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فروش راز موفقیت 
در فضای مجازی!

تا دنیا ادامه دارد ســود جویان 
هم راهی برای کالهبرداری پیدا 
خواهند کرد! زمانــی بود که در 
کشــور ما برخی با وعــده دادن 
الماس مردم را به شــرکت های 
هرمی دعوت می کردند و از این 
راه افراد زیادی متضرر شدند بعد 
از آن مردم متوجه شــدند گول 
چنین وعده هایی را نخورند البته 
این پایــان ماجرا نبــود و هر بار 
کالهبرداران در لباس جدید تری 
به اهداف خود می رسند. هنوز ما 
ایرانی ها متوجه نشده ایم که تا 
تالش نکنیم موفق نمی شویم و 
گول این وعده هایی که قرار است 
یک شــبه زندگی ما را دگرگون 

کند را نخوریم.
این روز ها کالهبرداری ها شکلی 
متفاوت به خود گرفته است. مردم 
به خصوص جوانانــی که در پی 
یافتن خوشبختی هستند هر روز 
چندین ســاعت وقت خود را در 
فضای مجاز ی سپری می کنند 
و این بهترین فرصت برای ســو 
استفاده است. دو میلیون بدهید تا 
راز موفقیت خود را به شما بگویم! 

این شعاری است که...

استارت آپ های موفق 
ایرانی را می شناسید؟

امروزه در همه جای دنیا شــاهد رشد و تکامل 
استارت آپ ها هســتیم، ایران هم از این قاعده 
مستثنا نبوده است. بسیاری از استارت آپ های 
موفق ایرانی که برای خود اســم و رســمی نیز 
دارند، از ایده های ساده شروع کرده اند، و پس 
از مدت ها و با خالقیت و تالش خستگی ناپذیر، 
توانستند سرنوشــت دیگری را برای خود رقم 

بزنند.
طبق بررســی های پیدایش ، استارت آپ، یک 
همایش، رویداد و یا حتی یک سازمان کوچک 
در حال رشد و توسعه، نیست. بلکه استارت آپ 
یک شرکت نو پا و تازه تاسیسی است که با هدف 
ایجاد مدل کسب و کار تکرار پذیر و مقیاس پذیر 

بوجود آمده است.
امروزه در همه جای دنیا شاهد رشد و ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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قابل توجه شهروندان گرامی آیا 
می دانید با مفقود شدن مدارک 
شناسایی خود ممکن است شما 
به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهی مفقودی 

agahinaslefarda.ir

افزایش غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما
قیمت بلیت هواپیما با وجود مخالفت  و برخورد 

سازمان هواپیمایی کشوری، افزایش یافته و 
شرکت های هواپیمایی نرخ آن را باالتر از سقف 

تعیین شده و با قیمت دلخواه افزایش داده اند.
قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر افزایش یافته است و با وجود 

اینکه مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری و شخص وزیر نسبت به آن 
موضع گرفته و آن را غیر قانونی دانسته اند، شرکت های هواپیمایی 

به نظر توجهی به این اظهارات و سقف تعیین شده برای نرخ 
پروازهای داخلی ندارند....

شهرسازی انـــرژی

اصفهان بزرگ ترین نظام سکونتگاه شهری در کشور شرکت پاالیش نفت اصفهان و مسئولیت های زیست محیطی

و  راه  مدیــرکل 
شهرســازی استان 
اصفهان مســائل نظام شهرسازی این 
اســتان در ابعاد محیطی، اجتماعی، 
اقتصادی و مدیریت شهری را تحلیل 

کرد.

علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان در خصوص برخی از مسائل و 
مشکالت پیش رو نظام شهرسازی این استان 
تشریح کرد: اســتان اصفهان از بزرگ ترین 
نظام سکونتگاه شــهری در بین استان های 
کشور برخوردار اســت  و شهرهای استان به 
دلیل قرارگیری در منطقه کویری، ســابقه 
زیســت و ســکونت، وجود محدودیت های 
محیطــی همچنین تأثیرپذیری از مســائل 
کالن در سطح ملی با مسائل فراوانی در ابعاد 
محیطــی، اجتماعی، اقتصــادی و مدیریت 

شهری روبرو هستند.
وی بــا بیــان اینکه شــهری شــدن نظام 
سکونتگاهی اســتان یکی از مسائل پیش رو 
نظام شهرسازی اســت بیان داشت: امروزه 
با وجود اینکه نســبت شهرنشینی در استان 
عدد قابل توجهی است. اما همچنان فرآیند 
شهری شدن استان اصفهان با پدیده حرکت 
از سمت شهرهای کوچک به سمت شهرهای 
بزرگ ادامه دارد  و  شــاهد تبدیل روستاها 
به شهر هســتیم که این موضوع نیز فرآیند 

شهری شدن را تشدید می کند.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
در خصوص مســائل و مشکالتی که موضوع 
شــهری شــدن به همراه دارد توضیح داد:  
از مهم ترین مســائل ایجادشــده در مبحث 
شهری شــدن اســتان برهم خوردن تعادل 

)نظام سلسله مراتب ســکونتگاهی و توزیع 
متناسب جمعیت( در پهنه سرزمینی استان، 
کاهش تولیدات کشــاورزی، افزایش قیمت 
اراضی شهری، تخریب و تغییر کاربری اراضی 
کشاورزی حاشیه شهرهای بزرگ، بروز پدیده 
مهاجرت، حاشیه نشــینی، ناهنجاری های 
اجتماعــی، ترافیک، آلودگی هــوا و اقتصاد 

غیررسمی را می توان بیان کرد. 
وی افزود: مســئله الحاق نقاط سکونتگاهی 
مجاور کالن شــهر اصفهان به خود شهر نیز 
از مسائل مهم شهرســازی استان محسوب 
می شود چرا که با افزایش این موضوع شاهد 
گسترش حاشیه نشینی، اسکان غیررسمی و 

بد مسکنی خواهیم بود.
قاری قرآن با بیــان اینکه جمعیت اســتان 
اصفهان ازنظر ترکیب سنی با افزایش سهم 
سالمندان به سمت پیر شدن حرکت می کند 
اذعان داشت: این موضوع دو پیامد دارد که 
یکی کاهش درآمدهای شــهری و دیگری 
افزایش هزینه های ناشــی از بازنشستگی و 
تأمین نیازهای ســالمندان است. وی گفت: 
در این رابطه الزم است در حوزه برنامه ریزی 

و طراحی شهری نیازهای این قشر بخصوص 
نیازهای مربوط به کیفیت مسکن و دسترسی 
به خدمات و فضاهای شهری موردتوجه قرار 

داده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در 
خصوص مسائل اقتصادی و تاثیر آن در نظام 
شهرسازی اظهار کرد: وجود مسائل اقتصادی 
ازجمله افزایش نرخ تــورم و بیکاری موجب 
فقر شهری شده و اختالف طبقاتی ناشی از 
آن ها ضمن تشدید قشربندی اجتماعی باعث 

بروز پدیده شمال و جنوب شهر شده است.
وی در خصــوص راهکار شهرســازی برای 
برقراری عدالت فضایی عنوان کرد: می توان 
با ایجــاد تنوعی از گونه های مســکن برای 
گروه های مختلف درآمدی در همه محالت 
و نواحی شــهری، توزیع عادالنه خدمات و 
تسهیالت شــهری و توانمندسازی ساکنین 
محالت و نواحــی کم برخــوردار، به نوعی 
اختالط اجتماعی و اقتصــادی ایجاد کرد. 
که می بایست این موارد در طرح ها و ضوابط 
شهرسازی شــهرهای اســتان موردتوجه 

قرارگرفته شود.

شرکت پاالیش نفت 
اصفهــان به عنوان 
یکی از بزرگ ترین و استراتژیك ترین 
صنایع کشور، وظیفه دارد به عنوان یك 
مسئولیت اجتماعی، سوخت مورد نیاز 
جامعه و مردم را با کیفیت های استاندارد 

تهیه کند. 

همیــن احســاس مســئولیت اجتماعی و 
تعلق عمیــق به جامعه و مردم باعث شــده 
تا مدیریت این شــرکت، در مســیر بهبود 
کیفیت فرآورده های تولیــدی گام بردارد و 
فرآورده هایی تولید کند کــه کمترین آثار 
مخرب را بر محیط زیســت و جامعه داشته 
باشــد. این صنعت درصدد اســت با اجرای 
پروژه هــای عظیــم زیســت محیطی، در 
فرآیندهای تولید و ارتقاء کیفیت فرآورده های 
نفتی، محصوالت خود نظیر بنزین و گازوئیل 
را با بهترین کیفیت و مطابق با استانداردهای 
جهانی به بازار عرضه کنــد. البته باید گفت 
شــرکت پاالیش نفــت اصفهان در مســیر 
فعالیتش، همچون دیگر صنایع استان، برای 

تأمین آب با چالش هایی روبه رو می باشد.
پروژه های پاالیشگاه اصفهان در جهت حفظ 
محیط زیست، در سه بخش آب، خاك و هوا 
اجرا می شود؛ فعالیت های صورت گرفته در 
حوزه آب شرکت، دستاوردهای خوبی را به 

همراه داشته است.
تصفیــه و بازگردانــی 320 مترمکعب در 
ساعت پساب ارسالی از واحدهای عملیاتی 
در تصفیه خانه صنعتی- تصفیه و بازگردانی 
400 مترمکعب در ساعت پساب تصفیه خانه 
صنعتــی، بویلرها و برج هــای خنک کننده 
در واحد اســمز معکــوس )RO(  از جمله 

اقدامات پاالیشگاه اصفهان در حوزه مدیریت 
پساب  است. تصفیه 40 مترمکعب در ساعت 
فاضالب بهداشتی و اســتفاده برای آبیاری 
فضای سبز- بهینه سازی واحد بازیافت آب 
 -UF و RO با نصب سیســتم کالریفایــر
استفاده از دستگاه UV در جهت گندزدایی 
فاضالب بهداشــتی- بهره بــرداری از واحد 
جدید RO5 در جهت اســتفاده از پساب 
واحد RO- نصب سیستم های الکترونیکی 
کنترل و کاهش مصرف آب با نصب شیرهاي  
دارای سنســور از دیگر فعالیت های صورت 

گرفته  در شرکت است.
همچنین حــذف روش آبیــاری غرقابی و 
جایگزین کردن آبیاری تحت فشار و آبیاری 
قطره ای، پاك سازی سفره های آب زیرزمینی 
به روش اســتحصال پلوم هــای آلودگی و 
عقد قرارداد با شــرکت های معتمد سازمان 
حفاظــت محیط زیســت با هــدف پایش 
آالینده های آب از  اقدامات دیگر پاالیشگاه 

اصفهان در زمینه مدیریت پساب است
 

   راه اندازی خط انتقال، ایستگاه پمپاژ 

و تصفیه خانه پساب شهری در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

به منظور صیانت و مصرف بهینه منابع ملی و 
با توجه به بحران آب در استان اصفهان، سال 
گذشته ، پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و 
استفاده صنعتی از فاضالب شهری ، با رویکرد 
کاهش مصرف منابع )آب شرب( و به ظرفیت 

750 مترمکعب در ساعت راه اندازی شد
این پروژه  که با حضور اســتاندار اصفهان به 
بهره برداری رسیده اســت، ظرف مدت 24 
ماه انجام و با هزینــه ای بالغ بر 100 میلیارد 
تومان در محل شرکت پاالیش نفت اصفهان 

انجام شده است.

   همکاري شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در طــرح انتقــال آب خلیج فارس به 

اصفهان
در تأمین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس 
به اصفهان که یک بازه زمانی سه ساله برای 
آن تعریف شده است، این شــرکت  در کنار 
دیگر صنایع بزرگ اســتان نقشــي پررنگ 
دارد که انشاا... پس از راه اندازی این طرح با 
سهام خریداری شده، از آب انتقالی بهره مند 

خواهیم شد.

   برنامه هاي در حال اجراي شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان

برنامه های آتي زیســت محیطی شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان با موضوع آب: هیبریدی 
کردن برج های خنک کننده شــرکت، پروژه 
 HERO High Efficient احداث واحد
Reverse Osmosis باهدف بازیابی 
 RO آب های فوق شور ناشی از دورریز واحد

و پروژه پیش تصفیه پساب شهری مي باشد.

