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اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 2000 تومان

منا
س: ای

عک

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

شرکت سرمایه  گذاری جسورانه هدهد به صورت رسمی افتتاح شد ؛  

گام دیگر مدیریت شهر برای بهبود اکوسیستم کارآفرینی 
        شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد حاصل تالش گروهی از سرمایه گذاران است که باور دارند ظرفیت های فراوانی برای خلق شرکت های شاخص و سرآمد وجود دارد
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 آیا کرامات امام
 رضا )ع( به دولت 
کرامت می رسد؟

امروز ســالروز تولد ولی نعمت 
تمــام مــا ایرانی هــا حضرت 
علی ابن موســی الرضا)ع( است 
که داســتان های کرامت ایشان 
تا همین امروز هــم ادامه دارد و 
شــامل حال همه ما شده است.  
در این ایام هرساله تعداد زیادی 
از ارادتمندان ایشان برای عرض 
تبریک این روز خجسته به پا بوس 
امام هشــتم)ع( می روند. سید 
ابراهیم رئیســی رییس جمهور 
منتخب آینده شعار دولت خود 
را عدالت و کرامت معرفی کرده 
است. شاید این شــعار بر آمده از 
سال ها خادمی ایشان در آستان 
امام با کرامتمان باشد و اگر اندکی 
از کرامات امام هشتم)ع( در دولت 
ایشان اجرایی شود مطمئنا ایران 

به گلستانی تبدیل خواهد شد.
از کرامات امام رضــا )ع( هر چه 
بگوییم نمی توانیم حق مطلب را 
ادا کنیم اما در اینجا به بیان چند 
داستان معروف بسنده می کنیم و 
با شرایط حاضر در کشور مقایسه 

خواهیم کرد.
یکی از یاران ایشان نقل کرده ...

نجات کسب و کار با اعمال تغییرات پایدار؛

می خواهم زنده بمانم!
ایجاد دگرگونی عمیق در ســاختار شــرکت 
همیشه راهکار نخســت صاحبان کسب و کار 
برای رقابت بهتر با دیگر برندها محسوب می شود. 
البته در بســیاری از مواقع هدف شرکت ها از 
اعمال تغییرات تازه تــاش برای رقابت بهتر با 
رقبا نیست. امروزه بســیاری از کسب و کارها با 
مشکات زیادی مواجه هستند. به همین خاطر 
تاش برای ادامه حیات نیز یکی از دالیل عمده 
در زمینه اعمال تغییرات اساســی در کسب و 
کار خواهد بود. نکته مهم درخصوص مدیریت 
تغییرات سازمانی ســرانجام نامناسب بسیاری 

از آنهاست.
بی تردید اعمال تغییر امری دشــواری است. 
اغلب مردم نه تنها در تاش برای مقاومت در 

برابر تغییر هستند، بلکه تمام ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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4 مهارت ضروری برای شکوفا شدن در استارت آپ ها

استارت آپ محل مناسبی برای کار نیست؟
برای کسانی که خودشان را در شرکت های دره سیلیکون با مزایای بی نهایت تصور می کنند، 

کار کردن در یک استارت آپ، گزینه ای 
جدی است. اما کار کردن در 

استارت آپ ها به چه معناست و 
چه کسانی در این محیط 

پیشرفت می کنند؟...

انتخابات 1400

فرصت دو روزه برای اعالم اعتراض

»بحمــد ا... انتخابات 
28خــرداد مــاه در 
شهرستان اصفهان در کمال آرامش و امنیت 

برگزار شد.«

حسین سیســتانی معاون اســتاندار و فرماندار 
اصفهان با اشــاره به این مطلب و برگزاری تمام 
الکترونیک انتخابات شورای اسامی شهر اصفهان 
اظهار داشت: باتوجه به اینکه در لحاظات آغازین 
برگــزاری انتخابات، تعدادی از شــعب با قطعی 
سیستم مواجه شدند، روند اخذ رأی از مردم شریف 
اصفهان مدت کوتاهی به صورت دستی انجام شد 
که امر تجمیع آراء دستی و الکترونیک و انتشار 

آگهی، دقت عمل و زمان بیشتری را می طلبید.
فرماندار اصفهــان افزود: نامزدهــای انتخابات 
ششمین دوره شــوراهای اســامی شهرهای 
شهرستان تا دو روز پس از زمان انتشار آگهی اعام 
نتایج آراء انتخابات فرصت دارند مراتب اعتراض یا 
شکایت خود را به فرمانداری اعام نمایند تا بررسی 
های الزم در هیأت های اجرایی و نظارت صورت 
 پذیرد و اقدامات مقتضی در این خصوص انجام

شود.
سیستانی با اشــاره به حضور پرشور و مشارکت 

حداکثری مردم شهرســتان پای صندوق های 
اخذ رأی در ۲۸ خرداد ماه، عنوان کرد: بحمدا... 
دو انتخابات سرنوشت ساز و مهم ۲۸ خرداد ماه 
با حضور پرشــور مردم والیتمدار و شــهیدپرور 
شهرستان و در کمال آرامش و امنیت برگزار شد و 
 برگ زرین دیگری را بر تاریخچه افتخارات اصفهان

 افزود.
گفتنی است، اســامی منتخبین محترم شورای 
اسامی شهر اصفهان بدین شــرح است:آقایان 
مجید نادر االصلی بــا ۱۰۰ هــزار و ۷۴۶ رأی، 
غامحسین صادقیان رنانی با ۹۴ هزار و ۱۰ رأی، 

رسول میرباقری با ۹۳ هزار و ۳۱ رأی، محمدرضا 
فاح با ۸۹ هزار و ۴۹۳ رأی، محمد نورصالحی با 
۸۸ هزار و ۳۵۷ رأی، احمدرضا مصور با ۸۴ هزار و 
۶۴۶ رأی، ابوالفضل قربانی با ۷۹ هزار و ۱۱۶ رأی، 
خانم فرزانه کاهدوزان با ۷۶ هــزار و ۶۰۱ رأی، 
سید امیر سامع با ۷۵ هزار و ۶۰۹ رأی، مصطفی 
نباتی نژاد با ۷۵ هزار و ۵۴ رأی، منوچهر مهرعلیپور 
با ۷۴ هزار و ۹۴ رأی، عباس حاج رسولی ها با ۷۱ 
هزار و ۲۷۷ رأی و علی صالحی با ۷۰ هزار و ۸۸۲ 
رأی به عنوان اعضای اصلی ششمین دوره شورای 

اسامی شهر اصفهان هستند.

یلدا توکلی
گــــــزارش

تدوین تاریخ شفاهی و انتخاب حدود 60 نفر از پیشکسوتان ورزشی شاخص شهر

در جریان تدوین 
تاریخ شفاهی 
پیشکسوتان، 

تاریخچه ارزشمندی 
از بزرگان ورزش 

استان در حال 
گردآوری بوده و در 
مرحله بعدی نیز بنا 
به اولویت به سراغ 
قهرمانان ورزشی 

خواهیم رفت

طرح تدوین تاریخ شفاهی پیشکسوتان اصفهان اقدام مهمی در راستای حفظ گنجینه های ورزشی بوده که عالوه بر ترسیم گذشته ورزش استان، چراغ 
راهی برای آینده خواهد بود.

معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان با اعام این مطلب گفت: جمع آوری 
اطاعات پیشکسوتان ورزشی و نصب تابلوهای »موسپیدان 
ورزشی« در محوطه معاونت ورزشی از جمله فعالیت های 
چند سال گذشــته حوزه ورزش بوده که در راستای اجرای 
طرح هایی برای نکوداشت پیشکسوتان صورت گرفته است.

حبیب اله ناظریان افزود: به منظور بزرگداشت پیشکسوتان 
ورزشی شهر با نظر مساعد شهرداری و شــورای اسامی شهر اصفهان و 
همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، مقرر شد ایستگاه های فعال 
ورزش صبحگاهی و عصرگاهی به نام پیشکسوتان ورزشی ساکن در همان 

مناطق شهری مزین شود تا در معرض دید شهروندان باشد.
وی همچنین افزود: با توجه به فعالیت ۱۶۰ ایســتگاه ورزشی در سطح 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان، اطاعات ۱۶۰ پیشکسوت و فعال 
ورزشی شاخص در رشته های مختلف گردآوری شده که با همکاری سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان، تابلوهایی شامل نام و اطاعات پیشکسوت به 

همراه عکس در ایستگاه ورزشی نصب خواهد شد. 
معاون ورزشی و تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان به تدوین تاریخ شفاهی پیشکسوتان نیز اشــاره کرد و گفت: در 
این طرح نیز حدود ۶۰ نفر از پیشکسوتان ورزشی شاخص شهر اصفهان 
 انتخاب شــده اند که گفت وگوی تصویــری با این افــراد در حال انجام

 است.
ناظریان ادامه داد: زمان گفتگو با این پیشکسوتان که جز مفاخر ورزش استان 
و کشور هستند، یادی از دیگر ورزشکاران هم دوره آن ها می شود که برخی 
در قید حیات نیستند و طی این طرح از آن ها یاد می شود، ضمن اینکه تاریخ 
ورزش اصفهان از سال های گذشته تا به امروز طی سخنان ارزشمند این 

بزرگان مرور می شود که از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
وی با بیان اینکه پیشکسوتان سرمایه های پنهان ورزش هستند که باید از 
تجربه آنها به بهترین نحو استفاده کرد و قدردان آنها در زمان حیاتشان بود، 

اظهار داشت: در جریان گفتگو با پیشکسوتان، مدت زمان خاصی مدنظر 
نبوده و این فرصت در اختیار این عزیزان قرار می گیرد که بدون محدودیتی، 
به بیان خاطرات خود از گذشته بپردازند. معاون ورزشی و تفریحی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در جریان تدوین 
تاریخ شفاهی پیشکسوتان، تاریخچه ارزشمندی از بزرگان ورزش استان در 
حال گردآوری بوده و در مرحله بعدی نیز بنا به اولویت به سراغ قهرمانان 

ورزشی خواهیم رفت.
ناظریان با اشاره به همراهی خانواده پیشکسوتان در این طرح افزود: بسیاری 
از این پیشکسوتان در گفتگوهایشان از همراهی همرانشان تشکر می کنند 
زیرا به واسطه حضور در اردوهای تیم ملی و مسابقات کمتر در منزل حضور 

داشته اند و بیشتر بار زندگی بر دوش همسرانشان بوده است. 
این پیشکسوت ورزشی ادامه داد: طرح تدوین تاریخ شفاهی پیشکسوتان 
ورزشــی اصفهان، اقدام مهمی بوده که برای نخستین بار در سطح استان 
در حال انجام است و در تاش هستیم تا همه بزرگان ورزش از رشته های 

مختلف را در این طرح لحاظ کنیم.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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بازار طال و سکه 1400/3/31 ساعت 15:35

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,424,00010,906,000قدیم

سکه طرح 
10,228,00010,631,000جدید

5,650,0005,900,000نیم سکه

3,625,0003,775,000ربع سکه

2,312,0002,312,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,462,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,031,5001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,465,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,375,3001,373,900 عیار

سه شنبه| 1 تیر 1400| 22 ژوئن 2021 | 11 ذی القعده 1442 | سال سوم| شماره 809|  صفحه اول

میالد با سعادت امام رضا)ع( بر عموم مسلمین مبارک

آگهـی مزایده عمومی 
)نوبت دوم(

چاپ اول

احمدرضا پری تبار - شهردار شاهین شهر 

شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 3003/ش مورخ 99/12/27 شورای محترم اسالمی شهر 
در نظر دارد واحد شماره 1 طبقه همکف فرهنگسرای خانواده واقع در شاهین شهر، خیابان عطار، بین 
فرعی 8 و 9 غربی را با کاربری اداری - تجاری - فرهنگی با اجاره بها ماهیانه 8.000.000 ریال برای مدت 

دو سال به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایســتی در ساعات اداری به واحد 
حسابداری شهرداری مراجعه و پیشــنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1400/04/19 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
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آگهی مناقصه مرحله دوم

حامداخگر- شهردار کلیشاد و سودرجان

نوبت اول

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد بودجه مصوب سال مالی 1400 در نظر دارد عملیات تراشیدن 
و آسفالت بلوار نجاتبخش را از طریق مناقصه عمومی به افراد واجد االشرایط حقیقی یا حقوقی واگذار 

نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد مطابق با زمان بندی اعالم شده به شهرداری مراجعه نمایند.
* شــهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار 

می باشد.
سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد.

آدرس دریافت و تحویــل مدارک: اصفهان 
– شهر کلیشادو سودرجان – خیابان مطهری – 

ساختمان مرکزی شهرداری – واحد دبیرخانه شهرداری 
شماره تلفن: 03137488000

مهلت اخذ مبلغ اعتبار
اسناد

آخرین مهلت 
تحویل اسناد

زمان 
بازگشایی

1400/04/01 الی6.000.000.000
1400/04/211400/04/211400/04/23
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گلکاری بیش از ۵۰ درصد بوستان ها و فضاهای سبز سطح شهر فالورجان    
معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری فالورجان ازادامه عملیات گلکاری فضاهای سبز پارک ها و بوستان های سطح شهر  خبر داد و گفت: باتوجه به اهمیت و 
ضرورت فضای سبز در ارتقا کیفیت زندگی شهرنشینی، زیبایی بصری، این شهرداری اقدام به کاشت گل های فصلی اعم از جعفری، آهار، رعنا زیبا، ناز آفتابی و... نموده 
است. حجت اله رضایی با بیان اینکه فضای سبز اثرات مثبتی در باال بردن روحیه و همچنین زیبایی چهره و منظر شهر دارد تصریح کرد: شهرداری همه ساله با توجه 
به شرایط آب و هوایی، تدابیر ویژه ای را برای حفاظت از فضای سبز، تقویت درختان و درختچه های سطح شهر اجراء می کند که عملیات گل کاری، طشتک برداری محیط پیرامونی درختان، 
الیروبی و علف زنی انهار و رفیوژ خیابان های سطح شهر، هرس و آرایش درختان و درختچه ها شامل مورت زنی، پاجوش زنی، تنه جوش زنی و...، آبیاری قطره ای، بارانی و... از جمله این موارد است. 

وی در پایان از کاشت بیش از ۲۵ هزار گلدان گل  در سطح شهر فالورجان خبر داد و افزود: تا کنون بیش از ۵۰درصد از فضاهای سبز سطح شهر گل کاری و زیبا سازی شده اند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
... که روزی حضــرت وارد خانه 
شد و دید که غالمانش مشغول 
کار هستند. در این هنگام چشم 
حضرت به کارگر ســیاهی افتاد 
که از غالمــان حضــرت نبود. 
فرمودند: این مرد که با شماست 
چه می کند؟ گفتند: کمک مان 
می کند .فرمودند: آیا اجرتش را 
با او طی کرده اید؟ گفتند: نه. او 
به هرچه عطایش کنیم رضایت 
می دهــد. حضــرت به شــدت 
خشمگین شدند و فرمودند: »من 
بارها اینها را از چنین کاری نهی 
کرده ام و دســتور داده ام کسی 
را به کاری وادار نکنند جز آنکه 
اجرتش را طی کننــد. بدان که 
هر کس برایتان کاری انجام داد 
بدون آنکه اجرتش را طی کنید 
بعداً اگر سه برابر اجرتش را هم 
به او بدهید تصور می کند که کم 
داده اید! و بعدا خود حضرت مزد 

چند برابری به آن کارگر دادند.
در روز گار کنونــی صحبــت از 
این روشهای زندگی مانند رویا 
می ماند زیرا دیگر کسی برایش 
رضایت کارگرش اهمیت ندارد 
و وقتی می بینند کارگر بیچاره 
با نازلترین قیمت مجبور به کار 
کردن اســت از این موضوع سو 
اســتفاده می شــود. همین امر 
سببی شده که صاحبان مشاغل 
روز به روز قدرتمند تر شــوند و 

کارگران به نان شبشان محتاج!
 اگر دولت آینده شعار کرامت را 
قرار است سرلوحه خود قرار دهد 
سامان دادن  وضعیت  کارگران 
روز مزد و قــرار دادی را باید مد 
نظر قرار دهد تا کرامت انســانی 
هیچ فردی در کشــور زیر سوال 

نرود.
یکــی از اصحاب امــام رضا )ع( 
می گویــد: حضرت رضــا  )ع( 
هر گاه می خواســتند غذا میل 
کنند، ظرف بزرگی را کنار سفره 
می آوردند، مقداری غذا ها را در 
ظرف می ریختند و می فرمودند 
آن را به فقرا و مســاکین بدهند.

