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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:  

برداشت  دیگر استان ها از زاینده رود همچنان ادامه دارد
      شرکت آبفا اقدامات مختلفی را برای توزیع عادالنه آب در اصفهان انجام داده است، با این وجود شرایط بسیار خاصی در اصفهان حکمران است و پیش بینی شده که تا آخر خردادماه شاهد 

افزایش 2 تا ۴ درجه ای دمای هوا نسبت به میانگین باشیم
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قول های دولت 
مردمی و 

چشم انتظاری مردم
حاال که نتیجه انتخابات 1400 
مشخص شده اســت بد نیست 
اندکی بــا هم قول هایــی را که 
رییس دولــت منتخب مردم در 
زمان کاندیداتوری خود داد مرور 
کنیم و ببینیم مردم دیروز به چه 
دالیلی رای خــود را به نام آقای 
رییســی در صندوق انداختند و 
از امروز چه توقعاتی از وی دارند؟

بر اســاس آمار حجت االسالم 
ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده 
منتخب مردمی قرار است چهار 
ســال رییس جمهور کشــور 

عزیزمان ایران باشد. 
در اولین واکنش ها به این نتایج، 
حجت االسالم حســن روحانی 
رئیس جمهور فعلی برای تبریک 
پیروزی ســید ابراهیم رئیسی 
در انتخابــات دوره ســیزدهم 
ریاســت جمهــوری در محل 
حوزه ریاست قوه قضاییه حضور 
یافت. عبدالناصــر همتی نامزد 
ســیزدهمین انتخابات ریاست 
جمهــوری بــا انتشــار پیامی 
در فضــای مجــازی، پیروزی 

حجت االسالم ...

یکم تا چهارم تیرماه برگزار می شود؛

هفدهمین نمایشگاه 
تخصصی قطعات خودرو و 
صنایع وابسته در اصفهان

هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و 
صنایع وابسته اصفهان از یکم تیرماه و با حضور 
75 شرکت از اســتان های مختلف کشور آغاز 

می شود.
 این نمایشــگاه که تا چهارم تیرماه و به مدت 
چهــار روز در محــل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللی استان برپا خواهد بود، شرکت های 
فعال در زمینــه تولید قطعات خــودرو را گرد 
هم جمع خواهد کرد تــا جدیدترین فعالیت ها 
و به روزترین پتانســیل های خود را در معرض 
بازدید متخصصان، کارشناسان و عالقمندان به 

این حوزه قرار دهند. ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

اینجا نقطه آغازین یک مسیر سخت است...    

بحران های کهنه پیش روی رئیس جمهور جدید 
رئیس جمهور منتخب دولت سیزدهم با چالش های اساسی در اقتصاد کشور روبروست. 

شرایطی دشوار و پیچیده که بارها از آن به عنوان پیچ سخت و گردنه یاد شده است و 
امیدواریم رییس دولت سیزدهم از عهده حل آن برآید.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی در رکودی سخت و کشدار به سر می برد. 
این رکود به گواه فعاالن و کارشناسان اقتصادی تا پایان نیمه اول سال 

همراه اقتصاد خواهد بود و به تدریج با مشخص شدن ترکیب کابینه رییس 
جمهورمنتخب است که اقتصاد مسیر حرکت خود را روشن خواهد کرد.

 قرارگیری اقتصاد زیر سایه سیاست مهمترین دلیلی است که ...

در شهــــر

مطالبات کارگران اصفهان از شورای شهر

همــواره اصفهــان 
به عنوان شهری صنعتی 
دارای جمعیتی فراوان از قشر کارگر، مطرح 
بوده اســت و کارگرانش با معضالتی روبرو 
بوده اند که برای رفع بخشی از آن ها ، تالش 
بیشتر اعضای شورای شهر و نگاه دقیق تر 

وجدی تر آنها به چنین مسائلی الزم است.

در چند ســال گذشته بیشتر شــعارهای سال، 
اقتصادی و بر محور تولید بوده به طوری که مقامات 
و مسئوالن کشــور بر ضرورت توجه به مباحث 
رونق تولید و اشتغال و معیشت کارگران و اقتصاد 
کشــور بارها تأکید کرده اند. اکنون نیز الزم است 
بیش از هر موردی به مباحث اقتصادی، تولیدی 
و اشتغال جوانان و معیشــت کارگران که دغدغه 
خانواده ها است، توجه شــود و رویکردها به این 

سمت وسو باشد.
توجه به مطالبــات جامعه کارگری بــه عنوان 
اهرم اصلی تولید ضروری اســت، بنابراین به جز 
کاندیداهای ریاســت جمهوری، اعضای شورای 
هر شهری نیز باید اعالم کنند چه برنامه هایی را 
برای بهبود کیفیت زندگی و معیشت این قشر در 
نظر گرفته اند، زیرا نبود شفافیت باعث دلسردی و 
نبود انگیزه بین کارگرانی می شود که معموالً قبل 
از انتخابات با شعارها و وعده های بسیار مواجه بوده 

اما در عمل، با حقیقتی دیگر روبرو می شوند.

   جای خالی نماینده ای از کارگران در بین 
شورای شهر

واقعیت آن است که تأمین معیشت، نقطه آغاز و 
مشترک مطالبات کارگران است که برای تحقق 
آن، این افراد به امنیت شغلی، جایگاه اجتماعی و 
ارتقای مهارت و منزلت نیاز دارند، موضوعی که باید 
همه دستگاه های مرتبط در آن مشارکت کنند اما 
در سایه کمبودهای معیشتی به حاشیه رفته است.

عالوه بر این، تحقق بخشــی از این درخواست ها 
مرتبط با عملکرد اعضای شورای شهری و دیدگاه 
آن ها نسبت به قشــر کارگری بوده و اکنون نیز با 
وجود نزدیک بودن به انتخاب اعضای دوره جدید 
شوراهای اسالمی الزم است نامزدهای برگزیده به 
خواسته های کارگران توجه داشته باشند، چه بسا 
بخشی زیاد از این خواسته ها در دوران قبلی شوراها 
هم وجود داشته، اما موانع به میزانی بوده که تا امروز 

به انجام نرسیده است.
اصغر برشان، عضو شورای شهر و دبیر خانه کارگر 

اصفهــان دراین باره به خبرنــگار ایمنا می گوید: 
شورای شــهر اصفهان متعلق به همه مردم شهر 
بوده و با توجه به این که نیمی از جمعیت اصفهان 
شاغل و بازنشسته تأمین اجتماعی هستند توجه 

به مطالبات این قشر بزرگ، بسیار با ارزش است.
وی اظهــار می کند: جمعیت بازنشســته تأمین 
اجتماعی اصفهان بیش از ۲00 هزار نفر اســت 
که نشان می دهد جمعیت شــهری رو به پیری 
می رود و شــهر باید به سویی حرکت کند که این 
افراد در تمامی ابعاد بتواننــد از امکانات و فضای 
شــهری بهره مند شــوند، البته توجــه به این 
 موضوع امری مهم برای اعضای شــورای شــهر 

است.
این مسئول اظهار می کند: نکته دیگر شهرداری 
است که به عنوان کارفرمای بزرگ شهری محسوب 
می شود و شرایط سخت و متفاوتی بین سازمان های 
آن و کارگران فعال در این مراکــز وجود دارد که 
مجموعه شورای شهر برای رفع چنین تبعیض هایی 
باید اقداماتی را انجام دهد، قطعاً اگر فردی که مطلع 
و آگاه به مسائل و مشکالت کارگری در بین اعضای 
شورای شهر باشد نسبت به بهبود این شرایط هم 
تالش بیشتری انجام می دهد اما متأسفانه در این 
دوره از شورای شــهر در بین نامزدها جای خالی 

چنین فردی محسوس است.
وی تصریح می کند: نکته دیگر معیشت، درمان 
و سایر مشکالت اشتغال و بیکاری این جمعیت 
است. اگرچه این مسائل ارتباطی مستقیم با شورا 
ندارد، اما قطعاً سمت وســوی شــورا در راستای 
سیاست ترفیع کالن شهری اســت و الزم است 
راهکارهایی ارائه شود که برای عمده ترین قشر این 

شهر راهگشا باشد.
برشان تأکید می کند: تیمی می تواند موفق عمل 
کند که در راستای رفع مشکالت اساسی، زیست 
پذیر بودن، هوشمند سازی و تبیین بودجه پایدار 

شهر قدم بردارد برای این امور تالش کند و شهری 
قابل زیســت تر را برای مردمش فراهم آورد، این 
امر توسط شورای شهری با ترکیبی از حوزه های 

مختلف امکان پذیر خواهد بود.
به گفته این مسئول زمانی که شورای فعلی شهر 
آغاز شــد با حقوق های معوقه زیاد، تبعیض های 
آشکار بین نیروهای شرکت های خدماتی ازلحاظ 
حقوق و مزایا، مشکالت کارگران خدماتی در بحث 
مشاغل زیان آور و… مواجه بود که این میزان امروز 
کاهش قابل توجهی داشــته و امید است شورای 

بعدی نیز خود را مکلف به استمرار این راه بداند.

   مهم ترین مطالبات کارگران اصفهان
آرش احمدی، رئیــس کانون انجمن های صنفی 
کارگران استان اصفهان، در گفت وگو با ایمنا اظهار 
می کند: به طور معمول قبل از انتخابات شوراهای 
اسالمی شهرها وعده ها و بیاناتی مبنی بر بهبود 
شرایط مرتبط با کارگران شنیده می شود اما پس 
از گذر این دوره، بســیاری از این شعارها تحقق 

نمی یابد و در حد همان شعار باقی می ماند.
وی خاطرنشان می کند: با توجه به این که اصفهان 
شهری صنعتی اســت و دومین شــهر صنعتی 
کشــور بوده و بخش زیادی از جمعیت آن را نیز 
کارگران تشکیل می دهند، بنابراین فراهم سازی 
شرایط مناسب برای این گروه قالب در یک شهر، 
بسیار پراهمیت است بر این اساس باید این امر، از 
مهم ترین ملزومات موردتوجه شوراهای شهری 
بوده به طوری که شرایطی ایده آل برای این گروه 
از لحاظ امکانات شهری، خدماتی و رفاهی فراهم 

شود.
این مسئول تصریح می کند: اما در این چند سال 
اخیر متأسفانه شــاهد همکاری و سرمایه گذاری 
و استمداد از تشکالت کارگری برای رسیدگی به 

وضعیت این قشر و ارائه راه حل نبوده ایم.

ایمنا
گــــــزارش

مشارکت با استارت آپ های اصفهانی برای جلوگیری از مهاجرت به تهران

تمرکز شرکت 
هدهد برروی شهر 

اصفهان است اما اگر 
پیشنهادی از بیرون 
شهر اصفهان هم در 

این حوزه ها باشد، 
حاضر به سرمایه 

گذاری هستیم

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد با اشاره به سرمایه گذاری مدیریت شهری در نخستین شرکت سرمایه گذاری جسورانه اصفهان، گفت: 
هدف این شرکت مشارکت با استارت آپ های اصفهانی و کسب و کارهای نوین برای جلوگیری از مهاجرت به تهران است. 

محمدعلی زاهدی با اشــاره 
به آغاز به کار شرکت سرمایه 
گذاری جســورانه هدهد در 
شــهر اصفهان اظهــار کرد: 
شرکت های ســرمایه گذاری 
خطرپذیر تامین کننده مالی 
به روش مشارکت هستند که 
با استارت آپ ها، اختراعات تجاری سازی 
شده، کسب و کارهای نوین و هر فعالیتی که 
رشد سریع داشته باشد، مشارکت می کنند. 

   مسیر روشن شــرکت های سرمایه 
گذاری جسورانه در اصفهان

وی ادامه داد: تمرکز شرکت هدهد برروی 
شهر اصفهان اســت اما اگر پیشنهادی از 
بیرون شــهر اصفهان هم در این حوزه ها 

باشد، حاضر به سرمایه گذاری هستیم. 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جسورانه 
هدهد با اشاره به اینکه در شهر اصفهان به 
صورت تخصصی فقط این شرکت قادر به 
انجام چنین سرمایه گذاری است، تصریح 
کرد: در شهر تهران به خاطر سابقه طوالنی 
تر در این حوزه، حدود 40 شرکت فعالیت 
می کنند که این مســیر به مرور در شــهر 
اصفهان هم شــکل خواهد گرفت و تا چند 
ســال آینده شاهد فعالیت شــرکت های 
سرمایه گذاری خطرپذیر زیادی در اصفهان 

خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اکوسیســتم کارآفرینی 
در همه شــهرها فعال اســت امــا یکی از 
قسمت های مهم این فضا، تامین سرمایه 

و بودجه است که به همین علت بسیاری از 
استارت آپ ها به شهر تهران رفته اند، گفت: 
در شهر اصفهان پشتوانه های مستحکمی 
برای ایجاد شــرکت های خطرپذیر وجود 
دارد تا از مهاجرت استارت آپ ها به تهران 

جلوگیری شود.
زاهدی افزود: نخستین پشــتوانه در شهر 
اصفهان، وجود طبقه خالق اســت که نیاز 
به ســرویس های مالی دارد، از سوی دیگر 
اصفهان شهری صنعتی است که در بسیاری 
از حوزه ها مانند صنعت سنگ، کشاورزی 
گلخانه ای، آی تی و فوالد پتانســیل های 
فنی بسیار دارد و می تواند انگیزه خوبی برای 
شکل گیری شــرکت های سرمایه گذاری 

جسورانه باشد.

   مهاجرت اســتارت آپ ها و کسب و 
کارهای نوین از اصفهان 

وی با اشــاره به اینکه وجــود منابع مالی 
در اصفهان برخالف برخــی دیدگاه های 
مخالف سبب می شــود تا نهادهای حرفه 

ای در این بخش شــکل گیرد، اظهار کرد: 
دو برابر بودن هزینه های زندگی در تهران 
نسبت به اصفهان سبب می شود تا فعالیت 
استارت آپ ها در این شــهر به صرفه تر از 

تهران باشد. 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جسورانه 
هدهد تصریح کرد: هســته اولیه تاسیس 
چنین شرکت هایی از سوی دکتر خسروی، 
عضو شورای اســالمی شهر اصفهان با ایده 
سرمایه گذاری جســورانه به اصفهان آمد 
و مدیریت شــهری با حمایت از این اقدام 
به شــرطی که نهادهای تخصصی سرمایه 
گذاری جسورانه در اصفهان فعالیت کنند، 
بخشــی از سرمایه های شــرکت را تامین 

می کند. 
وی اظهار کرد: در این دوره مدیریت شهری 
دو مصوبه بــرای کمک به شــرکت های 
جسورانه در قالب بودجه ساالنه و نیز طرح 
اصفهان 1405 به تصویب رسیده است که 
انتظار می رود این روند در سال های آتی هم 

ادامه پیدا کند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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بازار طال و سکه 1400/3/29 ساعت 15:35

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,409,00010,885,000قدیم

سکه طرح 
10,129,00010,731,000جدید

5,700,0006,000,000نیم سکه

3,675,0003,875,000ربع سکه

2,262,0002,367,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,454,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,026,4001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,456,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,268,4001,373,900 عیار

آگهی تجدید مزایده عمومی

علی اصغر خادمی - شهردار خور  شناسه: 1148406

نوبت دوم

شهرداری خور به استناد مصوبه شماره 257 مورخ 99/1/25 شورای اسالمی شهر خور در نظر 
دارد نسبت به فروش مقدار  تقریبی 2125 تن سیمان فله تیپ 2 واقع در کارخانه سیمان نایین 
را از طریق آگهی  تجدید مزایده و دریافت بهای آن به صورت نقد اقدام نماید. )پرداخت هر نوع مالیات، 
عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد.( متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد 
قیمت، سایر مدارک و شــرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 

1400/04/05 به شهرداری خور مراجعه نمایند.
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مهدی کریمی| خبرآنالین
یادداشـــت
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ادامه از صفحه یک
... ســید ابراهیم رئیســی را در 
انتخابات تبریک گفت. محسن 
رضایی نیز گفت : این  حماســه 
شکوهمند را به محضر مقام معظم 
رهبری، ملت شــریف و فداکار 
ایران و به منتخــب ملت، برادر 
ارجمندم آیــت اهلل جناب آقای 
حاج سیدابراهیم رئیسی تبریک 
عرض نمــوده، از محضــر الهی، 
دوام توفیقات ایشــان را در این 

مسئولیت خطیر، طلب می کنم.
همینطور قاضی زاده هاشمی هم 
که دیگر کاندیدای حاضر در این 
دوره انتخابات بود به آقای رئیسی 
بابت انتخابشــان از سوی مردم 

تبریک گفت.
 با این شــرایط بد نیست اندکی 
صحبت های اقتصــادی رییس 
جمهــور بعدی خــود در دوران 
انتخابات را یــادآوری کنیم و از 
ایشان بخواهیم برای محقق شدن  
تمام آن قول ها تــاش بی وقفه 
کنند تا نتیجه اعتمــاد مردم به 

