
negotiations on the revival of the 2015 nuclear deal will 
not change once the administration of Iranian President-
elect Ebrahim Raeisi takes office.

Former US president Donald Trump issued a statement 
on Sunday claiming that Americans are "refusing" to 
take the coronavirus vaccine due to mistrust of the Biden 
administration, the media and the 2020 presidential 
election results.

“Methods and 
people may 
change, but the 
goals and the 
framework are 
fixed. We expect 
no fundamental 
changes in the 
negotiations’ 
process under 
the next 
administration, 
but bolstering 
our national 
position will 
surely become 
our strength in 
the process,” he 
added, Press TV 
reported.

The Biden 
administration 
has said some of 
the blame falls 
on social media 
companies, 
arguing that 
Americans 
are refusing to 
be vaccinated 
due to the 
rapid spread of 
misinformation 
online.

Melbourne Extends 
COVID-19 Lockdown as 
Australia Fails to Stop 
Outbreak
 Australia’s two largest cities are 
set to stay under tight COVID-19 
restrictions as Melbourne on Monday 
extended a five-day snap lockdown 
designed to curb a virulent outbreak.
“These restrictions simply cannot 
end at midnight tomorrow night,” 

Victoria state premier Daniel 
Andrews said, without saying how 
long the Melbourne lockdown 
would last, AFP reported.About 12 
million people are under lockdown 
in Melbourne and Sydney, where 
a month of restrictions has failed 
to quash an outbreak of the Delta 
variant.Australia had mostly 
dodged widespread community 
transmission in the 18 months since 
the pandemic began, but is now 

seeing more than 100 new cases a 
day, straining contact tracing efforts.
The most recent outbreak started 
mid-June when a foreign aircrew 
infected a local driver in Sydney.
The virus was then carried to 
Melbourne with a relocation team, 
prompting a snap lockdown that was 
due to end late Tuesday, but has failed 
to reduce new infections to zero.
Victoria State on Monday reported 13 
new cases.



اراضی کشاورزی کشور با ۲۵ درصد کم آبیاری روبروست
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: به طور متوسط در اراضی کشور ۸ هزار متر مکعب آب در هکتار 
مصرف می شود که بررسی ها نشان می دهد در واقع در بیشتر نقاط کشور با حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کم آبیاری اراضی 
کشاورزی روبرو هستیم. »علیمراد اکبری« در مراسم آغاز بهره برداری از طرح های ملی وزارت جهاد کشاورزی و 
در هشتاد و دومین برنامه پویش دولت تدبیر و امید که با حضور رییس  جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی به صورت 

ویدئو کنفرانس برگزار شد، از استان کردستان درباره با طرح  های آب و خاک افزود: سه طرح آب و خاک به مساحت 
۶۶ هزار هکتار شامل ۲۵ هزار هکتار طرح جامع شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور در استان های 

کرمانشاه، ایالم، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی، ۴۱ هزار 
هکتار سامانه های آبیاری تحت فشار و طرح های زیربنایی آب و خاک در سراسر کشور و رونمایی از نتایج اولیه پایش اندازه گیری آب 

مصرفی محصوالت زراعی و باغی کشور به بهره برداری رسید. معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: موضوع آب یکی 
از مسائل بسیار اساسی در کشور محسوب می شود و پایداری کشاورزی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین برای خروج از بحران آب در دولت 
تدبیر و امید طرح های عمده ای در حوزه آب و خاک کشور شروع و به نتیجه برسد. وی یکی از این طرح  های بزرگ و کم نظیر در دنیا را اتمام فاز اول 

طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایالم در سطح ۲۹۵ هزار هکتار برشمرد.

مشکالت نظام توزیع، علت اصلی گرانی گوشت در بازار
مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: علی رغم عرضه دام کمتر از نرخ تمام شده تولید، اما قیمت گوشت ناشی از 
مشکالت سیستم توزیع باالست. افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک  از فراوانی دام در کشور خبر 
داد و گفت: علی رغم فراوانی دام، اما به دلیل خشکسالی، عدم تامین نهاده و مشکالتی که در این زمینه وجود 
دارد، دام ها الغر هستند. او افزود: با توجه به هشدارهای مکرری که سازمان دامپزشکی در خصوص خشکسالی 

سال آبی آینده می دهد، نگرانی های متعددی برای تامین گوشت وجود دارد. صدر دادرس با تاکید بر حمایت 
دامداران سبک بیان کرد: علی رغم وابستگی دامداران به ویژه دامداران سبک به مراتع و کمبود بارش، اما اعتبارات 

الزم تخصیص داده نشده است. مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه قیمت فروش دام با نرخ تمام شده تولید فاصله 
دارد، گفت: بنا بر برآوردهای مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت تمام شده هر کیلو دام پروار باالی ۹۸ 