مریم یادگاری
گــــــزارش

اخبار اصفهان
گــــــزارش
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بازار طال و سکه 1400/4/2 ساعت 15:35

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,448,00010,906,000قدیم

سکه طرح 
10,281,00010,631,000جدید

5,650,0005,900,000نیم سکه

3,625,0003,775,000ربع سکه

2,312,0002,312,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,498,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,039,4001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,500,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,385,8001,373,900 عیار
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ادامه از صفحه یک
...  بیشتر فروشــندگان پکیج های 
موفقیت هر روز سر می دهند  در حالی 
که  در کنار ماشــین و خانه و ویالی 
میلیالردی خود به تفریح می پردازند. 
به جوانــان می گویند رســیدن به 
همه اینها راه میانبری دارد که شما 
نمی دانید. راستش را بخواهید چه 
کسی از امکانات و رفاه بدش می آید و 
حاضر نیست در قبال بدست آوردن 
این امکانات مبلغــی حدود 2 تا 10 

میلیون تومان بدهد؟
در واقــع تمام این بالگــر ها کتاب 
ســنگ فرش هــای ایــن خیابان 
از طالســت را خوانده اند و متوجه 
شده اند برای پولدارتر شدن باید مردم 

را سر کار بگذارند!
فردی در بالکنی ایســتاده و با اشاره 
به ماشــین اش می گویــد آیا دلت 
می خواهد تو هم ایــن گونه زندگی 
کنی؟ پاسخ اینجاســت چه کسی 
دلش نمی خواهــد؟ فضای مجازی 
شمشیری دولبه است که هم می توان 
از آن بهره برد و شــغلی مثل خرده 
فروشی های آنالین یا ... برای خود راه 
انداخت که بسیاری در شرایط کرونا با 
از دست رفتن کسب و کارشان از آن 
بهره بردند و هم می توان در تله های 
رویاپردازانه مشاورانی که یک شبه 
پولدارتان می کنند، افتاد. در بحران 
کرونا این مســأله باعث شد مردم 
بیشتر جذب شبکه های اجتماعی 

شوند. 
آنهایی که خانه و ماشــین شان را 
استوری می کنند و می گویند شما 
هم می توانید، قطعا پشــتوانه دارند 
اینها مردم را ترغیب می کنند تا در 
کالس هایشان شرکت کنند. واقعیت 
این است که مدل های درآمدی در 
فضای دیجیتال به این سادگی نیست. 
افراد برای اشتغال در فضای مجازی 
باید مســیری را طی کنند تا به یک 
سود و درآمد پایدار برسند. یک شبه 
پولدار شدن ممکن نیست. اینهایی 
که می بینید دنبال کنندگان میلیونی 
دارند، مدل درآمدی کسب و کارشان 
بر مبنای مشاور است. این افراد قطعا 
در ابتدا کسب و کار دیگری داشتند یا 
شاید حتی کارآفرین بوده اند و وقتی 
به درآمدی رسیده اند یا شهرتی پیدا 
کرده اند مدل درآمدی تبلیغ گرفتن 
یا حتی مشــاوره را هم به کسب و 

کارشان اضافه کردند.
اینکه آیا در شــبکه های اجتماعی 
می توان کارآفرین شــد یا یک شبه 
ره صد ساله را  رفت چقدر می تواند 
به واقعیــت نزدیک باشــد؟ چرا ما 
ایرانی ها دیگر دوســت نداریم کار 
کنیم و به دنبال پولدار شدن بدون 
کار هستیم در حالی که ثروتمندان 
جهان همگی مدعی کار بیشتر همراه 
با فکر و اندیشه هستند. ایالن ماسک 
یکی از ثروتمند تریــن افراد جهان 
است که می گوید در ابتدای شروع 
فعالیتم زمانی که با برادرم قرار بود 
از صفر شروع کنیم ، اگر رقبایمان 50 
ساعت در هفته کار می کردند ما 100 
ساعت در هفته فعالیت داشتیم و این 

یعنی دوبرابر آنها ! 
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احتمال تغییر در نتیجه انتخابات شورای شهر بهارستان در صورت اثبات تخلفات
عضو هیأت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورا ها در شهرستان اصفهان گفت: مستندات تخلفات مطرح 

شده درباره انتخابات شورای شهر بهارستان در حال بررسی است.
احمد مقیمی عضو هیأت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورا ها در شهرستان اصفهان گفت: مستندات 
تخلفات مطرح شده درباره انتخابات شورای شهر بهارستان در حال بررسی است، که اگر به اثبات برسد در 

نتیجه انتخابات بهارستان تأثیر ویژه خواهد داشت.
او اظهار داشت: در فرآیند رد و تأیید صالحیت ها، براساس اطالعات، اســناد، مراجعات و گزارشات مردمی، 
حساسیت روی موضوع خرید و فروش رأی و به قول اهالی بهارستان رأی های اتوبوسی و مینی بوسی مطرح بود.

عضو هیأت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورا های شهرستان اصفهان ادامه داد: لذا از آن جایی که این موضوع در گذشته 
هم سابقه داشته است و این مسأله غصه ای در دل مردم بهارستان بود، مصمم شدیم که به طور جدی این موضوع را پیگیری کنیم؛ به همین 

منظور اقدامات پیشگیرانه ای با هماهنگی نهاد های امنیتی و نظامی در حد امکان انجام شد.
او تصریح کرد: با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مسأله حضور حداکثری در انتخابات، مراقبت های امنیتی و نظامی مانند کنترل 

تردد اتوبوس ها و مینی بوس ها تا میزان قابل قبولی موثر بود.

استقرار درمانگاه تامین اجتماعی در اردستان ضروری است
فرماندار اردستان گفت: استقرار درمانگاه تامین اجتماعی در اردستان را با توجه به تعداد باالی افراد تحت 

پوشش ضروری است.
حمیدرضا تأملی در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی این شهرستان، اظهار داشت: برای تکمیل و راه 
اندازی مجتمع سینمایی اردستان نیازمند کمک و مذاکره با بانک عامل که مالکیت اعیان این مجموعه را 

برعهده دارد هستیم.
وی با بیان اینکه احداث کانون فرهنگی تربیتی زواره با کمک خیران در دستور کار قرار دارد، افزود: برای احداث 

کتابخانه مرکزی اردستان در حال مذاکره با یک خیر هستیم و به زودی افتتاح مرکز سالمندان پونه زواره را شاهد 
خواهیم بود.

فرماندار اردستان گفت : زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان کنگره ۶0 در اردستان اختصاص داده شده است و منابع مالی مورد 
نیاز نیز تأمین شده است.

 وی خاطرنشــان کرد: درخواســت اســتقرار درمانگاه تأمیــن اجتماعی در اردســتان را بــا توجه به تعــداد باالی افراد تحت پوشــش
 را داریم.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه
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 برای تحقق این 
موضوع، قراردادی بین 

دو دانشگاه اصفهان 
و بنیاد روسکی میر 

به امضا رسیده است؛ 
عالقه روزافزون جوانان 
ایرانی برای تحصیل در 

دانشگاه های روسی 
را مورد حمایت خود 
می دانیم و عالقه به 

ورزش به ویژه فوتبال از 
عوامل نزدیکی دو ملت 

است

قدرت الــه نــوروزی در 
جشنواره علمی – فرهنگی 
اصفهان و سن پترزبورگ 
با بیان اینکه امروز شــهر 
اصفهان در آستانه انعقاد 
قرارداد خواهرخواندگی با 
شانزدهمین خواهرخوانده 
خود است، اظهار کرد: ما در اصفهان سیزده 
خواهرخوانده داشتیم و مراحل نهایی انعقاد 
قرارداد خواهرخواندگی بین شــهرهای 
سمرقند ازبکســتان، پورتوی پرتغال و 

حیدرآباد هند هم در حال انجام است. 
وی ادامه داد: این موارد می تواند زمینه را 
برای توسعه دیپلماسی و تقویت روابط بین 
شهرها ایجاد کند؛ ضمن اینکه شهرداری 
اصفهان اکنون به عضویت 10 ســازمان 
بین المللی و شبکه جهانی درآمده است 
که سه سازمان شبکه شهرهای یادگیرنده، 
شهر دوستدار کودک و شبکه شهرهای 
هوشــمند در این دوره مدیریت شهری 

نهایی شد.
شــهردار اصفهان بیان کــرد: اعتقاد به 
مشارکت مردم در برنامه ها داشتیم و به 
همین سبب در طرح جامع شهر اصفهان 
و برنامه اصفهان 1405 توانستیم با همه 
سطوح اجتماع از جمله قشر دانشگاهی و 
نخبگان تعامل برقرار کرده و دیدگاه های 
آنان را برای تدوین برنامه های شــهری 

اخذ کنیم. 
وی با اشاره به اینکه در راستای تعامل با 
دیگر شهرها و توسعه دیپلماسی عمومی، 
امروز طرح شــهروند دیپلمات به نتیجه 
رسیده است، گفت: این طرح در نظر دارد 
با همه شهروندان اصفهانی و ایرانی خارج 
از کشور با توجه به تجربیات آنها در توسعه 

اصفهان نقش ایفا کند. 
نوروزی بیان کرد: در همین زمینه سایتی 
راه اندازی و با دفتر نمایندگی وزارت امور 
خارجه در اصفهان و سفارت های مختلف 
مکاتبه شده به طوریکه اکنون 200 طرح 
به دبیرخانه طرح شهروند دیپلمات رسیده 

است. 
وی با بیان اینکه این مسیر در آینده هم 
ادامه پیدا می کند و همه دانشــگاهیان 
خارج از کشور ایده های خود را انتقال می 
دهند تا در بهزیستی، آبادانی و رفاه شهر 
نقش داشته باشــند، اظهار کرد: ارتباط 
اصفهان و شهر سن پترزبورگ به صورت 
ویژه بوده است به طوریکه در سفر مدیریت 
شهری اصفهان به روسیه دیدارهایی میان 
استاندار ســن پترزبورگ و شورای شهر 
اصفهان برگزار و قرار شــد سند راهکار 

تعامل تدوین شود.  
شــهردار اصفهان ادامه داد: این ســند با 
حضور مسئوالن اســتان اصفهان تهیه و 
به سن پترزبورگ ارسال شده است تا بعد از 
بررسی، به امضای طرفین برسد. با امضای 

این سند بیشترین نقش می تواند از سوی 
دانشگاهیان اجرا شود.

    خواهرخوانــده های اصفهان به 
ظرفیتی برای ارتباط سایر دستگاه ها 

با کشورهای خارجی تبدیل شدند
وی با تاکید بر اینکــه خواهرخوانده های 
فقــط  امــروز  دیگــر  اصفهــان 
خواهرخوانده های شهرداری نیستند و به 
ظرفیتی برای ارتباط بین سایر دستگاه ها با 
کشورهای خارجی تبدیل شده اند، گفت: 
شهرداری در این زمینه نقش تسهیل گر 

را ایفا می کند. 
نوروزی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان و سن 
پترزبورگ تعامالتی دارند و سیاست ها باید 
تثبیت شود، گفت: شهرداری هم توانست 
با دیپلماسی قوی و تعامل با وزارت امور 
خارجه نقش مدیریت شهری را از دولت 
جلوتر ببرد و جایــگاه اصفهان در عرصه 

بین الملل را ارتقا دهد.  
وی ادامه داد: در کشــور هم از مقام عالی 
وزارت امور خارجه تا سایر مدیران بر این 
موضوع صحه گذاشته اند که شهرداری 
اصفهان دیپلماسی عمومی را ارتقا داده 
اســت؛ به ویژه در اپیدمی کرونا با تمامی 
شــهرهای خواهرخوانده و شــبکه های 
جهانی ارتباط داشتیم و توانستیم شهر 

اصفهان را در این عرصه جلو ببریم. 
شــهردار اصفهان تصریح کرد: جشنواره 
فرهنگی – علمی بین دو شــهر اصفهان 
و سن پترزبورگ گام مهم و موثری برای 
حرکت های بعدی دانشگاه اصفهان و سن 

پترزبورگ به شمار می رود. 

   لزوم تاسیس شبکه های روسی و 
فارسی زبان در تلویزیون دو کشور

در ادامه این نشست، کاظم جاللی، سفیر 
ایران در روسیه در ارتباط آنالین با بیان 
اینکه روابط ایران و روسیه در ابعاد مختلف 
در وضعیت خوبی قرار دارد اما در دو بعد 
اقتصادی و فرهنگــی دارای ضعف های 
جدی اســت، اظهار کرد: در سفیر اخیر 
ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه به 
تهران موافقت نامه فرهنگی بین دو کشور 
امضا شــد اما در بخــش روابط فرهنگی 

مسئله اساسی وجود دارد.
وی ادامه داد: باقی مانــدن برخی روس 
شناســان ایرانی و ایران شناسان روسی 

در تاریخ گذشته یکی از مشکالت در این 
زمینه است. 

ســفیر ایران در روســیه یکــی دیگر از 
مشکالت فرهنگی میان دو کشور را نبود 
زبان مشــترک بین آنها دانست و گفت: 
با وجود اینکه صدا و ســیمای جمهوری 
اسالمی، شبکه های خارجی به زبان های 
مختلف دارد اما خالء یک شــبکه روسی 

زبان به چشم می خورد.
وی بیان کرد: در جهان 100 میلیون نفر 
به زبان روســی به عنوان زبان اول و 500 
میلیون نفر به عنوان زبان دوم به روسی 

صحبت می کنند.
جاللی با بیان اینکه در تلویزیون روسیه 
هم زبان فارسی در شبکه ها وجود ندارد 
و در نتیجه شــناخت متقابل ملت ها در 
سطح اندکی اســت، اظهار کرد: اهمیت 
کار دانشــگاه و شــهرداری اصفهــان و 
خواهرخواندگی بین شهرهای اصفهان 
و سن پترزبورگ با توجه به وضعیتی که 
میان دو کشــور توضیح دادم، مشخص 

می شود.
وی بیــان کــرد: گســترش روابط بین 
دانشــگاه ها منجر به شناخت متقابل دو 
ملت می شود و نخبگان دو کشور می توانند 
نقش موثری در گسترش روابط دو کشور 

داشته باشند. 

   ارتباط بین شهرداری ها موجب 
روابط بیشتر بین دو ملت می شود

سفیر ایران در روسیه با بیان اینکه ارتباط 
بین شهرداری ها موجب روابط بیشتر بین 
دو ملت می شود، گفت: یکی از مشکالت 
جدی در شــناخت بین دو ملت ایران و 
روسیه این است که تولید محتوا با دو زبان 
نداریم و هرچند شهر سن پترزبورگ در 
ایران بسیار مشهور است اما شناخت نسبت 
به اصفهان و سایر شهرهای ایران در روسیه 

وجود ندارد.
وی با تحسین فیلم ویژه تولیدی شهرداری 
اصفهان برای معرفی شهر اصفهان افزود: 
شهرداری اصفهان در سایت خود به زبان 
روسی تولید محتوا کند تا این همه شکوه 
مندی ایران و خصوصا اصفهان را به عنوان 
پایتخت فرهنگی ایران، به روسیه نشان 

دهد. 
جاللی بیان کرد: بهتر اســت در انتقال 
تجربیات علمی، دانشــگاهی، مدیریت 

شهری و نیز گردشگری باید ورود جدی 
داشته باشیم.

وی اظهار کرد: 1۶ سال از خواهرخواندگی 
اصفهان و ســن پترزبورگ مــی گذرد و 
تالش های خوبی از سوی دو شهر انجام 
شده است و امیدواریم دانشگاه ها نیز روابط 
را برای گسترش دو زبان روسی و فارسی 

ارتقا دهند.