ثمر نشیند.
ابراهیم رییسی در دوران انتخابات 
گفت که  اهل نشســتن در اتاق 
نیست رئیســی بر این نکته نیز 
تاکید کرد کــه مخالف مداخله 
دولت در اقتصاد است، گرچه از 
تنظیم بازار دفاع کرد و مشکات 
ناشــی از کمیابی برخی کاالها 
را ناشــی از ضعف های مدیریتی 
در تنظیم بازار  دانســت. با این 
اوصاف اولین انتظاری که از دولت 
وی می رود رفع مشکات بازار و 
گرانی برخی کاال هــا و یا حتی 

کمبودشان است. 
همچنین وی اعام کرد ارزپاشی 
برای کنترل قیمــت دالر غلط 
است و خالی اعام کردن خزانه 
نیز اشــتباه. کشــور مــا ذخایر 
بســیاری دارد، حلقه مفقوده ما 
یک مدیریت جهادی اســت که 
این ذخایر را به قدرتی در اقتصاد 
تبدیل کند. با این اوصاف مردم 
می توانند از او انتظار سامان یافتن 
بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی 

را داشته باشند.
از مهم تریــن قول هــای آقای 
رئیســی ایجاد اشــتغال برای 
جوانان و افراد جویای کار است. او 
گفت از کارهای اولیه ای که دولت 
باید انجام بدهد ایجاد اشــتغال 
است؛ اولین راه نیز افزایش تولید 
اســت. ۴۰ درصد ظرفیت تولید 
کشور غیر فعال است و می توانیم 
این امکانات را فعــال کرده و از 
این ظرفیت ها برای ایجاد شغل 
استفاده کنیم. مردم زیادی با امید 
به این صحبت ها به پای صندوق 
های رای رفتنــد و حاال منتظر 
هستند تا اشتغال پایداری برای 
تمامی اقشار جامعه در کشور به 

زودی ایجاد شود.
رییسی قول به ســرمایه گذاران 
بورس را نیز نادیده نگرفت و در 
آخرین روزهای تبلیغاتی با بازدید 
از بورس گفت نبایــد اجازه داد 
که حقوقی ها بــورس را این گونه 
دچار نوســانات کنند؛ االن باید 
صندوق بیمه و یا صندوق جبران 
خسارت را برای کسانی که متضرر 
شدند، ایجاد کنیم. به همین دلیل 
مالباختگان بورس نیز به ایشان 
اعتماد کردند و حاال مانند بقیه 
جامعه چشــم انتظار قول های 
داده شده توســط دولت مردمی 
آقای رییسی هستند. امید است 
ما هم در این روزنامــه هر روز از 
عملی شــدن این قول ها مطلب 
بنویسیم و به جای چندین سال 
که مدام  و به اجبار با خبر گرانی 
و بی ســامانی اقتصادی مردم را 
ناراحت کردیم اندکی هم پیام آور 
 اخبار خوب برای هم میهنانمان

 باشیم.
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۴۴ درصد مردم اصفهان در انتخابات ۱۴۰۰ مشارکت داشتند
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان از مشــارکت ۴۴ درصدی مردم استان در انتخابات ۲۸ خرداد سال 

۱۴۰۰ خبر داد.
حیدرعلی قاسمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخاباتی استان اصفهان با اشاره به اینکه رأی 
گیری در استان اصفهان تا ساعت ۲ بامداد ادامه داشت، اظهار داشت: خوشبختانه مردم استان با بینش و 

فهم خوب سیاسی که داشتند مشارکت خوبی را از خود نشان دادند.
وی افزود: ۴۴ درصد از افراد واجد شرایط رأی دادن در استان اصفهان در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ پای صندوق 

رأی آمدند.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه شمارش آرا در همه شعب در حال انجام و جمع بندی است، اضافه کرد: پیش 

بینی ما این است که تا شامگاه شنبه نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان اصفهان اعام شود.
وی گفت: نتایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نیز در استان اصفهان تجمیع و از سوی وزارت کشور اعام خواهد شد.

قاسمی در خصوص تخلفات انتخاباتی در استان اصفهان ابراز داشت: تخلف مهم و تأثیر گذار نداشتیم و یا اینکه اگر تخلفی بوده هنوز به ستاد 
مرکزی اعام نشده است.

بقعه ۵۰۰ امامزاده در اصفهان به نیروگاه برق خورشیدی مجهز می شود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: بقعه ۵۰۰ امامزاده در استان اصفهان تا پایان سال جاری با 

هدف خودکفایی اقتصادی و صرفه جویی در انرژی به نیروگاه برق خورشیدی مجهز می شود.
حجت االسام محمدحســین بلک افزود: تجهیز این مراکز به پنل های خورشیدی در مقیاس کوچک 
به عنوان یکی از اهداف این اداره کل برای امسال تعریف شده است که امکان تولید ۲.۵ مگاوات برق را با 

حداقل تولیدشان دارند.
وی ادامه داد: توسعه مراکز تولید انرژی متناسب با امکانات سازمان اوقاف به عنوان هدف در این مجموعه تعریف 

شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت: ۲۵ مرکز پنل  خورشیدی در مجموعه امامزادگان اواخر سال گذشته 

و اوایل سال جاری افتتاح شد و هم اینک حدود ۶۰۰ کیلو وات برق تولید می کنند  و در حال توسعه این مراکز هستیم.
وی اضافه کرد: مجموعه اوقاف و امور خیریه استان بنا به اذعان مسووالن توزیع برق اصفهان بیشترین تولید کننده پنل های برق در مقیاس 
کوچک محسوب می شود. حجت االسام بلک خاطرنشان کرد: به دنبال سرمایه گذاری در یک مزرعه تولید انرژی خورشیدی با ظرفیت ۵ مگاوات 

در شهرستان بادرود هستیم که مطالعاتی هم در زمینه این کار بزرگی انجام شده است .

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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متاسفانه در سال آبی 
جاری عمال برفی در 
باالدست نداشتیم 

و بارندگی ها در این 
منطقه ۴0 درصد کاهش 
داشته و تمام این شرایط 

موجب شده تا آب 
موجود برای نیاز شهرها 
و روستا کفایت نکند و با 

کمبود مواجه شویم

منصور شیشــه فروش، با 
بیــان اینکه در ســال آبی 
شــاهد   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
کاهــش بــارش هــا، باال 
بودن میانگین دما نسبت 
به شــرایط نرمال، افزایش 
تبخیر ســطحی، کاهش 
رطوبت خاک و کم آبی هستیم، اظهار کرد: 
متاسفانه طی سه سال اخیر شاهد بارش 
های مطلوبی نبوده ایــم و به خصوص در 
سال زراعی جدید شاهد بیشترین میزان 
کاهش بارش طی ۱۵ سال گذشته بودیم 
که مطابق اعام هواشناســی، این میزان 

بارش ها کم سابقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه عما در پاییز، زمستان 
و بهار بارش های خوبی نداشتیم، توضیح 
داد: میزان بارش ها بیش از ۴۰ درصد نسبت 
به میانگین بلندمدت در استان اصفهان و 
سرشــاخه های زاینده رود کاهش داشته 
است، از ســوی دیگر دمای هوا در خرداد 
امسال نسبت به سال گذشته و میانگین 
بلندمدت بین ۲ تا ۴ درجه خرداد بیشتر 
و هوا گرمتر شــده اســت که این گرما به 
خصوص در مناطق فریدونشهر و خوانسار 
خود را نشان داده و وزش باد گرم و خشکی 

هوا باعث از بین رفتن رطوبت شده است.

  افزایش ۱۵ درصدی مصرف آب با 
افزایش یک درجه ای دمای هوا

مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهان تاکیــد کرد: به طــور معمول با 
افزایش یک درجه دمای هوا، مصارف آب 
بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشــتر می شود و از 
ســوی دیگر با توجه به تداوم شیوع کرونا 
و تاکید بر رعایت موارد بهداشتی، میزان 

مصرف آب بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از ۲۴۰ 
کیلومتر طــول رودخانه زاینــده رود در 
اصفهان، حدود ۲۰۰ کیلومتر آن به طور 
کامل خشک اســت، تصریح کرد: کمبود 
بارش موجب فقر پوشش گیاهی در مراتع 
شده اســت به طوریکه دامداران نیازمند 
علوفه هستند و شاهد کمبود علوفه هستیم.

وی به افزایش حریق در مراتع اصفهان به 
دلیل جریانات گرم و خشــکی هوا اشاره 
کرد و گفت: متاسفانه این شرایط موجب 
آتش گرفتــن مراتع در فریدون شــهر و 
سمیرم شده اســت و به نوعی تاکنون ۱۴ 
مورد حریق در سطح مراتع استان داشته 
ایم، همچنین از ابتدای امســال تاکنون 
۲۸ هکتار از پوشــش های گیاهی استان 

به دلیل گرمای هــوا، وزش بادهای گرم و 
خشکی پوشش های گیاهی در مراتع دچار 

حریق شده اند.
به گفته شیشــه فروش، از اثرات کم آبی، 
افزایش کانون های گرد و غبار است به نوعی 
که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۱ روز 

ناسالم داشته ایم.

  خشکی چاه های فلمن با خشک 
شدن زاینده رود

مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه متاســفانه رودخانه 
زاینده رود طی ۱۰ ماه گذشــته خشک 
شده است، تصریح کرد: خشکی زاینده رود 
باعث خشک شدن چاه ها فلمن و چاه های 
حریمی و همچنین کم آبی چاه های که 
بخشی از آنها به تامین آب مورد نیاز شهرها 
کمک می کرد، شــد و حتی موجب افت 
کیفیت آب در این مناطق شده و چاه ها در 

مدار قرار نگرفته اند.
وی با بیــان اینکه در حــال حاضر ۳۱۶ 
روستای استان اصفهان با تانکر آبرسانی 
می شود، گفت: طرح آبرســانی اصفهان 
بزرگ ۳۸۰ روســتا و ۵۷ شــهر را تحت 
پوشش قرار می دهد که با افزایش دمای 
هوا، خشکی زاینده رود و افزایش نیاز آبی 
به دلیل کرونا، در حال حاضر ۴.۳ مترمکعب 
بر ثانیه کمبود آب در اصفهان بزرگ مواجه 

هستیم.
شیشــه فروش با اشــاره بــه کاهش ۵۳ 
درصدی ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت 
به میانگین بلندمدت، اظهار کرد: متاسفانه 
در سال آبی جاری عما برفی در باالدست 
نداشتیم و بارندگی ها در این منطقه ۴۰ 
درصد کاهش داشــته و تمام این شرایط 
موجب شده تا آب موجود برای نیاز شهرها و 
روستا کفایت نکند و با کمبود مواجه شویم.

  برداشت های باالدست عامل کم 
آبی اصفهان

وی همچنین برداشــت آب در باالدست 
رودخانه را دلیل دیگر کــم آبی اصفهان 
عنوان کرد و افزود: در مسیر رودخانه که آب 

به سمت تصفیه خانه باباشیخ علی جریان 
می یابد، متاسفانه شاهد برداشت آب در 

اصفهان و استان باالدست هستیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
به تعیین رئیس حوضــه آبریز زاینده رود 
از سوی وزارت نیرو اشــاره کرد و گفت: با 
توجه به شدت بحران آبی اصفهان از رئیس 
حوضه آبریز زاینده رود درخواست داریم 
تا در شهرها و روســتاهای استان حضور 
یابند و همچنین بر برداشت های غیر مجاز 

استان های دیگر نظارت کند.
به گفته شیشه فروش، قرار بود در شرایط 
کم آبی و خشکســالی تمام استان های 
برداشت کننده آب از زاینده رود، بین ۲۵ 
تا ۳۰ درصد برداشت های خود را کاهش 
دهند، اما عما این گونه نشده و برداشت ها 
به قوت خود باقی مانده اســت، بنابراین 
اعمال نظارت بر برداشت های غیرمجاز از 
زاینده رود ضــرورت دارد و رئیس حوضه 
آبریز زاینده رود بایــد بر اجرای این قانون 

تاکید کند.

  ضرورت بهره برداری هر چه سریع 
تر فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی 

اصفهان
وی با تاکیــد بر ضرورت اجــرای هر چه 
سریع تر طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ توســط وزارت نیرو و شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان، گفت: بهره برداری هر 
چه ســریع تر فاز اضطراری این پروژه می 
تواند بخشی از کمبود آب مناطق شهری 
اصفهان را مرتفع کند. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه 
تامین آب با شرکت آب منطقه ای و توزیع 
آن با شــرکت آب و فاضاب است، گفت: 
شرکت آبفا اقدامات مختلفی را برای توزیع 
عادالنه آب در اصفهان انجام داده است، با 
این وجود شرایط بسیار خاصی در اصفهان 
حکمران است و پیش بینی شده که تا آخر 
خردادماه شــاهد افزایش ۲ تا ۴ درجه ای 
دمای هوا نسبت به میانگین باشیم، البته 
از نیمه دوم تیر ماه به بعد دمای هوا اندکی 

معتدل خواهد شد.

  جدا شدن آب فضای سبز از شرب 
در ۱۱۱ شهر اصفهان

وی ادامــه داد: بــرای رفــع اضطــراری 
مشــکل کم اصفهان، تمــام ادارات ملزم 
به صرفــه ای ۲۵ درصــدی مصرف آب 
هســتند، همچنین مصرف آب شرب در 
فضای ســبز ادارات ممنوع شــده و تیم 
 نظارت بــرای ورود به ادارات مشــخص

 شده است.
شیشه فروش با بیان اینکه در حال حاضر در 
۱۱۱ شهر استان، آب فضای سبز از شرب 
جدا شده است، افزود: همچنین بر استفاده 
از پساب و بازچرخانی آب در صنایع اصفهان 
تاکید کرده ایم و آنها باید تعمیرات خود را 
زمانی انجام دهند که نیاز به آب نداشــته 
باشند، همچنین تمام صنایع ملزم شده اند 
که از پساب برای آبیاری فضای سبز خود 

استفاده کنند.

  20 هزار هکتار باغات اصفهان در 
معرض تنش آبی

وی در خصوص نگرانی مردم بابت سامت 
آب شــرب خود، گفت: مرکز بهداشت به 
صورت ۲۴ ساعته تمام منابع آبی استان را 
رصد می کند و همچنین نظارت و کنترل 
کامل را بــر تانکرهای آبرســانی و چاه ها 

وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
به طرح سازگاری با کم آبی در استان اشاره 
کرد و توضیح داد: شــرکت آب منطقه ای 
مســئولیت این طرح را دارد، قرار است در 
این باره با وزارت نیرو تدبیر کرده و با صنایع 
جلساتی را برگزار کند و راهکارهای مصرف 
بهینه و تامین آب از منابع دیگر را مشخص 

کنند تا مشکلی ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه متاسفانه امروز ۲۰ هزار 
هکتار باغات اســتان اصفهان در معرض 
تنش آبی قــرار دارنــد و بــه نوعی آبی 
برای آبیــاری ندارند، بنابراین قرار شــد 
جهادکشاورزی با همکاری آب منطقه ای 
نسبت به شناسایی چاه برای آبیاری باغات 
 اقدام کرده تا از خشــکی آنها جلوگیری 

شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:  

برداشت  دیگر استان ها از زاینده رود همچنان ادامه دارد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: قرار بود در 
شرایط کم آبی و خشکسالی تمام استان های برداشت کننده 
آب از زاینده رود، بین 2۵ تا ۳0 درصد برداشــت های خود را 
کاهش دهند، اما عمال این گونه نشده و برداشت ها به قوت خود 

باقی مانده است.

      شرکت آبفا اقدامات مختلفی را برای توزیع عادالنه آب در اصفهان انجام داده است، با این وجود شرایط بسیار خاصی در اصفهان حکمران است و پیش بینی شده که تا آخر 
خردادماه شاهد افزایش 2 تا ۴ درجه ای دمای هوا نسبت به میانگین باشیم

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 کسب تندیس رضایتمندی مشتری
 توسط شرکت مخابرات ایران

چهارمین همایش ملی نقش مدیــران اقتصادی در 
پیشــبرد اقتصاد مقاومتی با رویکــرد رضایتمندی 
 مشتری سه شــنبه ۲۵ خرداد در مرکز همایش های 
بین المللی رایزن برگزار، و شرکت مخابرات ایران تندیس رضایتمندی مشتری  را 
به دلیل رفع موانع تولید و اشتغال و ارتقای جایگاه کیفیت و بهره وری محصول در 

رعایت حقوق مصرف کننده دریافت کرد.