هزار تومان است، در حالی که قیمت دام زنده ۴۶ هزار تومان و در برخی استان ها ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است که با قیمت تمام شده تولید فاصله دارد.
او با اشاره به دالیل قیمت باالی گوشت در بازار بیان کرد: وقتی تولیدکننده دسترسی مستقیم به بازار را ندارند و در نتیجه بازار در اختیار حلقه های 
واسط است، با این وجود دالل ها بازار را به نفع خود تمام می کنند. دادرس با تاکید بر بازنگری نظام توزیع محصوالت کشاورزی گفت: ساماندهی عرضه 

محصوالت کشاورزی در بازار داخل یکی از ماموریت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که در دولت آینده باید به آن پرداخته شود .

تابناک اقتصادی
گـــزارش
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تعداد باالی 
کارت های بانکی 
رصد حساب ها را 

مشکل و این کار را 
برای قاچاقچیان 

کاال راحت تر می کند 
و به راحتی پول 
حاصل از قاچاق 

کاال را می توانند در 
حساب های زیاد خود 

جابجا کنند
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به چه کسانی یک 
میلیارد تومان پاداش 

پرداخت شد
مدیرعامل شــرکت توانیــر گفت:  
تاکنون یک میلیــارد تومان پاداش 
به گزارش هــای مردمی و افرادی که 
مراکز غیر مجاز رمزارز را معرفی کرده 
اند پرداخت شده است. محمدحسن 
متولی زاده در مراســم بازدید اعضا 
کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی از مرکز راهبردی و پایش 
صنعت برق افزود:  تاکنون ۲۰۰ هزار 
دســتگاه ماینر غیر مجاز در کشور 
شناسایی شده که برق مصرفی این 
دســتگاه ها، معــادل ۸۰۰ مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی اســت و البته ۲۷ 
درصــد از این تعداد کشــفیات را با 
اطالعات مردمی شناســایی و ضبط 
کرده ایم. مدیر عامل شــرکت توانیر 
گفت: این دســتگاه های غیر مجاز 
که در بخش هــای مختلف خانگی، 
صنعتــی و دیگر مراکز نصب شــده 
بودند با کمک دستگاه های قضایی و 
اطالعاتی شناسایی و ضبط شدند که 
عالوه بر جرایم سنگین حداقل تا پایان 
سال این دســتگاه ها بازگشت داده 
نمی شوند. وی افزود: تاکنون ۳۶۵ هزار 
موافقتنامه با بخــش صنایع بزرگ و 
کشاورزی امضا شده که برای همکاری 
این بخش باوجود محدویت های مالی، 
هزار میلیارد تومان تشویقی در نظر 

گرفته شده است.
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خـــبـــر
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 ســالیان ســال است که 
ایرانیان برای پرداخت وجه 
دیگر از پول نقد اســتفاده 
نمی کنند یــا بهتر بگوییم 
کمتر اســتفاده می کنند. 
کارت های بانکــی با ظهور 
خــود در اقتصــاد ایــران 

جایگزین پول نقد شدند.
کار به جایی رسید که هم اکنون هر ایرانی 
چندین و چند کارت بانکی در جیب خود 
دارد. کارت هایی که به بهانه های مختلفی از 
جمله پرداخت حقوق، وام و ... صادر شده اند 
و پس از مدتی بیشــتر آن ها بالاســتفاده 
می مانند. اگر هم اکنون به کارت های بانکی 
خود نگاه کنید بخش عمــده ای از آن ها یا 
موجودی ندارند یا اینکه حداقل چند ماهی 

است که از آن ها استفاده نکرده اید.
حاال پرسش این است که تعداد کارت های 
بانکی در اقتصاد ایران چقدر است؟ هر ایرانی 
به صورت میانگین چنــد کارت بانکی در 
اختیار دارد؟ معایب تعداد کارت های بانکی 

باال چیســت؟ راهکار عبور از این شرایط 
چیست؟

  تعداد کارت های بانکی در اقتصاد 
ایران چقدر است؟

طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نزدیک 
به ۴۰۰ میلیون کارت توسط بانک ها صادر 

شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.
این کارت ها شامل ۲۶۲ میلیون و ۱۰۸ هزار 
کارت برداشت، ۶ میلیون و ۸۵ هزار کارت 
اعتباری، ۱۲۸ میلیون و ۲۴۴ هزار کارت 
هدیه یا خرید و ۱ میلیون و ۹۸۷ هزار کارت 
پول الکترونیک است که در مقایسه با تعداد 
کارت های موجود در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ 
در حدود ۹ درصد یا به عبارتی ۳۷ میلیون و 