اطعام مساکین و نیاز مندان یکی 
از کرامات موالیمان بوده است. 
هم اکنون در کشور ما سالمندان، 
از کار افتادگان،یتیمــان صغیر، 
زنان سرپرست خانواده، معلوالن 
و... چه جایگاهــی دارند و از چه 
ارگانی حمایت می شوند. افردی 
که شاید به نان شبشان محتاج 
باشــند ولی به دلیل آبرومندی 
حاضر نیســتند به هیچ کدام از 
خیریه ها رجوع کننــد. به نظر 
می رسد اگر قانونی برای حمایت 
آنها وجود داشت آنها حق خود 
می دانســتند که از کمک های 
دولت استفاده کنند و هیچ دلیلی 
برای خجالت از استفاده این حق 
قانونی  وجود نداشت . دولتی که 
اســم کرامت را بر دوش کشیده 
اســت حتما باید این افراد را نیز 

تحت حمایت قرار دهد.
یکی از یــاران امام نقــل کرده 
است که من در ســفر حضرت 
به خراســان همــراه ایشــان 
بودم. روزی وقتی ســفره غذا را 
برای امام انداختنــد، امام تمام 
خدمتگزاران را بر ســر آن سفره 
جمع کــرد. من عــرض کردم: 
فدایت شــوم، خوب است برای 
آنها ســفره دیگری قرار دهید؟ 
امام فرمودند: خدای همه ما یکی 
است، و پاداش افراد به عمل آنها 
بســتگی دارد. هر کس عملش 
بهتر است، نزد خداوند مقّرب تر 
 اســت، هر چند یک غالم سیاه

 باشد.
آیــا در جامعه فعلی مــا هر که 
عمل بهتری داشته باشد جایگاه 
واالتری دارد یا هر کس پارتی و 

پول داشته باشد؟!

اقتصاد استان
02

سه شنبه 1 تیر 1400 | شمـاره 809

ISFAHAN
N E W S

رفع محدودیت های صادراتی با عرضه در بورس کاال
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: منوط کردن صادرات فوالد به رعایت کف عرضه برای جلوگیری از تنش 

در بازار داخلی زمانی تاثیر مثبت دارد که توسط همه واحدها رعایت شود.
منصور یزدی زاده اظهار کرد: درحال حاضر ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد خراسان 
و عمده شرکت های بزرگ فوالدی کف عرضه ها را رعایت می کنند، اما متاسفانه سایرین رعایت نمی کنند.

وی گفت: مسئله مورد تاکید وزارت صمت عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال و پرهیز از فروش در بازار 
آزاد است تا سایر واحدها نیز به میدان بیایند و با فرمول افزایش عرضه بتوان ثبات در بازار داخلی را حفظ کرد. 

اگر همه شرکت ها محصوالتشان را در بورس کاال عرضه کنند، دولت هم اطمینان خاطر پیدا می کند و دیگر دلیلی 
ندارد که صادرات را به رعایت کف عرضه گره بزند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: در چنین شرایطی دیگر دلیلی بر دخالت دولت نیست و تنظیم بازار هم به عهده سازوکار بورس گذاشته 
می شود که بازار را بر اساس اصول عرضه و تقاضا اداره کند و به جلو پیش رود. بنابراین اگر همه واحدها از بزرگ و کوچک، بورس کاال را به عنوان 
محور اصلی عرضه بپذیرند و البته بورس کاال هم شرایط الزم برای عرضه و معامالت همه واحدها را فراهم کند، قیمت ها هم متأثر از یکسری 

مؤلفه ها نظیر نوسان نرخ ارز و نرخ های جهانی و تورم انتظاری به طور منطقی شکل می گیرد.

اصفهان نیازمند ایجاد دفتر حوضه آبریز زاینده رود است
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: رییس حوضه آبریز زاینده رود در شرکت مدیریت منابع 

آبی کشور باید نسبت به ایجاد دفتری ثابت در اصفهان اقدام کند.
فروردین ماه امسال معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و در حکمی 

»هوشنگ مالیی« را به عنوان رییس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود منصوب کرد.
منصور شیشه فروش با اشاره به وظایف رییس حوضه آبریز زاینده رود در هماهنگی برداشت آب از این حوضه 

برای استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد افزود: این مهم باید با ایجاد یک دفتر در اصفهان به صورت 
شبانه روز پیگیری شود و نظارت مستمر، جدی و دقیق نسبت به کنترل برداشت آب از این حوضه صورت گیرد.

وی همچنین نظارت بر اجرای مصوبات احیای زاینده رود در شورای عالی آب را از دیگر وظایف رییس حوضه زاینده رود در 
شرکت مدیریت منابع آبی کشور برشمرد و اظهار داشت: باید با جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از زاینده رود، در این زمینه حکمرانی 

مناسبی برای کاهش مشکالت کمبود آب در این استان صورت گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: با توجه به اینکه این استان اکنون در شرایط بحرانی و ویژه قرار دارد از وزارت نیرو درخواست 

می شود همانند دریاچه ارومیه طرح احیای زاینده رود را برای رسیدگی و رفع چالش آب استان با قدرت پیگیری کند.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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 برنامه 1405 شهرداری 
چشم اندازی برای 
آینده همه کسانی 

است که قصد دارند بر 
کرسی خدمت به مردم 

بنشینند، بنابراین 
باید در بودجه ریزی ها 

به سویی برویم که به 
نوآوری، خالقیت و 

تکنولوژی های نوین 
توجه شده باشد 
زیرا حرف اول را 

امروز در دنیا اینگونه 
فن آوری های جدید 

می زند

ســرمایه گذاران شرکت 
سرمایه  گذاری خطرپذیر 
هدهد شــامل ۳۲ درصد 
ســهام شــهرداری، دو 
میلیــارد تومــان گــروه 
توسعه کارآفرینی بهمن و 
دو میلیارد تومان صندوق 
غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان 
است که هم افزایی و تجمیع این روابط و 
توانمندی  ها با یکدیگر، تسهیل و تسریع 

اهداف شرکت را موجب می شود.
شرکت ســرمایه گذاری جسورانه هدهد 
حاصل تالش گروهی از ســرمایه گذاران 
اســت که باور دارند ظرفیت های فراوانی 
برای خلق شرکت های شاخص و سرآمد 

وجود دارد.

  الزمــه اســتفاده صحیــح از 
سرمایه های شهر، حرکت به سمت 

شرکت های دانش بنیان است
قدرت الــه نوروزی، شــهردار اصفهان در 
این مراســم با بیان اینکه در اولین روزی 
کــه برنامــه ام را در ایــن دوره مدیریت 
شــهری تقدیم شــورا کردم، 7 محور را 
بــرای فعالیت های خود در شــهر در نظر 
گرفته بودم، اظهار کرد: یکی از محورهای 
برنامه ام موضوع کارآفرینی و یکی دیگر نیز 
گردشگری بود که در موضوع گردشگری، 
شرایط کشور، برجام و کرونا موشک هایی 

قوی بر قلب گردشگری وارد کرد.
وی از عالقه و توجه اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان به موضوع مشاغل مبتنی بر 
دانش، نوآوری، خالقیت و علم سخن گفت 
و تصریح کرد: آقای دکتر خسروی به عنوان 
محور مرکز پژوهش های شورا عمر خود را 
در این مسیر صرف و از مبانی آموخته های 
خود برای کارآفرینی در شــهر اســتفاده 

کرده است.
شــهردار اصفهان ادامه داد: شهرداری و 
شورا در یک موضوع واحد با کمک همدیگر 

مســیری را آغاز کردند که اهمیت آن از 
زیرساخت های بزرگ شهری کمتر نیست، 
امروز اتفاقات بزرگی در شــهر افتاده که 
بسیاری از آنها ملموس و قابل رویت است 
اما بخش کارآفرینی مبتنــی بر دانش با 
وجود قابل مشاهده نبودن، پرشی برای یک 
جهش بزرگ است که اگر به آن توجه الزم 
صورت نگیرد منجر به پدیده ای به نام فرار 

مغزها می شود.
وی اضافه کرد: شرکت های خطرپذیر از 
8۰ سال گذشته در دنیا مطرح بوده و امروزه 
در برخی از کشورها مانند چین، آمریکا یا 
دبی جایگاه بســیار باالیی پیدا کرده و در 
اصفهان  این موضــوع باز هم مهجور باقی 
مانده بود که در این دوره مدیریت شهری 

به آن توجه شد.
نوروزی تاکید کرد: اصفهــان با دارا بودن 
دانشــگاه های متعدد، صنایع بزرگ، هنر 
و ذوق، آشنایی چندانی با این موضوعات 
ندارد، اگر خواهان استفاده از دانش جوانان، 
سرعت بخشیدن به فضای شتاب دهنده ها، 
استفاده صحیح از سرمایه های شهر هستیم 
الزم است به سمت شرکت های دانش بنیان 

و علم روز حرکت کنیم.
وی گفت: در دنیایی که ســرعت رشــد 
تکنولوژی و نوآوری بســیار زیاد است اگر 
لحظه ای از توجه به استفاده از دانش های 
جدید غفلت کنیم فاصله ما با کشورهای 
پیشرو بسیار زیاد می شود که بسیار زیان 

بخش است.
شهردار اصفهان تاکید کرد: زمانی  موضوع 
»توان 7«)توانمندسازی شــهروندان از 
طریق آموزش در حوزه کارآفرینی و مهارت 

آموزی( مطرح شد و برنامه ریزی شد تا 1۰۰ 
هزار شهروند آموزش کسب و کار ببینند، 
این کار حرکتی بســیار بزرگ و آموزشی 
بود که زیرساخت و مسیر بسیار خوبی را 

ایجاد کرد. 
وی افزود: با ســرمایه گذاری جسورانه و 
ســرمایه گذاری کارآفرینی و با استفاده 
از امکانات شــهری در کنار کســانی قرار 
می گیریم که دارای خالقیت بوده و توان 

نوآوری دارند. 
نوروزی با بیان اینکه شهرداری به عنوان 
ســرمایه گذار می تواند در کنار کســانی 
قرار بگیرد که توانایی نوآوری دارند، گفت: 
شهرداری باید این مسیر را برای همیشه 
ادامه دهد و اگر کسی ذره ای در این مسیر 
خلل وارد کند به حل مســائل اقتصادی 

کشور توجه نداشته است.
وی ادامــه داد: برنامه 14۰۵ شــهرداری 
چشم اندازی برای آینده همه کسانی است 
که قصد دارند بر کرســی خدمت به مردم 
بنشینند، بنابراین باید در بودجه ریزی ها 
به ســویی برویم که به نوآوری، خالقیت 
و تکنولوژی های نوین توجه شــده باشد 
زیرا حــرف اول را امــروز در دنیا اینگونه 

فن آوری های جدید می زند.
شــهردار اصفهان افزود: امــروز با وجود 
جوانان کارآفرین، ســاختمان جهان نما 
دیگر ســاختمان از رونق افتاده ای نیست 

و استارت آپ ها اب در آن مستقر شدند. 
وی تصریح کرد: جایگاه اینگونه ســرمایه 
گذاری های کارآفرین تــا پایان این دوره 
مدیریت شهری تقویت می شود که خدمت 
بســیار بزرگ و ماندگاری است، خدمات 

ماندگار اعضای شورای شهر فعلی در تاریخ 
شهر ثبت می شود و اینها را کسانی متوجه 
می شــوند که دارای دانش، شعور و درک 

درستی هستند.
نوروزی تاکید کرد: اگر امروز جایگاه کارهای 
دانش بنیان در کشور پایین است به دلیل 
نبودن درک درست از این موضوعات است، 
اگر خواهــان حل مشــکالت اقتصادی و 
ایجاد اشتغال هستیم باید درک درستی 
از کارهای دانش بنیان وجود داشته باشد. 

شــهردار اصفهان گفت: تــا لحظه آخر 
خدمت این دوره مدیریت شــهری خللی 
در ســرعت افتتاحیه های هر هفته وارد 
نشــده و انگیزه ای کاهش نمی یابد زیرا 
خدمت به مــردم یک وظیفه انســانی و 
اخالقی اســت و این موضــوع باید تداوم 
 داشته و کارهای زیربنایی مستحکم ادامه

 پیدا می کند.

  حمایت الزم از اکوسیستم های 
کارآفرینی امیدبخشی به جوانان 

خالق است
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
نیز در این آیین ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره دکتر شــریعتی و شهید چمران از 
اندیشمندان بزرگ کشور، اظهار کرد: یکی 
از شعارهای انتخاباتی شورای اسالمی شهر 
اصفهان در 4 سال گذشته »چهلستون شهر 
فردا« بود که یکی از ارکان مهم آن موضوع 
اکوسیستم کارآفرینی بود، این موضوع مورد 
استقبال شهروندان قرار گرفت، هیچ دوره 
مدیریتی در آینده نیز نمی تواند اکوسیستم 

کارآفرینی را نادیده بگیرد.

شرکت سرمایه  گذاری جسورانه هدهد به صورت رسمی افتتاح شد ؛  

گام دیگر مدیریت شهر برای بهبود اکوسیستم کارآفرینی 

در ادامه برنامه های »هر یکشنبه، یک افتتاح« شهرداری اصفهان، 
شرکت سرمایه  گذاری جسورانه هدهد با حضور شهردار اصفهان، 
اعضای شورای اسالمی شهر، فعاالن اقتصادی و کارآفرینان به 
صورت رسمی افتتاح شد. شرکت سرمایه  گذاری جسورانه هدهد 
به منظور مشارکت در طرح  های فناورانه و نوآورانه با سرمایه 

 گذاری بالغ بر ۷0 میلیارد ریال فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

      شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد حاصل تالش گروهی از سرمایه گذاران است که باور دارند ظرفیت های فراوانی برای خلق شرکت های شاخص و سرآمد وجود دارد

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اصفهان ُقطب  تولیدات دامی کشور
مدیرکل جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: اســتان اصفهان دارای بیش از هفت 
میلیون و 8۰۰ هزار راس انواع دام است که این خطه را به یکی از قطب های تولید 

فرآورده های دامی در کشور تبدیل کرده است.
مهرداد مرادمند مدیرکل جهاد کشاورزی اصفهان گفت: اصفهان جزو استان هایی 
است که نقش ویژه ای از نظر مقدار و کیفیت محصول و میزان اشتغال در پررنگ 
کردن تولیدات محصوالت صنعت دام و طیور کشور داشته است ، استان اصفهان 
یکی از قطب های تولیدات دامی کشور و با ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مرغداری صنعتی، 
17 کشتارگاه طیور و ۳۳ کشــتارگاه دام و بیش از 1۰ هزار مرکز بسته بندی و 

فرآورده های خام دامی دارای ظرفیت مناسب در این بخش اقتصادی است.
او افزود: این استان دارای بیش از هفت میلیون و 8۰۰ هزار راس انواع دام است که 
این خطه را به یکی از قطب های تولید فرآورده های دامی در کشور تبدیل کرده 
است. مرادمند گفت: اصفهان رتبه نخست تولید گوشت مرغ و بوقلمون، رتبه چهارم 
تولید گوشت قرمز، رتبه دوم تولید تخم مرغ و رتبه اول تولید شیر خام و رتبه چهارم 

تولید عسل کشور را داراست.
مدیرکل جهاد کشاورزی اصفهان  ادامه داد: استان اصفهان با تولید سالیانه ۵/1 
میلیون تن شیر خام رتبه نخست تولید شیر کشور و با تولید ۲۰۵ هزار تن، رتبه 
دوم تولید مرغ و با تولید 1۰۵ هزار تن تخم مرغ مقام دوم تولید تخم مرغ کشور را 
دارد. او  به رتبه چهارم تولید عسل استان در کشور اشاره کرد و گفت: اصفهان ُرتبه 
نخست تولید گوشت بوقلمون و رتبه نخست تولید گوشت شترمرغ را دارد و در 

سرجمع تولید محصوالت پروتیینی کشور رتبه اول را داراست. 