   تمایل متقابل ایران و روسیه برای 
تعامل هرچه گسترده تر در عرصه 

فرهنگی و انسانی
در این جشنواره، بوریس بورمیستروف، 
سرکنسول روسیه در اصفهان با بیان اینکه 
سرکنسولگری روسیه در اصفهان از همه 
طرح هایی که به بهره وری هرچه بیشتر از 
ظرفیت بین دو کشور ایران و روسیه کمک 
کند، حمایت خواهد کــرد، اظهار کرد: 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 
پیام تبریک خود به ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور منتخب خاطرنشــان کرد روابط 
میان دو کشور از خصلت دوستانه و حسن 

همجواری برخوردار است.
وی ادامه داد: در برنامه های جشــنواره 
فرهنگــی – علمــی اصفهان و ســن 
پترزبورگ، نمونه ای دیگر از تمایل متقابل 
برای تعامل هرچه گسترده تر در عرصه 

فرهنگی و انسانی به چشم می خورد.  
سرکنسول روسیه در اصفهان با بیان اینکه 
این محور مهم در راستای ارتقای همکاری  
های روسیه و ایران مطابق توافق رهبران 
دو کشور بوده است، گفت: به همین سبب 
گسترش زبان های روسی و فارسی دارای 
اهمیت ویژه ای است و در چارچوب این 
جشــنواره قرار دارد. وی بیان کرد: برای 
تحقق ایــن موضوع، قــراردادی بین دو 
دانشــگاه اصفهان و بنیاد روسکی میر به 
امضا رسیده است؛ عالقه روزافزون جوانان 
ایرانی برای تحصیل در دانشگاه های روسی 
را مورد حمایت خود می دانیم و عالقه به 
ورزش به ویژه فوتبال از عوامل نزدیکی دو 
ملت اســت. بوریس بورمیستروف اظهار 
کرد: در همین راســتا توافق نامه بین دو 
باشگاه زنیت و ســپاهان به امضا رسیده 
است و امید است این جشنواره یک رویداد 
درخشان در مشــارکت دیرینه دو شهر 
خواهرخوانده اصفهان و سن پترزبورگ 

باشد و این برنامه ها تداوم داشته باشد.  

خواهرخوانده ها به ظرفیتی برای ارتباط سایر دستگاه ها با کشورهای خارجی تبدیل شدند؛  

نخستین گام های مشترک علمی- فرهنگی اصفهان و سن پترزبورگ

جشنواره علمی- فرهنگی اصفهان و سنت پترزبورگ با امضای 
سند همکاری میان دانشــگاه های اصفهان و بنیاد »روسکی 
میر« روسیه و با حضور شهردار اصفهان، سرکنسول روسیه در 
اصفهان و ارتباط آنالین با سفیر ایران در روسیه آغاز به کار کرد. 

      جشنواره علمی- فرهنگی بین این دو شهر با امضای سند همکاری میان دانشگاه های اصفهان و بنیاد »روسکی میر« روسیه و با حضور شهردار اصفهان، سرکنسول روسیه در اصفهان و 
ارتباط آنالین با سفیر ایران در روسیه آغاز به کار کرد

اخبار اصفهان
گـــزارش
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 خسارت های ناشی از پمپ غیر مجاز
 برای مشترک بیش از مزایای آن است

تحت هر شرایطی نصب مستقیم پمپ برروی 
شبکه ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

نصب مستقیم پمپ نه تنها موجب عدم مدیریت عادالنه آب در شبکه توزیع می 
شود، بلکه خسارات متعددی به کنتور، انشعاب و حتی شبکه توزیع آب وارد می 
کند. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان افزود: نصب 
غیر مجاز پمپ باعث مکش مستقیم آب از شبکه شده و فشار شبکه را تحت تاثیر 
قرار می دهد. محسن صالح با تاکید بر این که در اثر خاموش و روشن شدن های 
مکرر پمپ به دلیل تغییر سرعت عبور جریان آب، عملکرد و اندازه گیری کنتور 
غیرواقعی خواهد شد، اظهار داشت: به همین دلیل ممکن است مشترک در ماه 
بعد از نصب پمپ، قبض آب بهائی با مبلغ بسیار بیشتر از مبلغ دوره های مشابه 
قبلی دریافت کند که به دلیل تخلف در نصب پمپ هیچ اعتراضی برای این دسته از 
مشکالت قابل پذیرش نیست . وی با بیان این که تحت هر شرایطی نصب مستقیم 
پمپ برروی شبکه ممنوع است و پیگرد قانونی دارد، اعالم کرد: در ماده 34-4 و 
39-4 آیین نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضالب در خصوص متخلفینی که 
پمپ را به صورت مستقیم به شبکه توزیع آب وصل می کنند، جریمه قطع انشعاب 
تا زمان برچیدن پمپ درنظر گرفته شده و در صورت تکرار پیگرد از طریق مراجع 
قضائی صورت می گیرد. صالح در خصوص روش صحیح نصب پمپ گفت: برای 
حل مشکل کمبود فشار آب باید بعد از کنتور، یک مخزن ذخیره نصب شود و پمپ 

را بعد از مخزن نصب کرد تا از مکش مستقیم آب از شبکه توزیع جلوگیری شود.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان به مزایای روش صحیح 
نصب پمپ اشاره کرد و اظهار داشت: وجود ذخیره آب در زمان نوسانات شبکه، 
کاهش هزینه آب مصرفی، توزیع آب با فشار مناسب در طبقات باالی ساختمان 
و جلوگیری از سوختن پمپ بر اثر نوسانات فشار شبکه از مهم ترین مزایای روش 

صحیح نصب پمپ به شمار می آید.

بروزرسانی شبکه در مرکز نیاسر و برزک

در راســتای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات 
بهینه ســازی تجهیــزات و زیرســاخت های 
مخابراتی به منظور برگرداندن تجهیزات انتقال 

در مرکز نیاسر و برزک صورت خواهد پذیرفت.
 در اثر این عملیات کلیه ترافیک های موبایل – دیتا و سوئیچ از ساعت 
23:00 الی 01:00 بامداد در تاریخ  دوشــنبه مورخ 07 /04 /1400 به 
مدت دو ســاعت با احتمال قطعی و اختالل جهت برگردان کابل فیبر 

نوری زیرگذر شهرداری مرکز نیاسر و برزک مواجه خواهند شد.

 روش های نوین آبیاری و صرفه جویی
 در مصرف آب

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: صرفه جویی ساالنه 15 میلیون متر 
مکعب آب کشاورزی در شهرستان تیران و کرون ثمره استفاده از روش های آبیاری 
جدید و تحت فشار است. محمد حسین احمدی مدیر جهاد کشاورزی تیران و 
کرون گفت: آب چهار هزار و ۸00 هکتار از اراضی کشاورزی تیران و کرون با آبیاری 
تحت فشار تامین می شود که این روش در کاهش هدر رفت منابع آبی نقش دارد.

به گفته او  بیش از 10 هزار هکتار زمین در این شهرستان به بخش زراعت و چهار 
هزار هکتار نیز به بخش باغبانی اختصــاص دارد که به صورت آبی و دیم آبیاری 
می شوند. مدیر جهاد کشــاورزی تیران و کرون با بیان اینکه مدیریت منابع آب 
برای توسعه کشاورزی این شهرستان اهمیت دارد، تصریح کرد: روش های جدید 
کشاورزی موجب افزایش سطح زیر کشت، کاهش هدر رفت آب و افزایش بهره وری 
شده است. او اضافه کرد: میزان آب مصرفی بخش کشاورزی تیران و کرون در یک 
سال زراعی 70 میلیون متر مکعب اســت. وی یادآورشد: تسهیالت بانکی برای 
اجرای روش های مکانیزه پیش بینی شده، اما خرده مالکیت ها یکی از موانع پیش 

روی اجرای اینگونه طرح هاست.

آبفـــا

ارتباطـــات

کشــاورزی

تصادف پراید با عابر در  خمینی شهر  
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از تصادف یک پراید با عابر پیاده در بلوار  
الغدیر  شهر  خمینی شهر  و فوت عابر خبر داد. سرهنگ  محمدرضا محمدی  
بیان داشت: پس از تماس مردمی با سامانه 110 و اعالم یک مورد تصادف فوتی 
در بلوار  الغدیر  شهر  خمینی شهر  ، بالفاصله عوامل راهور به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه رانندگی یک پراید با عابر پیاده تصادف کرده بود که 
متاسفانه عابر در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.رئیس پلیس 
راهور اصفهان ادامه داد: علت وقوع این حادثه رانندگی عدم توجه به جلو توسط 
راننده پراید اعالم شده است. سرهنگ محمدی از رانندگان خواست، با سرعت 
مجاز و مطمئنه و توجه کامل به جلو و اطراف رانندگی کنید تا شــاهد وقوع 

اینگونه حوادث رانندگی نباشیم.

چمدان تریاکی به مقصد نرسید 
فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا از کشف 10 کیلو و 250 گرم تریاک 
که در یک چمدان جاساز شده بود خبر داد. سرهنگ  صادق کاظم زاد  بیان 
داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید  امامی  شهرستان  
شهرضا  حین کنترل خودروهای عبوری به یک پژو مشکوک و آن را متوقف 
کردند.وی افزود: در بازرسی از این خودرو 10 کیلو و 250 گرم تریاک که در 
یک چمدان جاساز شده بود کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا 
ادامه داد: در این خصوص 3 سوداگر مرگ دستگیر و تحویل مراجع قضائی 
شدند.سرهنگ کاظم زاد خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ 
و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن 

به آنان نخواهد داد.

دستگیري 18 سارق در  نایین  
فرمانده انتظامي شهرســتان نایین از اجراي طرح ارتقــاء امنیت اجتماعي و 
دستگیري 1۸ سارق خبر داد. ســرگرد  هادي کیان مهر   بیان داشت: مامورین 
انتظامي شهرستان در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعي و دستگیري 
سارقین با هدف ایجاد امنیت بیشتر شــهروندان ، در یک هفته گذشته با انجام 
یکسري اقدامات پلیسي و اطالعاتي از دستگیري 1۸ نفر سارق خبر دادند.وی 
افزود: ماموران در اجراي این طرح ، موفق به کشف یک موتورسیکلت سرقتي ، 
کشف 5 فقره سرقت اماکن خصوصي ، کشف 3 فقره سرقت منزل ، کشف 3 فقره 
سرقت داخل خودرو ، کشف 3 فقره اماکن دولتي و کشف 4 فقره سایر سرقت ها 
شدند و در این خصوص 1۸ سارق دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني به مراجع 

قضایي تحویل داده شدند.

توقیف سواری پژو با 50 کیلو تریاک 
سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی اســتان از توقیف یک دستگاه 
خودروی سواری پژو 405 حامل مواد مخدر و کشف 50 کیلو تریاک در عملیات 
ماموران یگان تکاوری این فرماندهی خبر داد. سرهنگ  محمد دالوند  بیان داشت: 
ماموران واحد رزمی یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین کنترل 
و رصد جاده خاکی پشــت ایستگاه ایست و بازرسی شــهید  امامی  شهرستان 
شهرضا به یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 که در این مسیر در حال حرکت 
بود مشکوک شده و به آن دستور ایست می دهند اما راننده بدون توجه به اخطار 
ماموران اقدام به فرار می کند.وی افزود: ماموران بالفاصله به تعقیب خودرو پرداخته 
و در یک اقدام ضربتی آن را متوقف کرده و در بازرسی صورت گرفته از خودرو 50 

کیلو تریاک را کشف کردند.
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واکسیناسیون معلمان و اساتید علیه کرونا از مرداد
سخنگوی وزارت بهداشت درباره زمان و شرایط واکسیناسیون معلمان مدارس، اساتید دانشگاه ها و دانشجویان توضیحاتی ارائه کرد.

 دکتر سیما سادات الری درباره وضعیت بازگشایی دانشگاه ها و مدارس، گفت: آموزش برای ما بسیار مهم است؛ چه در مقاطع آموزش و پرورش 
و چه در دانشگاه ها. خدا را شکر نمی توانیم بگوییم بازگشــایی؛ چراکه عمال آموزش های ما به صورت مجازی در مدارس و دانشگاه ها وجود 

داشت و معلمان و اساتید بسیار زحمت کشیدند.
وی افزود: ما می خواهیم حضور افراد را در مدارس و دانشگاه ها داشته باشم. واقعا کیفیت آموزش های مجازی به اندازه آموزش حضوری نبوده 
است. اگرچه همه زحمات زیادی کشیده اند. بر این اساس مرداد ماه معلمان مان واکسینه می شوند تا از مهر ماه حضور دانش آموزان را در مدارس 
داشته باشیم.الری ادامه داد: همچنین جلساتی با وزارت علوم داشتیم که برای بازگشایی دانشگاه ها تصمیم گیری شد. در عین حال ۲۰۰ هزار 

نفر اساتید و پرسنل دانشگاه داریم که آن ها هم مرداد ماه واکسینه می شود. همچنین حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو در کشور داریم.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد دانشجویان علوم پزشکی که بالینی بودند، واکسینه شدند، 
اما سایر دانشجوهایمان که بالینی نبودند، مانده اند. ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان در شهریور ماه واکسینه می شوند، مهر ماه نیز یک میلیون، 
آبان ماه یک میلیون و در آذر هم مابقی واکسینه می شوند. ما یک سناریو و برنامه ای برای آموزش حضوری دانشجویان به صورت شناور داریم.