۶۲۷ هزار عدد افزایش داشته است.
طبق آماری که ازسوی ســامانه شاپرک 
)شــبکه الکترونیکی پرداخــت کارت( 
منتشر شده، حدود ۷۰ درصد انواع و اقسام 
کارت های بانکی طــی خردادماه ۱۴۰۰ 

هیچ گونه تراکنشی نداشته اند.
در واقع از حــدود ۴۰۰ میلیون موجودی 
کارت کشور، در یک ماهه خرداد تنها ۱۱۹ 
میلیون و ۵۷۲ هــزار کارت بانکی حداقل 
یک تراکنش را داشته اند که »کارت های 
برداشت« با ۹۵ درصد حائز بیشترین سهم 
از کل تراکنش ها بوده اند. به عبارت دیگر از 
مجموع ۲۶۲ میلیون کارت برداشــت ۴۲ 
درصد یا ۱۱۳ میلیــون آن در خردادماه 

۱۴۰۰ حداقل یک تراکنش را داشــته و 
فعال بوده اند.

  تهرانی ها رکوردار تعداد کارت بانکی
بر اســاس آمار های بانک مرکزی تا پایان 
خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۲ میلیون از انواع 
کارت بانکی در تهران وجود داشته است. 
این میزان حدود ۳۰ درصد از کل کارت های 
بانکی را پوشــش می دهد. همچنین در 
حدود ۴۸ میلیــون کارت برداشــت در 
تهران وجود دارد که شامل ۲۰ درصد کل 

کارت های برداشت کل کشور می شود.

  هر ایرانی به طور میانگین 7 کارت 
بانکی دارد

از کل جمعیت ایران تنها حدود ۶۰ میلیون 
نفر دارای سن قانونی و شرایط الزم جهت باز 
کردن حساب های بانکی و اخذ کارت های 
بانکی می باشــند؛ بنابراین می توان گفت 
با توجه به تعداد کارت های بانکی موجود 
در اقتصاد ایران که حــدود ۴۰۰ میلیون 
کار می باشــد، بــه صــورت میانگین هر 
ایرانی ۷ کارت بانکــی در اختیار دارد. این 
در حالی اســت که آمار های منتشر شده 
نشان می دهد برای کشــور های اروپایی 
این تعداد حدود ۴ کارت بانکی به ازای هر 

نفر می باشد.

  خطرات صــدور این تعداد کارت 
بانکی برای اقتصاد ایران چیست؟

برای بررسی خطرات این تعداد کارت برای 
اقتصاد ایران بهتر است ماجرا را از قربانعلی 
فرخزاد آغاز کنیم. قربانعلی فرخزاد کسی 
بود که ماشین سازی تبریز را خریداری کرد 
و زمانی بر سر زبان ها افتاد که ۳ میلیون دالر  
ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت تجهیز ماشین آالت 
کارخانه از بانک مرکزی دریافت کرده بود و 
آن ها را در بازار به قیمت آزاد فروخته بود از 
این راه پول های هنگفتــی را به جیب زده 
بود. وی پس از آن که بازداشت شد از سایر 

تخلفاتش  رونمایی شد.
یکــی از تخلفــات وی این بود کــه بنابر 
اظهارات نماینده دادستان و اقرار فرخزاد، 
وی فقط در بانک ملی ۲۵حساب با گردش 
۲۵۰۰میلیــارد تومانی داشــت. وی تنها 
در روز ۲۵ بهمن ۹۶ حدود ۱۴.۵ میلیارد 
تومان در نظام بانکی کشــور پول جابه جا 

کرده بود که طبق قوانین پولشویی کشور، 
امری غیرممکن و به نوعی یک رکورد در 
پولشویی محسوب می شد؛ بنابراین یکی از 
معایب وجود تعداد کارت های بانکی زیاد در 
اقتصاد ایران همین مسئله فساد و اختالس 

و پولشویی است.
از سوی دیگر تعدد کارت های بانکی باعث 
فرار از مالیات و ســخت شدن تشخیص 
درآمد هر فرد برای اخذ مالیات از مجموع 

درآمد می شود.
همچنین تعداد بــاالی کارت های بانکی 
رصد حساب ها را مشکل و این کار را برای 
قاچاقچیان کاال راحت تر می کند و به راحتی 
پول حاصل از قاچــاق کاال را می توانند در 

حساب های زیاد خود جابجا کنند.