 بروزرسانی شبکه 
در محل زیرگذر شهید سلیمانی

در راســتای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات 
بهینه سازی تجهیزات و زیرساخت های مخابراتی 
به منظور برگرداندن عملیات کابل برگردان در 

محل اجرای پروژه زیرگذر شهید سلیمانی صورت خواهد پذیرفت.
 در اثر این عملیات ارتباطات مخابراتی در محدوده بلوار شهید  خادمی، 
بلوار قطب راوندی )حــد فاصل  میدان ولیعصر  )عج( تا بیمارســتان  
شهید بهشتی (، بلوار شهدای نوش آباد  و بلوار شهید مطهری از تاریخ 

۲ /4 /14۰۰ تا  14 /4 /14۰۰  با قطعی و اختالالتی مواجه  خواهد بود.

کاهش آمار پرواز های ورودی و خروجی 
فرودگاه اصفهان

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان گفت: با کاهش 
4۰ درصدی مسافر در حمل و نقل هوایی استان مواجه 

هستیم.
حسن امجدی مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان،  اظهار کرد: یکی از پیامد های 
منفی شیوع ویروس کرونا در کشور کاهش درآمد های هوانوردی و غیر هوانوردی 
فرودگاه ها به دلیل کاهش تعداد پرواز و تعداد مسافرین بود که فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان نیز از این امر مستثنی نبود، به طوری که در سال 1۳۹۹ 
تنها 1۰8۳۳۰۵ مسافر در این فرودگاه اعزام و پذیرش شدند که نسبت به سال 
1۳۹8 کاهش 4۰ درصدی را به دنبال داشــته است. او  همچنین به کاهش 1۶ 
درصدی آمار پرواز های ورودی و خروجی فرودگاه در 1۲ ماهه سال ۹۹ نسبت به 
مدت مشابه در سال ۹8 اشاره کرد و افزود: لغو اکثر پرواز های بین المللی، کاهش 
پرواز های داخلی، تحمیل هزینه های مقابله با کرونا از قبیل مواد ضد عفونی کننده 
و هزینه های مازاد وارده به فرودگاه اصفهان در زمان شیوع ویروس کرونا بوده است.

گــــزارش

ارتباطـــات

حمل و نقل

عمارت عالی قاپو در عهد قدیم
برگرفته از کتاب »میراث اصفهان - قاجار تا پهلوی به روایت تصویر«

اصفهان
قدیم

رویـــداد

دانشگاه اصفهان میزبان جشنواره علمی و فرهنگی اصفهان _ سن پترزبورگ
مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان 
از تقویت روابط خواهرخواندگی اصفهان – سن پترزبورگ با 

برگزاری جشنواره علمی و فرهنگی خبر داد.

ســید کمیل طیبی با اعالم این خبر، اظهار کرد: دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه سن 
پترزبورگ، شــهرداری اصفهان، کنســولگری روسیه در اصفهان، اســتانداری شهر سن 
پترزبورگ، باشگاه ســپاهان اصفهان و بخش خصوصی اقدام به برگزاری اولین جشنواره 
علمی فرهنگی اصفهان-سن پترزبورگ می کند. این برنامه در روزهای یکم و دوم تیرماه در 
قالب سخنرانی های مسئوالن شهری و دانشگاهی، وبینار خواهرخواندگی، نمایشگاه عکس 
سن پترزبورگ، نمایش فیلم و فعالیت های دیگر به منظور توسعه روابط خواهر خواندگی 
برگزار می شود.  وی افزود: برگزاری جشنواره اصفهان-ســن پترزبورگ به منظور تقویت 
خواهرخواندگی میان این دو شهر و با هدف توسعه روابط دانشگاهی اتفاق می افتد. فعالیت های 
علمی پژوهشی تحت محورهایی مانند توسعه شــهری، روابط اجتماعی فرهنگی، حتی 
الگوسازی برای روابط اقتصادی در چارچوب روابط علمی بین دو دانشگاه شکل می گیرد. هر دو 
دانشگاه اصفهان و سن پترزبورگ عالقه مند و مصمم هستند که در این زمینه ها تعامل بیشتر و 
همکاری موثرتری با یکدیگر داشته باشند. همکاری در توسعه آموزش زبان روسی در دانشگاه 

اصفهان و همچنین توسعه زبان فارسی در دانشگاه سن پترزبورگ و اجرای پروژه های مشترک 
با توجه به نیازهای توسعه شهری و تحکیم روابط از جمله برنامه های آتی برای همکاری های 

طرفین است که نقطه آغازین آن در این جشنواره رقم می خورد.
مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان، ادامه داد: برقراری روابط عمیق تر 
دانشگاه های دو شهر با یکدیگر منجر به توسعه روابط علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
... می شود که به عنوان نمونه می توان به طرح شهروند دیپلمات که به ابتکار شهرداری اصفهان 
و با هدف توسعه ارتباطات اصفهان با شهرهای خواهرخوانده از جمله سنت پترزبورگ انجام 
شده است، اشاره کرد.  از جمله برنامه های دیگری که در این دو روز اجرا خواهد شد افتتاح میز 
سن پترزبورگ در اصفهان و افتتاح مرکز روسی »روسکی میر« در دانشگاه اصفهان با هدف 
آموزش زبان روسی در دانشگاه و جامعه است. بخشی از این مراسم اختصاص به نمایشگاه 
عکس از سن پترزبورگ دارد که با حمایت سرکنسولگری روسیه در اصفهان انجام می شود. 
موارد اشاره شده به زمینه های همکاری تنگاتنگ کنسرسیوم دانشگاه های اصفهان و سن 
پترزبورگ و دو شهر با یکدیگر کمک می کند. این تجربه را اصفهان پیش تر با فرایبورگ آلمان 
نیز داشت، زمانی که توسعه روابط علمی قوی به پیاده سازی اهداف خواهر خواندگی کمک 
کند، این یک رابطه تعاملی است، به عبارتی دیگر توسعه روابط دانشگاهی باعث تعامل بیش 

تر بین سازمان های دو شهر می شود.

ایرنا
خـــبــــر

اخبار اصفهان
خـــبــــر

باشگاه خبرنگاران
خـــبــــر



رونمایی واکسن اسپوتنیک ایرانی، به زودی
 وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه روز سه شنبه واکسن پاستور اجازه مصرف اضطراری می گیرد، گفت: روز شنبه با حضور 
سفیر ایران در روسیه از واکسن اسپوتنیک ایرانی رونمایی می شود. سعید نمک در حاشیه جلسه ستاد مقابله و پیشگیری از کرونا گلستان 
اظهارکرد: امروز در شرایطی هستیم که دولت بعدی دغدغه واکسن نخواهد داشــت و تا پاییز عالوه بر نیاز داخل صادرکننده واکسن کرونا 
هم هستیم.وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: مجموعه واکسن برکت راه افتاده و اولین محموله تولید انبوه خود را تحویل 
خواهد داد.نمکی با بیان اینکه روز سه شنبه واکسن پاستور اجازه مصرف اضطراری می گیرد، گفت: در صورتی که واکسن آستارازنکا روی 
گونه آفریقایی ۱۱ درصد اثر داشته اما واکسن پاستور ۶۲ درصد اثرگذاری دارد.وی همچنین گفت: روز شنبه با حضور سفیر ایران در روسیه 

واکسن اسپوتنیک ایرانی رونمایی می شود.
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بی ام کرد: روز یکشنبه مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن سپاه آغاز خواهد شد و همچنین واکسن 
رازی فاز اول خود را طی کرده و فاز دوم آن در حال اتمام است.نمکی اضافه کرد: واکسن سیناژن فاز دوم خود را طی کرده و به طور همزمان 

چند پلت فرم را با هم ادامه می دهیم.
وی گفت: بعد از زدن واکسن به گروه های باالتر از ۶۰ سال و بیماران خاص و صعب العالج تا پایان شهریورماه واکسیناسیون نیروهای نظامی، 

انتظامی و افراد پرریسک آغاز خواهد شد و امیدواریم تا پایان پاییز کل جمعیت هدف واکسینه شوند و زنجیره انتقال قطع شود.

زمان مراجعه برای تزریق دوز دوم واکسن کووید ۱۹ اعالم می شود
زمان مراجعه برای تزریق دوز دوم واکسن کووید۱۹ از طریق پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نشانی اینترنتی 

www.behdasht.gov.ir و همچنین پیامک اطالع رسانی می شود.
مرکز روابط عمومی و اطالع  رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه  ای اعالم  کرد، افرادی که اولین واکسن کووید ۱۹ را 

دریافت کرده اند، تا قبل از دریافت پیامک و یا اطالعیه رسمی وزارت بهداشت از مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی خودداری کنند.  
همچنین، در این اطالعیه با اشاره به تامین و توزیع واکسن مورد نیاز در روزهای اخیر، خاطرنشان شده که تاخیر چند روزه حتی تا چند هفته و 

برای برخی از واکسن ها تا چند ماه، تاثیر منفی در اثربخشی و ایمنی زایی واکسن نخواهد داشت.
 طی روزهای اخیر برخی شهروندان که پس از تزریق دوز اول واکسن کرونا، تزریق دوز دوم آنها به تاخیر افتاده، پرسش های را در این خصوص 

مطرح و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند.
این درحالیست که دکتر مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا روز  یکشنبه تصریح کرد: تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا عارضه ای 

ایجاد نمی کند، اما باید پس از دسترسی به واکسن، دوز دوم حتما تزریق شود.
براساس وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۵۱ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۹۱۹ هزار و ۵۵۷ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و 

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۸ دوز رسید.
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 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تشریح 
مراقبت های الزم پس از دریافت واکسن کرونا، گفت: تا زمانی که 
۷0 درصد جمعیت کشور واکسینه نشده باشند، تمام افراد جامعه 
حتی کسانی که واکسن زده اند، باید پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کنند.

ایرنا
گزارش
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 دکتر پیام طبرسی  با اشاره به 
این که افــراد دو هفته پس از 
دریافت دوز دوم واکسن ایمنی 
الزم را پیدا می کنند، افزود: تا 
زمانی که ۷۰ درصد جمعیت 
کشور واکسینه نشده باشند، 
همچون تمامی افراد جامعه حتی کسانی 
که واکسن زدند باید پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنند.
متخصص بیماری های عفونی، فلوشــیپ 
عفونت در نقص سیستم ایمنی تاکید کرد:  
تا وقتــی که واکسیناســیون ۷۰ درصدی 
جمعیت کشــور انجام نشــده کسانی که 
واکسینه شدند نباید در محل های عمومی 
پرازدحام و  فضاهای مسقف و وسایل نقلیه 
عمومی مثل مترو و تاکسی ماسک خود را 
بردارند یا آزادانه و بدون توجه به محدودیت 
ها و پروتکل های بهداشتی به مسافرت رفته 

یا در مهمانی شرکت کنند.
افراد واکسینه شــده همچنان باید 

ماسک بزنند
طبرســی با اشــاره به اینکه ویروس کرونا 
همچنان در گردش است و فرد واکسینه شده 
امکان دارد به کرونا مبتال شود، خاطرنشان 
کرد: برخی سالمندان پس از دریافت دوز اول 
واکسن تصور می کنند که ایمنی پیدا کرده 
اند و در تجمعات و مهمانی ها شــرکت می 
کنند که متاسفانه ممکن است باعث ابتالی 

آنها به بیماری کرونا شود.
فلوشــیپ عفونت در نقص سیستم ایمنی 
افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از افرادی 
که دوز اول واکسن را دریافت کردند دچار 
بیماری شده و در بیمارســتان ها بستری 
هستند. این امر نشــان می دهد تا وقتی ۲ 
هفته از تزریق دوز دوم واکســن کووید ۱۹ 
نگذشته باشد، ایمنی الزم در بدن ما ایجاد 

نمی شود.
این استاد دانشــگاه تاکید کرد: زمانی می 
توانیم در جامعه به شرایط معمول و عادی 
بازگردیم که ۷۰ درصد جمعیت واکسینه 
شده باشند و تا آن مرحله هنوز فاصله داریم. 
بنابراین کماکان رعایت نکات بهداشتی برای 
همه افراد حتی کسانی که واکسن دریافت 

کردند، الزامی است.
مصرف اغلب داروها با تزریق واکسن 

ممانعتی ندارد
این متخصــص بیمــاری هــای عفونی 
خاطرنشان کرد: در فرد واکسینه شده مصرف 
داروهایی که از قبل توسط پزشک معالج وی 
تجویز شده ممنوعیتی ندارد و به غیر از برخی 
داروها که باعث سرکوب سیستم ایمنی و در 

نتیجه عدم پاســخگویی واکسن می شود، 
همچنان افراد می توانند داروهای قبلی خود 

را مصرف کنند.
وی داروهایی نظیر متوتروکسات یا دوزهای 
باالی کورتون را از جمله داروهایی بیان کرد 
که باعث عدم پاسخگویی مناسب واکسن 

می شوند.
طبرســی گفت: افرادی که ایــن داروها را 
مصرف می کنند با مشــورت و هماهنگی 
پزشک معالج خود می توانند مدتی قبل و 
بعد از تزریق واکسن این داروها را قطع کنند 
تا واکسن اثربخشی الزم را داشته باشد، اما 
در سایر موارد  داروهای تجویز شده توسط 

پزشکان ممانعتی با تزریق واکسن ندارد.
عوارض ناشی از تزریق واکسن

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
کســانی که پس از تزریق واکســن دچار 
عوارضی نظیر بدن درد و تب می شــوند در 
صورتی که عوارض آنها خفیف باشــد بهتر 
است تحمل کرده و دارویی مصرف نکنند. اما 
اگر تب و درد عضالنی و استخوانی آنها شدید 
است می توانند از مسکن استفاده کنند، که 

بهتر است استامینوفن مصرف کنند.
این فلوشیپ عفونت در نقص سیستم ایمنی 
در ادامه تاکید کرد: افراد پس از واکســینه 
شــدن نیز باید پروتکل های بهداشــتی را 
همچون گذشته کامل و جدی رعایت کنند. 
به گفته مرکز CDC آمریکا همه افرادی که 
هر دو دوز واکســن را دریافت کردند وقتی 
در کنار هم در خانواده قرار دارند می توانند 
ماسک خود را بردارند. ما هنوز به آن مرحله 
نرســیده ایم، بنابراین همچنان استفاده از 

ماسک ضروری است.
طبرسی به افراد واکسینه شده توصیه کرد: 
پس از دریافت واکسن مصرف مایعات کافی 
توصیه می شود تا در صورت ضعف و بیحالی 
مشــکلی برای افراد ایجاد نشــود. معموال 
عوارض گوارشــی کمتر مشاهده می شود، 
اما اگر فردی پس از تلقیح واکسن کرونا دچار 
حالت تهوع شدید بود می تواند از داروهای 

ضد تهوع مثل اندونســترون یا دیمیترون 
استفاده کند.