چهارمین همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشــبرد اقتصاد مقاومتی و 
جهش تولید اشاعه فرهنگ اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و 
بررسی موانع تولید و صادرات به جهت رفع موانع دست و پاگیر تولید و اشتغال، با 

حضور شرکت های برتر دولتی و خصوصی برگزار شد.
بر اســاس این گزارش، تحقق سیاســت های کان اقتصاد مقاومتی و رسیدن 
به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه ششم توســعه نیازمند الزاماتی هست که 
عمده ترین آن ها اشاعه فرهنگ اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، 
تبیین توسعه ارتباطات بین المللی و جذب سرمایه های خارجی، بررسی موانع 
تولید و صادرات به جهت رفع موانع دست و پاگیر تولید و اشتغال  نیازمند پیش 
زمینه هایی اســت که با برگزاری این همایش  راهکارهای تحقق آن به صورت 

تخصصی بررسی شد. 
ارتقای جایگاه کیفیت و بهره وری محصول تولید ملی در رعایت حقوق مصرف 
کننده و در بین آحاد مردم، ارزیابی نقش مدیریت و کارآفرینی در پیشبرد اهداف 
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، بررسی رفع خا های قانونی اشتغال و در صورت 
لزوم تصویب طرح های الزم  از جمله راهکارهای ارائه شده در این مراسم به منظور 

تحقق رضایتمندی مشتری بود.
 بر اساس این گزارش، از آنجا که یکی از ارکان مهم جهت رسیدن به این الزامات، 
افزایش بلوغ سازمانی مدیران، رؤسا و مشاوران صنعت و اقتصاد کشور است، پس 
از برگزاری  سه دوره از همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد 
مقاومتی و جهش تولید با مشارکت و حمایت دستگاه های حاکمیتی و اجرایی 
کشور ، چهارمین دوره این همایش ملی با رویکرد رضایتمندی مشتری و با تقدیر 

از شرکت های برتر در این حوزه برگزار شد.

مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان:

مؤسسات کاریابی بدون مجوز پلمب 
می شوند

مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعام 
کرد: موسسات کاریابی بدون مجوز پلمب می شوند.

حسین باقری با بیان اینکه برخی از موسسات و شرکت ها در اصفهان به شکل غیر 
مجاز اقدام به فعالیت در خصوص کاریابی خارجی و  اخذ ویزای کار می نمایند 
اظهار داشت: این دفاتر به افراد جویای کار به خصوص فارغ التحصیان دانشگاهی 
که قصد اخذ ویزای کار و اشتغال در خارج از کشــور را دارند آسیب های زیادی 

وارد می کنند.
وی افزود: برخی از افراد حقوقی یا حقیقی اقدام به سوءاستفاده از افراد جویای کار 
می کنند  به طور مثال برخی از شرکت ها یا موسسات درکنار فعالیت های دیگر 
به خاطر فرار از مالیات و یا دور زدن قوانین در پوشش کاریابی به صورت غیر مجاز 
فعالیت می کنند. باقری تاکید کرد: هر موسسه یا شرکت که به شکل غیر مجاز 
به صورت حضوری یا الکترونیکی اقدام به فعالیت کاریابی نماید از لحاظ قانونی 
تخلف نموده است و  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مراجع قانونی به 

این موضوع رسیدگی می نماید.
وی افزود کلیه کاریابی ها اعم از داخلی، خارجی و الکترونیکی می بایست طبق 

قوانین و در چهار چوب دستور العمل ها و بخشنامه های اباغی گام بردارند.
 این مقام مسئول  همچنین گفت: حدود اختیارات و وظایف دفاترکاریابی و میزان 
حق الزحمه های دریافتی از کارجویان اعم از خدمات مشاوره و بکارگماری در 
آیین نامه ها و بشخنامه های اباغی از سوی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی 

اباغ مشخص می شود.

ارتباطـــات

کسب و کار

مالک حمام عمومی و کارگرانش در اصفهان
برگرفته از کتاب »میراث اصفهان-قاجار تا پهلوی به روایت تصویر«

اصفهان
قدیم

رویـــداد

یکم تا چهارم تیرماه برگزار می شود؛

هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته در اصفهان
هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع 
وابسته اصفهان از یکم تیرماه و با حضور 7۵ شرکت از 

استان های مختلف کشور آغاز می شود.

این نمایشگاه که تا چهارم تیرماه و به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی استان برپا خواهد بود، شــرکت های فعال در زمینه تولید قطعات خودرو 
را گرد هم جمع خواهد کرد تــا جدیدترین فعالیت ها و به روزترین پتانســیل های 
 خود را در معرض بازدید متخصصان، کارشناســان و عاقمندان بــه این حوزه قرار 

دهند.
در این دوره نمایشگاه، ۷۵ شرکت از ۱۲ استان اصفهان، فارس، تهران، البرز، قزوین، 
خوزستان، خراســان رضوی، مرکزی، آذربایجان شرقی، بوشهر، همدان و مازندران 
حضور خواهند داشت و دستاوردها و توانمندی های خود را در ۹۰۰۰ مترمربع فضای 

نمایشگاهی به نمایش خواهند گذاشت.
شرکت کنندگان در هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته 
اصفهان در زمینه قطعــات و مجموعه های خودرو، قطعات موتــور، اجرا و قطعات 
الکترونیک خودرو، ماشــین آالت و تجهیزات قطعه ســازی، تحقیقــات و طراحی 

مهندســی، مواد اولیه و تجهیزات جانبی خودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش، 
لوازم تزئینی خــودرو، تعمیر و نگهداری خودرو، محصوالت پاک کننده و شــوینده 
خودرو، سیستم های شاسی، تیونینگ، بیمه و... فعالیت دارند و تنوع فعالیت های آنها 
 سبب شده تا این نمایشگاه به یک نمایشــگاه جامع در حوزه قطعات خودرو تبدیل

 شود.
از جمله برندهای فعال در این نمایشگاه می توان به ایزل، پارت لند، نگار خودرو، ماناپارت، 
داناصنعت، یورفلکس، آرون پاالک، رینگ سایپا، پارس اگزوز، یونیت پارت، سیناپس، 
کیمیاتدبیر، یکتا باتری، فراز باتری، ایران دلکو، اگزوز خراسان، TLG، گروه بازرگانی 

قطعه سبز، تابان موتور اسپادان، همگام خودرو و آسیالنت اشاره کرد.
حضور شرکت ها و برندهای شاخص حوزه قطعات خودرو در این رویداد نمایشگاهی، 
حضور استان های متعدد و بیشتر در مقایسه با دوره های گذشته و افزایش متراژ مفید 
نمایشگاه نیز از جمله ویژگی های هفدهمین نمایشــگاه تخصصی قطعات خودرو 

محسوب می شود.
این نمایشگاه که از ســاعت ۱۰ تا ۱۸ روزهای یکم تا چهارم تیرماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برپا می شود، طی چهار روز برگزاری میزبان 

متخصصان، کارشناسان، فعاالن و عاقمندان به حوزه قطعات خودرو خواهد بود.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

اخبار اصفهان
خـــبــــر



آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت از تیرماه
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه تزریق دوز دوم واکسن کرونا از فردا آغاز می شود، گفت: در تیرماه، حجم انبوهی از واکسن 
برکت به دست ما خواهد رسید که واکسیناسیون عمومی را با آن انجام خواهیم داد. علیرضا رئیسی در حاشیه هفتاد و سومین جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا درباره واکسن کرونا تصریح کرد: روز پنج شنبه محموله جدید واکسن کرونا به دستمان رسید؛ از فردا دوز دوم واکسیناسیون 
افراد باالی 70 سال را تکمیل می کنیم و به افراد باالی 70 سال که هنوز واکسن نزده اند، واکسن کرونا تزریق خواهیم کرد.وی ادامه داد: خبر 
خوش تر، گرفتن مجوز واکسن برکت است که از این هفته میزان تولید این واکسن در کشور افزایش می یابد و در تیرماه، حجم انبوهی از این 
واکسن به دست ما خواهد رسید که واکسیناسیون عمومی را با آن انجام خواهیم داد. واکسن پاستور نیز در حال طی کردن فاز سوم است و اگر 
کمیته های بالینی و اخالق در پژوهش و کمیته های ناظر به آن مجوز مصرف دهند واکسن پاستور نیز این هفته یا اوایل هفته اینده می تواند به 
واکسیناسیون عمومی کشور اضافه شود.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه وضعیت کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفت، 
برزیل بیش از 2500 مرگ و هند 1600 مرگ را به ثبت رساند؛ در آرژانتین، روسیه و برخی دیگر از کشورها نیز وضعیت بیماری بحرانی است 
که زنگ هشداری است که همچنان باید در این زمینه دقت کرد .معاون بهداشت وزارت بهداشت متذکر شد: اگرچه در مجموع روند کرونا در 
کشور نزولی است اما باید به ویژه در برخی استان های شرقی و جنوبی کشور مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کرمان مراقبت 

بیشتری داشته باشیم.

باید به فکر اجرای سریع و کامل واکسیناسیون عمومی کرونا باشیم
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( و دانشمند برتر فرهنگستان علوم پزشــکی ایران دریادداشتی نوشت: باید به 
فکر آبادانی و اصالح امور بود، به فکر واکسیناسیون همه ملت ایران علیه کرونا در زمان سریع و همچنین به فکر حمایت مالی از اقشار 
آسیب پذیر در تامین هزینه های سالمت بود.دکتر سید موید علویان که براســاس ارزیابی فرهنگستان علوم پزشکی کشور به عنوان 
دانشمند برتر دهه اخیر در حوزه علوم بالینی برگزیده شد، روز ) 2۹ خرداد( در این یاداشت افزود: مردم با رای گسترده خود به رییس 
جمهور منتخب، شرایط تغییر مسیر در حوزه های مختلف به خصوص بهداشت و سالمت را فراهم کرده اند.معاون اسبق وزارت بهداشت 
گفت: باید به فکر پوشش همگانی بیمه، به فکر اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع، به فکر ایجاد یک نظام دقیق در نظارت بر تضاد 
منافع متولیان سالمت بود و حال وقت آن رســیده که با تخلف ها برخورد قاطع کرد.وی افزود: به فکر انجام تکالیف بر زمین مانده و 
انباشته شده سال ها در نظام سالمت بود. در نظام سالمت سفید و سیاه، چپ و راست، خودی و غیر خودی نداریم. هر کسی که به اصول 
مشخص پایبند باشد، خودی است و محترم.علویان ادامه داد: زمینه نقد برنامه ها را فراهم کنیم و به جای دشنام به آنان، مورد تشویق 
قرار دهیم. کمی جبران گذشته، کمی تامل و تفکر به آنچه شد و کردیم و به آینده روشن در حوزه سالمت برای ملت ایران فکر کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( اظهار داشت: دست به دست هم دهیم و الگوی مناسبی برای سالمت مردم خود 
نشان دهیم. به امید آن روز.
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واکسیناسیون افراد ۱۲ 
تا ۱۸ سال در دست 

بررسی است
مجــری مطالعــات بالینــی 
واکســن ایرانی کرونا از بررسی 
واکسیناســیون افراد 12 تا 1۸ 

سال خبر داد.
»محمدرضــا صالحی« مجری 
مطالعات بالینی واکسن ایرانی 
کرونا  با توجه به مجوز استفاده 
اضطراری از واکســن کووایران 
برکت، بیان کرد: در مورد شرایط 
بالینی واکســن باید بگویم که 
ما فاز یک را با موفقیت پشــت 
سر گذاشــتیم و نتایج ابتدایی 
و تکمیلی فاز یــک، منطبق با 
ایمنی زایی قابــل توجه، یعنی 
۹0 درصد با عوارض بسیار کم 

بوده است.
وی ادامه داد: برای همین ما وارد 
فاز دوم شــدیم، در فاز دوم هم 
خوشبختانه نتایج به سازمان غذا 
و دارو تحویل داده شد که به نظر 
می رسد حدود ۸۴ الی ۸5 درصد 

قدرت اثربخشی دارد.
صالحــی افــزود: همچنیــن 
بی ضرری قابل توجــه دارد، از 
این جهت که عوارض جدی در 
آن دیده نشــده و عوارض اغلب 
خفیف و در حد یک الی دو روز 

بوده است.
وی گفت: بنابرایــن با توجه به 
این روندی که طی شــد به نظر 
می رسد فاز ســوم خوبی را هم 
بتوانیم پشت سر بگذاریم و نتایج 
خوبی را ارائه دهیــم، البته دز 
اول دو ســوم داوطلبان در فاز 
سوم تزریق شده که بالغ بر 15 
هزار نفر می شــوند و مابقی هم 
به تدریج در حال تزریق واکسن 

هستند.
صالحی در مورد گروه سنی برای 
واکسیناسیون برکت، ادامه داد: 
فعاًل افراد پایین تر از 1۸ ســال 
نمی توانند از این واکسن استفاده 
کنند، اما در حال ترتیب دادن 
برنامه هایی هستیم تا در سن 12 
الی 1۸ سال  هم این بررسی را 
انجام دهیم که اگر نتایج آن هم 
منطبق با بی ضرری و اثر بخشی 
قابل توجه واکسن باشد، شاید 
در آینده واکسیناســیون افراد 
12 تا 1۸ سال کشــوری را هم 

داشته باشیم.
وی با اشــاره به واکسیناسیون 
بیماران خاص و زنــان باردار و 
شیرده، گفت: در رابطه با بیماران 
خاص باید بگویم کــه بیماران 
متعددی را شــامل می شــوند 
و طبــق پروتــکل کشــوری 
توصیه های الزم برای آنها انجام 
شده است و واکسن برکت هم از 
این مقوله خارج نیســت، و این 
واکسن برای اکثر بیماران خاص 

قابل استفاده است.
صالحی افــزود: بــرای مادران 
بــاردار و شــیرده هــم هنوز 
اطالعات ما کامل نیســت و به 
محض اینکه اطالعاتمان کامل 

شود، اظهارنظر می کنیم.
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 اگر با هر متخصص پزشکی صحبت کنید، به شما خواهد گفت 
که چیزی به نام درمان ریشه کن کننده یک ویروس وجود ندارد. 
ویروس ها، میکروب های بسیار ریزی هستند که می توانند در 
بدن یک میزبان، مانند انسان و با استفاده از سلول های او تکثیر 
شوند. بر همین اساس، هدف قرار دادن آن ها با یک درمان خاص، 

دشوار است.

جام جم آنالین
گزارش

ISFAHAN
N E W S

سامانه ایمنی بدن تنها دفاعی 
است که ما در برابر ویروس ها 
داریم. بر خالف باکتری ها که 
می توان بــا اســتفاده از آنتی 
بیوتیک، آن هــا را نابود کرد، 
عفونت های ویروسی، از جمله 
ویروس کرونــا، بیماری هایی 
هستند که بدن ما مجبور است به تنهایی در 

برابر آن ها مبارزه کند.
این شرایط ممکن است نگران کننده به نظر 
برسد، اما برخی اقدامات می توانند به تقویت 
سیستم ایمنی کمک کرده و برای بهبودی 
سریع تر عفونت های ویروسی فرصت بهتری را 
در اختیار بدن ما قرار دهد. الزم به ذکر نیست 
که هر چه واکنش سیستم ایمنی شما قوی تر 
باشد، عالئم بیماری نیز خفیف تر خواهند بود.