  چه کاری می تواند انجام داد؟

شاید تجمیع کارت های بانکی بتواند کار 
را بــرای رصد کردن افــراد راحت تر کند. 
این طرح سال هاست که در حال پیگیری 
می باشد، اما به ســرانجام خاصی نرسیده 
است.  مدیر وقت اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی در سال ۹۶ خبر از آماده سازی 
بانک ها برای پیاده ســازی استاندارد های 
امنیتی و صدور کارت های هوشمند داده 
بود. همچنیــن در بهمن مــاه ۱۳۹۹ نیز 
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی 
در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: 
بانک مرکزی، به منظور ایجاد تسهیل در 
پرداخت های الکترونیکی، به زودی از پروژه 
استفاده از موبایل برای انجام تراکنش های 
خریــد در فروشــگاه ها و درنتیجه حذف 
تدریجی اســتفاده از فیزیک کارت خرید 

رونمایی می کند.

هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی دارد؟ 

چالش ۴۰۰ میلیون کارت بانکی برای اقتصاد
طبق آخرین آمار اعالم شده از ســوی بانک مرکزی تا پایان 
خرداد ماه ۱۴00 نزدیک به ۴00 میلیون کارت توسط بانک ها صادر 
شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. این آمار یعنی به طور 
میانگین هر ایرانی 7 کارت بانکی در اختیار دارد که از بسیاری 
از این کارت ها ماه ها استفاده نکرده است و یا موجودی درون 
آن ها نیست. معایب تعدد کارت های بانکی برای اقتصادی ایران 

چیست و راهکار مقابله با آن چه می تواند باشد؟



شرکت معتبر  تولیدی واقع در شهرک صنعتی مورچه 
خورت،  با ســرویس ایاب و ذهاب دعوت به همکاری 

می نماید:
**کارشناس  نساجی گرایش تکنولوژی و کلیه گرایش 

ها
**کارشناس بازرگانی )لیســانس-فوق لیسانس  

صنایع(
** کارمند حراست )ساکن اصفهان(

**اپراتور  تاسیسات و  برق و  جوشکار
لطفا کارجویان محترم به منظور اطالع از شرایط احراز 
و مطابقت با ســرویس قبل از مراجعه تماس بگیرید: 

)ساعات تماس ۸ صبح  الی ۱۶ (
  جهت انجام مصاحبه همراه داشتن اصل کلیه مدارک 

هویتی و یک قطعه عکس الزامی می باشد.
03۱45۶42737   ،0922۱04774۱

یک نفر نیروی آقا با حداقل مدرک  لیسانس برق در 
یک شرکت  فنی مهندسی در اصفهان

 متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر  از ساعت 9 الی ۱۶ با شماره اعالم شده در آگهی 

تماس حاصل نمایند.
تلفن: 32۶5۱420, 32۶5۱425 

نیازمند  کارگر ساده فنی آقا زیر 30 سال
۸صبح تا 5 عصر بدون سرویس

حقوق اداره کار + بیمه + عیدی و پاداش
 منطقه شاهپور جدید

 رزومه و سابقه کاری به همراه اسم و محل زندگی داخل  
واتساپ ارسال گردد

09۱34449۱22

  کارشناس فروش،  تمام وقت، پاره وقت، دورکاری
  فن بیان قوی،   صبور،   با پشتکار،   حقوق ثابت

  پورسانت عالی،   بیمه
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

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

)Whatsapp( 09224932۱5۱
h.hasani2070@gmail.com

 استخدام در شرکت بازرگانی معتبر
** مهندس صنایع خانم
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 روابط عمومی باال
ارسال رزومه به جیمیل: 

besnique.k.p@gmail.com

حراست آقا، تمام وقت
  دارای روابط عمومی باال،   توانمند

  شرایط سنی حداقل 25 سال
  از لحاظ جسمی و روحی سالم

  ورزشکاران در الویت جذب می باشند.
  کار بصورت 24 ساعت شــیفت کاری و 4۸ ساعت 

استراحت می باشد.
  حقوق اداره کار،   بیمه،   عیدی،   سنوات،   ارزاق ماهیانه

093۸۱۱۸7272

یک نفر مدیر  منابع انســانی )آقا( در یک کارخانه  
تولیدی در اصفهان )محل کار: شــهرک صنعتی سه 

راهی مبارکه( 
estekhdam920@gmail.com :ایمیل

  فروشنده آقا،   پاره وقت
  دارای روابط عمومی باال و خوش برخورد

  ظاهر آراسته،   فعال و با انضباط
  توانمند در حوزه چیدمان اجناس و با حوصله

  آشنا به بازی های فکری و شناخت فیگورها و شخصیت 
های انیمیشنی

  ساعت کاری همه روزه از ساعت ۱5 الی 23
  حقوق از 2 الی 3

  بسته به توانمندی افراد بعد از مصاحبه شغلی مشخص 
میشود

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09۱34092۸75

 یک شرکت دانش بنیان واقع در شهرک صنعتی بزرگ 
اصفهان اقدام به پذیرش نیرو می کند: داوطلبان واجد 
شــرایط می توانند رزومه خود را به واتس آپ شماره 