این متخصص بیماری های عفونی استحمام 
پس از تزریق واکسن را بدون مانع برشمرد 
و گفت: استحمام هیچ ممانعتی ندارد و افراد 

می توانند با خیال راحت حمام کنند.
اســتاد تمــام دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهیدبهشتی، درد محل تزریق را یکی دیگر 
از عوارض ناشی از واکسن عنوان کرد و افزود: 
درد محل تزریق واکســن در روزهای اولیه 
کامال عادی است و به تدریج رفع می شود، اما 
در موارد بسیار نادر ممکن است ورم و آبسه 
یا هماتوم در محل تزریق واکسن مشاهده 
شــود. در این صورت می توان تا ۴۸ ساعت 
کمپرس سرد و گرم محل تزریق را انجام داد 
و در صورت بهبود نیافتن، بزرگتر و شدیدتر 
شدن ورم و درد و ایجاد تب به پزشک مراجعه 

کنند.
بیماری کووید ۱۹ با رعایت پروتکل های 

بهداشتی قابل پیشگیری است
طبرسی با اشــاره به این که فعال در شرایط 
حساســی قرار داریم، گفت: بیماری کرونا 
امروزه قابل پیشگیری است. تمام افراد جامعه 
برای حفظ سالمت خود و عزیزانشان باید 
پروتکل های بهداشــتی، فاصله گذاری و 
محدودیت های اعمال شده را رعایت کنند تا 
واکسیناسیون به طور عمومی در جامعه انجام 

شود و از شر بیماری رها شویم .
این استاد دانشگاه در خاتمه سخنان خود 
تاکید کرد: تا زمانی که واکسیناسیون عمومی 
انجام نشده اســت رعایت نکات بهداشتی 
بســیار ضرورت دارد. گرچه در حال حاضر 
آمار بیماران کاهش یافته است، اما درصورت 
رعایت نشــدن پروتکل های بهداشــتی و 
محدودیت ها ممکن است وارد پیک بعدی 

شویم.
رعایت پروتکل های سه گانه برای تمام 

افراد جامعه الزامی است 
دکتر مصطفی علوی مقدم متخصص عفونی 
و فلوشــیپ آلرژی ایمونولــوژی بالینی و 

فلوشیپ طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی نیز در این خصوص تاکید کرد: 
رعایت پروتکل های سه گانه بهداشتی شامل 
شست و شوی مکرر دست، ماسک و فاصله 
گذاری اجتماعی هنوز بــرای تمامی افراد 
جامعه، چه به کووید ۱۹ مبتال شده باشد یا 
نشده باشند و چه واکسن تزریق کرده باشند 

یا نه الزامی است.
وی خاطرنشان کرد: این تصور که فرد مبتال 
به بیماری کرونا پــس از بهبودی مجددا به 
این بیماری مبتال نمی شود اشتباه است. به 
تمامی افراد اعم از پرخطر یا کم خطر پس 
از بهبودی از کرونا و واکسینه شدن توصیه 
اکید می کنیم که حتما رعایت پروتکل های 
بهداشتی سه گانه و تغذیه را انجام دهند؛ زیرا 
ممکن است که به فرم خفیف بیماری مبتال 
شده و بدون آن که متوجه شود به دیگران 

منتقل کند.
علوی توصیه کرد: پس از تزریق واکســن، 
برای احتیاط بیشــتر، افــراد باید در محل 
واکسیناســیون به مدت ۱۵ دقیقه بمانند. 
در صورت وجود سابقه واکنش های آلرژیک 
از جمله آلــرژی غذایــی، واکنش به نیش 
حشرات، آلرژی دارویی و نظایر آن فرد ۳۰ 
دقیقه پس از تزریق واکســن باید در محل 

واکسیناسیون بماند.
این عضو هیات علمی دانشگاه عوارض شایع 
بعد از واکسیناسیون را شامل درد، قرمزی 
یا تورم محل تزریق، احساس سنگینی در 
بازو، احساس خستگی، سردرد، تب و درد 
عضالنی یا عالیمی شبیه آنفلوانزای خفیف 
برشــمرد که در طول یک تا دو روز بهبود 

می یابد.
وی گفت: اگر بعد از تزریق واکســن، عالیم 
بیماری شدید نظیر سردرد شدید، درد شکم، 
عالیم عصبی یا هر عالمت ناتوان کننده  دیگر 
بروز کرد یا عالیم خفیف بیش از سه یا چهار 
روز ادامه داشت باید به پزشک مراجعه شود؛ 
زیرا احتمال دارد بیماری همزمان دیگری 

وجود داشته باشد.

مراقبت های الزم پس از دریافت واکسن کرونا
دانستنی هایی درباره ضد آفتاب ها

عضو انجمن علمی پوســت گفت: افراد بویژه در فصل تابســتان که بیشتر از 
ضدآفتاب ها استفاده کرده و سعی می کنند در ساعات آفتابی کمتر در بیرون 
از منزل حضور داشــته باشند، باید مصرف غذاهای سرشــار از ویتامین D را 

افزایش دهند.
دکتر قیومی اظهار کرد: نور خورشید جریان خون را افزایش داده و فشار خون 

را کاهش می دهد و در خون سازی نیز نقش بسزایی دارد.
او با بیان اینکه یکی از تاثیرات آفتاب بر بدن انسان سنتز ویتامین D است و این 
اتفاق در پوست صورت می گیرد، افزود: از طرفی نور خورشید اثرات نامطلوبی 
نیز دارد که این اثرات ناشی از وجود اشعه UV در این نور است. این اشعه از سه 
قسمت تشکیل شده است که شامل UVA و   UVBو UVC است. خوشبختانه 
 UVB  و UVA به دلیل وجود الیه اوزون به سطح زمین نمی رسد، اما UVC اشعه

به سطح زمین می رسند و وارد پوست انسان می شوند.
عضو انجمن علمی پوست، مو و لیزر ایران، آمریکا و اروپا، در ادامه به اثرات کوتاه 
مدت و بلند مدت اشعه نور خورشید بر پوست پرداخت و افزود: اثرات کوتاه مدت 
شامل کم آبی، قرمزی و آفتاب سوختگی و اثرات بلند مدت شامل حساسیت به 
آفتاب، سرطان های پوست، ضخیم شدن پوست، خشکی بیش از حد، لک ها و 

چروک های پوستی است.
او بیان کرد: بر این اساس، قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید عالوه 
بر اینکه در کوتاه مدت موجب سوختگی و آفتاب سوختگی و لک های صورت 
می شود، در طوالنی مدت باعث ایجاد ســرطان های پوستی و پیری پوست 
خواهد شد. استفاده از ضدآفتاب ها به صورت منظم و مستمر عالوه بر محافظت 
از پوست در مقابل آفتاب سوختگی موجب می شود تا در طوالنی مدت بتوانیم 
از بروز سرطان های پوستی و پیری پوســت جلوگیری کنیم، البته با مصرف 
منظم ضدآفتاب ممکن است ســطح ویتامین D در بدن کاهش پیدا کند که 

می توان این کمبود را مصرف مکمل ها از قبیل قرص ویتامین D جبران کرد.
وی در ادامه درخصوص اشعه های UVA و  UVB، اظهار کرد: اشعه UVB موجب 
آفتاب سوختگی می شود، اما نفوذ موثری در داخل پوست ندارد و در واقع اثرات 
کوتاه مدتی که شامل آفتاب سوختگی است را در پوست انسان ایجاد می کند 
اما اشعه UVA نفوذ بیشتری در پوست دارد و در طوالنی مدت منجر به عوارض 
بلندمدتی خواهد شد که شامل چروک و لک های پوستی و ایجاد سرطان های 

پوستی می شود.
دکتر قیومی در خصوص شدت اشعه UV نیز گفت: شدت اشعه UVB در ماه 
های گرم سال به مراتب بیشتر است پس انسان در فصل تابستان از نظر آفتاب 
سوختگی در معرض ریسک بیشتری قرار داشته و باید استفاده از ضدآفتاب را 
جدی تر بگیرد، اما شدت اشعه UVA در تمام فصول سال یکسان است پس اشعه   
UVA  همان قدر که در فصل بهار موجب چروک صورت می شود در زمستان 
نیز به همین منوال است و به همین دلیل است که توصیه می شود استفاده از 
ضدآفتاب در تمام فصول سال انجام شــود چرا که اشعه UVA در تمام فصول 

به میزان یکسان وارد پوست شده و اثرات طوالنی مدتی را برجای می گذارد.
چه زمانی ضد آفتاب بزنیم؟

وی ادامه داد: همچنین میزان شدت اشعه UVB در ساعات گرم روز بیشتر بوده 
و باید نکات حفاظتی را در ساعات بین ۱۰ صبح تا چهار عصر برای جلوگیری 
از آفتاب سوختگی بیشتر رعایت کنیم اما شدت اشــعه UVA در تمام طول 
روز یکسان است و به همان میزان که اشعه UVA در ابتدای صبح وارد پوست 
می شود به همان میزان هم در نیمه و پایان روز به پوست وارد شده و در نتیجه 

توصیه می شود که استفاده از ضدآفتاب ها در تمام طول روز انجام شود.
این پزشک متخصص پوست، مو و زیبایی در ادامه با اشاره به اینکه ویتامین D با 
جذب اشعه UVB در بدن ساخته می شود، افزود: اگر هر فردی دو الی سه بار در 
هر هفته به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه کل صورت و دست ها از آرنج به پائین را در 
معرض اشعه نور خورشید قرار دهد، میزان کافی از ویتامین D در بدن او ساخته 
می شود. البته سنتز ویتامین D وابسته به نور خورشید نیست. از طرفی بخشی 
از نیاز بدن به این ویتامین از طریق خوراکی در غذاهایی شامل ماهی سالمون، 
قارچ، میوه ها، شیر و لبنیات که سرشار از این نوع ویتامین هستند، باید تامین 
شود. افراد بویژه در فصل تابستان که بیشتر از ضدآفتاب ها استفاده کرده و سعی 
می کنند در ساعات آفتابی کمتر در بیرون از منزل حضور داشته باشند، باید 

مصرف غذاهای سرشار از ویتامین D را افزایش دهند.

گزارش

کسانی که پس از 
تزریق واکسن دچار 
عوارضی نظیر بدن 

درد و تب می شوند در 
صورتی که عوارض آنها 
خفیف باشد بهتر است 

تحمل کرده و دارویی 
مصرف نکنند. اما اگر 
تب و درد عضالنی و 

استخوانی آنها شدید 
است می توانند از 

مسکن استفاده 
کنند، که بهتر است 
استامینوفن مصرف 

کنند.

سبک زندگی

رگهای واریسی به علت جریان خون ناکافی 
در پا و ساق پا، بزرگ شده ایجاد می شوند. 
در اغلب موارد، رگ های واریسی رنگ ناخوشایندی دارند و 
به مانند برآمدگی هایی در ناحیه آسیب دیده ظاهر می شوند. 
ناراحتی به شکل درد، تیر کشیدن یا خارش نیز ممکن است 
همراه با وریدهای واریسی باشد. کنترل وزن و ورزش کردن 
برای کنترل و جلوگیری از رگ های واریســی مفید هستند. 
ورزش آرام باعث افزایش گردش خون می شود که می تواند درد 
و ظهور ورید واریسی را کاهش دهد. تمام تمرینات باید به آرامی 
انجام شوند و در صورت ایجاد درد و یا ناراحتی بالفاصله متوقف 
شوند. همچنین پس از انجام تمرین، باال بردن و استراحت دادن 

به پاها امری مهم است.
در این مقاله چندین ورزش موثر در پیشــگیری از واریس پا معرفی و 

توضیح داده خواهد شد.
تمرینات

اگر قبال رگهای واریسی داشته اید و نمی خواهید آنها بدتر شوند، پس 
جا دادن این تمرینات در میان کار و فعالیت روزانه تان، برای شما مفید 

خواهد بود.
پیاده روی

راه رفتن برای جلوگیری از وریدهای واریسی حیاتی است! پیاده روی 

باعث می شود ماهیچه  ساق پاها منقبض و ریلکس شوند و به باال آمدن 
خون از پاها کمک می کند.

اگر در دفتر کار می کنید، تالش های ویژه ای را برای پیاده روی بیشتر 
انجام دهید، مسیر طوالنی را برای رفتن به دستشویی بروید، به جای 
ایمیل دادن به نزد همکاران خود بروید یا ســعی کنید یک پیاده روی 
سریع ۱۰ دقیقه ای را در زمان استراحت خود انجام دهید. در صورتی 
که با هواپیما یا قطار زیاد مسافرت می کنید، هر ۱ ساعت یا بیشتر برای 
پیاده روی سریع در راهرو از جای خود برخیزید. در صورتی که رانندگی 
می کنید سعی کنید به طور مرتب توقف کنید از ماشین بیرون بیایید و 

پاها را کشش دهید.
باال آوردن پاشنه و پنجه

اینها تمرینات بسیار ساده ای هستند که هنگام نشستن می توان انجام 
داد، پس برای کارکنان اداری عالی است، اما برای افرادی که زمان زیادی 

را در هواپیما یا قطار صرف می کنند نیز عالی است.
کف پای خود را صاف روی زمین قرار داده و شروع کنید. سپس به آرامی 
انگشتان پای خود را باال ببرید تا ماهیچه ی ساق پاهایتان کشیده شود. 
سپس انگشتان را روی زمین پایین بیاورید و پاشنه های پا را بلند کنید. 
این حرکات جنباننده را به مدت چند دقیقه تا آنجا که می توانید انجام 

دهید.
دویدن با گام های تند

این در واقع حرکتی نیســت که بتوانید در هنگام کار انجام دهید، اما 
مطمئنا تمرینی است که می توانید صبح یا عصر در فضای بیرون انجام 
دهید. دویدن به ضربه  زدن ناگهانی به گردش خون شما و به پمپ شدن 
خون از پاها به سمت باال کمک می کند، سموم را دفع می کند و به قلب 
تمرین می دهد. قلب قوی تر باعث تقویت کلی گردش خون در طول روز 
می شود!الزم نیست تمام زمان صبح یا عصر خود را برای این کار بگذارید، 
فقط ۲۰ دقیقه آهسته دویدن می تواند همه چیز را به حرکت در آورده و 

باعث بهبود تناسب اندام شما شود.
یوگا

اگر دویدن واقعا آن چیزی نباشد که می خواهید، ممکن است یوگا برایتان 
کمی جذاب تر باشد. این می تواند به کشش عضالت کمک کند، که اگر 
پس از یک روز نشستن پای شــما احساس سفتی می کند این تمرین 

عالی است.
کوهنوردی 

اگر شما به دنبال یک تمرین ســاده برای انجام دادن در خانه هستید، 
کوهنوردی انتخاب خوبی اســت. با حالت پالنک شروع کنید، یکی از 
زانوهایتان را به سمت قفسه ی سینه بکشید، سپس برگردید و همین کار 