ایمنی زایی بیش از ۸۵ درصدی واکسن برکت
مجری کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکت از آغاز تزریق دوم واکسن به داوطلبان در فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن خبر داد و گفت: پروپوزال 
مطالعه بر روی افراد ۱۲ تا ۱۸ سال را تدوین کردیم و در حال انجام اقدامات علمی نهایی این موضوع هستیم. به سرعت پروپوزال آن را به وزارت بهداشت 
تحویل می دهیم که اگر وزارت بهداشت تایید کند، کار مطالعه بالینی واکسن را بر روی داوطلبین ۱۲ تا ۱۸ سال آغاز می کنیم. دکتر محمدرضا صالحی، 
درباره وضعیت فاز سوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکت، گفت: تزریق دوز اول واکسن در فاز سوم به جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر به پایان رسیده 
است و تزریق دوز دوم واکسن را در این فاز آغاز کرده ایم. فکر می کنم فاز سوم را تا پایان تیر به پایان برسانیم.وی افزود: واقعیت این است که عوارضی که 
در فاز سوم گزارش شده است، مانند همان عوارض فاز یک و دو کارآزمایی بالینی بوده است؛ یعنی عوارض خفیف بوده است، هیچ گونه عارضه شدیدی 
که منجر به بستری یا مرگ شود، خوشبختانه وجود نداشته است.صالحی با بیان اینکه واکسن کووایران برکت بر روی جهش انگلیسی ویروس کرونا 
موثر بوده است، گفت: ما هنوز مطالعه ای بر روی جهش آفریقای جنوبی انجام نداده ایم، اما مطالعاتی بر روی جهش هندی انجام شده است و یافته های 
اولیه ما نشان می دهد که به احتمال زیاد واکسن کووایران برکت بر روی جهش هندی موثر است. البته برای اینکه بتوانیم این موضوع را به صورت قطعی 
اعالم کنیم، نیاز به چند آزمایش تکمیلی وجود دارد که در حال انجام است. فکر می کنم ظرف هفته جاری نتایج این موضوع ارائه شود. .صالحی درباره 
میزان ایمنی زایی و اثربخشی واکسن کووایران برکت نیز گفت: اثربخشی واکسن در فاز سوم مشخص می شود، اما ایمنی زایی واکسن کووایران برکت 

باالی ۸۵ درصد است و این واکسن باالی ۸۵ درصد ایمنی زایی دارد.

سالمت
پنجشنبه 3 تیر 1400  | شمـاره 811

ISFAHAN
N E W S 03

کاهش میزان مرگ  ومیر مهم ترین کارکرد همه واکسن هایی است 
که تاکنون علیه کرونا تولید شده و اکنون واکسیناسیون نیز تنها 
راهی است که می تواند به کمک علم پزشکی ایمنی نسبی برای 
جامعه ایجاد کند پس بهترین واکســن، در دسترس ترین نوع 

آن است.

ایرنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

: بهترین روش بــرای مبارزه 
با همــه گیــری کووید-۱۹ 
واکسیناسیون است. واکسن 
های کووید-۱۹ با ایجاد پاسخ 
ایمنی در برابر ویروس کرونا به 
طور قابل توجهی باعث کاهش 
ریسک پیشرفت بیماری کرونا 
و عواقب جدی ناشی از این بیماری می شود. 
به عالوه، واکسیناسیون باعث کاهش تعداد 
ناقلین بدون عالمت می شــود و مهمترین 
ابزار برای کنترل همه گیری کووید-۱۹ به 
شمار می رود. عواقب ابتالی افراد به بیماری 
کووید-۱۹ قابل پیش بینی نیست و تاخیر 
در واکسیناسیون احتمال ابتالی هر فرد به 
بیماری شدید را در همه گیری کووید-۱۹ 

افزایش می دهد.
 اگرچه برخی منتظر هستند واکسن ایرانی 
و یا نوع خاصی از واکســن خارجی به بازار 
بیاید، اما هیچ کدام از واکسن های تولیدی 
در کشورهای مختلف جهان تمامی مراحل 
پنج گانه تولید واکسن را طی نکرده است و 

ایمنی صددرصدی ایجاد نمی کند.
بر اســاس گزارش های ارائه شــده ، تمام 
واکســن های تأیید شده ســازمان جهانی 
بهداشت نشــان داده اند که در محافظت از 
انسان در برابر بیماری شدید ناشی از کرونا 
بسیار اثرگذار هســتند. همچنین تزریق 
واکسن از مرگ بر اثر ابتال به کرونا جلوگیری 
می کند و تاکنون موردی از فوت مبتالیان به 
کرونا که واکسن نیز تزریق کرده اند، گزارش 

نشده است.
 نکته مهم این است که افراد واکسینه شده 
در صورت ابتال به بیماری کووید-۱۹ دچار 
مرگ و میر و عوارض جدی ناشی از بیماری 
نخواهند شد. با تزریق همه واکسن ها ممکن 
اســت عوارض جدی به صورت نــادر بروز 
نماید، اما عواقب ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
از عوارض احتمالی و نادر واکسن ها بسیار 
بیشتر است و واکسیناسیون یک امر ضروری 

برای حفظ سالمت هر فرد و جامعه است.   
 اثر بخشی واکسن از چه زمانی آغاز می 

شود و تا چه زمانی ماندگار می ماند؟
ایمنی زایی واکسن دو تا ســه هفته بعد از 
تزریق نوبت اول آغاز می شود و دو هفته بعد 
از تزریق نوبت دوم کامل می شود. بنابراین 
ریسک ابتال به بیماری کووید-۱۹ در روزهای 
ابتدایی بعد از تزریق واکســن وجود دارد و 
نباید نادیده گرفته شود. ماندگاری ایمنی در 
برابر ویروس کرونا بعد از تزریق واکسن های 

کووید-۱۹ مشخص ناست، اما انتظار می رود 
دو هفته بعد از کامل شدن واکسیناسیون، 
فرد واکســینه شــده حداقل ۶ ماه در برابر 

ویروس کرونا ایمنی داشته باشد.
 میزان اثر بخشــی واکســن های 

کووید-۱۹ چقدر است؟
همه واکســن های کووید-۱۹ به طور قابل 
توجهی ریسک تشــدید بیماری و مرگ و 
میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ را در صورت 
ابتال کاهش می دهند. این واکسن ها ریسک 
ابتال )به صورت ناقل با عالئم خفیف و یا بدون 
عالمت( به بیماری کووید-۱۹ را نیز کاهش 
می دهند، با این وجــود اطالعات در مورد 
میزان اثربخشی واکســن های کووید-۱۹ 
در برابر ســوش های نوپدید ویروس کرونا 

محدود است.
واکســن های کرونــا چگونه عمل 

می کنند؟
واکســن ها با تقلید یک عامــل عفونی – 
ویروس، باکتری یا دیگر میکروارگانیسم های 
عامل بیماری – عمــل می کنند. این کار به 
سیستم ایمنی ما »یاد می دهد« که چگونه 
به طور ســریع و مؤثر به این عامل واکنش 

نشان دهد.
واکسن ها معموال یک نوع ضعیف شده از یک 
عامل عفونی را ارائه می کنند که به سیستم 
ایمنی ما اجازه می دهد تا آن را در حافظه اش 
ضبط کند. بدین ترتیب،قبل از اینکه ویروس 
ما را بیمار کند، سیستم ایمنی ما می تواند 
سریعا آن را شناســایی کرده و مقابله کند. 
برخی از واکســن های کرونا به این صورت 

طراحی شده اند.
آیا واکسن های کرونا دربرابر انواع جدید نیز 

اثربخشی دارند؟
سازمان جهانی بهداشت می گوید که انتظار 
می رود واکســن های تأیید شــده کنونی 
حداقل تــا حدی حفاظــت را در برابر انواع 

جدید ویروس کرونا فراهم کنند.

کارشناســان در اقصی نقاط جهان به طور 
مداوم در حال مطالعه چگونگی اثرگذاری 
گونه های جدید بر رفتار ویروس، شامل هر 
گونه تأثیر بالقوه بر اثرگذاری واکســن های 

کرونا، هستند.
اگر ثابت شــود هر کدام از این واکســن ها 
در برابر یک یا چند گونــه جدید اثرگذاری 
کمتری دارنــد، می توان ترکیب واکســن 
را برای حفاظت بیشــتر در برابر گونه های 
جدید تغییر داد. در آینده،  برخی تغییرات در 
واکسیناسیون مانند استفاده از دوز اضافه  و 

دیگر بروزرسانی ها شاید ضروری باشد.
اما کار مهم در این میان این است که واکسینه 
شــوید و تمهیدات الزم برای کاهش شیوع 
ویروس را انجام دهیــد – این امر به کاهش 
احتمال پرش ژنتیکــی در ویروس کمک 

می کند.
تمهیدات مورد نظر عبارتند از:

- به اطالعــات غیر از نیروهای بهداشــتی 
و پزشــک توجه نکنید و اگر واجد شرایط 
دریافت واکسن هستید، حتما آن را تزریق 

کنید.
- واکســن های موجود مورد تایید است و 
فوایدش بیشــتر از عوارض احتمالی و نادر 

است.
- شماره تماس محل تزریق واکسن را داشته 
باشید تا اگر ســوالی برایتان به وجود آمد 

بپرسید.
- تا قبــل از تماس مراکز بهداشــت محل 
سکونتتان، هیچ مراجعه حضوری نداشته 

باشید.
- سعی کنید با ســالمندان، علمی و شفاف 
درباره واکســن صحبت کرده و با زبان قابل 

فهم، فواید واکسن را برایشان تشریح کنید.
- کسی را برای تزریق واکسن اجبار نکرده و 
با رضایت و توصیه درست، وی را راهنمایی 

کنید.
- در زمان مراجعه به مراکز بهداشتی حتما 

اصول بهداشتی را جدی گرفته و از هرگونه 
تجمع و هجله پرهیز کنید تا فرآیند تزریق 

واکسن و نام نویسی به درستی انجام شود.
- در هنگام مراجعه لباس گشــاد و راحت 
بپوشید تا تزریق واکسن به راحتی انجام شود.

- قبل از تزریق واکسن، همه سابقه پزشکی، 
حساسیت، بیماری های همراه و غیره را به 
مراقب ســالمت و پزشکی مستقر در محل 

بازگو کنید.
- اگر توصیه پزشک این بود که واکسن تزریق 

نکنید، لطفا به حرف ایشان اعتماد کنید.
- قبل و بعد از تزریق واکسن، برای کاهش 
عالیم آن، نیاز به مصرف هیچ دارویی نیست.

- بدون توصیه پزشک و مراقب سالمت، هیچ 
دارویی مصرف نشود.

- سالمندان تا بعد از دریافت واکسن توسط 
فرزند و اقوام یاری شوند.

- در مــورد مراقبت هــای پــس از تزریق 
اگر ســوالی داریــد از کارشــناس محل 

واکسیناسیون بپرسید.
- بعد از تزریق حتمــا ۲۰ دقیقه در فضای 
مناسب تخصیص داده شــده بمانید و اگر 
عالیم زودهنگامی داشــتید بــه نیروهای 

بهداشتی گزارش دهید.
- اگر عالیم بعد از واکسن داشتید، به توصیه 
پزشک و مراقب سالمت محل تزریق واکسن 
می توانید از تَب بُرها و ُمَســِکن های ساده 

استفاده کنید.
- فرد دریافت کننده واکسن پس از تزریق، به 
دلیل تزریق آن ناقل بیماری نیست و نیازی 

به قرنطینه ندارد.
- عالیم پس از تزریق واکســن شامل تَب، 
درد محل تزریق، بدن درد، سر درد، لرز، درد 
چشم، تهوع و گرفتگی و کوفتگی بدن است 
که در 4۸ ساعت رفع شــده و جای نگرانی 

ندارد.
- در صورت بروز هریــک از عالیم حتما با 

پزشک خود تماس بگیرید.

تاثیر چشم گیر واکسیناسیون در کاهش مرگ ومیر کرونایی
یک متخصص طب سنتی عنوان کرد؛

بایدها و نبایدهای تغذیه در روزهای گرم سال
یک متخصص طب سنتی به ارائه نکاتی در خصوص تغذیه سالم و جلوگیری 
از گرمازدگی در روزهای گرم ســال پرداخت. ناصر رضایی پور در خصوص 
تدابیر تندرستی در فصل تابستان گفت: در این فصل افراد دارای مزاج گرم و 
خشک، باید از مصرف خوردنی های گرم و خشک، مانند غذاهای خیلی تند، 
شور یا شــیرین پرهیز کنند.وی با بیان اینکه در فصول گرم سال به تدریج 
دستگاه گوارش ما ضعیف تر می شود، گفت در تابستان باید از مصرف غذاهای 
سنگین مانند آش ها، آبگوشت، کله پاچه، هلیم، فسنجان و… پرهیز کنیم و 
مصرف کباب ها را هم کم کنیم.این متخصص طب ایرانی افزود: غذاهایی مانند 
آش های ساده، رقیق و با گوشت و حبوبات کم، با چاشنی های کمی ترش مانند 
آلو بخارا، دانه انار و غوره، می توانند جایگزین مناسبی برای مواد غذایی یادشده 
باشند.رضایی پور با اشاره به طبیعت سرد و تر کاهو، بیان کرد: کاهو، کاهنده 
حرارت و تعدیل کننده خشکی بدن است و تشنگی و التهاب ناشی از مواجهه 
با گرما را کاهش می دهد و مصرف آن به همراه ســکنجبین نعناعی، یکی از 
بهترین راه های چیرگی بر تشــنگی، التهاب و خشکی بدن در روزهای گرم 
تابستان است.وی اظهار کرد: مصرف شربت های سکنجبین، لیمو، ریباس، 
انار، نارنج، تمر هندی، آب یا فالوده سکنجبینی هندوانه و فالوده سکنجبین 
خیار، در کنار خوردن میوه های تر و ترش و شیرین تابستانی و سبزی هایی 
همچون کدو و خیار در این فصل توصیه می شود.رضایی پور بیان کرد: مصرف 
گوشــت های زودگوار مانند ماهی قزل آالی تازه و کولی که با روغن کنجد 
پخته شده باشد یا جوجه مرغ با چاشــنی های ترش، در این فصل و پرهیز از 
مصرف غذاهایی که منجر به یبوست می شوند با استفاده از ملین هایی مانند 
انجیر و آب کامل میوه ها، یا شربت گل سرخ، بسیار مناسب است.وی با اشاره 
به اینکه ورزش و فعالیت های بدنی در تابستان موجب گرمای شدید می شوند، 
عنوان کرد: با توجه به اینکه فعالیت های جسمی سبب تعریق و گرمای شدید 
می شود، بنابراین استراحت در ساعات گرم روز و ورزش و فعالیت های بدنی 
خفیف در آغاز صبح توصیه ما به افراد اســت.رضایی پور در خصوص انجام 
حجامت و فصد کردن نیز تصریح کرد: توصیه می شود در این فصل از هرگونه 
خون گیری و حجامت و فصد کردن بدون تجویز پزشــک متخصص پرهیز 
شود.این متخصص طب ایرانی در آخر تاکید کرد: پوشیدن لباس های خنک 
کتانی، پنبه ای و نخی و پرهیز از پوشیدن البسه نایلونی در فصل تابستان یکی 

از نکاتی است که افراد باید به آن توجه کنند.