در خط مقدم تالش برای تقویت سیســتم 
ایمنی سه عامل کلیدی وجود دارند: خواب 
با کیفیت، ورزش منظــم و یک رژیم غذایی 
سالم. طی یک دوره بیماری همه گیر ویروسی 
همانند آن چه در حال حاضر تجربه می کنیم، 
دنبال کردن یک رژیم غذایی تقویت کننده 
سیســتم ایمنی از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
اگر چه چیزی به عنوان غذا هایی که می توانند 
ویروس را از بین ببرند، وجود ندارند، برخی مواد 
غذایی می توانند به تقویت واکنش ایمنی در 

برابر حمالت ویروسی کمک کنند.
در شرایطی که مصرف مواد غذایی خاص پس 
از تماس با ویروس از ابتال به بیماری پیشگیری 
نخواهند کرد، اما دریافت ویتامین ها و مواد 
معدنی مختلف به میزان کافی از رژیم غذایی 
روزانه عاملی کلیدی در حفظ قدرت سیستم 
ایمنی بدن محسوب می شود. سپس، سیستم 
ایمنی می تواند به خوبی با بیماری مبارزه کرده 
و به طور بالقوه شدت آن را کاهش داده و روند 

بهبودی تسریع شود.
C مواد غذایی سرشار از ویتامین

بیشتر ما می دانیم که ویتامین C برای واکنش 
ایمنی خوب و قوی ضروری است. اما زمانی 
که بدن ما در معرض یک حمله ویروسی قرار 
می گیرد، این واکنش از اهمیت بیشــتری 
برخوردار می شــود. برخی شــواهد علمی 
نشان می دهند که افزایش مصرف ویتامین 
C و پروبیوتیک ها می تواند به بهبودی سریع تر 

عفونت های ویروسی کمک کند.
مقدار مصرف توصیه شــده روزانه ویتامین 
C برای زنان 75 میلی گرم و برای مردان ۹0 
میلی گرم اســت که البته مقادیر به مراتب 

بیشــتر از این را می توانید بدون بروز مشکل 
مصرف کنید. افزایش مصــرف مواد غذایی 
سرشار از ویتامین C راهبرد خوبی طی دوران 

همه گیری بیماری کنونی است.
میوه های خانواده مرکبات یکی از شــناخته 
شده ترین منابع غذایی برای ویتامین C هستند 
و از دیگر منابع خوب بــرای این ماده مغذی 
می توان به توت فرنگی، انبه و سبزیجات سبز 
مانند اسفناج، بروکلی و جوانه های بروکسل 

اشاره کرد.
مواد غذایی سرشار از روی

روی یکی از مواد مغذی بسیار توصیه شده برای 
پشتیبانی از فعالیت سلول های ایمنی و تولید 
پادتن ها علیه پاتوژن ها )عوامل بیماری زا(، از 
جمله ویروس ها اســت. افزودن غالت کامل 
مانند سریال های غالت کامل، برنج قهوه ای 
و جو دوسر به رژیم غذایی می تواند به افزایش 

دریافت روی کمک کند.
مکمل های روی نیز در دســترس هستند، 
اما باید پیش از مصرف آن ها با پزشــک خود 
مشورت کنید، زیرا مقادیر زیاد روی می تواند با 

بروز برخی عوارض جانبی همراه باشد.
پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها

زمانی که از یک رژیم غذایی ســالم صحبت 
می شود، حفظ سالمت روده یکی از مهم ترین 
اصول است. میکروبیوم - میکروارگانیسم هایی 
که در روده انسان زندگی می کنند - به کنترل 
عملکرد های کلیدی مانند جذب مواد مغذی 

و فرآیند های التهابی کمک می کنند.
یک بی تعادلی در میکروبیوم روده می تواند به 
مشکالت گوارشی و دیگر مشکالت سالمت 
از جمله سندرم روده تحریک پذیر، چاقی و 
دیابت منجر شــود. اگرچه شاید هنگام فکر 
درباره پیشــگیری از بیماری های ویروسی، 
مانند آنفلوآنزای فصلــی، کمتر پیش بیاید 
که به سالمت روده فکر کنید، اما این بخش 
نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن 

ایفا می کند.
پژوهش ها نشــان داده اند که پروبیوتیک ها 

می توانند به افزایش تولید پادتن های طبیعی 
کمک کرده و واکنش سیستم ایمنی بدن به 

عفونت ویروسی را بهینه سازی کنند.
جهت حفظ سالمت روده، شــما می توانید 
سهم مواد غذایی سرشار از پری بیوتیک ها و 
پروبیوتیک هــا را در رژیم غذایی خود هرچه 
بیشــتر افزایش دهید. از منابع غذایی خوب 
برای آن ها می توان به غذا های تخمیر شــده 
مانند کیمچی، میسو، کلم ترش و کامبوچا 
و محصوالت لبنی مانند کفیر و ماست اشاره 

کرد.
از دیگــر منابــع گیاهــی خــوب بــرای 
پری بیوتیک هــا و پروبیوتیک ها می توان به 

کنگر فرنگی، قارچ و مارچوبه اشاره کرد.
D مواد غذایی سرشار از ویتامین

افزون بر نقش مهمی که در کمک به عملکرد 
مطلوب سیستم ایمنی ایفا می کند، برخی 
مطالعات نشان داده اند که ویتامین D به طور 
خاص با کاهش احتمال ابتال به آنفلوآنزا که 
یک عفونت ویروسی محسوب می شود، پیوند 

خورده است.
شما می توانید منابع غذایی سرشار از ویتامین 
D مانند ماست و شیر کم چرب، ماهی های تن، 
سالمون و دیگر ماهی های چرب، جگر، زرده 
تخم مرغ، پنیر و خوراکی های غنی شده با این 
ویتامین مانند شیر سویا و آب پرتقال را به رژیم 

غذایی روزانه خود اضافه کنید.
مواد غذایی سرشار از فیبر

حفظ سالمت دستگاه گوارش بخشی مهم 
از تقویت ســالمت کلی سیستم ایمنی بدن 
محسوب می شود. یک رژیم غذایی سرشار از 
فیبر روش خوبی برای تقویت سالمت کلی 
و آمادگی بهتر بدن برای مبارزه با بیماری ها 

است.
از آن جا که بیشتر سلول های ایمنی در دستگاه 
گوارش تولید می شوند، دنبال کردن یک برنامه 
غذایی سرشار از فیبر حاوی میوه ها، سبزیجات 
و غالت کامل می تواند به بهینه سازی عملکرد 

سیستم ایمنی بدن کمک کند.

سیر
اگرچه شواهد قطعی درباره ضد ویروس بودن 
سیر وجود ندارد، مطالعات نشان داده اند که 
این مــاده غذایی می تواند احتمــال ابتال به 
عفونت های ویروسی مانند سرماخوردگی یا 
آنفلوآنزا و همچنین شدت عالئم بیماری را 

کاهش دهد.
همچنین، ســیر به عنوان یک ماده غذایی 
تقویت کننده سیستم ایمنی شناخته می شود 
و سال هاســت که به واسطه خواص شگفت 
انگیز خود مورد مطالعه قرار گرفته است.برخی 
پژوهش ها نشان داده اند که سیر از ویژگی های 
بیولوژیکــی مختلفی از جملــه خواص ضد 
سرطان، ضد دیابت، آنتی اکسیدانی، محافظت 
از کلیه ها، ضد آترواسکلروتیک، ضد باکتری، 
ضد قارچ، و ضد پرفشاری خون برخوردار است.

مصرف سیر به صورت خام توصیه شده است، 
زیرا پختن آن موجب از بین رفتن برخی آثار 
تقویت کننده سیستم ایمنی می شود. جهت 
کسب نتایج بهتر، سیر را پیش از مصرف خرد 

یا له کنید.
الدربری

الدربری، یک ابرماده غذایی سرشــار از آنتی 
اکسیدان ها اســت و برخی مطالعات نشان 
داده اند که این میوه ممکن است دارای خواص 
درمانی در برابر بیماری های ویروسی مانند 
آنفلوآنزا نیز باشد. الدربری کالری کمی دارد، 
اما سرشــار از فیبر و ویتامین C است که هر 
دو جهت مبارزه با بیماری از اهمیت ویژه ای 
برخوردار هستند. الدربری از فواید ضد ویروس 

بالقوه برخوردار است.
برخی پژوهش ها نشان داده اند که الدربری و 
یک برنامه غذایی سرشار از فیبر می تواند به 
محافظت در برابر ویروس آنفلوآنزا کمک کند، 
اما بیشتر آن ها کارآزمایی های کنترل شده 
نبودند و جهت تأیید نتایج، به پژوهش های 

بیشتری در این زمینه نیاز است.
الدربری، به صورت میوه تــازه و مکمل ها در 

دسترس است.

مبارزه با ویروس  از راه خوراکی
 پس از صدور مجوز استفاده اضطراری

 واکسن »کوو ایران برکت«

 شتاب گرفتن روند واکسیناسیون
 عمومی علیه کرونا

مدیر اجرایی طرح واکســن »کوو ایران برکت« گفت: از این پس این 
واکسن به صورت مستمر پس از تولید و قرنطینه 1۴ روزه برای تزریق 

عمومی در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد.
 دکتر سید رضا مظهری به صدور مجوز استفاده اضطراری واکسن ایران 
برکت از هفته گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان غذا و دارو پس 
از نصب برچسب اصالت، واکســن را تحویل معاونت بهداشتی وزارت 

بهداشت خواهد داد تا این واکسن به هموطنان تزریق شود.
وی به تحویل نخســتین محموله واکســن به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی پس از صدور مجوز اضطراری در 26 خرداد اشاره 
کرد و گفت: نمایندگان وزارت بهداشــت در مجموعه ســتاد اجرایی 
فرمان امام مستقر شدند تا واکسن ها به صورت مستمر تحویل وزارت 

بهداشت شود.
مدیر اجرایی طرح واکسن »کوو ایران برکت« در پاسخ به این سؤال که 
تزریق واکســن کوو ایران برکت در قالب واکسیناسیون عمومی از چه 
زمانی آغاز می شود، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی 
وزارت بهداشت، تزریق واکسن کوو ایران برکت در نخستین روز های 

پس از تحویل، آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
هم در اسرع وقت اقدام به تزریق این واکسن به هموطنان خواهد کرد، 
به عبارتی واکســن بعد از نصب برچســب اصالت در کوتاه ترین زمان 

ممکن به هموطنان داوطلب تزریق می شود.
تولید هفتگی واکسن ایران برکت در شهریور ۱۴00 به ۷ میلیون 

دوز می رسد
مدیر اجرایی طرح واکسن »کوو ایران برکت« ادامه داد: تولید هفتگی 
واکسن کوو ایران برکت در مرداد امســال به حدود ۴ میلیون دوز در 
هفته و همچنین در شهریور ماه به هفته ای حدود 7 میلیون ُدز می رسد.

وی گفت: هم اکنون با خط تولید فعلی ۳ میلیون واکســن تعهد شده 
در خرداد محقق شده است و در تیر هم با راه اندازی خط تولید جدید، 
تولید ماهانه واکســن به 11 میلیون ُدز یا به عبارتی هفته ای حدود ۳ 

میلیون ُدز خواهد رسید.
آقای دکتر مظهری افزود: محققان ما با تمام توان در تالش هستند تا 
از دغدغه ها و نگرانی های مردم در این زمینه بکاهند و آرامش را برای 

آنان به ارمغان آورند.
تا زمانی که نیاز داخلی وجود دارد، واکسن را صادر نخواهیم 

کرد
وی درباره صادرات ایــن محصول گفت: تا موقعی کــه نیاز داخلی به 
واکسن کرونا وجود دارد به دنبال برنامه صادرات این واکسن نخواهیم 
بود. اما زمانی که نیاز کشــور برطرف شد، مســلما به دنبال صادرات 

خواهیم رفت.
آقای مظهری ادامه داد: تا موقعی که نیاز کشور برطرف نشود و دغدغه و 
نگرانی مردم از بین نرود، اقدام به صادرات نخواهیم کرد و بر اساس نیاز 

اقدام به تولید و مصرف واکسن خواهد شد.
تزریق انســانی مرحله اول مطالعات بالینی نخســتین واکسن کرونا 
ساخت محققان ایرانی با نام »ُکوو ایران برکت« روز سه شنبه )نهم دی 
1۳۹۹( با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی 

و فناوری رییس جمهوری روی سه داوطلب آغاز شد.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مرحله دوم این واکسن از اواخر 
اسفند پارسال آغاز شده است و در این مرحله 2۸0 داوطلب وارد این 

طرح مطالعاتی شدند.
مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت با حضور 20 هزار 
داوطلب در 6 شهر انجام شــد و تاکنون عالوه بر تزریق ُدز اول به تمام 

داوطلبان، بخشی از آنان ُدز دوم خود را دریافت کرده اند.

گزارش

شما می توانید منابع 
غذایی سرشار از 
ویتامین D مانند 
ماست و شیر کم 
چرب، ماهی های 

تن، سالمون و دیگر 
ماهی های چرب، جگر، 

زرده تخم مرغ، پنیر 
و خوراکی های غنی 
شده با این ویتامین 

مانند شیر سویا و 
آب پرتقال را به رژیم 

غذایی روزانه خود 
اضافه کنید.

سبک زندگی

از پرسه زدن در شب خسته شده اید؟ این 
نکات ساده به شما کمک می کند خواب 
بهتری داشته باشــید و در طول روز انرژی بیشتری داشته 

باشید.
چگونه می توانم خواب شبانه بهتری داشته باشم؟

خوب خوابیدن به طور مستقیم بر ســالمت روحی و جسمی شما تأثیر 
می گذارد.عادات ناسالم در روز و انتخاب سبک زندگی ناسالم می تواند شما 
را درگیر کرده و با تغییر ریتم طبیعی زندگی، سالمت مغز و قلب، سیستم 
ایمنی، خالقیت و نشاط شما را هم تحت تاثیر قرار دهد. اما با آزمایش نکات 
زیر می توانید از خواب بهتر در شب لذت ببرید، سالمتی خود را تقویت کرده 

و تفکر و احساس خود را در روز بهبود ببخشید.
با چرخه خواب و بیداری طبیعی بدن خود هماهنگ باشید.

هماهنگ شدن با چرخه خواب و بیداری طبیعی بدن یا ریتم شبانه روزی، 
یکی از مهم ترین راهکارها برای خواب بهتر است. اگر یک برنامه منظم برای 
این کار داشته باشید، احساس نشاط بیشتری نسبت به خوابیدن به همان 
میزان در زمان های مختلف خواهید داشت، حتی اگر فقط یکی دو ساعت 
برنامه خواب خود را تغییر دهید. برای تنظیم ریتم طبیعی بدن الزم است 

که شما:
سعی کنید هر روز در یک زمان مشخص بخوابید و بیدار شوید

این کار به تنظیم ساعت داخلی بدن و بهینه سازی کیفیت خواب کمک 

می کند. زمانی که معموال احساس خســتگی می کنید را برای خوابیدن 
انتخاب کنید تا پس از رفتن به رختخواب سریع به خواب بروید. اگر خواب 
کافی داشته باشید، باید به طور طبیعی و بدون زنگ هشدار بیدار شوید. اگر 
زود به خواب می روید اما برای بیدار شدن به زنگ هشدار نیاز دارید، ممکن 

است یک ساعت خوابیدن بیشتر به شما کمک کند.
به برنامه خواب خود مقید باشید

این عبارت به این معنی اســت که تحت هر شرایطی حتی در تعطیالت 
طوالنی مدت و آخر هفته ها، از خوابیدن در ساعاتی غیر از ساعات مشخص 
شــده خودداری کنید. هر چه برنامه خواب آخر هفته تان به هم ریخته تر 
باشد، برگشت به ریتم طبیعی برایتان سخت تر خواهد شد. اگر الزم است 
یک شب بیداری را جبران کنید، بهتر است به جای خوابیدن تا ظهر، یک 
چرت کوتاه بعد از ظهری را انتخاب کنید. برنامه خواب خودتان را بدون ایجاد 

اختالل در ریتم شبانه روزی طبیعی ادامه دهید.
قرار گرفتن در معرض نور را کنترل کنید

مالتونین یک هورمون طبیعی است که در اثر قرار گرفتن در معرض نور 
خورشید ترشح می شود. این هورمون نقش اساسی در تنظیم چرخه خواب 
و بیداری دارد. مالتونین ترشح شده از مغز انسان در هنگام تاریکی باعث 
خواب آلودگی می شــود و در هنگام وجود نور به حفظ هوشیاری کمک 
می کند. با این حال بســیاری از جنبه های زندگی مدرن می توانند تولید 

مالتونین را در بدن تغییر داده و ریتم شبانه روزی را مختل کنند.

در طول روز
هر صبح، خود را در معرض نور خورشید قرار دهید. 
به عنوان مثال قهوه خود را بیرون از خانه بنوشید یا 
صبحانه را در کنار پنجره بخورید. برخورد نور خورشید 

به صورت شما باعث سرحال شدنتان می شود.
در طول روز به انــدازه کافی فعالیت های بیرون از 
منزل داشته باشید. سعی کنید بخشی از کارهای 
روزانه خود را در بیرون از منزل انجام دهید؛ مثال در 

خارج از خانه ورزش کنید.
تا حد امکان نور طبیعی به خانه یا محل کارتان وارد 

کنید. پرده ها را باز کنید و سعی کنید میز کار خود را در نزدیک ترین 
فاصله به پنجره قرار دهید.

در طول شب
یک تا دو ساعت قبل از خواب به صفحات نمایشگرها نگاه نکنید. نور آبی 
صفحه های تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و کامپیوتر می تواند باعث مختل شدن 
خواب شما سود. برای به حداقل رساندن این مشکل می توانید از صفحه های 
نمایش گر کوچک تر، کاهش روشنایی صفحه، استفاده از نرم افزارهای تغییر 

دهنده نور و… استفاده کنید تا نور صفحه به حداقل برسد.
اواخر شب تلویزیون تماشا نکنید. نور تلویزیون نه تنها مالتونین را سرکوب 
می کند بلکه بسیاری از برنامه های آن در اواخر شب به جای آرامش بخش 

بــودن، 
محرک هستند. به جای تماشای تلویزیون بهتر 

است به موسیقی یا کتاب صوتی گوش دهید.
با دستگاه های دارای نور پس زمینه مطالعه نکنید. تبلت هایی که نور پس 
زمینه دارند از کتاب خوان های الکترونیکی که منبع نــور از خود ندارند، 

آسیب زا تر هستند.
در تاریکی کامل به رختخواب بروید. از پرده های ضخیم برای جلوگیری از 

ورود نور به اتاق خوابتان استفاده کنید یا ماسک چشمی بزنید.
www.helpguide.org : منبع

چگونه راحت تر بخوابیم؟

پریسا جمدی
مترجم
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 Head of the Consular Affairs 
Authority for Students 
in the Students Affairs 
Organization from 129 
nationalities are studying at 
Iranian universities, but Iran 
can provide 90,000 foreign 
students with education.
Farid Rahimi Naddaf told 
IRNA in an interview that 
the universities of Iran are 
scheduled to educate some 
75,000 foreign students 
by the end of Iran's Sixth 
Development Plan, according 
to experts, the country needs to 

create appropriate educational 
infrastructure, develop 
diplomacy, and advertisement.
Foreign students studying in 
Iran can help the country to 
introduce its culture to the 
world and develop diplomacy, 
and it can also help expansion 
of the Iranian-Islamic 
culture; thus increasing the 
academic level of universities 
is required to increase student 
recruitment.According to 
official statistics, a total of 
57,000 international students 
are in Iran.