را با پای دیگر انجام دهید.
سرعت را برای تمرین ســخت تر باال ببرید. شما ممکن است بخواهید 
این تمرین را با تمرینات استقامتی دیگر خود برای تمرین طوالنی تر 

ترکیب کنید.
تمرین پدال پا یا دوچرخه

به سمت کمر دراز بکشید، پاهای خود را در هوا نگه دارید و آنها را از زانو 
خم کنید. به آرامی شروع به پدال زدن کنید، گویی در حال دوچرخه 
سواری هستید. شما همچنین می توانید همین حرکت را با یک پا انجام 

دهید و بین ست ها پاها را عوض کنید.
باال آوردن پا

برخالف تمرین باال آوردن پا که معموال در باشگاه ورزشی انجام می شود 
و برای تقویت عضالت داخل و خارج ران طراحی شده است، این تمرین 
برای افزایش جریان خون در کل پا و جلوگیری از وریدهای واریســی 
طراحی شده است. روی زمین دراز بکشید و برای کاهش فشار به کمر 
خود، دو دست خود را زیر باسن خود قرار دهید، یک پا را در یک زمان 
بلند کنید و آن را باال نگه دارید و عمود بر زمین قرار دهید، شکل L ایجاد 
کنید. پای خود را در این حالت نگه دارید تا جایی که پایین آمدن خون از 
پا، ساق پا و ران پا را احساس کنید. سپس همین کار را با پای دیگر انجام 
دهید.برای تکمیل تمرین، حرکت را تکرار کنید، هنوز هم دراز کشیده 
باشید، اما این بار در برابر یک دیوار. هر دو پای خود را همزمان باال بیاورید، 
دوباره شکل L ایجاد کنید و به دیوار تکیه دهید، تا زمانی که احساس 

گردش خون بهتر در پاها داشته باشید.
www.carolinavascular.com 

ورزش هایی برای جلوگیری و کاهش رگ های واریسی

پریسا جمدی
مترجم

اولویت با واکسینه 
کردن بزرگساالن 

است
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران در رابطه با واکسینه کردن 
کــودکان، گفــت: رازی برای 
واکسیناســیون کودکان حتما 
برنامه خواهد داشت، البته برکت 
هم همینطور است، اما فعال باالی 
۱۸ ساله ها اولویت اول هستند 
و واکسن سازهای ایرانی حتما 

برای آن برنامه خواهند داشت.
»جلیل کوهپایــه زاده« رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی ایران و 
عضو ستاد مقابله با کرونای استان 
تهران،  در مــورد آخرین اخبار 
تولید واکســن رازی کوپارس 
بیان کــرد: واکســن رازی در 
حال حاضر در مرحلــه ی دوم 
مداخالت انســانی قرار دارد که 
در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد 
نفرات مورد نیاز که حدود ۵۰۰ 
نفر بودنــد، در مرحلــه ی دوم 

واکسینه شدند.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود 
تا اواخــر تیرماه ایــن مرحله به 
پایان برسد، اگر این اتفاق بیفتد، 
طبق تحلیل هایی که از نتایج به 
دســت می آید برای ۱۵۰ نفر از 
این ۵۰۰ نفری که در این مرحله 
هستند، یک تحلیل میانی انجام 
می شود که اگر این تحلیل پاسخ 
قابل اعتنا و قابــل قبولی از نظر 
علمی داشته باشــد، انشااهلل با 
مجوز ســازمان غذا دارو فاز سه 

زودتر شروع شود.
کوهپایه زاده افزود: همچنین بعد 
از آن هم فاز اضطراری با جمعیت 
بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد تا به 

تولید انبوه واکسن برسیم.
وی با اشاره به اینکه در فازهای 
جلوتر محدودیت ها کم تر خواهد 
شد و برخی بیماران هم می توانند 
در مطالعه شــرکت کنند، بیان 
کرد: برای مراحــل این مطالعه 
محدودیت های خاصی در نظر 
گرفته شده اســت، در فاز یک 
محدودیت  خیلی باال اســت، در 
فاز دو محدودیت  کم تر می شود 
و شرایط در فاز سوم تقریبا شبیه 
به جامعه خواهد شــد که نهایتا 
هم باید واکســن به تمام جامعه 

تزریق شود.
کوهپایه زاه افــزود: البته این ها 
برای افراد باالی ۱۸ سال است، 
چون افــراد زیر ۱۸ ســال یک 
مداخله  و بررسی های خاص دیگر 
نیاز دارد، اما بــه طور مثال یک 
فرد دیابتی در فاز یک نمی تواند 
مورد تزریق قرار گیرد و در فاز دو 
و سوم بســته به نوع دیابت فرد 

تزریق انجام می شود.
وی گفــت: در واقــع هــر چه 
به مراحــل پایانــی نزدیک تر 
می شــویم تزریق روی جامعه 
عام تری انجام می شــود، اما این 
مطالعه  روی بیماران خاص و نادر 
انجام نمی شود چون آنها شرایط 
خاص خودشان را دارند، افرادی 
با ایمنی های خاص هســتند و 
بعضی از آنها اصال شــاید نباید 
واکســنی تزریق کنند، طبیعتاً 
این واکســن ها را برای جمعیت 
عام جوامع درست می کنند، اما با 
مالحظاتی در بیماران خاص هم، 

قابل استفاده خواهد بود.
کوهپایه زاده  در رابطه با واکسینه 
کردن کودکان، ادامه داد: رازی 
برای واکسیناســیون کودکان 
حتما برنامه خواهد داشت، البته 
برکت هم همینطور اســت، اما 
فعال باالی ۱۸ ساله ها اولویت اول 
هستند و واکسن سازهای ایرانی 
حتما بــرای آن برنامه خواهند 

داشت.
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Freight train service between 
Islamic Republic of Iran and 
Pakistan which halted after a 
train derailed in south western 
Balochistan Province, Pakistan, 
two days ago has been restored.  
At least six bogies of the freight 
train which was on its way to 
Quetta from Zahedan derailed 
Saturday near Dalbandin in 
the Chagai district.No one 
was injured in the incident, 
Pakistan Railways said.The 
poor condition of the Quetta-
Taftan railway section has 
caused many such incidents in 

the past and needs immediate 
repair.
The freight train mostly 
carries cement, chemicals, and 
petrochemicals from Iran to 
Pakistan and some food and 
agricultural products to Iran.
Quetta-Taftan Railway route 
is one of four main railway 
routes in Pakistan, operated 
and maintained by Pakistan 
Railways. The line begins from 
Quetta Station and ends at 
Koh-e-Taftan Station.The total 
length of this railway line is 325 
kilometers. 

Exports of 
dried fruits, 
nuts up 36% 
in 2 months 
yr/yr
The value of the 
Iranian exports of 
dried fruits, nuts and 
seeds in the first two 
months of the current 
Iranian calendar 
year (March 21-May 
21) increased by 36 
percent compared to 
the same period last 
year, a senior official at 
Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) 
said.
According to 
Mahmoud Bazari, 
d i r e c t o r - g e n e r a l 
of TPO’s Export 
Coordination Office 
for agro crops and 
processing industry 
products, 96,000 
tons of the mentioned 
products worth $212 
million were exported 
to foreign destinations 
in the mentioned two 
months.
Despite the limitations 
created by the 
coronavirus pandemic 
and the U.S. sanctions, 
the exports of the 
mentioned products 
also increased by 25 
percent in terms of 
weight in the said 
period, Bazari said.
As reported by IRIB, 
pistachio had the 
biggest share in the 
export basket of 
the said products, 
accounting for $122 
million of the total 
exports.
The official noted 
that some 18,000 
tons of pistachios 
were exported in the 
period under review, 
registering 43 percent 
and 50 percent 
increase in terms of 
value and weight, 
respectively.
According to Bazari, 
China, United Arab 
Emirates (UAE), 
India, Turkey, Iraq, 
Pakistan, Russia, 
Kazakhstan, Vietnam, 
and Afghanistan were 
the top destinations 
for the mentioned 
commodities during 
the said time span.
The export of dates 
during the first two 
months of this year 
also reached 48,000 
tons worth $42 million, 
which shows an 
increase of 12 percent 
in terms of value and 
13 percent in terms of 
weight compared to 
the same period last 
year, the official stated.
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Brent crude for 
August gained 35 
cents, or 0.5%, to 
$73.86 a barrel 
by 0344 GMT. 
U.S. West Texas 
I n t e r m e d i a t e 

(WTI) crude for July was 
at $72.05 a barrel, up 41 
cents, or 0.6%.
Both benchmarks have 
risen for the past four 
weeks amid optimism 
over the pace of global 
vaccinations and a pick 
up in summer travel. The 
rebound has pushed up 
spot premiums for crude in 
Asia and Europe to multi-
month highs. read more
"The rebound in 
demand in the northern 
hemisphere summer is 
so strong that the market 
is becoming increasingly 
concerned about further 
sharp drawdowns on 
inventories," ANZ analysts 
said in a note.

Negotiations to revive 
the Iran nuclear deal took 
a pause on Sunday after 
judge Ebrahim Raisi won 
the country's presidential 
election. Two diplomats 
said they expected a break 
of around 10 days.
The election could delay 
the nuclear deal as Iran has 
insisted that U.S. sanctions 
placed on Raisi be removed 
before an agreement is 
reached, analysts from 
ANZ, Commonwealth Bank 
of Australia and ING said.
Oil prices are also drawing 
support from forecasts for 
limited U.S. output growth.

OPEC officials have heard 
from industry experts 
that U.S. oil output growth 
will likely remain limited 
in 2021 despite rising 
prices, OPEC sources said 
last week, giving the group 
more power to manage 
the market in the short 
term before a potentially 
strong rise in shale output 
in 2022. read more
"We expect strong demand 
and supplies to be tight," 
Phillips Futures analyst 
Avtar Sandu said, adding 
investors were looking 
to the next meeting of 
the Organization of the 

Petroleum Exporting 
Countries with its allies for 
supply outlook.
Higher U.S. refinery 
processing rates have 
narrowed front-month 
WTI's discount to Brent 
to under $2 a barrel for the 
first time since November, 
limiting U.S. crude exports 
to global markets, analysts 
said.
Still, U.S. oil rig count, an 
early indicator of future 
output, rose by eight last 
week to 373, the highest 
since April 2020, data from 
energy services firm Baker 
Hughes Co showed.

Tehran hosting intl. 
paper, related machinery 
exhibition
- Iran’s 4th International Specialized Exhibition 
of Paper, Cardboard, Cellulose Products, and 
Related Machinery kicked off at the Tehran 
Permanent International Fairgrounds on 
Monday, IRNA reported.
The inaugural ceremony of the four-day exhibit 
was participated by Deputy Industry, Mining, 
and Trade Minister Mehdi Sadeqi Niaraki.
As reported, there are currently 120 paper 
production plants in Iran, whose major challenge 
is the supply of raw materials.
According to Abolfazl Roghani Golpayegani, 
the head of the Iranian Syndicate of Paper and 
Cardboard Manufacturers, currently, the per 
capita consumption of paper products in Iran 
is 22 kilograms (kg), while in Europe the figure 
stands at 55 kg and in the United States is 160 kg.
The annual consumption of textbook paper is 
40,000 tons, while some 120,000 tons of sanitary 
paper is also consumed annually in the country. 
The production in this field is more than 200,000 
tons.
Last week, Golpayegani had said that 
considering the country’s potentials and 
capacities, Iran could easily become a hub for 
paper production in the region.
“Due to the general conditions and available 
facilities, Iran has the potential to become a 
regional production hub in many industries 
including the paper and cardboard sector,” 
Golpayegani said.
Apart from Turkey, which is the largest 
automaker in the region through cooperation 
with Italy’s Fiat, Iran is the top producer in other 
industries such as cement, glass, steel, etc.; it can 
also become the main supplier of paper to the 
region’s large market, he stated.
According to the official, the government has 
issued a license for an annual production of 2.8 
million tons of packing paper, while the country's 
annual production capacity is currently 1.6 
million tons and the domestic demand is 
900,000 tons per year.
“Therefore, surplus production must be 
exported, and exports are already underway 
to Europe, including Germany, Finland and the 
United Kingdom, as well as Asia and the Persian 
Gulf Arab nations,” he said.

President Rouhani 
inaugurates nat'l plans in 
free zones
The inauguration ceremony of national plans in 
free economic zones (FEZ) and free trade zone 
(FTZ) worth 70,065 billion tomans started with 
President Hassan Rouhani order.
The projects were inaugurated in East 
Azarbaijan, West Azarbaijan, Khuzestan, 
Hormuzgan, Gilan, and Sistan-Baluchestan 
provinces. They will provide job opportunities 
of 920 people in Kish Island, Qeshm, Arvand, 
Aras, and Anzali.The Iranian president will open 
15 production and economic plans worth 2,619 
billion tomans in Aras and 11 economic and 
infrastructural plans worth 225 billion tomans 
in Arvand.
Meanwhile, 15 production and infrastructural 
projects worth 2,480 billion tomans were 
inaugurated in Qeshm Island and nine others in 
Kish Island.The implementation process of 52 
other projects worth 64,192  billion tomans and 
with capacity of creating job for 7,117 people 
also started.

Oil prices climb as Iran nuclear talks 
drag on
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IME’s value of weekly 
trades up 18%
IME’s value of weekly trades up 18%. The 
value of trades at Iran Mercantile Exchange 
(IME’s value) increased 18 percent during 
the past Iranian calendar week (ended on 
Friday).
As reported by the IME’s Public Relations 
and International Affairs Department, in 
the past week, 824,288 tons of commodities 
with a total trading value of $384 million 
were traded at the exchange, showing also a 
31-percent growth in terms of the volume of 
traded commodities.
The exchange sold on its metal and mineral 
trading floor 438,651 tons of commodities 
worth more than $216 million.
Commodities traded on this floor included 
185,564 tons of steel, 4,720 tons of 
copper, 8,850 tons of aluminum, 250 tons 
of molybdenum concentrate, 400 tons of 

metallurgical coke, 12 tons of precious metal 
concentrate, 585 tons of zinc ingots, 194,270 
tons of cement, 11 kg of gold bars, 9,000 tons 
of sponge iron and 35,000 tons of iron ore 
pellets.
Moreover, the IME saw trade of 383,664 tons 
of commodities on its oil and petrochemical 
trading floor valued at nearly $167 million.
Based on this report, the IME’s customers 
purchased on this floor, 85,000 tons of 
vacuum bottom, 154,368 tons of bitumen, 
66,580 tons of polymeric products, 31,155 
tons of chemicals, 38,000 tons of lube cut, 110 
tons of argon, 1,270 tons of sulfur, 455 tons of 
insulation, 1,976 tons of PDA TAR and 4,750 
tons of base oil & slack wax,
Also, the exchange played host to trading of 
1,973 tons of commodities on its side market.
As previously reported, the value of trades at 
Iran Mercantile Exchange rose 16 percent in 
the past Iranian calendar month (ended on 
May 21).

As reported by the IME’s Public Relations 
and International Affairs Department, 2.925 
million tons of commodities valued at $1.828 
billion were traded at the exchange in the 
previous month, indicating also a six-percent 
rise in terms of weight.
The IME witnessed trades of 1.464 million 
tons of commodities worth more than $1.044 
billion on its mineral and industrial trading 
floor.
On this floor the exchange traded 1.189 
million tons of steel, 12,780 tons of copper, 
480 tons of molybdenum concentrate, 48 tons 
of precious metals concentrate, 11,690 tons 
of aluminum, 239,000 tons of iron ore, 1,000 
tons of zinc, 400 tons of coke, 10,000 tons of 
sponge iron and 250 tons of lead.
The other trading floor of the exchange was 
the oil and petrochemical on both domestic 
and export rings of which customers 
purchased more than 1.449 million tons of 
commodities valued at almost $770 million.