09۱3000۱۱3۸  ارسال نمایند.
** حسابدار

** مهندس  صنایع
** مهندس  مکانیک

** مهندس  پلیمر
** مهندس  متالورژی
** نقشه کش صنعتی

**  تراشکار
** فرزکار

**  اپراتور سنگ محور
حقوق و مزایا باالتر از اداره کار+بیمه+ سرویس رفت 

و برگشت

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

بهره مندی استارت آپ های صنایع خالق فاقد ماهیت حقوقی از خدمات ضمانت نامه
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق گفت: استارت آپ ها، تیم ها و فعاالن خالق که فاقد ماهیت 
حقوقی هستند، می توانند از برخی خدمات این صندوق مانند سرمایه گذاری، صدور ضمانت نامه، خدمات 
مشاوره سرمایه گذاری و تجاری سازی و در برخی موارد تسهیالت بهره مند شوند. معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق برای تنوع بخشی بیشتر 

به منابع مالی مورد نیاز زیست بوم توسعه صنایع نرم و هویت ساز با صندوق ها و مراکز مختلفی همکاری دارد.  
با این وجود لزوم ایجاد یک صندوق تخصصی ویژه شرکت های خالق، ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و 

توسعه صنایع نرم و خالق معاونت علمی را بر آن داشت تا با حمایت و پیگیری، مقدمات ایجاد یک صندوق تخصصی 
را فراهم کند.  صندوق پژوهش وفناوری صنایع خالق با نظارت و راهبری ستاد فناوری های نرم وخالق از تابستان سال جاری به 

شرکت ها و استارت آپ های خالق انواع خدمات مالی را ارایه می کند. سید مهدی حیاتشاهی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق 
در این خصوص گفت: این صندوق از نظر حوزه فعالیت امکان ارایه خدمات به تمامی شرکت ها و فعاالن اقتصادی را در تمامی حوزه های صنعتی، 
علمی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی دارد و محدودیتی در این مورد ندارد. وی ادامه داد: اما با توجه به نیازسنجی و اهداف تعیین شده، اولویت و 

تمرکز فعالیت و خدمات آن در حوزه های صنایع خالق، نوآور و فرهنگی و سپس فناوری دانش بنیان است.

هر کسب و کاری دارای برخی 
از کارهای مهم و بسیار اساسی 

است. اگر شما به طور مداوم 
درگیر برخی از کارهای تکراری 

باشید، هرگز زمان کافی برای 
رسیدگی به مهمترین کارهای 

تان را نخواهید داشت

،،
فرصت امروز

یادداشـــت
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حمایت از ایده ها تا روز فروش سهام

 استارت آپ استودیو 
چه می کند؟

ستاری در افتتاح  مرکز نوآوری و خالق مد و لباس: 

 استارت آپ های حوزه صنایع 
خالق حمایت می شوند

مجموعه ای که ایده ها را بررسی و از 
دل آن ها استارت آپ خلق می کند.

شکل چابک و کم هزینه تری برای کسب وکار در یک دهه 
اخیر ایجاد شده که آن را با نام استارت آپ می شناسیم. قرار است در استارت آپ ها کارها سریع تر از آنچه فکر می کنیم، انجام 
شود. اکوسیستم استارت آپی صرفا شامل صاحبان ایده، تیم های فنی و  استارت آپ های کوچک و بزرگ نیست. مجموعه های 
حامی در اکوسیستم ها زمینه ساز افزایش کمی و کیفی شرکت های استارت آپی اند. استارت آپ استودیوها یکی از این حامیان 

به شمار می روند. این مجموعه ها نه صندوق سرمایه گذاری اند و نه شتاب دهنده.
استارت آپ استودیوها را کارخانه اســتارت آپ هم می دانند. مجموعه ای که ایده ها را بررسی و از دل آن ها استارت آپ خلق 
می کند. بنابراین می تواند استارت آپ استودیوها را کارآفریِن کارآفرینان دانست. برای اولین بار،  در سال 1996، یک انکوباتور 
توسط بیل گراس شکل گرفت که کارکردی مشابه استارت آپ اســتودیوها داشت. پس از آن، از سال 2006 به این سو، تعداد 