 استفاده از ماسک های طبی
 در هوای آلوده مناسب نیست

 کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت قم گفت: استفاده از ماسک های 
طبی که برای جلوگیــری از ابتال به بیماری هایی از جمله کرونا اســتفاده 
می شود، در هوای آلوده مناسب نیست.محمدتقی دبیری  افزود: ماسک های 
FFP۲ و ماسک N۹۵ مناسب استفاده در شرایط آلودگی هوا برای افراد سالم 
است و بیماران تنفسی و قلبی نیز باید قبل از استفاده با پزشک خود مشورت 
کنند.وی اضافه کرد: خارج نشــدن از منزل بهترین راهکار سالم ماندن در 
شرایط آلودگی هواست و اگر افراد ناگزیر به خروج از منزل بودید، حتما باید از 
ماسک های مخصوص آلودگی هوا استفاده کنید.وی ادامه داد: استفاده از شیر 
و لبنیات کم چرب، میوه و سبزیجات و مایعات به ویژه آب در روزهای آلوده 
باید افزایش یابد تا ایمنی بدن بهبود یابد و خروج امالح و ذرات آلوده از بدن 
تسهیل شود.دبیری تصریح کرد: عرضه کنندگان مواد غذایی آماده مصرف 
به ویژه آجیل و خشــکبار از قرار دادن این مواد در بیرون از مغازه خودداری 
کنند، زیرا در شرایط هوای ناسالم گردوغبار مواد غذایی را آلوده می کند.وی 
با بیان این که شاخص IQA نشان دهنده میزان آلودگی هواست، افزود: روز 
گذشته شاخص آلودگی هوا ۱۶۱ بود که استان را در شرایط ناسالم قرار داد و 
هیچ گروه سنی به ویژه بیماران نباید از منزل خارج می شدند.وی با بیان این که 
امروز این شاخص بهبود یافته است، اضافه کرد: در فصل زمستان آلودگی های 
شیمیایی افزایش می یابد و در فصل تابستان ذرات معلق بیشترین نقش را 

در آلودگی هوا دارد.

گزارش

باید طبق 
برنامه  ریزی های 

انجام شده، زمانبندی 
واکسیناسیون را 

شفاف اعالم کنیم، 
با توجه به ماجراهای 

ورود واکسن به کشور 
و مسائلی که دارد، باید 

واکسن داخلی هم 
برای واکسیناسیون 
وارد کنیم که باز هم 

باید همه موارد به 
شکل شفاف اعالم 

شود.
سبک زندگی

ژنتیک
نوعی تعریق بیش از حد وجود دارد که 
ارثی است به نام هایپرهیدروزیس اولیه  )PH(. متخصصان 
نمی دانند چه چیزی باعث به وجود آمــدن این عارضه 
می شود، اما قطعاً به این دلیل نیست که غدد عرق بیشتری 
دارید یا بزرگتر هستند. اندازه، تعداد و محل قرارگیری این 
غدد در افراد مبتال به هایپرهیدروزیس اولیه کاماًل طبیعی 

به نظر می رسد. 
در صورت داشتن عالئم زیر ممکن است به هایپرهیدروزیس اولیه 
مبتال باشید: همیشه یک مشکل تعریق داشته اید )هایپرهیدروزیس 
اولیه اغلب در دوران بلوغ تشخیص داده می شود، زمانی که تعریق 
شــروع به ایجاد برخی از مشــکالت اجتماعی می کند، اما عالئم 
می تواند مدت ها قبل از آن شروع شود(، در مناطق خاصی مانند زیر 
بغل، دست و پا، کشاله ران، پوست سر یا لب باالیی خود زیاد عرق 

می کنید، و یکی از اقوام تان نیز خیلی عرق می کند.
یک عارضه بزرگتر مربوط به سالمتی

برخی شرایط به عنوان عالئم تعریق شناخته شده است و این نوع 
تعریق به عنوان هایپرهیدروز ثانویه یا تعریق شدید با علت مشخص 

شناخته می شود. علت های رایج:
POTS  )سندرم تاکیکاردی پاسچر(- مشخصه اصلی این بیماری 
ضربان قلب سریع اســت )در حدود ۳۰ ضربان در دقیقه باالتر از 
میزان طبیعی( معموال در حالت ایستاده. همچنین می تواند باعث 

سرگیجه، غش و سردرد شود.

دیابت- کارشناسان نمی دانند چرا دیابت با تعریق بیش از حد مرتبط 
است، اما ممکن است هنگامی اتفاق بیفتد که قند خون شما پایین 
باشد، این می تواند نشانه آن باشد که دیابت شما به خوبی کنترل 

نمی شود.
پرکاری غده ی تیروئید- این یکی دیگر از مواردی اســت که دلیل 
ارتباطش با عرق کاماًل مشخص نیست، اما اگر تیروئید بیش از حد 
فعال دارید، ممکن است متوجه کاهش وزن ناگهانی، ضربان قلب 

سریع، تحریک پذیری و مشکل خواب نیز شوید.
چاقی- تماس بیشتر پوست با پوست به معنای جریان هوا و تبخیر 

کمتر و افزایش گرما در سطح پوست است.
داروهایی که مصرف می کنید باعث تعریق زیاد می شوند

عامالن اصلی شــامل داروهای ضد افســردگی و ضد اضطراب، 
داروهای فشــار خون و قلب، آنتی بیوتیک ها و داروهای هورمونی 
هستند. انجمن بین المللی هایپرهیدروز لیستی از داروهایی که 
منجر به تعریق می شوند را ارائه می دهد. رابینسون می گوید در مورد 
داروهای جایگزین که هنوز هم می توانند مسئله شما را برطرف کنند 
و عوارض جانبی زیادی هم ندارند با پزشک خود صحبت کنید. اگر 
این یک گزینه مناسب برایتان نیست )برای مثال یک داروی ضد 
افسردگی پیدا کرده اید که برای شما مفید باشد و نمی خواهید آن 
را از دست بدهید(، درمان های هایپرهیدروزیس اولیه بهترین راه 

حل برای شماست.
مزایای بوتاکس زیر بغل

گرچه این روش نکات منفی دارد، اما نــکات مثبتی نیز به همراه 

دارد. اولین مورد این است که روش بسیار کارآمد و 
موثر است. ممکن است به موثر بودن روش درمان 
بوتاکس شک کنید، اما درمان های بوتاکس برای 
هایپرهیدروز بیش از 80٪ موثر هستند. یکی دیگر 
از مزایای عالی این است که این روش سریع است. 
در حین عمل، پزشــک قبل از قــرار دادن یک 
ســوزن کوچک پر از بوتاکس در ناحیه درمان، 
ابتدا ناحیه را بی حس می کند. بیشتر درمان های 

بوتاکس در کمتر از ۲۰ دقیقه انجام می شوند .
چه کسی کاندید درمان بوتاکس برای تعریق زیاد است؟

مردان و زنانی کــه از تعریق زیــاد زیر بغل، بیمــاری معروف به 
هایپرهیدروز، رنج می برند ممکن اســت کاندیداهای خوبی برای 

درمان با بوتاکس باشند.
آیا تزریق بوتاکس یک روش دردناک است؟ 

درد کمی در ارتباط با تزریق بوتاکس وجود دارد. بیماران ممکن 
است حسی مختصر شبیه رفتن سر ســوزن در انگشت دست را 

تجربه کنند.
نتایج

بوتاکس می تواند ظرف چند روز پس از درمان به میزان قابل توجهی 
عرق را کاهش دهد. مطالعات در مورد بوتاکس گزارش می دهد که 
بیشتر بیماران بیش از 50٪ کاهش عرق را تجربه می کنند و بسیاری 
از آنها تا 80٪ کاهش را تجربه می کنند.کاهش عرق ناشی از درمان با 
بوتاکس معموالً حدود چهار تا شش ماه طول می کشد. بیماران برای 

حفظ 
اثرات هر ۶ تا ۸ مــاه نیاز به درمان مجدد 

دارند.
آیا بوتاکس بی خطر است؟

بوتاکس برای درمان تعریق بیش از حد زیر بغل توسط سازمان غذا و 
دارو  تأیید شده است. برای بیماران مناسب، بوتاکس اگر توسط یک 
ارائه دهنده پزشکی با تجربه انجام دهد ایمن است.بوتاکس دارای 
سابقه ایمنی بسیار خوبی برای استفاده به عنوان درمان زیبایی و 
درمانی است. نوروتوکسین موجود در بوتاکس با دقت اندازه گیری 
و رقیق می شود به طوری که فقط به انتهای عصب در ناحیه درمان 
مورد نظر گسترش می یابد.عوارض جانبی احتمالی با تزریق بوتاکس 
شامل تورم موقتی، درد و بی حسی است. عوارض جدی، مانند ضعف 

عضالنی، مشکل در بلع یا تنفس، یا تاری دید، نادر است.
www.bostonplastic.com

علت تعریق زیاد زیر بغل

پریسا جمدی
مترجم

انجام نخستین 
جراحی رباتیک از 
راه دور ایران با 

محصول دانش بنیان
 نخســتین عمــل جراحی 
رباتیک از راه دور در ایران، 
با استفاده از ربات جراح سینا 
ساخت شرکت دانش بنیان 
نوآوران رباتیک و پزشــکی 
ســینا با حمایــت معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری و با موفقیت روی 

یک سگ انجام شد.
 جراحی رباتیــک از راه دور 
روز چهارشنبه توسط دکتر 
طالب پور که در بیمارستان 
امام خمینی مســتقر بود، 
انجام شــد. ایــن درحالی 
است که بیمار که یک سگ 
است و ربات در بیمارستان 
سینا قرار داشتند. جراحی 
وازکتومــی با اســتفاده از 
شــبکه ماهــواره ای 5g  از 
راه دور انجام شد. فاصله دو 
بیمارســتان هفت کیلومتر 

است.
این عمل جراحی با حضور 
سورنا ستاری معاون  علمی 
و فناوری رییس جمهوری 
و ســعید ســرکار رییــس 
پژوهشــکده فنــاوری ها و 
تجهیزات پیشرفته پزشکی 

انجام شد.
ربات جراح ســینا بــه نام 
ابوعلی سینا دانشمند ایرانی 
نامگذاری شــده و در واقع 
این ربات متناظــر با ربات 
داوینچــی کــه در آمریکا 
ساخته شده، طراحی شده 
است. عملکرد این ربات یک 
سیستم پیشرفته جراحی از 
راه دور است که از طریق یک 
مانیتور و دو بازوی رباتیک 

انجام می شود.
این ربات دارای یک کنسول 
جراحی اســت که جراح در 
پشت آن قرار می گیرد و با 
استفاده از دو بازوی رباتیک 
قادر بــه کنتــرل و هدایت 
جراحــی اســت. در کنار 
کنســول یک مانیتور قرار 
دارد که جراح می تواند تاثیر 
عمل جراحی را مشــاهده 
کنــد. تصویر عمــل هم از 
طریق یک ربــات انجام می 
گیرد که جــراح می تواند از 
طریق یک پدال آن تصویر 
را نیز کنترل کند. نیروهایی 
که با ابــزار جراحی به بیمار 
منتقل می شود قابل اندازه 
گیری اســت تا جراحی با 
دقــت و کیفیت بیشــتری 

انجام شود.
در عمل جراحی با استفاده 
از این ربات میزان آســیب 
به بافت های ســالم کاهش 
پیدا می کند و بیمار کمترین 
دوران نقاهــت و خونریزی 
را دارد. این دســتگاه برای 
عمل جراحی ناحیه شکمی  
اســتفاده می شــود، اما در 
دنیا یکی از متــداول ترین 
زمینه ها استفاده از آن برای 

جراحی پروستات است.
آمریکا تنها کشــوری است 
که این سیستم را به مرحله 
تجاری آن رســانده است. 
سایر ربات های مشابه فقط 
برای تحقیقات استفاده می 
شــود،. درصورتــی که این 
شــیوه به مرحلــه تجاری 
برســد،  ایران دومین کشور 
در زمینه ربات جراح خواهد 

بود.
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Iran’s production of 
the copper cathode has 
increased 16 percent during 
the first two months of the 
current Iranian calendar 
year (March 21-May 21), 
as compared to the same 
period of time in the past 
year.
The country has produced 
49,989 tons of copper 
cathode during the tow-
month period of this year.
Production of copper 
cathode has also risen 
one percent in the second 

month of this year, as 25,373 
tons of the product was 
produced in the second 
month
The periodical reports and 
statistics indicate that Iran’s 
metals sector is progressing 
both in terms of production 
and export despite the 
limitations imposed by the 
U.S. sanctions.
The country’s copper 
industry is moving forward 
noticeably, as some 
outstanding projects are 
implemented.

Iran seizes 
7,000 
cryptocurrency 
computer 
miners
Iranian police 
have seized 7,000 
computer miners at an 
illegal cryptocurrency 
farm, their largest 
haul to date of the 
e n e r g y - g u z z l i n g 
machines that have 
exacerbated power 
outages in Iran.
In late May, Iran 
banned the mining of 
cryptocurrencies such 
as Bitcoin for nearly 
four months as part of 
efforts to reduce the 
incidence of power 
blackouts blamed by 
officials on surging 
electricity demand 
during the searingly 
hot and dry summer.
Tehran police chief 
General Hossein 
Rahimi said the 7,000 
computer miners 
were seized in an 
abandoned factory in 
the west of the capital.
Bitcoin and other 
c r y p to c u r re n c i e s 
are created through 
a process known 
as mining, where 
powerful computers 
compete with each 
other to solve complex 
m a t h e m a t i c a l 
problems. The 
process is highly 
energy- intensive , 
often relying on 
electricity generated 
by fossil fuels, which 
are abundant in Iran.