IME hosts 
offering of 
59,000 tons of 
steel
Iran Mercantile 
Exchange (IME) hosted 
the offering of 59,000 
tons of steel on its 
mineral and industrial 
trading floor on 
Saturday.
On this floor, 35,900 
tons of steel blooms, and 
6,000 tons of galvanized 
sheets were offered.
Iranian steel industry, 
which plays a 
significant role both 
in materializing the 
country’s motto of 
achieving self-reliance 
and in boosting the non-
oil exports, has been in 
a development route in 
recent years.
The steel sector is 
being noticeably 
developed, and through 
implementing different 
projects in recent years 
a good market has been 
formed for the steel and 
steel products, but there 
is still some controversy 
over the prices, and 
some dispute between 
the upstream and 
downstream industries 
in this regard.
Offering the complete 
steel chain at Iran 
Mercantile Exchange is 
said to be the solution to 
this problem.
It is believed to put an 
end to all the challenges 
in terms of price, as this 
strategy will let the 
market discover the real 
price, considering the 
benefits of upstream 
and downstream units.
Also as stated by the 
IME Managing Director 
Hamed Soltaninejad, 
the IME lays the 
ground for transparent 
competition.
He says that if the 
complete chain of 
steel is offered in this 
exchange, transparency 
will dominate trades in 
the whole steel sector.
“Transparency should 
not be just for some 
sectors of the industry, 
while the whole 
industry including 
the downstream 
sector should 
enjoy transparent 
condition”, according to 
Soltaninejad.
IME is one of the four 
major stock markets 
of Iran, the other three 
markets are Tehran 
Stock Exchange 
(TSE), Iran's over-the-
counter (OTC) market 
known also as Iran 
Fara Bourse (IFB), and 
Iran Energy Exchange  
(IRENEX).
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However, figures 
are substantially 
lower compared 
with the same 
period of 2019. 
Iranian airports' 
d o m e s t i c 
passenger traffic 

increased from 1.3 
million in the second 
month of last year to 
1.67 million during the 
corresponding period 
of the current Iranian 
year. 
Takeoffs and landings 
posted a substantial 
growth of 60%, from 
14,410 to 22,918. 
Over 12,600 tons of 
cargos were handled 
during the month under 
review, considerably 
higher than the 
previous year's 8,838 
tons. 
Tehran's Mehrabad 
International Airport 
accounted for 659,000 
of the total passenger 
traffic, which is 20% 
higher than the same 
period of last year.
Mashhad International 
Airport and Kish 
I n t e r n a t i o n a l 
Airport came next 
with 246,000 and 
157,000 passengers, 
respectively. 
Mehrabad handled 
8,714 landings and 
takeoffs during the 
period, considerably 
higher than other 
Iranian airports. 
IAC's data do not 
include figures on 
Tehran's Imam 
Khomeini International 
Airport, which account 
for the largest portion 
of international flights 

operated to/from Iran.
 Congested Routes 
As per the figures, 
airlines operated 
669 flights from Kish 
to Tehran during 
the month ending 
May 21, transferring 
72,053 passengers 
from the southern 
island to the capital. 
During the period, 
69,336 passengers 
were transferred from 
Tehran to Kish Island 
via 669 direct flights 
to put the route on top 
of the most congested 
air routes during 
the period.Tehran-
Mashhad flights came 
next in the list in terms 
of the highest number 
of monthly flights, 
followed by Tehran-
Ahvaz and Tehran-
Shiraz. Flag carrier 
IranAir operated 2,265 
domestic flights during 
the second month of the 
year, outperforming 
other airlines. 
Iran Aseman Airlines 
followed with 1,550 
flights, Ata Airlines with 
1,380 and Iran Airtour 
with 921 during the 
month. Pars Air topped 
the list of airlines in 
terms of delayed flights. 
Nearly 51% of Pars Air's 
flights were delayed 
during the month. Saha 

Airlines and Karoun 
Airlines came next with 
20%.  
Mahan Air and Fly 
Persia registered the 
lowest number of flight 
delays to top the list of 
air carriers. Nearly 95% 
of their flights were 
operated on time. 
The report also includes 
data on the cancellation 
of Iranian airliners' 
flights. As per the 
report, 49% of Iranian 
airliners' planned 
flights were canceled 
during the month 
under review.Mahan 
topped the list, with a 
cancelation rate of 76% 
during the month under 
review. It was followed 
by Sepehran Airlines, 
with 66%, Taban 
Airlines with 65% and 
Zagros Airlines with 
64% cancelation. 
Saha Airlines, ATA and 
Pars Air recorded the 
best performance in 
this regard. 
Air travel and tourism 
have been the hardest-
hit industries by the 
Covid-19 pandemic. 
As the impact of 
coronavirus and 
multiple government 
travel restrictions 
sweep throughout the 
world, many airlines 
have already been 

driven into technical 
bankruptcy, or are at 
least substantially 
in breach of debt 
covenants.Even though 
figures indicate a slight 
market recovery in 
the last month of the 
year, Iranian aviation 
officials believe that the 
sector needs at least 
until 2023 to make a 
comeback.
Overflights
Statistics released by 
Iran Airport Company 
indicate strong growth 
in the total number of 
foreign flights using 
Iranian airspace during 
the month to May 21.
A total of 10,084 foreign 
flights passed through 
Iran's airspace during 
the month, the figure 
stood at 4,389 during 
the same period of the 
previous year.
“The decline in global 
demand for air travels 
also had a negative 
impact on Iranian 
airports' revenues. 
Revenues from air 
passenger traffic and 
aircraft flying over 
Iran’s airspace have 
decreased by 80% 
since the coronavirus 
outbreak,” says Siavash 
Amirmokri, managing 
director of Iran Airports 
Company.

Iraq to build eight nuclear 
power plants with Russia’s 
help
The Iraqi government plans to build eight 
nuclear power plants with the cooperation 
of Russia, costing over $40 billion, in order 
to overcome the challenges of electricity 
shortages in the country.
The ‘Times’ of England in its report on the Iraqi 
project for constructing eight nuclear power 
plants wrote that this Arab country holds 8.4 
percent of the world's oil reserves, the fifth-
largest oil reserves in the world, but dilapidated 
and worn-out infrastructures, corruption, 
mismanagement and high electricity 
consumption in summer for air conditioning 
have created serious problem for this country in 
a way that its electricity is cut off continuously.
The British daily wrote that Iraq faced a sharp 
gap between supply and demand in the field 
of electricity in December 2020 and this issue 
occurred when Iran reduced its gas exports to 
Iraq due to non-payment of its debts.
As evaluated by the Iraqi government, the 
demand for energy in this country will increase 
about 50% by 2030.
Iraq to build eight nuclear power plants with 
Russia’s help
In an interview with Bloomberg, Kamal 
Hussein Latif, Head Iraqi Radioactive Sources 
Regulatory Authority, said that without nuclear 
energy, the country would be in a "big trouble".
The daily put the electricity generation of power 
plants that Iraqi government intends to build at 
about 11 megawatts.
This giant project is expected to cost about $40 
billion and Iraqi government is trying to pay off 
the project through foreign partners within the 
framework of ‘financing’ over a 20-year period.
In this regard, Iraqi government is in talks with 
France and United States, Russia and South 
Korea for launching this project, the daily 
added.
Tehran, Nakhchivan to boost cooperation on 
customs services

Tehran, Nakhchivan 
to boost cooperation on 
customs services
Armenia’s delegation led by the Deputy 
Chairman of the State Revenue Committee, 
Ashot Muradyan, met with the deputy head of 
the Customs Service of Iran, Ebrahim Naghdi, 
and his delegation at the Norduz border 
checkpoint.
According to Armen Press, a number 
of issues relating to the easier and smooth 
implementation of processes at Meghri and 
Norduz checkpoints aimed at promoting the 
trade turnover between the two countries were 
on the meeting agenda. They also discussed 
the creation of mechanisms and platforms for 
quickly and effectively solving the problems 
arising between the two countries.
During the meeting issues relating to the launch 
of electronic data exchange system relating to 
international transportation of goods between 
Armenia and Iran were discussed.
The Armenian and Iranian partners agreed to 
boost the partnership between the respective 
structures of the countries, which would 
positively affect revealing customs rules 
violations and more quickly solve the problems.
The two sides also agreed to hold regular high-
level meetings to find solutions for the ongoing 
problems relating to the customs services.

Iran's Domestic Air Travel Sector Reveals 
Signs of Recovery
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As per the figures, 
airlines operated 
669 flights from 
Kish to Tehran 
during the month 
ending May 21, 
transferring 
72,053 
passengers from 
the southern 
island to the 
capital. 

Iran can provide 90,000 foreign 
students with education

Latest figures released by Iran Airports 
Company indicate a partial recovery in 
airports' traffic in the month to May 21, 
compared with the same period of last year, 
when the sector was hit by the Covid19- 
pandemic.



Raeisi, Mohsen 
R e z a e i , 
A b d o l n a s s e r 
Hemmati, and 
Amir Hossein 
Q a z i z a d e h 
Hashemi were 

competing in the Friday 
elections.
Some 90 percent of 
the total 28,600,000 
ballots have been 
counted so far and 
Raeisi has succeeded to 
win 17,800,000 votes, 
the Interior Ministry 
election headquarters 
said.
Rezaei, Hemmati, and 

Qazizadeh have also 
won 3,300,000 votes, 
2,400,000 votes, and 
1,000,000 votes, 
respectively.
The three losers of the 

presidential race issued 
separate messages 
congratulating Raeisi 
for winning the 
presidential post.
Senior MP Mostafa 
Mirsalim, who ran for 

president in the 2017 
elections, said people 
elected a person for 
president who is very 
brave in uprooting 
corruption.

Saudi King Khalid airbase 
targeted by Yemeni drone
According to a Yemeni military spokesman, the 
forces of the country have carried out a drone 
attack against King Khalid airbase on Saturday.
Yemeni Armed Forces Spokesman Brigadier 
General Yahya Saree announced on Saturday that 
the Yemeni army's drone unit targeted the King 
Khalid airbase in Khamis Mushait.
Al-Masirah quoted Saree as saying that the airbase 
in southern Saudi Arabia was targeted by a Qasef 
2k drone.
The spokesman highlighted that the operation was 
carried out successfully in response to airstrikes 
by the Saudi coalition and the continuation of the 
siege of Yemen.
Yemen’s Air Force has stepped up the retaliatory 
attacks on Saudi Arabia in recent months, saying 
the strikes will continue as long as Riyadh carries 
on with its airstrikes and blockade.
The Saudi-led coalition has been bombing Yemen 
for nearly seven years, imposing a siege, starvation, 
and lack of medical supplies on the Yemeni people, 
and continuing to kill women and children.
These attacks have led to the destruction of 
Yemen's infrastructure and the spread of poverty, 
unemployment, and the spread of infectious 
diseases in this country.
Iran HR body reacts to 
attacking Iranians abroad
The High Council for Human Rights in a message 
reacted to recent assault by anti-Revolution 
elements on Iranian voters abroad.
Today, Iranians nationals in the UK, Australia, and 
New Zealand, who went to the polling stations 
to determine their own destiny, were assaulted 
despite police presence, High Council for Human 
Rights wrote in its Twitter account.
These countries and Canada, which deprived half 
a million Iranians of elections, are all being led by 
Royal office, it added.
Earlier, Iranian Chargé d'affaires in London Mehdi 
Hosseini in a message said that the attack on 
an Iranian nationals by counter-revolutionary 
elements will be pursued.
False claimants of democracy with terrorist 
backgrounds and their affiliation with foreigners, 
brutally injured a respected woman who just 
wanted to vote, Hosseini wrote in his Twitter 
account on Friday. As a result of the brutal attack, 
the Iranian woman was seriously injured on the 
head.
Iran presidential election was held in 11 polling 
stations in Iran and 133 foreign countries, 
including the UK, on Friday.
Counter-revolutionary groups gathered in front 
of the Iranian consulate office in London to disturb 
the voting process and forced voters not to vote by 
pouring paint on them.

Raeisi wins presidential vote in Iran with a 
landslide victory  

Ebrahim Raeisi won the June 18 presidential 
election with a landslide victory, defeating 
his three other rivals with a wide margin.
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António Guterres secures second term as UN Secretary-
General
 UN Secretary-General Antonio Guterres was appointed on Friday to a second term in office by the General 
Assembly.Speaking in the General Assembly hall, Guterres reflected on the "solemn moment," telling the 
member states he is "deeply grateful for the trust you have placed in me," Anadolu Agency reported."We 
are truly at a crossroads with consequential choices before us, paradigms are shifting, old orthodoxies 
are being flipped and we are writing our own history with the choices we make right now. It can go either 
way: break down and perpetual crisis, or breakthrough and a prospect of a greener, safer and better 
future for all," he said.Guterres will begin his second five-year term on Jan. 1, 2022. The former Portuguese 
prime minister was elected by the assembly to succeed Ban Ki-moon in October 2016.UN General 
Assembly President Volkan Bozkir congratulated Guterres over his re-election, saying: "I welcome the 
strong universal support from the Member States for your reappointment and urge all Member States to 
continue to empower you to steer this Organization to meet the needs of those we serve."

Iran Ready to Contribute to Afghan Stability: FM
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif expressed the country’s readiness to help 
strengthen stability in neighboring Afghanistan.In a meeting with his Afghan counterpart on the 
sidelines of the Antalya Diplomacy Forum in Turkey on Friday, Zarif said Tehran is prepared for 
effective partnership in strengthening stability of Afghanistan.He also stressed the need for all 
Afghan political groups to cooperate in the process of restoring stable security to their country.Zarif 
also voiced Tehran’s readiness to hold a new meeting of the Economic Cooperation Committee with 
Afghanistan.For his part, Mohammad Hanif Atmar commended Iran for providing Afghanistan with 
medical and health aids in the battle against the coronavirus pandemic.The top Afghan diplomat also 
briefed Zarif on the latest security conditions in his country, saying Kabul is ready for coordination 
with Tehran on the border security and convening the Economic Cooperation Joint Committee.
Iranian officials have repeatedly expressed support for the peace negotiations among Afghan groups 
and the efforts to protect the achievements of people of Afghanistan.
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Iranian, Afghan, 
Turkish FMs to 
meet in Antalya 
on Jun. 20
The Turkish Foreign 
Ministry announced 
that a trilateral 
meeting between 
foreign ministers 
of Iran, Turkey, and 
Afghanistan regarding 
Afghanistan peace 
process will be held in 
Antalya on Sunday, June 
20.
In this trilateral 
meeting, the 
three countries 
of Iran, Turkey 
and Afghanistan 
will discuss latest 
developments on peace 
process in Afghanistan.
In this regard, Iranian 
Foreign Minister 
Mohmmad Javad 
Zarif, who is in Turkey 
for participating in 
Antalya Diplomacy 
Forum (ADF), met 
and held talk with his 
Afghan counterpart 
Mohammad Haneef 
Atmar on relevant 
issues.
During the meeting, 
Foreign Minister Zarif 
said that Iran is ready to 
participate effectively 
in strengthening 
stability in Afghanistan 
and emphasized the 
need for cooperation 
of all political current 
inside Afghanistan in 
restoration of stable 
security to this country.
Iranian foreign 
minister also said 
that Iran is ready to 
hold Iran-Afghanistan 
Economic Commission 
as soon as possible.
Afghan foreign 
minister, for his part, 
expressed special 
thanks to the Islamic 
Republic of Iran, 
on behalf of Afghan 
government, for 
sending humanitarian 
health and medical 
aids and also oxygen 
consignments to 
Afghanistan to deal 
with the coronavirus 
pandemic and called 
for continuation of 
bilateral cooperation 
in all fields.
Atmar also briefed his 
Iranian counterpart 
on the latest 
security situation 
in Afghanistan and 
announced that 
Afghanistan is ready to 
cooperate with Iranian 
side especially with 
regards to the security 
situation of border 
areas and also to hold 
I r a n - A f g h a n i s t a n 
Economic Commission 
in the shortest time 
possible.
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The Director-General of International Atomic Energy 
Agency (IAEA) Rafael Grossi said that IAEA’s agreement 
with the Islamic Republic of Iran is not dependent on 
JCPOA talks which is ongoing in the Austrian capital 
Vienna.
Speaking in an interview with Bloomberg news agency on 
Fri., Rafael Grossi the Director-General of the International 
Atomic Energy Agency in response to a question about 
Iran's willingness to extend the technical agreement with 
IAEA said, “I have not received an offer up to the present 
time regarding extension of the nuclear agreement, which 
will expire on June 24, but I hope we will have a direct 
exchange of views with Iran as soon as possible.”
Referring to the Vienna talks to revive JCPOA, he pointed 
out that although IAEA hopes to reach an agreement 
between parties to JCPOA, Vienna talks are separate from 
the technical agreement made between the IAEA and Iran.