استارت آپ استودیوها در اکوسیستم های استارت آپی جهان رشد کرد.
استارت آپ استودیوها با شتاب دهنده ها و انکوباتورها از نظر تامین زمینه های رشد ایده متفاوتند. شتاب دهنده ها، به تامین 
سرمایه استارت آپ ها کمک می کنند. در انکوباتورها خبری از جذب سرمایه نیست و امکانات فیزیکی و منابع غیر مالی برای  
استارت اپ ها فراهم اســت. در انکوباتورها صاحبان ایده به نیروی کار، منابع و تجربیات دیگر بنیانگذاران دسترسی پیدا می 
کنند. اما استودیوها، برخالف انکوباتورها و شتاب دهنده ها، در زمینه ایده کار می کنند. آن ها ایده های خود را پروش می دهند 
و به مرحله ایجاد استارت آپ می رسانند و تا زمان عرضه اولیه سهام، از آن حمایت می کنند. در استودیوها سرمایه فراهم است 
و آن ها از تخصص گروهی برای به ثمر رساندن ایده ها استفاده می کنند. درواقع استارت آپ استودیوها محلی برای حمایت از 

صاحبان استارت آپ ها نیست بلکه جایی برای صاحبان ایده است.  
هلثیو، نکســترا، یونســکو و فکتودیو و پایرتس از جمله استارت آپ اســتودیوهای ایرانی اســت که عملکردی متفاوت از 

شتاب دهنده ها و انکوباتورها در اکوسیستم استارت آپی ایران دارد.

آییــن افتتــاح مرکز نــوآوری 
وخالق مد و لباس دانشــگاه فنی و 
حرفه ای با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برگزار شد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم گفت: پیش از این  فرایندشکل گیری استارت اپ و شرکت خالق  برای 
دانشجویان مراکز فنی و حرفه ای چندان شفاف نبود، اما بسیار خوشحال هستم که در حال حاضر این فرایند تسهیل شده است و دانشجویان 

فنی و حرفه ای به راحتی می توانند ایده خود را در قالب استارت آپ و سپس شرکت خالق دنبال  کنند. 
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توســعه صنایع نرم و خالق در ادامه افزود: در حال حاضر هم افزایی مراکز دانشگاهی و 
نهادهای آموزش محوری همچون فنی و حرفه ای و کلیه بازیگران زیست بوم نوآوری کشور، در نهایت می تواند به توسعه هر چه بیشتر 
محصول و خدمت نوآورانه منتهی شود. صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای نیز با اشاره به همکاری این دانشگاه با معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گفت: یکی از مهمترین مسائل برای هر سیستم آموزشی بهره وری اقتصادی و نتایج اقتصادی آن سیستم آموزشی 
است. اقتصاد آموزش نیز از جمله مسائلی است که در دانشگاه مهارت محوری مانند دانشگاه فنی و حرفه ای تبلور پیدا می کند. وی افزود: 
با همکاری نهادی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تاسیس مراکز نوآوری، امیداور هستیم که شاهد تجاری سازی هر چه 
بیشتر ایده ها و نوآوری های دانشجویان فنی و حرفه ای باشیم. سعید جاللی قدیری رئیس  اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
نیز در این نشست، بیان کرد: فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این چند سال تاثیر بسیار مثبتی بر همه صنایع خالق  
از جمله صنعت پوشاک و نساجی کشور گذاشته است. با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی برای صنعت پوشاک و لزوم تربیت طراح مد و 
لباس، تفاهم نامه ای با دانشگاه فنی و حرفه ای منعقد شد تا رابطه صنعت و دانشگاه هر چه بیشتر تقویت شود. در این مراسم روسا و مسئولین 
180 دانشکده فنی و حرفه ای کشور به صورت آنالین حضور داشتند. مرکز نوآوری و خالق  مد و لباس، شامل چندین کارگاه طراحی، 
دوخت و دوز و نمایش لباس است، در این مرکز تیم های خالق این حوزه، آخرین محصوالت و ایده های خود را با معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری در میان گذاشتند.

بولتن نیوز
گــــــزارش

اتاق بازرگانی تهران
گــــــزارش

فارس
گــــــزارش

استارت آپ

آیا برون سپاری به درد کسب و کار شما می خورد؟

مزیت های برون سپاری امور در کسب و کارها

باید به فکر برون 
سپاری عملیاتی باشید 

که هزینه های آنها از 
کنترل خارج می شود. 

بخش هایی که معموال از 
کنترل خارج می شوند 

و قسمت هایی که 
مدیریت ضعیفی دارند، 

گزینه های اول برون 
سپاری هستند

برون سپاری فعالیت ها در عرصه کسب و کار همراه با انتقادات 
بسیار زیادی از سوی رسانه هاست. کانون انتقادات موردنظر 
کاهش موقعیت های شغلی و حتی برون سپاری به شرکت های 
خارجی اســت. این امر بدون تردید بهره  ای از واقعیت دارد، 
اما تمام ماجرا نیست. بسیاری از شرکت ها با برون سپاری به 
دنبال ایجاد فرصت کافی در راستای تمرکز بر روی کارهای مهم 
هستند. این امر همیشه ایده بدی نیست بنابراین کسب و کار شما 

باید به این نکته توجه الزم را نشان دهد. 