TSE becomes 
Board member 
of FEAS
Tehran Stock 
Exchange (TSE) 
became a member of 
the Board of Directors 
of the Federation of 
Euro-Asian Stock 
Exchanges (FEAS).
At the 32nd meeting 
of General Assembly 
of Federation of 
Euro-Asian Stock 
Exchanges (FEAS), 
Tehran Stock 
Exchange (TAE) 
became a member of 
the Board of Directors 
of the Federation.
According to the 
Public Relations and 
International Affairs 
Department of Tehran 
Stock Exchange (TSE), 
the 32nd meeting of 
General Assembly 
of FEAS was held 
virtually due to the 
restrictions over 
the coronavirus 
pandemic.
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Hamid Reza 
Momeni, advisor 
to the President 
and Secretary 
of the Supreme 
Council of Free 
Zones, inspected 

Mehran Free Trade Zone 
on Wednesday, saying 
that Mehran belongs to 
the entire Iranian nation 
and that the development 
of the important city, 
which played a key role 
during the sacred defense 
of the Iranians in the face 
of Iraq’s Baathist regime 
(1980-1988), should 
be expedited so that the 
people of the region can 
experience the shift of 
turning into a free trade 
zone will affect their 
livelihood.
The president's advisor 
noted that the people 
living in Mehran should 
know the change will 
improve their living 
standard, because 
the free trade zone 
enjoys the capacity to 
connect Iran’s economy 
to the Mediterranean 

economies.
Proper planning and 
attracting investors 
will pave the way for 
the development of the 
project and turn the city 
into a free trade zone, 
which is missioned 
to bridge the Iranian 
and Mediterranean 
economies, he added.
Director General of 
Customs Administration 
of Ilam province Ruhollah 
Gholami told IRNA on 
Wednesday that the 
export of commodities 
from Mehran international 
border point stood at 
208 million dollars in 
first three months of this 
Iranian calendar year 
(starting on March 21).

Mehran FTZ to link Iran to 
Mediterranean economies
 Ruhollah Gholami
During the mentioned 
period, 443 tons of goods 
have been exported 
from the border point, 
including construction 
materials, fruits, plastic 
and industrial products, 
mirror, home appliances 
as well as metal products, 
Gholami noted.
Other export items such 
as iron, ceramic, and 
petrochemical products 
were exported to Iraq from 
the border point in last 
Iranian year (March 20, 
2020 to March 20, 2021), 
the director general of 
customs administration 
added.

The Iraqi and Iranian 
merchants, as well as 
the customs personnel, 
observe all health 
protocols amid the 
outbreak of COVID-19 
pandemic in Mehran 
border point, he 
mentioned.
Gholami went on to say 
that Mehran city is 230 
kilometers far from 
Baghdad, capital of Iraq; 
so, the Iranian city has 
become a hub for export 
activities and pilgrimage 
route.
The border city of Mehran 
is located in 85 kilometers 
southwest of Ilam, which 
is the capital city of Ilam 
Province near the border 
of Iraq.

Can CGT increase 
homebuyers’ purchasing 
power?
By Mahnaz Abdi
During an open session of the parliament on May 
26, the Iranian MPs approved the general outline 
of capital gains tax (CGT) plan.
As reported, the parliament’s Economic 
Committee’s report on the mentioned plan was 
discussed and approved in the session.
The recent shift of liquidity from production to 
the unproductive markets in Iran has caused 
high inflation and damage to some industries in 
the country.
As many experts believe, the imposition of capital 
gains tax is the only way to exit the liquidity 
from the unproductive markets and lead it to 
production.
Based on the approved plan, if a person buys gold, 
foreign currency, house, or car and then sells it, 
he/she must pay the related tax.
As defined by the Investopedia, capital gains 
tax is a levy assessed on the positive difference 
between the sale price of the asset and its original 
purchase price. Long-term capital gains tax is 
a levy on the profits from the sale of assets held 
for more than a year. Short-term capital gains 
tax applies to assets held for a year or less, and is 
taxed as ordinary income.
While CGT prevents the wealth to be owned just 
by a few people, it leads the liquidity toward 
production, and help re-distribution of wealth 
and income in the society.
It was in the middle of the Iranian calendar year 
1391 (March 2012-March 2013) that economic 
officials apparently thought of passing a capital 
gains tax law.
Finally, this plan was sent to the cabinet by the 
Ministry of Finance and Economic Affairs in 
February 2019, after a seven-year delay, and 
reached the parliament after 10 months.
Capital gains tax is one of the tax bases that, 
although it can increase public resources, but 
mainly has a regulatory function and can play an 
effective role in regulating various markets such 
as housing, cars, gold and currency by weakening 
unproductive activities and reducing speculative 
incentives.
In this regard, the plan on capital gains tax was 
proposed with the aim of supporting production 
and investment, reducing fluctuations in asset 
markets such as car and housing, gold and foreign 
currency, as well as preventing a sudden rise in 
prices in these markets.
Now, the question is if CGT can help increase the 
homebuyers’ purchasing power.
While some opponents of the capital gains tax 
claim that this tax base benefits from inflation 
and is therefore inflationary, the truth is that this 
tax prevents inflation.
There are two claims in opposition to CGT.
First, it is said that this tax causes the seller to 
collect the CGT amount from the buyer, and as 
a result, it leads to an increase in prices in the 
housing market.
Secondly, some say that this tax, which is to be 
collected from the owners from the place of 
income and increase in the value of housing, 
is due to general inflation in the society and 
increase in the price of all goods, and the owner 
has no role in creating value added and raising 
housing prices to pay taxes on that income.
On the other hand, many experts emphasize the 
anti-inflationary nature of the capital gains tax 
and believe that people are the beneficiaries of 
this tax.

Mehran FTZ to link Iran to Mediterranean 
economies
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Iranian Vaccine Effective 
against All Mutated 
COVID Strains: Official
Russian ambassador stresses need for boosting 
economic, political ties with IRAN
Russian ambassador stresses need for boosting 
economic, political ties with IRAN
Tehran, IRNA – The Russian ambassador to 
Iran Levan Jagarian emphasized the need for 
boosting economic cooperation with Iran 
parallel with the two countries’ excellent 
political ties.
Jagarian made the comment in his Tuesday 
evening meeting with the IRNA Managing 
Director Mohammad Reza Norouzpour.
During the meeting, he expressed hope that 
after elimination of Corona restrictions  soon, 

Moscow will host Joint Bilateral Economic 
Commission.
He referred to the exemplary smooth holding 
of the presidential elections in Iran and said 
that President Vladimir Putin’s congratulation 
massage to President-elect Ebrahim Raisi 
is a sign of Kremlin’s both good will and 
determination for expansion of interactions 
and cooperation with Tehran.
“Iran-Russia relations expanded noticeably 
during President Ruhani’s tenure and the 
meetings of President Putin with the 
Supreme Leader and the president, as well 
as the meetings of the two countries’ foreign 
ministers were signs of good relations,” he 
said, expressing hope that during the new 
government and Mr. Raisi’s tenure as president 
the Tehran-Moscow relations, particularly 
in economic and business field will reach the 

expected level.
The Russian ambassador to Tehran said that 
the relations between the two powerful, 
independent neighboring countries is of great 
significance and the entire high ranking Russian 
officials attach special importance to further 
expanding and developing relations with Iran.
Russian ambassador stresses need for boosting 
economic, political ties with IRAN
He emphasized the importance of cooperation 
between Iran and Russia in the region, and 
in Syria, and especially in campaign against 
terrorism and extremism, reiterating: Moscow 
considers Iran’s worries about the escalating 
insecurity in Afghanistan as quite logical and 
true, believing that this situation is the result of 
the wrong, inappropriate and irresponsible US 
policies in that country, such as their untimely 
exit from Afghanistan.

Gholami went 
on to say that 
Mehran city is 
230 kilometers 
far from 
Baghdad, capital 
of Iraq; so, the 
Iranian city has 
become a hub for 
export activities 
and pilgrimage 
route.

Production of copper cathode up 16% 
in 2 months yr/yr

Mehran city enjoys good economic capacities; 
therefore, it can link Iran to the Mediterranean 
economies, an Iranian official says.



A New York Times 
report on Tuesday 
revealed that the 
State Department 
under the Obama 
administration 
first granted a 

license in 2014 for the 
Saudi Royal Guard to 
receive paramilitary 
training from the Arkansas-
based security company 
Tier 1 Group, which is 
owned by Cerberus Capital 
Management.
The training continued 
until at least the first year of 
former President Donald 
Trump's term, the report 
said.
According to Sputnik, four 
Saudi operatives involved 
in Khashoggi's death 
received training in 2017, 
the report said, adding 
that two of the members 
had also participated in 
training from October 
2014 to January 2015. The 
paramilitary training given 
to the Saudis involved safe 
marksmanship, countering 
an attack, surveillance, and 
close-quarters battle, the 
report said.
The report said there is no 
evidence that US officials 
who approved the training 

or Tier 1 Group executives 
knew that the Saudis 
receiving training were 
involved in the crackdown 
on dissidents in Saudi 
Arabia.
FILE - In this Jan. 29, 2011 
file photo, Saudi journalist 
Jamal Khashoggi speaks on 
his cellphone at the World 
Economic Forum in Davos, 
Switzerland. Khashoggi 
was a Saudi insider
In February, the US 
Office of the Director of 
National Intelligence 
published a declassified 
report assessing that 
Saudi Crown Prince 
Mohammed bin Salman 
approved an operation to 
kill or capture Khashoggi 
at the Saudi consulate 
in Istanbul, Turkey, in 
October 2018. Turkish 

authorities reported that a 
bone saw had been used to 
dismember the journalist's 
body. 
As a follow-up, the Biden 
administration put on hold 
several arms deals with 
Saudi Arabia within the 
context of withdrawing 
support for offensive 
operations in Yemen and 
a diplomatic bid to end 
the war there. However, 
the US president avoided 
criticizing the Saudi crown 
prince despite the fact that 
Biden’s own intelligence 
agencies assessed that he 
approved the operation to 
kill or kidnap the journalist.
Riyadh initially denied 
any knowledge of 
Khashoggi's whereabouts 
but eventually admitted 
that he was killed and 

dismembered inside the 
consulate. Concerning the 
report, the Saudis said it 
contained inaccurate 
information. 
The US administration has 
been harshly criticized for 
not imposing sanctions 
against Saudi Arabia 
over the Khashoggi 
killing, with critics 
accusing Washington of 
demonstrating double 
standards. However, such 
a stance could be explained 
by the United States' 
unwillingness to risk its 
lucrative arms sales to the 
Kingdom. Using exactly 
this reasoning, former US 
President Donald Trump 
publicly admitted he did 
not want to put US arms 
sales at risk by insulting the 
Saudis.

Zionist settlers attack 
Sheikh Jarrah
On Tuesday evening, settlers attacked 
Palestinian homes and vehicles in the Sheikh 
Jarrah.
As Arabi21 reported, the Israeli regime police 
closed all roads leading to the neighborhood.
Following the settlers' assault on Palestinian 
property, violent confrontations erupted 
between Palestinian youths and settlers on 
Street 1 near Sheikh Jarrah neighborhood, and 
the occupying settlers destroyed a number of 
vehicles.
Israeli regime police used stun grenades and 
sprayed skunk water on Palestinians in the tense 
occupied, Al-Jazeera reported.
The Palestine Red Crescent said 20 Palestinians 
were wounded in the fighting and reports said 
several were arrested.
China condemns US as 
region’s greatest security 
risk creator
China condemned the United States on 
Wednesday as the region’s greatest security 
“risk creator” after a US warship again sailed 
through the sensitive waterway that separates 
Taiwan from China.
The People’s Liberation Army’s Eastern Theatre 
Command said their forces monitored the vessel 
throughout its passage and warned it, Reuters 
reported.
“The US side is intentionally playing the same 
old tricks and creating trouble and disrupting 
things in the Taiwan Strait,” it said.
This “fully shows that the United States is the 
greatest creator of risks for regional security, 
and we are resolutely opposed to this”.
The US Navy’s 7th Fleet claimed that the Arleigh 
Burke-class guided-missile destroyer USS 
Curtis Wilbur conducted a “routine Taiwan 
Strait transit” on Tuesday in accordance with 
international law.
Taiwan’s Defence Ministry said the ship had 
sailed in a northerly direction through the strait 
and the “situation was as normal”.
The provocative US move comes as Beijing 
considers Taiwan part of Chinese territory and 
considers US moves and arms sales to Taiwan a 
violation of its sovereignty and contrary to the  
"One-China policy".
The United States is effectively supporting the 
island by sending ships to the Strait of Taiwan 
and providing military assistance to Taiwan, and 
Beijing has repeatedly protested. However, UN 
member states, including the United States, do 
not recognize Taiwan as an independent state.

Khashoggi killers trained in US
Obama-era State Dept. approved 
paramilitary training in the US for 
Khashoggi killers.
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IRGC dismantles counter-revolutionary team in W 
Iran
IRGC forces succeeded in identifying and dismantling a five-member counter-
revolutionary team in Baneh and Sarvabad in the Kordestan province during operations.
According to a statement by the Public Relations of IRGC's Martyr Shahramfar 
Headquarter in Kordsetan province, a counter-revolutionary team has been identified 
and dismantled in this province. A few days before Iran's elections, the IRGC forces 
identified a counter-revolutionary group in the public area of Baneh and Sarvabad 
who intended to infiltrate and sabotage, especially during the elections, the statement 
read, adding that during two special operations, five counter-revolutionary members 
killed in the clash between them and IRGC forces. In addition to injuring three members, 
significant quantities of weapons, ammunition, equipment and technical facilities were 
seized during the operation, the statement said. 