If the technical agreement with Iran is not renewed 
and information related to Iranian sites is deleted, an 
information black hole will be created in Iran's nuclear 
activities from February onwards (where information 
has not been delivered to the IAEA), but “I hope this will 
not happen.”
Although the IAEA chief acknowledged that Iran or any 
other country could enrich uranium, he reiterated that 
enrichment at the level that Iran is doing is unusual in a 
non-weapons program.
This is while that Iran has repeatedly stressed that it has a 
peaceful goal of pursuing its nuclear demands and that the 
current situation is the result of a lack of commitments by 
the United States and European partners to JCPOA.
Iran’s Deputy Foreign Minister for the Political Affairs 
Seyyed Abbas Araghchi and lead negotiator at the talks 
in Vienna reiterated that “fundamental differences” are 

outstanding 
and urged Washington 

to “rectify what it’s done in the past” in order for the 
discussions to progress further.

News

IAEA agreement with Iran not subject to Vienna 
talks: Grossi
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 Iranian President Hassan Rouhani hailed 
Saturday the vigilant nation's significant 
presence in the June 18 presidential election.
Grandiose presence made enemies and 
ill-wishers more disappointed, President 
Rouhani said in a message to the nation.
President Rouhani who took office for the 
first time in August 2013 is to give power to 
the next Iranian president who will win the 
13th presidential election.
In his message, Rouhani said the Iranian 
nation once again drew a bright future and 

indicated that it has completely breezed 
through imposed demands by domineering 
powers.

The nation also proved that it is always a 
winner at the battlefield with enemies, he 
added.
Further, the President appreciated the great 
nation's patience and resistance against 
enemies' unjust pressures and economic 
war.
Then, he wished success for the president-
elect.
Iran's 13th presidential election was held 
simultaneously in Iran and other 133 world 
countries on June 18.

Deputy FM Baharvand 
delivers speech at ICAO 
meeting
Iran’s deputy Foreign Minister for 
Legal and International Affairs Mohsen 
Baharvand expounded on the country’s 
viewpoints and activities regarding 
the 2020 Ukrainian plane crash at 
a meeting of the International Civil 
Aviation Organisation (ICAO).He made 
his comments in a detailed speech at the 

223rd Session of the ICAO Council.
In his speech, Baharvand once again 
expressed regret over the tragic event 
and expressed condolences to the 
families of victims while elaborating 
on the legal, judicial and technical 
dimensions of the accident.
He reiterated that the Iranian 
government will pay damages to the 
families of those who lost their lives in 
the plane crash.The diplomat highlighted 
Iran’s recommendations mentioned 

in the final report on the air accident 
and said he was pleased to see ICAO 
had paid attention to them and drawn 
up working plans to implement those 
recommendations.He welcomed any 
initiative or program to boost the safety 
of international aviation.In response to 
politically-tainted and unprofessional 
comments by the Canadian transport 
minister in the session, Baharvand 
warned against any moves to politicise 
the issue.

Rouhani says grandiose presence in election makes 
enemies more disappointed



Leader praises nation for huge turnout despite 
obstacles
 Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei has issued 
a message after successful elections, hailing the nation for throwing their 
support behind the Islamic Republic establishment despite pressures.
In a message on Saturday after yesterday's presidential and city council 
elections, the Leader of the Islamic Revolution has hailed people's 
participation in the votes as a great victory for the nation.
The leader said that the huge western media anti-establishment campaign and the 
pandemic could not deter people from participating in the elections, calling on the elected president 
and the city council members to serve the nation in return.

In his congratulatory 
message to President-elect 
Raeisi, Iranian Parliament 
Speaker Mohammad 
Bagher Ghalibaf voiced 
Parliament's readiness to 
cooperate fully with the 
elected government.
In a message issued 
on Saturday, Ghalibaf 
congratulated President-
elect Seyyed Ebrahim 
Raeisi for his victory in the 
13th presidential election.
He said that Parliament 
is ready to cooperate 
fully with the elected 
government of the nation.
Ghalibaf also expressed 
hope that in light of the 
synergy of the Parliament 
and government, a new 
chapter of management 
will begin to solve the 
problems of the people.
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The General Assembly on Friday adopted a 
resolution with the support of 119 countries 
several months after the military overthrew 
Aung San Suu Kyi's elected government in a 
Feb. 1 coup. Belarus requested the text be put 
to a vote and was the only country to oppose 
it, while 36 abstained, including China and 
Russia.
"The risk of a large-scale civil war is real," 
UN special envoy on Myanmar Christine 
Schraner Burgener told the General 
Assembly after the vote. "Time is of the 
essence. The opportunity to reverse the 
military takeover is narrowing."
Some countries which abstained said the 
crisis was an internal issue for Myanmar, 
others did not think the resolution would 
be helpful, while some states complained 
it did not adequately address the plight of 
Rohingya Muslims some four years after a 
military crackdown forced nearly a million 
to flee Myanmar.
European Union UN Ambassador Olof Skoog 
said the UN resolution sends a powerful 
message: "It delegitimizes the military junta, 
condemns its abuse and violence against its 
own people and demonstrates its isolation 
in the eyes of the world."
UN Secretary-General Antonio Guterres 
had earlier on Friday pushed the General 
Assembly to act, telling reporters: "We 
cannot live in a world where military coups 
become a norm. It is totally unacceptable."
The military cited the government's 
refusal to address what it said was fraud in 
a November election as the reason for the 
coup. International observers have said the 
ballot was fair.
An initial draft UN resolution included 
stronger language calling for an arms 
embargo on Myanmar. According to a 
proposal seen by Reuters last month, nine 

Southeast Asian countries wanted that 
language removed.
The compromise text "calls on all member 
states to prevent the flow of arms into 
Myanmar."
General Assembly resolutions are not legally 
binding but carry political weight. Unlike the 
15-member Security Council, no country has 
veto power in the General Assembly.
The junta's forces have killed more than 
860 people since the coup, according to 
the Assistance Association for Political 
Prisoners. The junta says the number is 
much lower.
The UN resolution calls on the Myanmar 
military to "immediately stop all violence 
against peaceful protesters" and end 
restrictions on the internet and social media.
The General Assembly also called on 
Myanmar to swiftly implement a five-
point consensus the junta forged with the 
Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) in April to halt violence and start 
dialogue with its opponents.
ASEAN has led the main diplomatic effort to 
find a way out of the crisis, but was split on 
Friday over the UN action.
Indonesia, Malaysia, Singapore, the 
Philippines, Vietnam and Myanmar's UN 
Ambassador Kyaw Moe Tun, who speaks for 
the country's elected civilian government, 
voted yes, while Brunei, Cambodia, Laos and 
Thailand abstained.
Kyaw Moe Tun said he was disappointed 
it took so long for the General Assembly to 
adopt a “watered down” resolution, adding: 
“It is critically important that no country 
should support the military.”

US Defense Secretary Lloyd Austin 
instructed the commander of US Central 
Command, which oversees the region, to 
remove the forces this summer.
Some of the military capabilities and 
platforms will be returned to the United 
States for much needed maintenance 
and repair, said Pentagon spokeswoman 
Cmdr. Jessica McNulty, while other assets 
will be redeployed to other regions, CNN 
reported.
"This decision was made in close 
coordination with host nations and with 
a clear eye on preserving our ability to 
meet our security commitments. It's about 
maintaining some of our high demand, 
low density assets so they are ready for 
future requirements in the event of a 
contingency," McNulty said in a statement, 
adding that the Pentagon would not 
disclose where the military assets would 
be going or when.
The Wall Street Journal was first to report 
the troop movements.The US bolstered 
its military footprint in Saudi Arabia 
following a September 2019 attack on the 
country's oil facilities that disrupted the 
global oil supply. In the wake of the attack, 
the US sent thousands of troops into the 
country, as well as two Patriot missile 
batteries and one Terminal High Altitude 
Air Defense (THAAD) system.
The US also sent Patriot missile batteries 
into Iraq to defend US forces following the 
assassination of then commander of the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Quds Force Lt. General Qassem Soleimani.
The withdrawal of forces from the Middle 
East would primarily affect these and other 
air defense assets, the statement said, 
including Patriot missile batteries. Patriot 

missiles are effective at intercepting 
ballistic missiles, including the type of 
short-range ballistic missiles that have 
been fired from Yemen in recent years. 
But the missiles are far less effective at 
detecting and intercepting drones and 
cruise missiles flying at low altitudes.
The removal of forces from Saudi Arabia 
and neighboring countries comes as part 
of a broader drawdown in the region. 
The US is set to complete the withdrawal 
of all forces from Afghanistan before the 
September 11 deadline. Less than 1,500 
troops remain in the country. Under the 
Trump administration, the number of US 
troops in Iraq was reduced to 2,500.
The change reflects a broad shift within the 
Defense Department to focus its efforts on 
countering China and Russia as the threats 
of the future, moving away from the wars of 
the past in the Middle East.
Austin is nearing the completion of a global 
review of US forces. Underpinning the 
review is the assessment that China is the 
"pacing challenge" to the United States 
military. The Pentagon's China Task Force 
recently completed its work and submitted 
its recommendations, which will influence 
US strategy moving forward, including the 
global posture review.
"These initiatives, some of which will 
remain classified, are designed to focus 
departmental processes and procedures 
and better help department leaders 
contribute to whole of government 
efforts to address the challenge of China," 
Pentagon spokesman John Kirby said last 
week at a press briefing.

UN Calls for Halt of Weapons to Myanmar US Pulling Missile Defense, Other Systems from 
Saudi Arabia, Other Middle East Countries
The Pentagon is pulling missile defense systems and 
other military hardware and personnel from Saudi Arabia 
and other countries in the Middle East, according to a US 
defense official, as it realigns its mission and forces to 
confront China and Russia.

The United Nations General Assembly called for a stop to the 
flow of arms to Myanmar and urged the military to respect 
November election results and release political detainees, 
including leader Aung San Suu Kyi.
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ارائه ۲ طرح ویژه حمایتی از بازار سرمایه
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه دو طرح ویژه حمایتی از بازار سرمایه در شورای مشورتی سازمان 

بورس خبر داد.
به گزارش بازار سرمایه؛ در نشست اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعضای شورای مشورتی بورس، 
موضوعات و سرفصل های مربوط به »بسته سیاستی پشتیبانی و مانع زدایی بازار سرمایه از تولید« و »طرح ارتقای 

جایگاه و عملکرد بازار سرمایه« ارائه شد و مورد بحث و بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: بازار سرمایه در دو سال گذشته شاهد تحوالت 

بسیاری بود و از لحاظ اندازه، حجم فعالیت و حضور مردم، رشد چشمگیری داشته که همین تحوالت سریع برخی از 
معادالت را تغییر داده است. دهقان دهنوی با تاکید بر این نکته که ساختار، نیرو و امکانات سازمان بورس باید با اندازه و حجم امروز 

بازار سرمایه و مسائلی که با آن روبرو است، بازبینی و متناسب سازی شود، گفت: این ظرفیت ها نه تنها در ساختار سازمان بورس بلکه باید 
در همه ارکان بازار ایجاد شود تا به نیازهای موجود پاسخ مناسبی داده شود. وی با اشاره به ارائه دو طرح کلی در این حوزه از سوی سازمان بورس و 
اوراق بهادار، افزود: یکی از این طرح ها در مرکز پژوهش سازمان بورس با هدف آسیب شناسی مسائل و چالش های بازار سرمایه پیرامون ایفای نقش 
پشتیبانی و مانع زدایی از تولید تهیه شده و طی آن راهکارهایی برای بیش از ۴۰ الی ۵۰ مورد از چالش ها و مسائل بازار سرمایه، پیش بینی شده است.

سقوط گسترده ارزهای دیجیتالی
ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی به میزان زیادی کاهش یافت.

در ادامه مخالفت های بانک مرکزی انگلیس با بیتکوین، این بــار مدیر بخش فناوری های مالی این بانک با 
ناکارآمد دانستن بیتکوین گفته فناوری ارزهای دیجیتالی بانک های مرکزی ده ها هزار برابر کارآمدتر از انجام 
تراکنش ها با استفاده از بیتکوین خواهد بود.  تام ماتن گفته است تا زمانی که مردم دوست دارند از وجه نقد 

استفاده کنند باید از در دسترس بودن آن اطمینان حاصل کنیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد برای 
نخستین بار از اکتبر، دارندگان بیتکوین بسیار بیشتر از آنکه دست به فروش دارایی خود بزنند اقدام به خرید کرده 

اند.  این بدان معنا خواهد بود که با فروش انجام شده که اغلب توسط معامله گران خرد صورت گرفته، تمرکز بیتکوین در 
اختیار دارندگان و معامله گران بزرگ آن بیش از پیش افزایش داشته است. در این مطالعه منحصرا به رفتار معامله گران قدیمی با 

سابقه حداقل ۶ ماه نگهداری بیتکوین پرداخته شده است. سهم دارندگان بزرگ بیتکوین از کل بیتکوین های موجود به رقم باال و کم سابقه ای رسیده 
است. تخمین زده می شود در جریان اصالح اخیر بازار، دارندگان و شرکت های بزرگ حدود ۹۰ هزار بیتکوین را خریداری کرده باشند که در صورت 
صحت این مساله، اکنون آن ها مالک حدود ۴۹ درصد کل بیتکوین های بازار هستند. ارزش این بیتکوین ها چیزی در حدود ۳۶۰ میلیارد دالر تخمین 

زده می شود. )ارزش کل بازار بیتکوین در حال حاضر حدود ۷۲۶ میلیارد دالر تخمین زده می شود(
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دولت آینده احتماال 
با نگاه کاهش فشار 

کسری بودجه به 
همان توافق اولیه 
رضایت بدهد اما 

در اینکه الحاق به 
FATF به سرعت 

رخ دهد و ایران وارد 
مراحل بعدی توافق با 
امریکا شود، احتمال 

چندان قوی وجود 
ندارد
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سقف وام ودیعه 
مسکن ۱0هزار میلیارد 

تومان
بر اساس آنچه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا به بانک مرکــزی ابالغ کرده، 
بانک ها تا ســقف ۱۰ هــزار میلیارد 
تومان تســهیالت ودیعه مسکن به 

مستأجران پرداخت می کنند.
ســتاد ملی مقابله با کرونا در جلسه 
شــنبه ۲۲ خــرداد مــاه، مصوبات 
سال گذشــته این ستاد در خصوص 
حمایــت از مســتأجران را تمدید 
کرد که بر اســاس آن، ۳ برنامه مهم 
تمدید خــودکار قراردادهای اجاره 
مسکن، تعیین سقف اجاره بها برای 
قراردادهای تمدیدی در سال جاری و 
نیز اعطای تسهیالت ودیعه مسکن به 
خانواده های مستأجر به دستگاه های 

ذی ربط ابالغ شد.
آنگونه که در مصوبه ستاد ملی کرونا 
آمده است، برای پرداخت وام ودیعه 
مسکن در سال جاری مبلغ ۱۰ هزار 
میلیارد تومــان اعتبار در نظر گرفته 

شده است.
در مصوبه ۷۲ ام ستاد ملی مقابله با 

کرونا آمده:
۱. مهلــت ثبت نام اشــخاص واجد 
شرایط برای دریافت تسهیالت کمک 
ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور 

ماه ۱۴۰۰ تمدید می شود
۲. بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 
جاری تسهیالت مذکور را پرداخت 

کنند
۳. ســقف مبلغ این تسهیالت برای 
کالن شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر 
کالن شــهرها ۴۰ میلیون تومان و 
سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین 

می شود
۴. شــرایط و مقررات مترتب بر این 
تسهیالت در ســال ۱۳۹۹، در سال 

جاری نیز به قوت خود باقی است
۵. تا ســقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد 
تومان از بسته تســهیالت کرونایی، 
در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیالت 
برای ایــن موضوع اختصــاص داده 

می شود
وزیر راه و شهرســازی: میزان اجرای 
مصوبه سال گذشته ســتاد کرونا در 

حمایت از مستأجران، ۸۵ درصد بود
وزیر راه و شهرســازی درباره مصوبه 
ستاد ملی کرونا در حوزه اجاره مسکن 
گفت: با توجه به بررســی پیامدهای 
جابه جایی مســتأجران در شرایط 
تنگنای اقتصادی و همه گیری کرونا 
در جلسه ســتاد ملی کرونا، میزان 
افزایش نرخ اجاره بها همچون مقادیر 
سال گذشته، به منظور تمدید خودکار 
و بدون مراجعه به دفاتر امالک، مجدداً 
مــورد تأکید و تصویــب مجدد قرار 
گرفت. بر این اساس، میزان افزایش 
اجاره بها در شهر تهران، حداکثر ۲۵ 
درصد، دیگر کالن شهرها ۲۰ و سایر 
مناطق شــهری کشــور ۱۵ درصد 

تعیین شده است.
اسالمی: وام ودیعه مسکن به کسانی 
که پارســال گرفته اند، امسال داده 

نمی شود
اسالمی افزود: بررســی ها حاکی از 
تمدید بیش از ۸۵ درصد قراردادهای 
اجاره بر مبنای مصوبات ســتاد ملی 

کرونا در سال گذشته است. 