هدف اصلی ما در این مقاله 
بررسی برخی از مزیت های 
برون سپاری در عرصه کسب 
و کار اســت. این امر به شما 
فرصت کافی برای انتخاب 
درست خواهد داد. شاید شما 
تمایلی برای برون ســپاری 
کارهای تان نداشته باشید، شاید هم اصال 
این شیوه برای شما کاربردی نباشد بنابراین 

در ادامه با ما همراه باشید. 

   کاهش اندازه دفتر شرکت
اغلب اوقات کســب و کارها برای پیگیری 
تمام امور کسب و کارشان نیاز به استخدام 
نیروی کار متعدد دارند. این امر مشکالت 
بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه 
خواهد داشت. توسعه دفتر شرکت در صورت 
فقدان آمادگی الزم از ســوی کارمندان و 
مدیران دردسرساز است. به ویژه اگر شما 
به تازگی کسب و کارتان را راه اندازی کرده 

باشید. 
توسعه آرام کسب و کار یکی از گزینه های 
جذاب برای برندها محسوب می شود. نکته 
مهم در این میان ســطح باالی رقابت در 
بازارهای مختلف اســت بنابراین شما باید 
به سرعت رشد کنید. اگر این امر را انتخاب 
نمایید، بازهم در نقطه دردسرهای مدیریت 
دفتر گسترده گرفتار خواهید شد بنابراین 
باید به دنبال راهکاری میانه برای کسب و 

کارها باشید. 
بدون تردید یافتن راهکاری برای مدیریت 
دو دغدغه فوق کار ساده ای نیست. بسیاری 
از کارآفرینان در این مسیر وضعیت بسیار 
دشــواری را تجربه می کنند. پیشنهاد ما 
برای شما برون ســپاری برخی از امورتان 
است. این امر امکان توسعه کسب و کار بدون 
نیاز به گسترش دفتر کار را به همراه دارد 
بنابراین شما هر زمانی که آماده شدید امکان 
توقف برون سپاری و توسعه دفتر کارتان را 

خواهید داشت. 

   کار از خانه بیشتر
شــرایط کنونی برای بســیاری از برندها 
دورکاری و فعالیت از خانه را بدل به گزینه 
ای اجباری کرده اســت. اگر شــما برون 
ســپاری را مدنظر قرار دهید، دیگر نیازی 
برای حضور در دفتر کار نخواهد بود. شما می 
توانید به راحتی با برون سپاری از خانه تمام 
کارهای کسب و کارتان را مدیریت نمایید. 
این امر جذابیت بسیار زیادی برای کسب و 

کارها به همراه دارد. 
اگر شما با کار از خانه مشکلی ندارید، نباید 
در زمینه استفاده از شیوه برون سپاری حتی 
یک دقیقه تردید کنید. این امر امکان کاهش 
بار مسئولیت سنگین شما را فراهم می کند. 
همچنین فرصت کافی برای رسیدگی به 
کارهای مهمتر نیز خواهید داشت بنابراین 
باید این راهکار را به عنوان شیوه ای مهم و 
ارزشمند مدنظرتان قرار دهید. در غیر این 
صورت شانســی برای تاثیرگذاری بر روی 

بازار کسب و کار نخواهید داشت. 
مدیریت یک دفتر کاری عالوه بر مشکالت 
مربوط به مسئولیت باال از نظر مالی نیز قابل 
توجیه نیست بنابراین اگر شما با کار از خانه 
مشکلی ندارید، باید این شــیوه را به طور 
کاربردی مدنظر قرار دهید. امروزه بسیاری از 
برندها برای کار از خانه دست به کار شده اند 
بنابراین شما هم باید در این زمینه سرمایه 

گذاری نمایید. 

   ایجاد زمان بــرای تمرکز بر روی 
کارهای اساسی کسب و کار

هر کســب و کاری دارای برخی از کارهای 
مهم و بسیار اساسی است. اگر شما به طور 
مــداوم درگیر برخی از کارهــای تکراری 
باشید، هرگز زمان کافی برای رسیدگی به 
مهمترین کارهای تان را نخواهید داشت. 
این امر مشــکالت زیادی برای برندها به 
همراه دارد بنابراین شما باید در زمان مناسب 
نســبت به انجام کارهای مختلف برندتان 

توجه نشان دهید. 
برون سپاری امکان ایجاد زمان کافی برای 
شــما به منظور انجام برخی از مهمترین 
کارهای تان را فراهم خواهد کرد بنابراین با 
استفاده از این شیوه دیگر نیازی برای نگرانی 
نسبت به آینده کســب و کارتان نخواهد 
بود. چراکه شــما با کاهش مسئولیت و بار 
کاری تان امکان برنامــه ریزی دقیق برای 

آینده برندتان را خواهید داشت. 
امروزه برون سپاری دیگر یک راهکار صرف 
به منظور کاهش هزینه های شرکت نیست، 
بلکه گزینه ای جذاب برای توسعه کسب و 
کار محسوب می شود. اگر با توضیحات ارائه 
شده در این مقاله انگیزه شما برای استفاده 
از شیوه مورد بحث افزایش یافته است، نباید 

حتی یک دقیقه را هم از دست بدهید. 