Higher U.S. 
refinery 
processing rates 
have narrowed 
front-month 
WTI's discount 
to Brent to under 
2$ a barrel for 
the first time 
since November, 
limiting U.S. 
crude exports to 
global markets, 
analysts said.

Iran-Pakistan goods train service 
resumed

Oil prices rose on Monday, underpinned by 
strong demand during the summer driving 
season and a pause in talks to revive the 
Iran nuclear deal that could indicate a delay 
in resumption of supplies from the OPEC 
producer.



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

range of topics.
FM spox congratulates Iran's 
President-elect Raeisi
Congratulating the 
successful holding of the 
13th presidential election 
and winning President-
elect Seyyed Ebrahim 
Raeisi, Khatibzadeh said, 
"Over the past 48 hours, 
more than 45 senior officials 
from various countries sent 
congratulatory messages 
to the President-elect. 
Twenty-four presidents 
and prime ministers, four 
members of parliament, and 
eighteen senior political and 
international figures sent 
congratulatory messages 
to President-elect, and the 
process continues."
Next round to be final round 
likely
In response to the question 
of whether the parties to 
the Vienna talks are going to 
reach an agreement with the 
new Iranian administration, 
he said, "These speculations 
are not true. All the parties 
in Vienna talked about the 
details, but none of them 
believes that they spent 
much time in Vienna."
"Iran's policy has never 
been to delay lifting 
sanctions if possible," the FM 
spokesperson stressed. "It 

is not unlikely that the next 
round will be the final round, 
we have to see if all parties 
make their decisions or not."
"Diplomats are optimistic, 
but it is always too early to 
judge, and we have to see 
if political decisions are 
made by all parties," he 
added, saying, "The draft 
is unambiguous and we 
have reached a clear draft 
in all working groups. What 
remains is a political decision 
rather than a negotiation, 
and if decisions are made, 
we can hope to be in the final 
round of talks."
New JCPOA not to be 
negotiated 
In reaction to the recent 
remarks of US National 
Security Advisor Sullivan, 
the Iranian diplomat noted, 
"Everyone knows that 
Iran has had a single policy 
in recent years. There 
will never be a discussion 
about a new JCPOA. If 
he has read the text of the 
JCPOA, it is stated in it that 
the full implementation of 
the JCPOA is a reassurance 
of the peaceful nature of 
Iran's nuclear activities 
and the case will be closed. 
Therefore, if anyone wants to 

be sure of the peaceful nature 
of Iran's nuclear program, 
it is better to put the full 
implementation of the JCPOA 
on its agenda."
"The best that the United 
States can think of is to 
provide the necessary 
guarantees to return to the 
JCPOA and not to violate 
Resolution 2231," he added.
Iran wants guarantees from 
current US administration
Answering a question 
of whether Iran wants 
guarantees from the 
current US administration, 
Khatibzadeh said, "It is 
true but I won't talk about 
details. It is a topic that is 
being discussed behind 
closed doors.""The United 
States once showed during 
the Trump era that it can 
arrogantly ignore the 
interests of other countries, 
so Iran wants guarantees 
from the current US 
administration," he added.
Complete lifting of sanctions 
Iran's policy
The foreign ministry 
spokesman also responded 
to a question of whether the 
Iranian negotiating team 
has made the agreement 
conditional on the removal 

of certain individuals from 
the US sanctions list despite 
the agreement on trade 
and economic sanctions, 
saying, "These reports are 
not accurate. Iran has never 
made reaching an agreement 
conditional on the removal 
of certain individuals from 
the US sanctions list. Iran's 
principled policy is to lift all 
sanctions."
"In the Vienna talks, we 
will not accept any more 
commitment than what is 
written in the JCPOA, and we 
will not consent to any profit 
less than what is foreseen 
in the JCPOA. We are very 
serious in this regard," 
Khatibzadeh added. "The 
United States has once made 
it clear that it is not adhering 
to international law and has 
shown how it tries to misuse 
the smallest detail in order to 
not to meet its obligations."
No agreement can be 
reached unless everything 
is agreed upon"It would 
be better for Europeans 
to return to their 
commitments," he said on 
the warning of European 
diplomats about the 
prolongation of the Vienna 
talks.

Araghchi calls on JCPOA 
parties to adopt necessary 
measures seriously, 
realistically, resolutely
 At the close of the sixth round of talks in the 
Austrian capital, Vienna, aimed at reviving the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), a meeting 
of the JCPOA Joint Commission was held chaired by 
Deputy Secretary General of the European External 
Action Service (EEAS) Enrique Mora.In the meeting, 
the heads of the delegations expressed content with 
ongoing and relentless efforts by the expert teams 
and jointly evaluated the outcome of the current 
round of negotiations.Also present at the meeting 
was Iran’s chief negotiator Seyyed Abbas Araghchi, 
who touched upon the headway made during the 
current round of talks, especially with regards to 
the draft texts of the talks.He said serious decisions 
need to be made in the capitals of the countries 
which are parties to the talks in order to resolve 
key outstanding issues.He called on parties to the 
negotiations to adopt the necessary measures 
seriously, realistically and resolutely in order to 
protect and revive the JCPOA.Araghchi also said 
the negotiating teams are closer to reaching an 
agreement than ever.He expressed hope a deal can 
be clinched in the upcoming round of negotiations, 
but noted that it cannot be guaranteed.
Sanctions to be lifted soon: 
Rouhani
 Stating that the sanctions on the country will be 
lifted soon, Iranian President Hassan Rouhani said 
that Iran's relations with the Republic of Azerbaijan 
will be increased after the lifting of sanctions."I 
am sure that our relations with the Republic of 
Azerbaijan after the lifting of sanctions, which will 
be lifted soon, will be increased," said Rouhani on 
Monday in the opening ceremony of projects of 
free trade, industrial and special economic zones 
of Hormozgan, East Azarbaijan and Khuzestan 
provinces.The President said that no country in 
the world had Iran's difficult conditions, adding 
that Iran was facing two years of economic war 
and the country was under full siege.Three days 
ago, a US official announced that from today, the US 
will lift sanctions on vaccines and masks for Iran. 
It means that they fully admit that the US imposed 
full sanctions on Iranian people and blocked all 
banking activities, and now, after months, the 
new government has come to power and believes 
that it should lift the sanctions, Rouhani noted.
Emphasizing that the Iranian people stood firm 
against US sanctions, he added, "People invested 
and produced under these sanctions. We imported 
what was needed with all the difficulties."

Iran wants guarantees from US during 
JCPOA talks

Iranian Foreign Ministry Spokesman said 
that the United States once showed during 
the Trump era that it can arrogantly ignore 
the interests of other countries, so Iran 
wants guarantees from the current US 
administration.
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Iran slams US' cruel sanctions against Cuba
 In a letter to the Secretary-General of the United Nations, Iran-Cuba Friendship 
Association criticized US' inhumane sanctions against Cuba.
In his letter to António Guterres, Hadi Khansari referred to the condition of the world in 
the last two years and the Covid-19 pandemic as well as the economic and psychological 
pressures on the international community, especially Cuba.
He wrote: "Cuba has endured more than six decades of comprehensive US sanctions 
against its people and government, which is the longest sanctions in the history of the 
world."
"This has endangered the mental and physical health and quality of life in Cuba and had 
led to poverty and various problems pushing the country into a form of genocide," he 
added."On behalf of the Iran-Cuba Friendship Association, we call for the lifting of these 
sanctions as soon as possible and condemn the inhumane and unjust sanctions."

Saudi aggressor coalition seizes another Yemeni fuel 
taker
 An official Spokesman for the Yemeni National Oil Company announced on Monday the seizure 
of a new ship that carries fuel for daily consumption in Yemen by the Saudi aggressor coalition.
Issam Al-Mutawakil, Official Spokesman for Yemeni National Oil Company said that Saudi 
aggressor coalition confiscated another Yemeni ship carrying fuel to the country, Almasirah 
reported.
The ship is carrying 23,066 tons of diesel and with the seizure of this ship, the number of oil 
ships seized by Saudi coalition reached three ships, he added.
The Yemeni National Oil Company recently announced that Saudi coalition continues to seize 
Yemeni oil tankers.The Yemeni National Oil Company has lashed out at the United Nations and 
its envoy for not complying with their obligations for importing fuel into Yemen and supporting 
the Saudi aggression coalition.

In reaction to the 
recent remarks 
of US National 
Security Advisor 
Sullivan, the 
Iranian diplomat 
noted, "Everyone 
knows that Iran 
has had a single 
policy in recent 
years. 
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The Antalya 
Iran’s 
Parliament 
Vows Close 
Cooperation 
with 
President-
Elect
Speaker of the 
Iranian Parliament 
Mohammad Baqer 
Qalibaf promised 
that the legislature 
would do its utmost 
to cooperate with 
the administration 
of President-elect 
Ebrahim Raeisi.
In comments at a 
Monday session 
of the Parliament, 
Qalibaf pledged 
that the Parliament 
will employ all 
of its capacities 
and capabilities 
for rapport, full 
cooperation, and 
synergy with the 
administration of 
Raeisi.
Highlighting the 
Parliament’s efforts 
to fulfill its duties 
while respecting 
the independence 
of the branches of 
power, the speaker 
expressed hope 
that effectual 
cooperation with the 
next administration 
would yield 
tangible results in 
the settlement of 
people’s problems 
and allow the public 
to experience the 
services offered by 
the revolutionary 
forces.
Ebrahim Raeisi, the 
incumbent Judiciary 
Chief of Iran, won the 
June 18 presidential 
election by a 
landslide.
The president-elect 
had announced 
in his electoral 
campaign that he 
has set an agenda 
for securing the 
removal of the 
sanctions imposed 
on the Iranian 
nation, emphasizing 
the need for the 
country’s economy 
to be fortified in the 
face of sanctions or 
any other shock that 
may hit.
Raeisi said on June 
9 that the current 
economic conditions 
in the country was 
“ u n a c c e p t a b l e ” 
since the people 
are not able to 
predict their 
financial situation 
due to constant 
fluctuations.
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Rafael Grossi, head of the Vienna-based International Atomic 
Energy Agency expresses a tendency to sit down with Iran's newly 
elected President Ebrahim Raeisi to build trust and a relationship 
as soon as possible.In an interview with Pass Blue, he said "I am 
open to working with the next president of Iran and to hear Iran’s 
views. ."
"I want to sit down with the new leadership and build trust and a 
relationship as soon as we can. Because we are in this for the long 
haul," he added.Elsewhere in his remarks, he said: "As I said at my 
last press conference, it is becoming increasingly difficult to extend 
or keep this arrangement, which is temporary. Are we going to 
continue the temporary agreement or not? Is June 24 the end of it? 
Because if it is, there are a number of things we need to do, starting 
with the erasure of the information [recorded on the cameras 
inside Iran’s nuclear plants]. This must be done in an appropriate 
way with our presence, as it is our equipment." being asked if he 
wants the information recorded on the cameras inside Iran’s 
nuclear plants to be erased, he explained that: "Of course not. But I 
also don’t want to continue in this way forever."About being already 
limited in what IAEA inspectors can see, he said: "It is very limited. 
And this is why in my last report I included a table to show the 
things our inspectors are not seeing. This needs to be understood 

by the general public. So what I am trying to say is that right now, we 
should not be limited further, but at the same time, this temporary 
agreement is not a sustainable solution. This agreement cannot 
be seen as a replacement for a correct verification approach to a 
nuclear program of the dimension of Iran. We are on a ventilator."
"I hope that in the time between now and then we will make real 
progress. If this is not the case, my reports to the board of governors 
are very transparent, and I will explain this very clearly. But I hope 
we will not be in that situation," he added.
About the ongoing JCPOA talks in Vienna, he said: "We are not 
a party to the negotiations. We try to support the process by 
consulting with the negotiators. We help them to see how the 
things that they negotiate the fare in terms of a reality check and 
verifiability.""We need a system that will allow us to have all the 
visibility of Iran’s nuclear program. This is going to be a complex 
operation because for the original Joint Comprehensive Plan of 
Action, there was a different situation when it comes to Iran’s 
nuclear capabilities. A lot has changed in the past years in this 
regard. My right and obligation are to tell them what I need as an 
inspector, to make sure that the ambitious agreement is based on 
solid information. But the politics of the agreement are decided on 
at the Grand Hotel in Vienna."

Answering 
how much of Iran’s nuclear 

program suffered as a result of the explosion at the Natanz 
nuclear plant, one of Iran’s main nuclear installations, on April 11, 
he explained: "My last report in a way reflects this. The assessment 
of the damage is, of course, a matter for the Iranian security 
services. But one metric that you can look at is the pace of increase 
in the production volumes. It has been a serious event, and this 
shows in the activity there. But we also see lots of work in terms of 
replacement of centrifuges [machines to enrich uranium], so the 
activity has continued."

News

Grossi says willing to meeting with Raeisi
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Araghchi: JCPOA remaining issues need to be decided in 
capitals
Iran's top nuclear negotiator Abbas Araghchi said on Sunday that the remaining important issues of 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) require serious decisions in capitals, especially in 
negotiating states.The sixth round of the Joint Comprehensive Plan of Action aka JCPOA Joint Commission 
meeting between Iran and P4+1 which was chaired by Enrique Mora, the coordinator of the nuclear 
deal talks in Vienna, ended a while ago.During the 6th meeting in Vienna, the parties expressed their 
satisfaction with the ongoing and intensive efforts of the expert teams and examined the results of the 
current round of talks.Referring to the progress made in this round of negotiations, especially on the 
draft texts of the negotiations, Araghchi said that the JCPOA's remaining important issues require serious 
decisions in capitals, especially in the countries of negotiating parties.

The Bushehr nuclear 
power plant in 
southern Iran has 
been shut down 
temporarily, the 
Atomic Energy 
Organization of Iran 
said.
The AEOI said the 
nuclear power 
plant has shut down 
temporarily because 
of a technical failure.
The Ministry of 
Energy has been 
informed beforehand 
that the power plant 
would go off-grid, it 
added.
The nuclear plant will 
be reconnected to the 
national grid within 
the next couple of 
days after fixing the 
problem, the AEOI 
added.
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Morning call to prayer : 
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Noon call to prayer : 
13:00   
Evening call to prayer: 
20:20   
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Indian President Ram Nath Kovind, in a 
message on Sunday, congratulated the 
Iranian President-elect Ebrahim Raisi 
on his victory in the June 18 presidential 
election.
Ram Nath Kovind said he is confident that 
bilateral relations between India and Iran 
will continue to grow under his leadership.
"Felicitations to Ebrahim Raisi on being 
elected as the next President of the Islamic 
Republic of Iran. I am confident our close 
and warm bilateral relations will continue 
to grow under your leadership," he tweeted.
Indian Prime Minister Narendra Modi 
too on Sunday (yesterday) congratulated 
Iran's president-elect Ebrahim Raisi on the 
election victory.
"Congratulations to His Excellency Ebrahim 
Raisi on his election as President of the 
Islamic Republic of Iran, I look forward to 
working with him to further strengthen the 
warm ties between India and Iran," Modi 

wrote on his Twitter account on Sunday.
On Saturday, Raisi was announced as the 
winner of the June 18 presidential election 
in Iran by winning 17,926,345 votes. Raisi 
obtained 17,926,345 votes out of a total of 
28,933,004 ballots and was elected as the 
President of the Islamic Republic of Iran.
Shortly after the early results were out, 
Supreme Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei urged the 
president-elect and those elected as village 
and city councilors in Friday’s nationwide 
elections to take the chance to serve the 
Iranian nation.
In a message, published as the results 
of Friday elections were out, Ayatollah 
Khamenei also hailed the massive turnout 
of people.