ایران اکونومیست
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

اقتصــاد ایران در شــرایط 
کنونی در رکودی ســخت 
و کشــدار به ســر می برد. 
این رکود به گــواه فعاالن 
و کارشناســان اقتصادی تا 
پایان نیمه اول سال همراه 
اقتصــاد خواهد بــود و به 
تدریج با مشخص شــدن ترکیب کابینه 
رییس جمهورمنتخب اســت که اقتصاد 

مسیر حرکت خود را روشن خواهد کرد.
 قرارگیری اقتصاد زیر ســایه سیاســت 
مهمترین دلیلی اســت که مسیر حرکت 
اقتصاد در بزنگاه های سیاسی دچار مشکل 
می کند. این روند بنا بر پیش بینی اهل فن در 
ماه های آتی نیز تداوم می یابد و رکود کنونی 
در شــرایطی یار جدا نشدنی اقتصاد ایران 
خواهد بود که تورم هنوز عقب نشینی را در 
دستور کار خود قرار نداده است. این چنین 
اســت که طعم گس تورم زیر زبان اقتصاد 

ایران احساس خواهد شد.
مهمترین مســاله ای کــه در حال حاضر 
اقتصاد ایران را به چالش کشــیده اســت 
وضعیت مبادالت خارجی و تجارت است. 

حاال در شرایطی ششمین دور از مذاکرات 
وین در جریان اســت که در ایران کابینه 
دوازدهم روزهای پایانی خود را می گذراند و 

چشم انداز احیای برجام مبهم است.
عباس عراقچی، نماینده ایران در مذاکرات 
برجام به شبکه الجزیره گفته است که امکان 
دارد مذاکرات بعد از دور ششــم هم ادامه 
داشته باشد و البته ایران در شرایطی برجام 
را می پذیرد که توافق به نفع منافع ملی باشد 
و این موضوع ربطی به این دولت و آن دولت 
ندارد. در مقابل فعاالن بخش خصوصی هم 
درباره چشم اندازشان از احیای برجام عقاید 
خاص خود را دارند. حســین سالح ورزی، 
رئیس اتاق ایران در یک روم کالب هاوس 
گفته است که ایران ممکن است تنها به یک 
توافق اولیه  تن بدهــد تا بتواند کمی نفت 

بفروشد و دارایی بلوکه خود را پس بگیرد.
او ادامه داد: دولت آینــده احتماال با نگاه 
کاهش فشار کسری بودجه به همان توافق 
اولیه رضایت بدهد امــا در اینکه الحاق به 
FATF به ســرعت رخ دهد و ایران وارد 
مراحل بعدی توافق با امریکا شود، احتمال 

چندان قوی وجود ندارد.
پدرام ســلطانی، نایب رئیس ســابق اتاق 
ایران و فعال اقتصادی هم اعتقاد دارد حتی 
در صورت احیای برجام، دیگر اســتقبال 
سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران 
مشــابه ســال ۲۰۱۵ نخواهد بود چرا که 
ســرمایه گذاری نیاز به قراردادهای پایدار 
و بلندمدت دارد و توافــق برجام احتماال 

توافقی با پشــتوانه محکم نیست و سایر 
کشورها نمی توانند با اطمینان کافی وارد 

بازار ایران شوند.
او تاکید می کند که یکــی از مواردی که 
می تواند تعهدات سیاسی کشورها را نسبت 
به هم تقویت کند، ســرمایه گذاری های 
اقتصادی و منافع مشترک اقتصادی است 
که به نظر نمی رسد ایران با امریکا وارد چنین 
قراردادهایی شود. برخی نیز بر این عقیده اند 
که روشن نبودن مواضع دولت آینده طوالنی 
شــدن روند مذاکرات را رقم زده اســت و 
طرفین ترجیح داده انــد توافق نهایی را به 
پس از روشن شدن نتیجه انتخابات موکول 

کنند.

  تورم افسار گسیخته
در حالی که وضعیت احیای برجام روشن 
نیســت و دولت گفته اســت که به خاطر 
کسری بودجه ناشی از تحریم نفت ناچار 
به چاپ پول شده است، رشد نقدینگی به 
رقم بی سابقه باالی ۴۰ درصد رسیده است. 
ایران در ماه های اخیر تورم نقطه ای نزدیک 
به ۵۰ درصد را هم تجربه کرده و در ســال 
۹۹ رکورد ۲۴ ساله نرخ تورم شکسته است.

این موضوع در حالی رخ می دهد که ایران 
جزو ۶ کشور با بیشترین نرخ تورم در جهان 
اســت و حاال کارشناســان اقتصاد نگران 
شده اند که با ادامه این وضعیت کشور به دور 

باطل ونزوئالیی شدن بیفتد.
پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران 

و فعال اقتصادی اعتقاد دارد حتی در صورت 
احیای برجام، دیگر استقبال سرمایه گذاران 
خارجی برای ورود به ایران مشــابه سال 
۲۰۱۵ نخواهد بود چرا که سرمایه گذاری 
نیاز به قراردادهای پایدار و بلندمدت دارد 
و توافق برجام احتماال توافقی با پشــتوانه 
محکم نیست و سایر کشورها نمی توانند با 

اطمینان کافی وارد بازار ایران شوند
از آن سمت دولت روحانی به دلیل کسری 
بودجه ناچار به فروش حجم باالیی اوراق 
شده است که این موضوع به معنی بدهی 

سنگین برای دولت سیزدهم است.

  جوالن کرونا در ایران
مساله دیگری که دولت سیزدهم را در بدو 
ورود به پاستور گرفتار چالش می کند جوالن 
کرونا و روند کند واکسیناسیون است. وزارت 

بهداشــت و علی ربیعی، سخنگوی دولت 
به مشکالت نقل و انتقال پول برای تامین 
سریع و در حجم باالی واکسن اشاره کرده 
است و اگر این روند ادامه داشته باشد آسیب 
به کسب و کارها و بیکاری ادامه دار خواهد 
شد و اقتصاد ایران را آسیب پذیرتر می کند.

  بحران های زیست محیطی
دولت آینده با بحران های بزرگ زیســت 
محیطی دست و پنجه نرم می کند. مرکز 
ملی مبارزه با خشکســالی خبر داده است 
که ایران برای حل بحران آب در چند استان 
از صلیب سرخ درخواست کمک مالی کرده 
اســت. بحران آب اشــتغال در بسیاری از 
مناطق کشور را تحت الشــعاع قرار داده و 
بسیاری از روستاها را خالی از سکنه کرده 
است.  این اتفاق دست کم درباره تامین غذا 

که حجم زیادی ارزبری دارد دولت آینده را 
وارد چالش جدی می کند.

  صندوق های بازنشستگی و بانک ها 
رو لبه تیغ

یکی دیگر از بحران های دولت ســیزدهم 
ورشکســتگی صندوق های بازنشستگی 
است آن هم در شرایطی که جمعیت ایران 
در حال پیر شدن اســت. در ماه های اخیر 
دولت روجانی بارها با تجمع بازنشستگان 
مواجه بوده و به دلیل کمبود منابع نتوانسته 
است جوابگوی مطالبات آنها باشد. عالوه بر 
این دولت برای تامین حقوق کارمندان هم 
دچار مشکالت اساسی است و عبدالناصر 
همتی، رییس ســابق بانک مرکزی گفته 
است که دولت برای تامین حقوق کارمندان 
از تنخواه بانک مرکزی برداشت کرده است.

اینجا نقطه آغازین یک مسیر سخت است...  

بحران های کهنه پیش روی رئیس جمهور جدید
رئیس جمهور منتخب دولت ســیزدهم با چالش های 
اساسی در اقتصاد کشور روبروست. شرایطی دشوار و 
پیچیده که بارها از آن به عنوان پیچ سخت و گردنه یاد 
شده است و امیدواریم رییس دولت سیزدهم از عهده 

حل آن برآید.

مسکن

بازار

بازار مسکن بعد از انتخاب رئیسی
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه آیت اهلل رئیسی، رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه های خود قرار 
داده است گفت: افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری آثار برنامه های 
منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند. مصطفی قلی خسروی درباره پیش بینی واکنش 
بازار مسکن به انتخاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری اظهار کرد: آیت اهلل رئیسی، مسکن را در اولویت برنامه های 
خود قرار داده و اعالم کرده که از روز اول مساله مسکن را پیگیری می کند. وی افزود: این نشان می دهد که منتخب مردم، 
درک صحیحی از تاثیر بخش مسکن بر معیشت مردم و همچنین رونق اقتصادی دارد. به هر حال مسکن یک حوزه کلیدی و 
صنعت مادر است که دست کم ۱۸۴ شغل کلیدی را در بر می گیرد. یعنی اگر مسکن به رونق برسد اقتصاد کشور راه می افتد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه آشنایی کاملی با تفکر و برنامه های آیت اهلل رئیسی دارم گفت: ایشان هرکجا بوده 
سعی کرده آثار خوبی از خود به جا بگذارد. به طور مثال معموال از بنده موضوع کد رهگیری را جویا می شد و دنبال می کرد. 
علتش این است که ذاتا به شفافیت در همه زمینه ها اعتقاد دارد. خسروی با اشاره به برنامه رئیسی برای احداث سالیانه یک 
میلیون واحد مسکونی در کشور تاکید کرد: به طور قطع با برنامه ریزی، پشتیبانی مالی و پشتکار، احداث یک میلیون واحد 
دور از دسترس نخواهد بود. من معتقدم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نشانه های شکوفایی اقتصاد مسکن بروز خواهد کرد. البته 

حداقل باید ۱۰۰ روز به آقای رئیسی زمان بدهیم تا مقداری بر شرایط مسلط شود.

قیمت روز موتورسیکلت
آنچه در زیر می آید قیمت جدید انواع موتورسیکلت  در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است؛



  پیتزا زن )آقا(  تمام وقت، پاره وقت
  ترجیحا دارای یکسال سابقه

  ساعت کاری توافقی
  میزان حقوق و بیمه توافقی

)Whatsapp( 09131015759

تکنسین فنی آقا،   تمام وقت
  نیروی فنی متخصص به امور فنی )جوشکاری، برش 

کاری و ...(
  ساعت کاری 7:30 صبح تا 17:00 بعد از ظهر

  حقوق اداره کار و مزایای اداره کار
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم با شماره تلفن  

زیر )داخلی 21( تماس حاصل نمایند.
محل کار: شهرک صنعتی مبارکه    03136651503

 جوشکار co2 و برق آقا
  نوع همکاری: تمام وقت

  جهت جوشــکاری لوله و پروفیل جهت جایگاه های 
سوخت

  بیمه،   حقوق توافقی،   سرویس ایاب ذهاب
  اضافه کاری

)Whatsapp( 09133896365
)Whatsapp( 09136431379

 فروشنده حضوری آقا
  شرکت آرمان پخش در زمینه پخش مواد غذایی جهت 
توسعه شرکت از کارجویان با انگیزه ، دارایی فن بیان 

قوی و روابط عمومی باال دعوت به همکاری می نماید.
آموزش  رایگان 

   حمایت و  پشتیبانی تیمی حرفه ای 
حقوق ماهیانه 5 میلیون تومان+پورســانت + بیمه 

+عیدی+سنوات  
33687643   ،09912539265 ،09140043932

 کارمند اداری  در یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی
 بصورت دورکاری یا حضوری

 روابط عمومی باال،  ظاهری آراسته
 منظم ،  دارای تعهد کاری باال

 مزایا: ثابت پورسانت بیمه
  شهرهای موردنیاز:  کرج -  شیراز -  اصفهان -  مشهد 

-  تهران
 متقاضیان واجد شــرایط می توانند جهت شرکت در 
مصاحبه یک ایمیل خالی به ایمیل اعالم شده ارسال 

نمایند و تا دقایقی بعد بالفاصله منتظر پاسخ ما باشند.
wd9145@gmail.com

 کارشناس فروش خانم
  ترجیحا مدرک تحصیلی بازرگانی،فروش و بازاریابی

   سابقه کار الزامی نیست
   همراه با  آموزش

  حقوق و مزایا اداره کار + بیمه + سرویس  
46412720    ، 09133117967

مجموعه  میکانو به تعدادی 
 1-  کارشناس فروش 

 2-  مدیر فروش با سابقه و رزومه 
 3-کارشناس  دیجیتال مارکتینگ و حرفه ای در فضای 

مجازی با حقوق و مزایای عالی
شرایط کاری برای هرکدام از موارد متفاوت میباشد 

 پاسخگویی فقط در  واتساپ و بعداز ارسال رزومه 
09135734354

 نیروی چرخکار
اتوکار )خانم(

 محیط :کامال  زنانه)تولیدی(
حقوق عالی+بیمه
09932681953

تعدادی  کارمند خانم
  با حقوق باال در محیطی کامال  زنانه 

 ،03133389263   
09357435600
09132156806

 تعدادی  همکار خانم 
 حداقل حقوق 2میلیون تومان 

  با روابط عمومی باال
  بصورت پاره وقت

09379430374  ،09165033831 

مسئول دفتر )خانم(  دارای حداقل مدرک لیسانس
 آشنایی کامل با مجموعه Office  و اینترنت

 آشنایی کامل با امور اداری
 تسلط کامل بر نگارش نامه ها

 فن بیان و روابط عمومی باال
ساعت کاری : 8-16:30

حقوق: توافقی + بیمه :دارد
  محل کار: نجف آباد

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را در قالب 
فرمت word یا pdf به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.

hr@pouyabaf.com

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

  راننده با نیسان آقا  جهت فروش و پخش لوله و اتصاالت 
و محصوالت بهداشتی ساختمان، تمام وقت

 شرایط احراز:
سابقه کار مرتبط در زمینه  فروش و پخش محصوالت  

بهداشتی ساختمان
حداکثر سن 40 سال

  حقوق ثابت و مکفی،   بیمه تامین اجتماعی
  کمک هزینه سوخت،   پورسانت فروش

09132089257
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

استارت آپ اروپایی به دنبال تولید اکسیژن در ماه
استارت آپ بلژیکی اسپیس اپلیکیشینز )Space Applications Services( در حال تکمیل 
 )ESA( فناوری برای ساخت اکسیژن از خاک ماه است که به عنوان بخشی از ماموریت آژانس فضایی اروپا
در سال ۲۰۲۵ به ماه ارسال خواهد شد. این دستگاه تولید اکسیژن متکی به فرآیند اف سی سی کمبریج 
)FFC Cambridge( خواهد بود؛ از این فرآیند برای استخراج مستقیم تیتانیوم از اکسید تیتانیوم با 

روش الکترولیز نمک های کلسیم ذوب شده استفاده می شود.  در واقع در محیط ماه با استفاده از روش مذکور، 
سنگ رگولیت ماه که شامل ۴۵٪ اکسیژن است، به آلیاژهای فلزی و اکسیژن خالص تبدیل می شود. در این 

فرآیند از خاک ماه به عنوان کاتد استفاده خواهد شد، الکترودی که از طریق آن جریان الکتریکی وارد سلول الکترولیتی 
شده و در نتیجه اکسیژن آزاد می شود. پس از استخراج اکسیژن نیز آلیاژهای فلزی باقی مانده هدر نمی روند و در آینده می توان از 

آن ها برای تولید اجزای پایگاه ماه یا ایستگاه مریخی استفاده کرد. استارت آپ یادشده همچنین عالوه بر روش اف سی سی کمبریج به دنبال روش 
دیگری به نام کاهش هیدروژن ایلمنیت )ilmenite( )سنگ معدنی غنی از تیتانیوم( برای استخراج اکسیژن از خاک ماه است. در این روش 
سنگ رگولیت در یک ظرف بسته همراه با گاز هیدروژن پخته می شود. اکسیژن حاصل از ایلمنیت در اثر گرما با هیدروژن واکنش داده که بخار 

آب را تشکیل می دهد و سپس می تواند به اکسیژن و هیدروژن تقسیم شود.