   4 مزیت اصلی برون سپاری
هنگامــی که شــما انتخاب های تــان را 
می سنجید و تصمیم می گیرید کدام یک 
از بخش های مختلف کار را برون ســپاری 
کنید، نیاز به در نظــر گرفتن مزایای برون 

سپاری دارید. وقتی دالیل کافی برای برون 
سپاری پیدا کردید، این کار به رشد شرکت 
شما و صرفه جویی مالی کمک می کند. برون 
سپاری منافع دیگری دارد که فراتر از منافع 
مالی است. در اینجا چهار مزیت اصلی برون 

سپاری بیان می شود.

   ۱. تمرکز بر فعالیت های اصلی
در زمانه ای که همه چیز در حال رشد است، 
پشت صحنه  ســازمانِی )بک آفیس( یک 
شرکت نیز گسترده  می شود. این گسترش 
ممکن اســت با مصرف منابع )انســانی و 
مالی( آغاز شــود و به قیمت ناقص ماندن 
فعالیت های اصلی ای که موفقیت شرکت 

را تضمین می کننــد، تمام شــود. برون 
ســپارِی چنین فعالیت هایی این اجازه را 
به شــما می دهد که بر روی فعالیت های 
اصلی شرکت تمرکزی دوباره داشته باشید، 
بدون اینکه کیفیت یا خدمات پشت صحنه  

سازمان را قربانی کرده باشید.
برای مثال یک شــرکت، قراردادی امضا 
کرده اســت که در مدت کوتاهی افزایش 
چشــم گیری در میزان فــروش آن ایجاد 

می کند، این کار برون سپاری فروش است.

   2. صرفه جویی در هزینه ها
کارهای پشت صحنه  ســازمان، کارهای 
پیچیده ای هســتند اما ابعاد شرکت شما 
مانعی است بر ســر راه اینکه این کارها با 
هزینه هــای ثابت و معقول انجام شــوند. 
در نتیجه بــرون ســپاری باعث کوچک 
نگه داشتن اندازه شرکت می شود و به شما 

در کاهش این هزینه ها کمک می کند.
برای مثال مطب کوچک یک دکتر قرار است 
طرح های مختلف بیمه را بپذیرد. فردی که 
به صورت نیمه وقت کار کند نمی تواند تمام 
کارها را به درستی انجام دهد. بنابراین این 
کار به شــرکتی که در بیمه های پزشکی 

تخصص دارد برون سپاری می شود.

   3. کاهش هزینه های باالسری
هزینه های باالسرِی انجام عملیات پشت 
صحنه  سازمان بســیار باال هستند و برون 

ســپاری این قبیل کارهــا تصمیم کامال 
درستی است.

برای مثال رشد یک شرکت باعث شده است 
فضای اداری بیشتری مورد نیاز باشد. فضایی 
که اکنون در اختیارشان است بسیار گران 
قیمت است و هیچ فضایی برای گسترش 
شرکت وجود ندارد. بنابراین برون سپاری 
بعضی کارهای ســاده نیاز به فضای ادارِی 
بیشتر را از بین می برد. برای مثال بازاریابی 
تلفنی یا ورود داده ها را می توان به بیرون از 

شرکت واگذار داد.

   4. کنترل عملیاتی
باید به فکر برون سپاری عملیاتی باشید که 
هزینه های آنها از کنترل خارج می شــود. 
بخش هایــی که معمــوال از کنترل خارج 
می شــوند و قســمت هایی که مدیریت 
ضعیفــی دارنــد، گزینه هــای اول برون 
سپاری هســتند. عالوه  بر این شرکتی که 
کار را به آن برون سپاری می کنید می تواند 
 توانایی های مدیریتی شرکت شما را بهبود

 ببخشد.
برای مثــال بخش فنــاوری اطالعاتی که 
پروژه های بســیار زیادی دارد، اما افراد و 
بودجه  کافی برای همکاری با ســازمان را 
ندارد. یک قرارداد برون سپاری، مدیریت را 
مجبور می کند نیازهای شان را اولویت بندی 
کند و کنترل این بخش را دوباره در دست 

بگیرد.
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