No military solution for Afghanistan crisis: Iran
Following the recent developments in Afghanistan, an assistant to the Iranian Foreign Minister 
said that the military is not the solution to the Afghanistan crisis and will not bring peace and 
stability to the country."The reason for Iran's concern about the developments in Afghanistan is 
not the transfer of power, because it is sure that military is not the solution to Afghanistan crisis 
and the transfer of power through the military is impossible and will not maintain peace and 
stability in this country," said Director-General of West Asia at Iran's ministry of foreign affairs 
Rasoul Mousavi in a tweet regarding the expansion of the Taliban presence in the northern 
regions of Afghanistan.Earlier, the Iranian Foreign Ministry Spokesman Saeed Khatibzadeh 
called for immediate de-escalation, respect for rule of law and inclusive dialogue, saying that 
Iran is closely following alarming developments in Afghanistan."Destructive policies of the 
US have had lingering consequences in our region & now its utterly irresponsible conduct is 
taking a toll," Khatibzadeh noted.
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Russian-US 
Strategic 
Stability Talks 
Expected to 
Begin in July: 
Diplomat
Russian-US talks on 
strategic stability may 
begin next month, 
Russia’s Ambassador 
to the United Kingdom 
Andrei Kelin said on 
Tuesday.
"We need to re-engage 
with the United States 
and we’ll start probably 
next month, I hope, 
talks on strategic 
stability," he said. "It 
will be a prolongation 
of the START treaty and 
I hope it will involve all 
components necessary 
for that."
The current level of 
tensions in Russian-US 
relations will require 
more summits in order 
to achieve a detent, 
Russia’s Ambassador 
to the United Kingdom 
Andrei Kelin said in an 
interview with CNN on 
Tuesday.
"We will probably 
need some (more) 
summits in order to 
have certain detent," the 
Russian diplomat said, 
commenting on the state 
of Russian-US relations 
after the recent meeting 
of Russian President 
Vladimir Putin and US 
President Joe Biden, 
TASS reported.
The Russian-US summit, 
initiated by Washington, 
took place in the Swiss 
city of Geneva on June 
16. Russian President 
Vladimir Putin and 
his US counterpart 
Joe Biden discussed 
the state and the 
prospects of the further 
development of bilateral 
relations, the issues of 
strategic security, as 
well as international 
matters, including 
cooperation in the fight 
against COVID-19 and 
ironing out regional 
conflicts. The leaders 
also announced that 
the US and Russian 
ambassadors would 
return to Moscow and 
Washington.
During the Geneva 
summit, Russia and the 
United States agreed 
to resume talks on 
strategic stability in 
near future. However, 
no exact timeframe has 
been announced so 
far. White House Press 
Secretary Jen Psaki 
said on Monday that 
Washington expected 
to begin dialogue with 
Russia in the coming 
weeks.
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Republicans in the narrowly divided US Senate on Tuesday blocked 
an election reform bill considered a top priority by Democrats 
seeking to offset a wave of laws passed by Republican-led state 
legislatures that impose new limits on voting.
The 50-50 party-line vote fell short of the 60-vote threshold to 
advance most legislation in the Senate, sparking new calls by some 
Democrats to rethink that rule, known as the filibuster.
Republicans argued that the bill infringed on states' rights to set 
voting policy.
But Democrats vowed to fight on, with Senate Majority Leader 
Chuck Schumer saying: "In the fight for voting rights, this vote was 
the starting gun, not the finish line."
US President Joe Biden, who has faced criticism from more liberal 
members of his party for not taking a more aggressive stance in 
favor of the bill, echoed that assertion.
"Let me be clear. This fight is far from over — far from over," Biden 
said in a statement. "I’ve been engaged in this work my whole 
career, and we are going to be ramping up our efforts to overcome 
again — for the people, for our very democracy."
Republican state legislators justify their new voting laws as a way 
of enhancing election security, citing former US president Donald 

Trump's false claims that his November election defeat was the 
result of widespread fraud. Those claims were rejected by multiple 
courts, state election authorities and Trump's own administration.
Democrats control Congress by the narrowest of margins and 
are highly focused on the risk of losing that majority in the 2022 
midterm elections.
They say the Republican state bills, which include measures like 
Georgia's ban on providing food or water to voters in long lines 
and a Florida measure giving more power to partisan election 
observers are aimed at depressing turnout by people of color and 
young voters, many of whom lean Democratic.
Democrats' goals include expanding early voting in elections 
for president and Congress, making it easier to vote by mail 
and ensuring that certain campaign contributions are more 
transparent. Their bills also aim to remove partisanship from the 
once-a-decade drawing of congressional districts.
Republicans argue the US Constitution gives states the power to 
set their own voting practices. But the Constitution also allows 
Washington to alter those rules, and Democrats argue they are only 
setting minimum standards for states.
Senate Republican leader Mitch McConnell said before the vote 

that the legislation "would let Democrats take a red pen to election 
laws in each of the 50 states."
“Democrats want unaccountable bureaucrats in Washington to 
run our elections in Florida,” Republican Senator Marco Rubio 
said in a statement. “Not only is that unconstitutional, it is reckless. 
Florida election laws strike a fair balance between accessibility 
and security."
Reuters/Ipsos polling shows that Americans generally want to 
expand access to voting and many oppose the more restrictive 
measures being advanced in Republican-controlled state 
legislatures.
A survey conducted from June 11-17 showed that 59% of adults 
opposed reducing early voting hours, while 25% supported doing 
so.Moderate Democratic Senator Joe Manchin had pushed for 
a bipartisan deal, even offering an alternative version of the bill 
that was not as far-reaching. But he failed to persuade a single 
Republican to open debate on the measure.
Anticipating failure in Tuesday's vote, some Democrats were 
already discussing alternative strategies for reining in the 
Republican efforts that reverse some of the 2020 election's 
expanded access for casting ballots.
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Terrorists plot to stage 
chlorine attacks in 
Syria’s Idlib
Militants of the former Nusra Front 
terror group plan provocations with the 
use of poisonous substances in Syria’s 
Idlib and Hama provinces, the Syrian 
Foreign Ministry stated Tuesday.
According to the statement, published 
by the SANA news agency, "the terrorist 
organizations and terrorists of White 
Helmets group and their supporters on 

the field ground and at the international 
forums have not stopped preparing for 
terrorist acts through preparations to 
stage chemical weapon play in some 
areas of Idlib and Hama provinces with 
the aim of accusing the Syrian Arab Army 
of the act."
Barrels with the poisonous substance 
have recently been delivered through 
the border settlement of Bab Al-Hawa 
to the settlement of Atma, where a 
chemical factory is located, according 
to the Foreign Ministry. The terrorists 

reportedly use the chemical lab located 
there to produce chlorine gas, which 
would be used during the upcoming 
shelling in Idlib and Hama.
As SANA reported, the upcoming acts of 
terrorist organizations are "done upon 
orders and support of the United States 
of America, some Western countries and 
the Turkish intelligence services."
In this regard, Damascus demands that 
the countries that sponsor terror groups 
stop their dangerous games that could 
lead to civilian casualties.



Iran Urges Support for Afghan Forces
Iran’s ambassador to the United Nations called for collective support for the Afghan security forces as 
Afghanistan has been facing a dilemma following the withdrawal of foreign forces.
Addressing a UN Security Council meeting on Afghanistan on June 22, Majid Takht Ravanchi called for 
effective support for the Afghan military and security forces when foreign troops leave the country.
Describing the security situation in Afghanistan as a source of serious concern, the Iranian envoy said 
Afghanistan has faced a dilemma due to the complete withdrawal of the foreign forces.
The Islamic Republic of Iran calls on all sides to prioritize the interests of the Afghan people, he stated.
The Iranian ambassador noted that if all sides agree to hold talks and halt years of bloodshed, 
reconciliation can happen in Afghanistan, but if one side tries to compel others to accept peace by force, 
it will fail.The international community should not let the latter occur because it would not be the real 
peace and would not be sustainable either, Takht Ravanchi warned, IRNA reported.

Iranian Minister of 
Communications and 
Information Technology 
(ICT) dismissed the 
failed "Pars -1" and 
"Nahid" satellites 
launches."All the 
processes of "Pars -1" 
and "Nahid" satellites 
have been done and they 
are available in the space 
agency, so the news of the 
failure of the launch is not 
confirmed by us," said 
Mohammad-Javad Azari 
Jahromi on Wednesday 
on the sidelines of the 
Cabinet session. CNN 
in a report claimed that 
multiple defense officials 
told it that the Pentagon 
was watching as Iran 
attempted, and failed, 
to launch yet another 
satellite into orbit earlier 
this month.
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"We expect that common sense and the desire 
to develop constructive relations with us will 
eventually prevail," Putin added, addressing 
the ninth Moscow Conference on International 
Security on Wednesday.
In a statement that echoes Putin's remarks, 
Russian Defense Minister Sergei Shoigu told 
the participants of the meeting that the alliance 
was also considering routes to quickly transfer 
troops to the borders of the union state of 
Russia and Belarus.
Shoigu cited the Defender Europe drills, during 
which offensive operations on NATO's eastern 
flank were practiced, as an example.
He also stressed that the recent NATO summit 
in Brussels confirmed that the bloc is being 
transformed into a global military and political 
alliance, aimed at containing Russia and China.
"The decisions taken at the summit to increase 
the military spending of the member states and 
to boost the potential of nuclear deterrence 
will consolidate the military confrontation in 
Europe for years," Shoigu told the conference, 
Sputnik reported.
Shoigu expressed the belief that the formal 
dialogue that Brussels proposes to continue 
within the framework of the Russia-NATO 
Council does not reduce tensions in bilateral 
relations, especially given that some European 
countries are interested in escalating the 
conflict.During his interview to NBC last week, 
Putin was asked a question about Russia's 
troop movements near the Ukrainian border. 
He responded saying that Russia carries out 
its military exercises on its own soil, whereas 
NATO routinely conducts manoeuvres near 
the Russian border.The president wondered 
what the alliance's reaction would be if Russian 
troops were sent into the direct proximity of 
NATO countries' borders.
He also called NATO a relic of the Cold War-

era, adding that he was not "sure why it still 
continues to exist".
Moscow has repeatedly expressed concern 
regarding an increased NATO military 
presence in Europe, including the alliance’s 
ongoing eastward expansion.
The Kremlin has also emphasized that Russia 
poses no threat to other nations, but it will 
not ignore actions that jeopardize its national 
interests.
During the ninth Moscow Conference on 
International Security on Wednesday, Putin 
also expressed the belief that political will and 
willingness to compromise can contribute to 
strengthening strategic stability.
"Earlier, Russia presented proposals 
to develop a new security formula, which 
should take into account all factors that 
have an influence on strategic stability in 
interconnection. We are convinced that 
political will and willingness to compromise 
can give a positive result."Putin cited the 
Russian-US agreement to extend the New 
START nuclear arms reduction to 2026 as a 
great example.Preventing a new world war 
is the key task of the United Nations, any new 
rules of the game should be formed under 
the UN auspices in order to avoid chaos and 
unpredictability, Putin said."Since the moment 
of its creation, the UN has been and remains 
the foundation of the system of international 
relations. The main task of this reputable and 
universally acknowledged organization is to 
prevent a global conflict, a new world war. Any 
new rules of the game should be formed under 
the UN auspices, as other options would lead 
to chaos and unpredictability."Russia never 
forgets about its responsibility for the security 
of neighboring countries and intends to further 
contribute to de-escalating regional conflicts, 
Putin pledged."Russia never forgets about 
the responsibility it bears for the security and 
prosperity of neighboring countries, with 
which we are bound by indissoluble historical, 
cultural and personal ties. We are committed 
to further contribute to de-escalating regional 
conflicts, and strengthening peace and 
stability on our continent," he said.

Esmaeil Baghaei Hamaneh, the permanent 
representative of Iran to the international 
organizations in Geneva, made his remarks at 
the 47th regular session of the Human Rights 
Council (June 21 to July 13, 2021).
Hamaneh argued that the report presented on 
Tuesday against Iran was based on an entirely 
political mandate initiated by a group of like-
minded, or rather similarly-biased, countries 
that have for long instrumentalized human 
rights as part and parcel of their adversarial 
agenda against Iran.
The following is the full text of the Iranian envoy, 
released by the government’s official website:
“Mr. President,
The Islamic Republic of Iran is fully 
committed to the protection and promotion 
of human rights, and respects its international 
obligations. Just yesterday, we submitted Iran`s 
fourth national report on the implementation 
of the International Covenant on Civil and 
Political Rights to the Human Rights Committee. 
We cannot afford to be dissuaded from 
consolidating our efforts on promotion and 
protection of human rights because of unfair 
pressures and baseless allegations.
We urge all States to uphold the principles of 
universality, objectivity and non-selectivity 
in the consideration of human rights issues 
and the elimination of double standards and 
politicization.
We also call upon all who truly care for human 
rights to recognize the imperative of rule of 
law and the centrality of judicial systems in 
preserving the rule of law and protecting human 
rights.
Mr. President,
The Iranian people have shown ‘maximum 
resilient’ against the cruel unilateral coercive 

measures strategized by Trump regime to put 
so-called ‘maximum pressure’ on Iran as part of 
their obsessive addiction to unilateralism and 
their hostility toward Iran.
The US continues to carry on with the 
unlawful and inhuman legacy of the former 
administration in complete defiance of 
international law and basic principles of 
humanity. We should never forget that the US 
even tightened its unilateral sanctions during 
the pandemic leaving no doubt as to their true 
intention to immiserate a whole nation, in 
bold disrespect to the ICJ's ruling of 3 October 
2018 which ordered the US to remove any 
impediment to export foodstuffs, medicine and 
medical devices to Iran.
The US and its enablers and those States that 
have been enforcing its unilateral coercive 
measures must be held to account for the 
massive systematic and gross violations of 
human rights. The United States is allegedly 
one of the major advocates of this reporting 
scheme and I leave it to my audience to make 
their judgment if an imposer of such atrocious 
unilateral coercive measures can logically claim 
to care for the human rights of the Iranians?!
Mr. President,
The report presented today is based on an 
entirely political mandate initiated by a group 
of like-minded, or rather 'similarly-biased', 
countries that have for long instrumentalized 
human rights as part and parcel of their 
adversarial agenda against Iran. The product of 
such prejudicial mandate is unavoidably biased 
toward reinforcing the prejudices.
Shouldn’t one consider ending this careless 
vicious circle?!
The report is one of the four yearly reports - all 
similar in content, theme and tone- originating 
from a mentality that is far from good faith- 
compiled inevitably to satisfy the mandate 
devised by a few Western States to pressurize 
and demonize Iran.
Is it really the most efficient and effective way 
of using the UN scarce budgets and resources 
to turn human rights agenda into a platform for 
confrontation and absolutely one-sided attack 
on a member State?!