In a statement on Saturday afternoon, interior 
minister Rahmani Fazli announced the final 
result of the presidential election. Final 
presidential elections results on Saturday 
showed that Seyyed Ebrahim Raeisi won 
Friday's votes by a landslide, gaining 61.95% 
of the total votes. Shortly after Raeisi was 
announced the winner by preliminary 
results, political leaders started to send their 
congratulations to Raeisi on his landslide 
victory from Saturday till now.Russian 
President Vladimir Putin took the lead to 
offer his congratulations on Raeisi's victory. 
In his message, Putin expressed Russia's 
readiness to cooperate fully with the elected 
government.Putin also expressed hope that 
the two nations of Iran and Russia would 
keep moving toward closer constructive 
cooperation. 
India:The President of India Ram Nath Kovind 
in a message congratulated Ebrahim Raeisi’s 
victory.
"I am confident that our warm and cordial 
bilateral relations will continue to grow under 

your presidency," his message read.
Afghanistan:
Congratulating Iran's President-elect Seyyed 
Ebrahim Raeisi for his victory in the 13th 
presidential election, the Afghan Foreign 
Ministry in a statement expressed hope that 
relations between the two countries would 
expand more.
Tajikistan:The President of Tajikistan 
Emomali Rahmon has offered his 
congratulations on the victory of Ebrahim 
Raeisi in Iran's presidential elections.
He wished Raeisi full health and success in his 
new post as the next president of the Islamic 
Republic of Iran.
Pakistani:Pakistani President Arif Alvi 
congratulated Iran's president-elect Raeisi 
in a message, saying "We are confident that 
during the new presidency, the fraternal 
relations between Iran and Pakistan will be 
further developed and strengthened."

Indian President congratulates Iran's 
President-elect Raisi

World leaders felicitate Raeisi on his 
election
Following the announcement of Raeisi's victory in the 
13th presidential election, many political leaders and 
prominent figures in the region and the world offered 
their congratulations on his victory.

Defending Iran's democracy, American analyst Stephan 
Lendman said that when Western critics unacceptably 
complain about Iran's voting process, they need to be 
reminded about Western fantasy democracies.

The President 
of Tajikistan 
Emomali 
Rahmon has 
offered his 
congratulations 
on the victory 
of Ebrahim 
Raeisi in Iran's 
presidential 
elections.

Lendman went 
on to say, "Tens of 
millions of eligible 
US voters abstain 
because there's 
nothing to vote 
for. Whenever US/
Western elections 
are held, dirty 
business as usual 
wins every time."

Syria, Iraq Discuss 
Development of Trade 
Ties
Syrian Prime Minister Hussein 
Arnous and Iraqi Minister 
of Industry and Minerals 
Manhal Aziz al-Khabbaz 
met in Damascus on Sunday 
to discuss development of 
bilateral ties between the two 
Arab countries.They exchanged 
views on means of boosting 
bilateral cooperation in the 
industrial sector, establishing 
joint investments, enhancing 
trade exchange for industrial 

products in addition to 
increasing trade coordination 
which serve common interests 
of the two countries.Arnous 
said that Syria possesses the 
capabilities, infrastructure, 
industrial cities and the 
appropriate environment, and it 
provides the necessary facilities 
to establish investments, SANA 
reported.He stressed readiness 
to take all measures that push 
relations forward at all levels, 
and the necessity of forming 
specialized committees from 
both sides to develop joint 
cooperation.

Arnous pointed out to the need 
for boosting land transport 
between Syria and Iraq, 
activating the exchange of 
goods and the importance of 
enhancing the role of economic 
and commercial activities in the 
process of trade exchange.
For his part, the Iraqi minister 
stressed the need to launch 
industrial cooperation 
between the two ministries 
of industry in Syria and Iraq, 
and his country’s readiness 
to overcome all difficulties 
encountering cooperation and 
trade exchange.

Tehran-Baku Ties to 
Keep Growing in Next 
Iranian President’s 
Term: Minister
 Iran’s economy minister assured 
the Republic of Azerbaijan that 
the cooperation between the 
two neighbors will continue to 
expand during the tenure of the 
next Iranian president, Ebrahim 
Raeisi, who has won the June 18 
election by a landslide.
In a meeting with Azerbaijan’s 
ambassador to Tehran on 
Sunday, Finance and Economic 
Affairs Minister Farhad 
Dejpasand gave an assurance 
that Iran will keep boosting 

cooperation with Azerbaijan 
during the next Iranian 
administration’s term.
Hailing the remarkable growth 
in the bilateral and regional 
cooperation between Tehran 
and Baku during the tenure 
of outgoing Iranian President 
Hassan Rouhani, Dejpasand 
pointed to the many agreements 
and projects the two neighbors 
have finalized in recent years.
The economy minister also 
stressed the importance of 
reconstruction of the Azeri 
territories liberated after the 
most recent clashes in the 
Karabakh region, saying Iran 
is prepared to take part in the 

process of reconstruction of 
those areas.
In January, Iran and the Republic 
of Azerbaijan signed an 
agreement at the conclusion of a 
meeting of the Joint Commission 
on Economic Cooperation in 
Tehran, focusing economic 
interaction on joint investment 
plans and construction projects 
in Nagorno-Karabakh.
Dejpassand had said the 
agreement will be focused 
on how the two neighboring 
countries would be able to 
expedite joint projects while 
introducing mechanisms that 
could lead to a finalization of 
future cooperation plans.
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 صندوقدار خانم   ، کار در غذای  بیرون بر 
پاره وقت )از ۱۱ ظهر تا ۱۶(

  محدوده مدرس
09۱۶2895932 ،3447۱5۱۱ 

 قصاب ماهر آقا 
 حقوق و  مزایای  عالی  

09۱987738۶3
آدرس : محدوده هشت بهشت شرقی

شرکت معتبر تولیدی با سرویس ایاب وذهاب دعوت به 
همکاری مینماید:

**کارشناس نساجی گرایش تکنولوژی)آقا(
** کارشناس/کارشناس ارشد  شیمی/  نساجی )خانم(

** کارشناس  صنایع
**  اپراتور تولید )آقا/خانم(

** خیاط 
**  کارگر ساده

لطفا جهت دریافت اطالعات بیشــتر تماس  حاصل 
فرمائید: )ساعات تماس 8 صبح  الی ۱۶ (

  جهت انجام مصاحبه همراه داشتن اصل کلیه مدارک 
هویتی، مدرک تحصیلی و یــک قطعه عکس الزامی 

می باشد.
03۱45۶42737   ،0922۱04774۱

حسابدار آقا، تمام وقت
  آشنا به امور حسابداری،   آشنا به نرم افزار آسا

  حداقل 2سال سابقه کار مفید و مرتبط
  حقوق و مزایای عالی،   بیمه

  سرویس رفت و برگشت
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

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

محدوده شفق
)Whatsapp( 0905585۶309
te.hamoun@gmail.com

     فروشنده خانم    
حقوق 2/000/000 تومان + بیمه + سرویس   

   کار در فروشگاه  شیرینی فروشی 
   شیفت عصر )از۱4:30 الی 22(

  محدوده چهار راه حکیم نظامی 09۱3482۱9۱5

کارمند  اداری خانم،   پاره وقت
  ساعت کار: بعد از ظهرها

  حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
office آشنایی با نرم افزارهای  

  آشنایی کار با شبکه های اجتماعی، 
  عالقمند به کار تیمی،   مجرد،   حداکثر سن: 30 

  حقوق ثابت
03۱950239۱4   ،09۱۶2297924

  سرپرست توزیع، دیپلم به باال
حداقل 5 سال ســابقه کار در زمینه پخش و توزیع 

مواد غذایی
توانایی مدیریت تیم توزیع

حقوق توافقی 
بیمه تامین اجتماعی و تمامی مزایای اداره کار

 آدرس: محدودخ خیابان آتشگاه
 تلفن: 09392۶7۶709, 03۱380۶0 )داخلی ۱0(

استخدام  مهندس مکانیک آقا 
  مسلط  اتوکد و  کامپیوتر ) نرم افزارهای آفیس (

  آشنا به صنایع پاالیشگاه، پتروشیمی و فوالد
  محدوده  بهارستان و  سپاهان شهر

03۱3۶5447۱۱   ،09۱20839030

 تعدادی  نیروی فروش خانم و آقا
  حقوق + پورسانت + سودسالیانه  

 امنیت و ارتقاءشغلی
شماره جهت تماس و ارسال  رزومه در واتساپ

0903078۶200

 طراح سایت خانم،تمام وقت
  آشنا به ورد پرس، زبان انگلیسی، فتوشاپ، سئو

  دارای سابقه کار مرتبط، منظم، مسئولیت پذیر در کار
  حقوق اداره کار،   بیمه،   عیدی و پاداش

  مزایای قانونی کار
)Whatsapp( 093۶7955575

03۱3237۱204   ،)Whatsapp( 09920540930

کارگر ساده آقا،  تمام وقت
  با حداقل سواد خواندن نوشتن

  ساعت کاری 8-۱3 و 2۱-۱۶
  حقوق و مزایا توافقی و براساس توانایی

09۱3445۱704

جذب نیرو در شرکتی معتبر
** مدیر تعمیرات آقا

** مدیر تولید آقا
  حداقل 5 سال سابقه

**  مهندس  صنایع آقا
  ساعت تماس 7 الی ۱4

 پنج شنبه و جمعه ها کال تعطیل 
  شهرک صنعتی  محمود آباد

لطفا فقط ارسال رزومه به شماره : 09۱38787072
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نمایشگاه الکامپ عرصه حضور شرکت های خالق و دانش بنیان می شود
نمایشگاه الکامپ فرصتی است تا شرکت های خالق، دانش بنیان و استارت آپ ها با حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری محصوالت و خدمات خود را در معرض داوری مستقیم مشتریان قرار دهند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این نمایشگاه به حوزه طراحی، ساخت و تولید و پشتیبانی 
از محصوالت ، خدمات، محتوی و راهکارهای صنایع الکترونیک، کامپیوتر و دیجیتال اختصاص دارد و  هر ساله 

برگزار می شود. الکامپ همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز می شود. این رویداد، آوردگاهی است که ساالنه ذینفعان توسعه و تحول 

اقتصاد دیجیتال با بررسی فرصت های بازار به توسعه بازار محصوالت و خدمات خود پرداخته و عملکرد ساالنه خود را در 
معرض دید و داوری مشتریان و استفاده کنندگان قرار می دهند.  در حال حاضر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  

بیش از 6000 شرکت دانش بنیان، 6000  استارت آپ فعال و بیش از 1200 شرکت خالق فعالیت می کنند. بخش عمده ای از این شرکت ها در 
حوزه الکترونیک، کامپیوتر، نرم افزار و زیرساخت های مرتبط با شبکه فناوری اطالعات فعال هستند. از این رو با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری عالوه بر شرکت های دانش بنیان و خالق، استارت آپ ها نیز می توانند از این فرصت برای عرضه نمونه اولیه تولید شده از محصول 

خود اقدام کنند. این اقدام باعث می شود تا بتوانند واکنش مستقیم بازار و مشتریان را نسبت به محصول خود ارزیابی کنند.

نکته مهم درخصوص توانایی 
ایجاد تغییرات از سوی رهبران 
سیاسی و مدیران تجاری مورد 

بحث در سطر قبل پیچیدگی 
فرآیند تاثیرگذاری آنها بر روی 

دیگران است

،،
 اقتصادآنالین

یادداشـــت
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4 مهارت ضروری برای شکوفا شدن در استارت آپ ها

استارت آپ محل مناسبی برای کار نیست؟

برای کسانی که خودشان را در شرکت های دره سیلیکون با 
مزایای بی نهایت تصور می کنند، کار کردن در یک استارت آپ، 
گزینه ای جدی است. اما کار کردن در استارت آپ ها به چه 

معناست و چه کسانی در این محیط پیشرفت می کنند؟

شیلی آسبرن، در سایت کارآفرین در این باره نوشته است. او  تجربه کار کردن در سه استارت آپ 
را در کارنامه دارد و مدت کوتاهی به عنوان مشاور منابع انسانی برای شرکت هایی با رشد باال 
همکاری کرده و  حتی نخستین کارمند دو استارت آپ از سه استارت آپی است که با آن ها کار 
کرده است. شیلی تجربه کار در یک استارت آپ تازه تاسیس تا تک شاخ های سیلیکون را  دارد. 
او می نویسد: »در حقیقت کار در استارت آپ ها، رویارویی با چالش های غیرقابل پیش بینی 
است. برای کار کردن در اســتارت آپ ها باید درباره چندمهارت و استراتژی بدانید«.  در ادامه 

درباره این مهارت ها می خوانید.

  ۱.تحمل ابهام
برای بیشتر کارها شرح وظایف مشخص نوشته شده است. اگر وارد این کارها شوید 
می دانید که باید برای ماه ها یا سال ها چه کنید. اما در مورد استارت آپ ها، خبری از 
این حرف ها نیست. درواقع این نیازهای استارت آپ ها است که شرح وظایف کارکنان 
یک استارت آپ را مشخص می کند. احتمال اینکه کارهایی که باید در هر روز انجام 

دهید، نسبت به روز بعدی متفاوت باشد، بسیار باالست.
شیلی می نویسد: »بنیانگذار نخستین استارت آپی که برای آن کار می کردم، مالقاتی 
سرنوشت ساز با یک صندوق سرمایه گذاری داشت. صبح روز مالقات، پرستاری که 
برای کودکش استخدام کرده بود، نیامد و هیچ گزینه دیگری برای نگهداری از این 
دختر دوساله رییس استارت آپ ما وجود نداشت. آیا من فکر می کردم که این بخشی از 
کار من است که دختر رییس را نگه دارم؟ خیر. هرگز. اما این دقیقا کاری بود که شرکت 
در آن لحظه برای پیشرفت به آن نیاز داشت. خوشبختانه دختر دوساله رییس هم با 

من همراهی می کرد و همکار خوبی بود«.
از این طور تجربه ها برای کارکنان استارت آپ ها زیاد است. برای همین اگر می خواهید 
در یک استارت آپ کار کنید، باید بدانید که توانایی خروج از منطقه راحتی و تجربه کارهای 

غیرمنتظره مهم است.

  2.تغییر مداوم
درواقع، هر کسی در فضای کاری امروز به تغییر مداوم متن و وظایف و مداخالت محیطی عادت 
کرده است. فناوری و فضای باز کار باعث شده چنین روندی اجتناب ناپذیر به نظر برسد. این 
وضعیت در استارت آپ ها شدیدتر است. تیم های کوچک استارت آپ ها باید روی همه چیز کار 
کنند. تنوع نقش و مسئولیت در استارت آپ ها بسیار زیاد است. بسیاری به همین دلیل کار در 
استارت آپ ها را هیجان انگیز می  دانند. جایی که کارها فارغ از روش های سنتی و دیوان ساالری 
های مرسوم، به سرعت برق و باد درحال انجام است. شیلی می نویسد:»من به همین دلیل کار 
کردن در استارت آپ ها را دوست دارم. در یک لحظه، به عنوان استراتژیست شرکت کار می کنم 

و در لحظه دیگر به عنوان مدیر پروژه روی برنامه های مختلف کار می کنم. در بیشتر شرکت ها 
باید یکی از این ها باشید، اما استارت آپ همه این نقش ها را از شما می خواهد«.