راه اندازی سایت، وبالگ و 
همچنین اکانت رسمی در شبکه 
های اجتماعی بزرگ از مهمترین 
کارها برای مدیریت بهینه کسب 
و کار به صورت مجازی محسوب 

می شود. این به طور کامل فقدان 
آدرس رسمی برای کسب و کار را 

پوشش می دهد

،،
noobpreneur : منبع

یادداشـــت
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مردم دنیا به خرید چه کاالهای دست دومی عالقه دارند؟

ذائقه جهانی وسایل دست دوم در دنیا

با افزایش نگرانی ها درباره محیط زیست، افراد دغدغه 
زیادی برای کاهش ردپای خودشان در تولید گازهای 
گلخانه ای پیدا کرده اند. این دغدغه  را در کشــورمان 
می توان در کمپین »نه به پالستیک« یا »سه شنبه های بدون خودرو« هم 
دنبال کرد. به همین دلیل در این  سال ها صنعت دست دوم هم محبوبیت 

بیشتری پیدا کرده است.

 با این حال مردم کشورهای مختلف ذائقه یکسانی برای خرید وسایل دست دوم ندارند. 
برخی از آنها خرید کتاب دست دوم را به خرید لباس ترجیح می دهند اما در کشوری 
دیگر خرید ماشین دست دوم بیشتر از وسایل الکترونیکی مرسوم است. در گزارش زیر 
نگاهی به سلیقه مردم کشورهای مختلف برای خرید وسایل دست دوم انداخته ایم و 

آنها را با هم مقایسه کرده ایم.

    آلمان: خوره های کتاب دست دوم
یک مطالعه بر روی خرید دست وسایل دوم بین مردم آلمان نشان داده که 
آنها بیشتر از هرچیز به خرید کتاب دست دوم عالقه مند هستند. نتایج این 
پژوهش در ســال ۲۰۱۲ می گوید در آلمان ۴۶ درصد از خریدهای دست 
دوم متعلق به خرید و فروش کتــاب، ۴۴ درصد مربوط به خرید لباس، ۲۸ 
درصد مربوط به خرید ســی دی، ۲۸ درصد خرید دی وی دی، ۲۵ درصد 
مربوط به کتب درسی، ۲۲ درصد بازی های ویدیویی، ۱۷ درصد مربوط به 
اسباب بازی، ۱۷ درصد مربوط به مبلمان، ۱۴ درصد جواهرات و ۱۲ درصد 

موبایل بوده است.

   کانادا: در جست وجوی لباس ارزان
مطالعه ای بر روی بیش از پنج هزار مشارکت کننده باالی هجده سال در کانادا 
نشــان داده که لباس، کفش و هرچیزی که مربوط به مد باشد با ۲۹ درصد 
بیشترین ســهم را در مبادالت خرید و فروش دست دوم داشته است. بعد از 
آن محصوالت سرگرمی با ۱۳ درصد، لباس و وسایل کودک با ۸ درصد، اسباب بازی و 
بازی های ویدیویی با ۸ درصد، مبلمان با ۵ درصد و در نهایت وسایل دکوری داخلی و 
بیرون از خانه با ۴ درصد بیشترین سهم را از خرید دست دوم این کشور در سال ۲۰۱۸ 

داشته اند.

   ایتالیا: بیشترین عالقه به سمت مبلمان دست دوم
بررسی سایت سوبیتو در ایتالیا نشان داد که ۴۴ درصد از مردم این کشور در سال ۲۰۱۳ 
در خرید و فروش دست دوم مشارکت داشته اند. این مبادالت ارزش این صنعت را تا 
۱۸ میلیارد دالر و در حدود یک درصد GDP این کشور ارزیابی شده است. مبلمان 
با ۴۸ درصد، بیشترین میزان فروش در سایت های آنالین دست دوم در این کشور در 

سال ۲۰۱۶ را داشته است.

   چین: خودروهای پرطرفدار دست دوم
برچسب منفی خرید وسایل دســت دوم تا همین چند ســال پیش هنوز در چین 
دســت و پا گیر بود. با این حال این بازار هم مانند بخش هــای دیگر صنعت در این 
کشور ارزشی میلیاردی پیدا کرده است. براســاس پژوهشی که سال ۲۰۱۸ منتشر 
شــده خودرو پرطرفدارترین محصول دســت دوم معامله شــده در این کشور بوده 
اســت. در پلتفرم چینی Uxin، در ســال ۲۰۱۸ حدودا ۸۰۰ هزار خودروی دست 
دوم معامله شــده اســت. بعد از خودرو، کتاب، محصوالت صوتی تصویری، وسایل 
دیجیتالی، مبلمان، لوازم برقی آشــپزخانه، وسایل لوکس، وســایل هنری، لباس، 
 وسایل کودک و مادر به ترتیب جزء پر فروش ترین وســایل دست دوم در این کشور 

بوده اند.

   ایران: امالک، خودرو و لوازم خانه
در ایران بررسی دقیقی درباره ترجیح افراد برای خرید کاالی دست دوم انجام نشده 
اســت اما بخش بزرگی از این معامالت در پلتفرم سایت دیوار انجام می شود. این وب 
سایت ساالنه گزارش کاملی از رفتار خریداران و فروشنده های اجناس دست دوم ارائه 
می کند و بر اساس آن در ســال ۱۳۹۸ حدود ۳۵ میلیون کاربر خرید و فروش در این 

سایت را تجربه کرده بودند. 
از ســوی دیگر حدود ۱۶.۳ میلیــون آگهی کاال در دســته مربوط بــه خانه مثل 
مبلمان، فرش، لوازم خانه، آشــپزخانه و… و ۱۰.۴ میلیون آگهی در دســته لوازم 
 الکترونیکی مثل موبایل، تبلت، رایانه، تلویزیون و… در این ســال در دیوار منتشر

 شده است.
تعداد آگهی های دسته وسایل نقلیه این سایت ۱۶.۴ میلیون بوده و تعداد آگهی های 
امالک آن ۱۶.۸ میلیون آگهی بوده است. بر همین اساس باید گفت که در سال های 
گذشته بیشترین آگهی ها و بازدیدهای دیوار، مربوط به دسته بند ی های امالک، خودرو 

و لوازم خانه بوده است.

برترین ها
گــــــزارش

استارت آپ

کسب و کارهای مجازی در دوران پساکرونا؛

آینده ازآن کیست؟

پایداری یک کسب و 
کار برای کارآفرینان 
و همچنین مشتریان 
اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برندهای بزرگ 
به دلیل حضور مداوم 
در عرصه کسب و کار 

شانس باالیی برای 
تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان دارند. در غیر 
این صورت وضعیت 

تمام برندها باید مثل هم 
می شد

ویروس کرونا سرنوشت بسیاری از کسب و کارها را تحت تاثیر 
قرار داده اســت. بدون تردید دیگر هیچ کسب و کاری امکان 
بازگشت به دوران پیش از کرونا را ندارد بنابراین باید به نوعی 
با تغییر شــرایط کنونی کنار آمد. در غیر این صورت وضعیت 
فعالیت برای تمام کســب و کار بیش از اندازه دشوار می شود. 
یکی از ترندهای مهم در دوران کرونا مربوط به فعالیت مجازی و 
دورکاری کسب و کارها بود. این امر پدیده کسب و کارهای مجازی 

را بیش از هر زمان دیگری توسعه داده است. 

شاید شما هم در دوران کرونا 
از شیوه مجازی برای ادامه 
کســب و کارتان اســتفاده 
نمایید. پرسش مهم در این 
میان ضرورت ادامه این روند 
در فرآیند پساکرونایی است. 
آیا شما عالقه ای برای ادامه 
کسب و کارتان به این صورت حتی در دوران 
پساکرونا دارید؟ پاسخگویی به این پرسش 
چندان ساده نیســت. هدف اصلی در این 
مقاله بررسی مشکالت پیش روی کسب و 
کارها در این میان خواهد بود. این مقاله به 
شما برای بررسی هرچه بهتر موضوع مورد 

بررسی کمک خواهد کرد. 

   دوران پساکرونا و هنجارهای تازه در 
دنیای استارت آپ ها

اگر شما پیش از دوران کرونا قصد راه اندازی 
یک کسب و کار را داشتید، به احتمال زیاد 
باید دست کم یک دفتر اصلی برای شروع 
کار تهیه می کردید. این امر به معنای صرف 
هزینه فراوان برای شروع کسب و کار بود. 
اکنون هزینه راه اندازی استارت آپ با توجه 
به فعالیت مجازی اغلب شرکت ها به طور 
قابل مالحظه ای کاهش یافته است. نکته 
مهم در این میان دگرگونی اساسی دنیای 
کســب و کار در طول یک سال و نیم اخیر 

است. 
استارت آپ ها دیگر به شیوه سابق راه اندازی 
و مدیریت نمی شوند. شما در دنیای کنونی 
فرصت های بسیار بیشتری برای راه اندازی 
کسب و کار دارید، اما به موازات این فرصت 
بیشتر شانس تان برای اشتباه بسیار کمتر 
می شود. به عبارت دیگر، شما با یک اشتباه 
هرچند کوچک هم عرصه کسب و کار را به 

رقبای تان واگذار خواهید کرد. 
بسیاری از مشتریان از زمان شروع بحران 
کرونا دیگر به کســب و کارهای حضوری 
توجه زیادی ندارند. این امر برای استارت 

آپ های آنالین بهترین شــرایط ممکن را 
رقم زده است. شما با یک ایده جذاب امکان 
شروع کسب و کار آنالین با هزینه بسیار کم 
را خواهید داشت. وقتی مشتریان عادت به 
استفاده از خدمات کسب و کارهای مجازی 
کرده اند، دیگر ســراغ نمونه های سنتی 
اســتارت آپ نباید رفت. درست به همین 
خاطر بسیاری از برندها در طول یک سال 
اخیر شیوه فعالیت شان را به گونه مجازی 

تغییر داده اند. 

   الزامات کسب و کارهای پایدار در 
دوران پساکرونا

پایداری یک کسب و کار برای کارآفرینان 
و همچنین مشتریان اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برندهای بزرگ به دلیل حضور مداوم 
در عرصه کســب و کار شانس باالیی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشــتریان دارند. در 
غیر این صورت وضعیت تمام برندها باید 
مثل هم می شد. شما باید نسبت به سلیقه 
مشتریان در دوران پساکرونا توجه ویژه ای 

نشان دهید. 
بدون تردید برخی از کســب و کارها مثل 
خرده فروشی حتی در دوران پساکرونا هم 
به صورت سنتی به کارشان ادامه خواهند 
داد، اما نکته مهم در این میان سهم کسب 
و کارهای آنالین اســت. اغلب مشتریان 
در دوران کرونــا از آمــازون و دیگر خرده 
فروشی های آنالین به طور قابل مالحظه ای 
اســتفاده کرده اند. این امر بــدل به نوعی 
عادت برای آنها شــده است بنابراین وقتی 
محدودیت هــای کرونایــی پایــان یابد، 
نخستین انتخاب مشتریان خرید حضوری 

نخواهد بود. 
چنین نکاتی برای راه اندازی کسب و کار یا 
مدیریتش در دوران پساکرونا اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اگر شــما تا به حال نسبت به 
فعالیت مجازی اقدام نکرده اید، فرصت های 
بسیار زیادی برای کسب و کارتان از دست 
رفته اســت. نکته مهم اینکه اگر در دوران 
پســاکرونا هم چنین عملکردی در پیش 
گیرید، دیگر هیچ امیدی به کسب و کارتان 

نخواهد بود. 
مشتریان در عرصه کسب و کار با هیچ برندی 
شوخی ندارند. اگر شما توانایی ارائه خدمات 
مناسب به مشتریان را نداشته باشید، بدون 
تردید رقبــای تان این کار را ســاماندهی 
خواهند کرد بنابراین بایــد در کوتاه ترین 
زمان ممکن نسبت به ساماندهی وضعیت 

پیش روی تان برای فعالیت مجازی اقدام 
کنید. در غیر این صورت دامنه وسیعی از 

مشتریان تان را از دست می دهید. 
بــدون تردید فعالیــت در دوران کرونایی 
سختی های بسیار زیادی دارد. اگر شما از 
همین حاال به فکر فردای کسب و کارتان 
نباشید، سرنوشت مناسبی نخواهید داشت. 
برخی از توصیه های مهــم برای مدیریت 
مجازی کسب و کارها در دوران پساکرونا 
در ادامه مورد بررســی قرار خواهد گرفت. 
شما با استفاده از چنین توصیه هایی امکان 
تاثیرگذاری بر روی مشــتریان به بهترین 

شکل ممکن را خواهید داشت. 

   ایجاد آدرس مجازی

امروزه راه اندازی یک کسب و کار و دست 
و پا کردن یک دفتر برای آن هزینه بسیار 
زیادی دارد. درست به همین خاطر بسیاری 
از برندها الگوی فعالیت مجازی را در پیش 
می گیرند. اگر شما هم در این میان نسبت 
به فعالیت مجازی تمایل دارید، باید ابتدا 
یک آدرس مجازی برای خودتان دســت 

و پا کنید. 
وقتی از آدرس مجازی صحبت می شود، 
بسیاری از مردم به ســایت اینترنتی فکر 
می کنند. بدون تردید هر کســب و کاری 
باید آدرس اینترنتی داشته باشد، اما برای 
کســب و کارهای مجازی همین نکته به 
تنهایی کافی نیست. مسئله اساسی در این 
میان گردآوری یک مجموعه در کنار هم 

است. شما با استفاده از چنین مجموعه  ای 
به خوبی فقدان دفتر رسمی تان را پوشش 

خواهید داد. 
بدون تردید اگر مشتریان با یک برند بدون 
دفتر مرکزی مواجه شوند، به سختی به آن 
اعتماد خواهند کرد بنابراین شما باید این 
نکته را در تمامی مراحل فعالیت تان مدنظر 
قرار دهید. در غیر این صورت شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید 

داشت. 
راه اندازی سایت، وبالگ و همچنین اکانت 
رسمی در شــبکه های اجتماعی بزرگ از 
مهمترین کارها برای مدیریت بهینه کسب 
و کار به صورت مجازی محسوب می شود. 
این به طور کامل فقدان آدرس رسمی برای 

کسب و کار را پوشش می دهد. 

   طراحی شماره تماس مجازی
امروزه شما نیازی برای تهیه یک شماره تلفن 
واقعی برای کسب و کارتان ندارید. بسیاری 
از موسسه های بزرگ شماره های تماس 
مجازی را عرضه می کننــد. این امر برای 
کسب و کارهای فاقد دفتر رسمی بهترین 
گزینه محسوب می شود. بنابراین شما باید 
این استراتژی را بسیار جدی تلقی نمایید در 
غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان نخواهید داشت. 
شماره های تماس  مجازی دقیقا ویژگی های 
یک شماره تماس واقعی را دارد. مشتریان 
امکان برقراری تماس با شما از طریق این 
شــماره ها را دارند بنابراین شما با این کار 

از شر تهیه یک شماره تماس برای کسب 
و کارتان به صورت سنتی رها خواهید شد. 

   استفاده از دستیارهای مجازی
بــدون تردید کســب و کارهــای بزرگ 
دارای بودجه های فراوان برای اســتخدام 
دستیارهای واقعی هستند. اگر شما قصد راه 
اندازی یک استارت آپ در دوران پساکرونا 
را دارید، به احتمال زیــاد بودجه کافی در 
دسترس نخواهید داشت. این امر مشکالت 
بسیار زیادی برای شما به همراه دارد. فقدان 
بودجه کافی به معنای ضرورت استفاده از 

نیروی استخدامی کمتر است. 
یکــی از گزینه های جــذاب در این میان 
استفاده از دســتیارهای هوشمند است. 
شــاید این گزینه به اندازه سایر گزینه ها 
جذابیت نداشته باشــد، اما از نظر مالی و 
همچنین تاثیرگذاری بر روی کسب و کار 
بسیار منطقی محســوب می شود. امروزه 
بسیاری از دستیارهای هوشمند یا مجازی 
در دسترس کاربران قرار دارد بنابراین شاید 
استفاده از آنها در زمینه کسب و کار نیز ایده 

بدی نباشد. 
خوشبختانه بسیاری از موسسه ها در حال 
ارائه خدمات مربوط به دستیارهای مجازی 
به برندها هستند. این امر به معنای تبدیل 
شدن اســتفاده از چنین ابزارهایی به یک 
هنجار اصلی در دوران پساکروناست. اگر 
شما در این شرایط نسبت به استفاده درست 
از چنین دستیارهایی اقدام نکنید، به طور 

عجیبی از رقبای تان جا خواهید ماند. 
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