  3.خالقیت
شاید جالب باشد که بدانید یکی از محبوب ترین ابزارهای پیام رسان یعنی »اسلک« کارش را به 
عنوان یک بازی ویدئویی آغاز کرد. زمانی که آن ها دیدند ایده بازی ویدئویی شان کار نمی کند، از 
آنچه ساخته بودند، به عنوان ابزاری برای ارتباطات داخلی کارکنان استفاده کردند. داستان های 
بسیاری از استارت آپ هایی وجود دارد که موفق شدند و موفقیت آن ها پس از یک تغییر جهت 
اساسی به دست آمده است. یک استارت آپ اغلب با یک ایده بزرگ متولد می شود اما تخیل 
شماست که در نهایت مجموعه را هدایت می کند. وجود دست انداز و چالش در مسیر اجتناب 
ناپذیر است. برای رویارویی با مشکالت به خالقیت و توانایی آفریدن دیدگاه های تازه و کشف 
راه حل های جدید نیاز دارید. برای بعضی از کارکنان استارت آپ ها رسیدن به تعادل در این باره 
سخت است. باور داشتن به ایده و محصول خوب است اما باید در زمان الزم از آنچه به آن عالقه 

دارید دست بکشید تا زنده بمانید.

  4.روحیه کارآفرینی
شیلی می نویسد: »من کار را با معلمی دبیرستان آغاز کردم و هنوز روزهای شوکه کننده نخست 
را در آن کار به یاد دارم. من یک تکه کاغذ دستم بود که برنامه کالسی را روی آن نوشته بودم و 
یک کلید برای باز کردن در کالس و فقط همین بود. همه چیزهای دیگر به من مربوط بود. وقتی 
به عقب نگاه می کنم، خوشحال می شوم که چنین تجربه ای را از سر گذراندم چراکه به من 

روحیه کارآفرینی را یاد داد«.
کار با استارت آپ ها هم همین است و تفاوت چندانی ندارد. شما یک ایده دارید اما هیچ کس 
نیست که به شما بگوید چطور باید به مسیر خود ادامه دهید. هیچ دستورالعمل یا فرایندی برای 
رسیدن به موفقیت ساخته نشده است و خبری از مردمی که بتوانید از آن ها کمک بگیرید نیست. 

همه چیز را باید خودتان بفهمید و تصمیم بگیرید که چطور ادامه می دهید.

اتاق بازرگانی تهران
گــــــزارش

استارت آپ

نجات کسب و کار با اعمال تغییرات پایدار؛

می خواهم زنده بمانم!

در اغلب موارد تغییرات 
بزرگ در حوزه کسب و 
کار با گروه های کوچک 

آغاز می شود. ویژگی 
اصلی اعضای این گروه 

مشارکت در فرآیند 
طراحی تغییرات و 

ایمان عمیق به موفقیت 
برنامه موردنظر است. 

شاید در برخی از موارد 
افراد گروه کوچک 

آگاهی دقیقی از ماهیت 
تغییرات نداشته باشند

ایجاد دگرگونی عمیق در ساختار شرکت همیشه راهکار نخست 
صاحبان کسب و کار برای رقابت بهتر با دیگر برندها محسوب 
می شود. البته در بســیاری از مواقع هدف شرکت ها از اعمال 
تغییرات تازه تالش برای رقابت بهتر با رقبا نیســت. امروزه 
بسیاری از کسب و کارها با مشکالت زیادی مواجه هستند. به 
همین خاطر تالش برای ادامه حیات نیز یکی از دالیل عمده در 
زمینه اعمال تغییرات اساسی در کسب و کار خواهد بود. نکته 
مهم درخصوص مدیریت تغییرات سازمانی سرانجام نامناسب 

بسیاری از آنهاست.

بی تردید اعمال تغییر امری 
دشواری است. اغلب مردم نه 
تنها در تالش برای مقاومت 
در برابر تغییر هستند، بلکه 
تمام سعی خود در راستای 
تضعیف دلیل اصلی اعمال 
تغییــر را نیز مــی کنند. 
مطالعه ای از ســوی موسسه مک کینزی 
بیانگر موفقیت تنها 26درصد از تغییرات 
عمده سازمانی در حوزه کسب و کار است. با 
این حساب نحوه فعالیت بسیاری از برندها با 
مشکالت جدی مواجه است. نقطه اشتراک 
برندهای موفق در زمینــه ایجاد تغییرات 
ســازمانی تالش برای اعمال آن از پایین 
به باالســت. بر این اساس به جای تصمیم 
گیری مدیران و استفاده از عنصر اجبار برای 
تغییرات کارمندان از انگیزه تمام شرکت 

برای پیشبرد تغییرات استفاده می شود.
مــن در طــول دوران فعالیت بــه عنوان 
کارشناس حوزه کسب و کار با موارد زیادی از 
تالش شرکت ها برای ایجاد تغییر در کسب 
و کارشان مواجه شده ام. تالش بسیاری از 
شــرکت ها در این راستا با شکست مواجه 
می شود، با این حال شــرکت های موفق 
با برنامه ریزی دقیق و تالش برای تقویت 
انگیزه کارمندان به خوبی اهداف شــان را 
محقق می کنند. نکتــه مهم درخصوص 
ایجاد تغییر در دیگران آگاه سازی آنهاست. 
بدون توجه به این نکته مقاومت بســیار 
زیادی از ســوی کارمندان شکل خواهد 
گرفــت. برترین مدیــران در زمینه ایجاد 
تغییر راهکارهای گفت وگوی تاثیرگذار با 
کارمندان را می دانند. به همین دلیل آنها 
توانایی تاثیرگذاری سریع بر روی دیگران 
را دارند. در ادامه این مقاله به بررسی چهار 
راهکار تاثیرگذار بــرای مدیریت تغییرات 

سازمانی اشاره خواهم کرد.

  شروع کار با گروه کوچک

به طور معمول مدیران اســتراتژی تغییر 
خود را با گروهی بزرگ شــروع می کنند. 
این امر به نظر منطقی می رسد. به هر حال 
مدیران در پی ایجاد تغییرات فوری و سریع 
در شرکت شان هستند. راهکار اصلی آنها 
نیز ایجاد ارتباط نزدیک با کارمندان برای 
اطالع رسانی پیرامون تغییرات موردنظر 
است. بدون شک تالش برای ایجاد رابطه ای 
نزدیک با کارمندان امر مطلوبی محسوب 
می شــود، با این حال از نظــر من چنین 
امری باید از همان روز نخســت شروع به 
کار کارمندان در شرکت صورت گیرد. وقتی 
ما به صورت ناگهانــی اقدام به ایجاد رابطه 
صمیمی با کارمندان برای پیشبرد تغییرات 
می کنیم، آنها مقاومت معناداری در برابر 
طرح های ما نشــان خواهند داد. در اینجا 
باید به نقش روحیه بخشــی به کارمندان 
توجه داشــت. تقویت انگیزه دیگران توان 
تاثیرگذاری بســیار باالیــی دارد. این امر 
تاثیرگذاری به مراتب بیشتر در مقایسه با 
ترس یا اعمال زور خواهد داشــت. به این 
ترتیب با انگیزه بخشی به کارمندان حتی 
امکان ترغیب بدبین-ترین افراد نیز وجود 

دارد.
در اغلب موارد تغییرات بــزرگ در حوزه 
کســب و کار با گروه هــای کوچک آغاز 
می شــود. ویژگی اصلی اعضای این گروه 
مشــارکت در فرآیند طراحی تغییرات و 
ایمان عمیق به موفقیــت برنامه موردنظر 
است. شــاید در برخی از موارد افراد گروه 
کوچک آگاهی دقیقی از ماهیت تغییرات 
نداشته باشند. در اینجا نقش گفت وگوی 
نزدیک مدیران کســب و کار با کارمندان 
برجسته می شود. بســیاری از افراد در پی 
توضیحات مدیران شرکت به برنامه تغییرات 
ایمان می آورند. نقش مدیران در اینجا بسیار 
مهم اســت. آنها وظیفه ایجاد هماهنگی 
میان اعضای گروه کوچک را دارند. به این 
ترتیــب برنامه اعمال تغییــرات به خوبی 
مدیریت خواهد شد. یک مثال مناسب در 
 Wyeth این زمینه شــرکت تولید دارو
است. این شرکت در پی تالش برای تولید 
دارو با شــیوه تازه نیازمند ایجاد تغییرات 
قابل مالحظه ای بود. بسیاری از کارمندان 
شرکت تمایلی به استفاده از شیوه-های تازه 
نداشتند. به هر حال تولید دارو امر حساسی 
محسوب می شود. راهکار مدیران شرکت 
توضیح مزیت های شــیوه تازه تولید دارو 
برای کارشناس های ارشد شرکت بود. این 

گروه کوچک و مهم پس از آگاهی دقیق از 
برنامه شرکت به خوبی دیگر کارمندان را 
قانع کردند. به این ترتیب فرآیند تغییرات 

به راحتی شروع شد.

  شناخت مهم ترین تغییر موردنیاز
هر نوع تغییری در پی تالش برای رفع یک 
یا چند شکایت شروع می شود. در فرآیند 
ایجاد تغییر در کسب و کار تمام شرکت ها 
در تالش برای کاهش سطح هزینه ها، ارائه 
خدمات بهتر به مشتریان و تعامل سازنده با 
کارمندان هستند. این موارد بیشترین سطح 
نارضایتی و شکایت از شرکت ها را تشکیل 
می دهد. مدیران هوشــمند تالش برای 
ایجاد تغییرات را با نگاهی به ســوی آینده 
گره می زنند، بنابراین هدف اصلی از ایجاد 
تغییرات فقط اعمال استراتژی هایی خاص 
برای رفع مشــکالت موجود نیست. آینده 
نگری یکی از ضرورت های موفقیت در هر 
صنعتی است. به طور معمول دستیابی به 
آینده ای بهتر در یک گام امکان پذیر نیست، 
بنابراین تغییرات اعمالی باید در چند مرحله 
اجرایی شود. از نظر من طراحی یک برنامه 
پنج ساله برای رسیدگی به مشکالت موجود 
و تالش برای رفع آنها ضروری خواهد بود. 
به این ترتیب دیگر فشــار زیادی بر روی 
کارمندان بــرای اجرای تغییــرات فوری 

نخواهد بود.
یکی از نکات مهم در زمینه اعمال تغییرات 
فاصله میــان ایده های مــا و چالش های 
موجود در راستای اجرای آنهاست. وقتی 
بری لیبنســن در ســال 2015 به عنوان 
مدیرعامل شرکت اکسپرین شروع به کار 

کرد، این شرکت با مشکالت زیادی مواجه 
بود. وی در گفت وگو با مشتریان شرکت به 
مهم ترین نقطه انتقاد آنها دسترسی پیدا 
کرد. بر این اساس مشتریان خواهان امکان 
مشاهده مستقیم وضعیت داده های آنالین 
و اطالعــات موردنیازشــان بودند. همین 
امر موجب برنامه ریــزی دقیق برای رفع 
مشکالت و نارضایتی های مشتریان شد. 
نکته مهم در زمینه ایجاد تغییرات در شرکت 
ساخت عامل اصلی نارضایتی مشتریان و 
چالش های موجود است. به این ترتیب ما 
فرصت کافی برای برنامه ریزی مناسب را 

خواهیم داشت.

  اهمیت مدیران در جنبش تغییرات
اغلب تغییرات در شرکت های بزرگ با اقدام 
یک مدیر کاریزماتیک شروع می شود. به 

عنوان مثال، جنبش حقوق مدنی در ایاالت 
متحده و جنبش اســتقالل هند را در نظر 
بگیرید. نقش مارتین لوتر کینگ و مهاتما 
گاندی در دو جنبش اخیر کامال برجسته 
است. به طور مشابه، در حوزه کسب و کار 
نیز اغلب تغییرات از ســوی مدیران دارای 
کاریزما دنبال می شــود. رونــد تغییرات 
چشمگیر دو برند IBM و Aloca بهترین 
مثال برای حرف های من است. لو گرسنر و 
پاول اونیل به عنوان مدیرعامل های این دو 

شرکت تغییرات را شروع کردند.
نکته مهم درخصوص توانایی ایجاد تغییرات 
از سوی رهبران سیاسی و مدیران تجاری 
مورد بحث در سطر قبل پیچیدگی فرآیند 
تاثیرگذاری آنها بر روی دیگران اســت. به 
همین دلیل ژنرال استنلی مک کریستال 
مدیریت خوب را اینگونه تعریف می کند: 
»توانایی ایجاد سیســتم پیچیــده ای از 
روابط میان رهبران و طرفداران شــان در 
زمینه ای خاص که معنــای قابل درکی را 

برای طرفدارها خلق می کند.«
هر نوع تغییری در حوزه کسب و کار نیازمند 
تالش مدیران و از همه مهــم تر حمایت 
سهامداران، کارمندان و البته مشتریان است. 
به عنوان مثالی جذاب نحوه عملکرد تالیا 
 100Kin10 میلگروم الکوت، موسس برند
را در نظر بگیرید. وقتی وی شروع به ایجاد 
تغییر در برنامه شرکتش کرد، هدف اصلی 
وی ســاماندهی بیش از 100 هزار معلم 
بود. راهکار وی تاکیــد بر روی مزیت های 
بهبود کیفیت روند آموزشی در گفت وگو با 
سهامداران بود. به این ترتیب وی موفق به 
جلب حمایت بیش از 300سرمایه گذار شد. 

تالیا فقط پس از جذب این مقدار سرمایه 
گذار شروع به فعالیت در زمینه ساماندهی 

وضعیت معلم ها کرد.

  چالش تداوم موفقیت حاصل از تغییرات
در اغلب مــوارد خطرنــاک ترین بخش 
ایجاد تغییرات در حوزه کســب و کار پس 
از به نتیجه رسیدن تالش ها و دستیابی به 
اهداف موردنظر روی می دهد. درســت به 
همین خاطر مدیران موفق در زمینه اعمال 
تغییرات نه فقط به تحقق اهداف کوتاه مدت، 
بلکه به فرآیند اعمــال تغییرات نیز توجه 
نشان می دهند. به عنوان مثال، اگر شرکت 
دارویــی Wyeth پس از دســتیابی به 
کاهش 25درصدی هزینه ها کار را متوقف 
می کرد، به زودی دوباره خــود را گرفتار 
مشکالت مالی می دید. پس چرا این شرکت 
با مشکالت مالی رو به رو نشد؟ نکته مهم در 
زمینه توجه مدیران این شرکت به فرآیند 
ایجاد تغییر نهفته است. بر این اساس آنها در 
تالش برای ایجاد تغییرات به نقش سازنده 
اعمال تغییرات منظم و سیستم وار توجه 
کردند. این امر بازگشــت دوباره مشکالت 
مشابه را غیرممکن می کند. به همین دلیل 
اعمال تغییرات در زمینه کسب و کار باید 
نظام مند و در قالب یک فرآیند مداوم صورت 
گیرد. در غیر این صورت پس از دستیابی به 
بخشی از نتایج دلخواه مان در زمینه کسب و 
کار ادامه فرایند تغییرات را متوقف خواهیم 
کرد. بدون شک بازگشــت به شیوه سابق 
در زمینه مدیریت کســب و کار به معنای 
بازگشت مشــکالت قبلی پس از گذشت 

مدت زمانی کوتاه خواهد بود.
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