Putin Says NATO Continues to Reject 
Dialogue

Envoy Raps UNHCR’s Anti-Iran Report

Iran’s ambassador to the UN office in Geneva decried 
a recent anti-Iranian report from the United Nations 
Human Rights Council for being based on an entirely 
political mandate initiated by a group of like-minded 
countries that have been using human rights as an 
instrument.

 Russia is concerned about the build-up of NATO's military 
infrastructure near its borders and the fact that the alliance 
is reluctant to constructively consider proposals to de-
escalate tensions, thus reducing the risk of unpredictable 
incidents, President Vladimir Putin said.
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هشدار درباره افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات
سخنگوی انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه تنظیم بازار قیمت مصوب جدید شیرخام را اعالم نکرده است گفت: 

در صورتی نرخ شیرخام ۶۴۰۰ تومان شود قیمت لبنیات نیز حداقل ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اظهار کرد:  شیرخام ۶۵ درصد هزینه تولید 
محصوالت لبنی را شامل می شود و در صورتی نرخ شیرخام به صورت دستوری ۶۴۰۰ تومان شود قیمت لبنیات 
نیز با در نظر گرفتن سایر افزایش هزینه های دستمرد، انرژی و بسته بندی حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود:  هنوز جلسه تعیین نرخ شیر خام برگزار نشده که  مصوبه ای درباره قیمت شیر خام ابالغ شود و  نرخ ۶۴۰۰ 
تومانی که برای هرکیلوگرم اعالم شده،  قطعی نیست. وی اظهار داشت: صحبت های دامداران درباره تعیین قیمت ۶۴۰۰ 

تومانی با هدف تحریک قیمت شیر خام منتشر شده و هنوز تصمیم گیری قطعی در این باره وجود ندارد.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ادامه داد:یکی از سناریو های مطرح درباره قیمت شیرخام و لبنیات آن است از گروه یک به گروه 

دو کاالیی برود، در این صورت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به قیمت هر کیلوگرم شیرخام در بازار اضافه می شود و این محصول به صورت عرضه و 
تقاضا ۵۲۰۰ تومان تا ۵۳۰۰ تومان به فروش می رسد.وی با تاکید بر اینکه دامداران نرخ مصوب ۴۵۰۰ تومانی فعلی شیرخام در بازار رعایت نمیشود 

گفت: در صورتی که بازار به صورت عرضه و تقاضا اداره شود  به دلیل افزایش کمتر نرخ شیرخام،   به قیمت لبنیات نیز ۲۰ درصد اضافه می شود.

نیمه تیر، آخرین مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: ۱۵ تیرماه، آخرین مهلت ارایه 

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ است.
 محمد مسیحی گفت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس 
از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند، لذا روز ســه شنبه ۱۵ تیرماه 
 ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول )بهار( ۱۴۰۰ خواهد

 بود.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور، معاون این ســازمان تصریح کرد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۰ را تا پایان مهلت مقرر ارائه نکنند، عالوه بر محرومیت از تســهیالت و 
معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

وی خاطرنشــان کرد: مودیان  می تواننــد از طریق درگاه ملی مالیــات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  قســمت 
 مالیات بــر ارزش افزوده اطالعــات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نســبت به ارائــه اظهارنامه و پرداخــت مالیات متعلقه

 اقدام کنند.

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
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حاال آقای رییسی 
ساخت ۴ میلیون 

واحد مسکونی در 
۴ سال را هم در 

شعارهای انتخاباتی 
داشتند و در عین 

حال، بعدا در 
کنفرانس خبری 

خود اعالم کردند که 
اولویت شان مسکن 
است و یک میلیون 
واحد مسکونی باید 
در سال ساخته شود

اقتصاد ایران
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افزایش غیرقانونی 
قیمت بلیت هواپیما

قیمت بلیت هواپیما با وجود مخالفت  
و برخورد سازمان هواپیمایی کشوری، 
افزایش یافته و شرکت های هواپیمایی 
نرخ آن را باالتر از سقف تعیین شده و با 

قیمت دلخواه افزایش داده اند.
قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر 
افزایش یافته اســت و با وجود اینکه 
مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری 
و شخص وزیر نســبت به آن موضع 
گرفته و آن را غیر قانونی دانسته اند، 
شرکت های هواپیمایی به نظر توجهی 
به این اظهارات و سقف تعیین شده 

برای نرخ پروازهای داخلی ندارند.
البته طی ماه ها و روزهای گذشــته 
اظهارات مختلفی از سوی مسئوالن 
سازمان هواپیمایی کشوری و حتی 
وزیر راه و شهرســازی مطرح شــده 
که با این افزایش قیمت ها مخالفت 
کرده اند، ابوالقاســم جاللی –معاون 
هوانوردی و امور بین الملل ســازمان 
هواپیمایی کشوری- در این باره گفت: 
فعال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت 
بلیت هواپیمــا در پروازهای داخلی 
وجود ندارد. وی افزود: برای پیشگیری 
و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی 
در این زمینه، نظارت هــای الزم در 
زمینه مانند گذشته انجام خواهد شد 
و ادامه پیدا خواهد کرد تا نرخ مصوب 

اعالم شده به درستی اعمال شود.
اما این مخالفت ها به جایی نرسیده 
و شــرکت های هواپیمای نرخنامه 
مصوب آبان ماه ســال گذشــته را 
رعایت نمی کنند، چــرا که به عنوان 
مثال بر اساس نرخ مصوب اعالم شده، 
حداکثر قیمت بلیت برای پرواز تهران-

مشهد ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان است 
اما شــرکت های هواپیمایی آن را تا 
یک میلیون ۷۸ هــزار و ۵۰۰ تومان 
می فروشند! یا آنکه سقف نرخ مصوب 
برای پرواز تهران-شــیراز ۶۷۳ هزار 
و ۷۰۰ تومان اســت اما قیمت بلیت 
این پرواز تــا ۸۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان 
افزایش یافته اســت. ایــن افزایش 
قیمت در مسیرهای دیگر نیز اتفاق 
افتاده اما مشخص نیست چرا سازمان 
هواپیمایی کشوری به عنوان دستگاه 

حاکمیتی ورود پیدا نمی کند.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
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بازار مسکن این روزها حال 
خوشی ندارد؛ این موضوع 
را می توان از اعــداد و ارقام 
منتشر شده درباره قیمت 
مســکن پیدا کرد. به گواه 
کارشناســان، عمده ترین 
دلیل بی حالی بازار، کمبود 
مسکن است؛ اگرچه از نقش دالالن در بازار 

مسکن نمی توان گذشت.
آخرین گزارش رسمی درباره قیمت مسکن 
نشان می دهد که در اردیبهشت ماه امسال 
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۲۸.۸ 

میلیون تومان بوده است.
این در شرایطی است که براساس گزارش 
وزارت راه و شهرســازی، سهم مسکن در 
ســبد هزینه خانوار شــهری در سال ۹۲ 
معادل ۳۳.۲ درصد، در ســال ۹۳ معادل 
۳۳.۴ درصد، در ســال ۹۴ معــادل ۳۳.۷ 
درصد، در ســال ۹۵ معادل ۳۴.۱ درصد، 
در سال ۹۶ معادل ۳۳درصد، در سال ۹۷ 
معادل ۳۳.۹ درصد و در ســال ۹۸ معادل 

۳۶.۴ درصد بوده است.
در این میان، طبق داده های به دست آمده 
از سرشــماری ســال ۹۵، ۲۴.۲ میلیون 
خانوار در کشــور در ۲۲.۸ میلیون واحد 
مسکونی زندگی می کنند. به عبارت دیگر، 
در حال حاضر یک میلیــون و ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی در کشور کمبود داریم. این 
در حالی اســت که گزارش ها از وجود ۲.۵ 

میلیون واحد خالی در کشور خبر می دهد.

   ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی 
چقدر اجرایی است؟

در چنین وضعیتــی، ابراهیم رییســی، 
رییس دولت ســیزدهم برای بهبود وضع 
بازار مسکن، وعده ساخت ۴ میلیون واحد 
مسکونی طی ۴ سال را داده است. این در 
حالی است که بنا به گزارش ها در سال های 
اخیر تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در هر 
سال ساخته شده است. بر این اساس، این 
سوال مطرح است که این وعده تا چه اندازه 
قابلیت تحقق دارد و آیا مشکل بازار مسکن 
با ساخت یک میلیون واحد مسکونی حل 

خواهد شد؟
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان استان 
تهران با امکان ســنجی ساخت ۴ میلیون 
واحد مســکونی در ۴ سال، گفت: ساخت 
یک میلیون واحد مســکونی در سال جزو 
طرح جامع مسکن اســت که از قبل هم 
بوده اســت. همچنین در مصوبه ای که در 
مجلس تصویب شده و شورای نگهبان باید 

آن را ابالغ کند، تاکید شده که یک میلیون 
واحد مسکونی در سال باید ساخته شود و 

قوه مجریه این تکلیف را دارد.
وی با بیــان این که هــر رییس جمهوری 
می آمد، باید این قانون را اجرایی می کرد، 
افزود: حاال آقای رییسی ساخت ۴ میلیون 
واحد مسکونی در ۴ سال را هم در شعارهای 
انتخاباتی داشتند و در عین حال، بعدا در 
کنفرانــس خبری خود اعــالم کردند که 
اولویت شان مسکن اســت و یک میلیون 

واحد مسکونی باید در سال ساخته شود.
رییس انجمن انبوه ســازان استان تهران 
با تاکید بر این که ساخت این تعداد واحد 
مسکونی باید مدیریت شود، تصریح کرد: 
ما تاکنون همیشه به بودجه دولت متکی 
بودیم و دولت برخالف شعارهایی که داشت 
که تصدی گری به بخش خصوصی سپرده 

شده، اما عمال اتفاق دیگری افتاد.
رهبر متذکر شــد: به نظر من اگر در حوزه 
مسکن به درستی عمل کنیم، اصال نیازی به 
بودجه دولتی نیست. در حال حاضر بیش از 
۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور اعالم 
شده اســت. این نقدینگی دست کیست؟ 
ما باید بخش خصوصی را بــا ترفندهای 
انگیزشــی و اعتمادســازی میان بخش 
خصوصی و دولت وارد حوزه ساخت وساز 
کنیم. البته بخش خصوصی نیازمند حمایت 
است و در کنار آن، دولت باید زیرساخت ها 
را فراهم کند تا واحدهای مسکونی بدون 

امکانات زیرساختی نباشد.

وی با بیان این که در حوزه ساخت وســاز 
باید مدیریت درستی داشته باشیم، گفت: 
کشــورهای پیشــرفته هم همین کار را 
می کنند؛ به طوری که اتوبان هزار کیلومتری 

را فقط بخش خصوصی می سازد.
رهبر افزود: یکی از مشــکالتی که ما االن 
داریم و چوب عــدم ورود بخش خصوصی 
را می خوریم، اعتماد است که وجود نداشته 
است. اما اگر دولت بتواند اعتماد را به وجود 
آورد و بخش خصوصی بــا رغبت و انگیزه 
وارد کار شود و در عین حال، سرمایه گذار 
خارجی هم جذب شــود، می توانیم کار را 

عملیاتی کنیم.

   زمین برای ساخت یک میلیون 
مسکن وجود دارد؟

رییس انجمن انبوه ســازان استان تهران 

در پاسخ به این پرســش که آیا این میزان 
زمین برای ســاخت یک میلیــون واحد 
مســکونی وجود دارد یا این که همچون 
برخی واحدهای مسکونی مهر باید با فاصله 
بسیار از شهرها این واحدها ساخته شود؟ 
عنوان کرد: در حال حاضر ما باید امکانات 
زیرســاختی را فراهم کنیم. شهرک های 
اقماری کوچک می توان داشت که در تمام 
دنیا هم این کار را می کنند تا با رفت وآمد 
مناسب و سهل و آسان بتوان دسترسی به 

شهرها داشت.
رهبر افزود: از سوی دیگر، روی بافت های 
فرســوده هم بعضی ها برنامه دارند. البته 
بافت های فرسوده شــرایط خاص خود را 
دارد، چون آن جا مالکیت دارد و یا مالکیت 
آنها باید خریده شــود و یا مشارکت اتفاق 
بیفتد. اما این موضوع زمان بر اســت و باید 

مدیریت خاصی داشته باشــیم تا برنامه 
احیای بافت های فرسوده پیاده سازی شود.

   ساالنه ۳00 هزار واحد مسکونی 
می ساختیم

وی با بیان این که در حال حاضر ســاالنه 
حدود ۳۰۰ هزار واحد مســکونی ساخته 
می شود، گفت: در ۷، ۸ ســال اخیر ۳۰۰ 
هزار واحد مسکونی ســاخته شده؛ این در 
حالی است که در گذشته ۷۰۰ هزار واحد 

مسکونی هم ساخته شده است.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با 
اشاره به قیمت ساخت مسکن افزود: ما با 
۳۰۰ هزار تومان هم ساخت هر مترمربع 
مسکن مهر را شروع کردیم، اما هم اکنون به 
طور متوسط برای ساخت مسکن ۵ میلیون 

تومان باید در نظر گرفته شود.

امکان سنجی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال 

 یک میلیون مسکن در سال؛ عملی یا در حد یک ایده؟
رییس انجمن انبوه سازان تهران با امکان سنجی ساخت 
۴ میلیون واحد مسکونی در سال، گفت: هم اکنون حدود 
۳ میلیون و ۵00 هزار واحد مسکن انباشت تقاضا وجود 
دارد و به طور متوســط برای ساخت مسکن ۵ میلیون 

تومان باید در نظر گرفته شود.

بازار

کنسرو ماهی گران می شود؟
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران گفت:گمانه زنی هایی در 
خصوص افزایش قیمت کنسروماهی شده است اما به نظر نمی رسد قیمت این کاال از قیمت فعلی آن یعنی 

حدود ۲۹هزارتومان بیشتر شود.

عیسی گلشاهی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت کنسروماهی افزایش می یابد یا خیر،گفت؟ گمانه زنی هایی در خصوص 
افزایش قیمت کنسرو ماهی شده است ولی آن چیزی که در فروشگاه ها شاهد آن هستیم فروش کنسرو ماهی ارزان تر از 
قیمت های درج شده بر روی قوطی است. وی ادامه داد: قیمت درج  شده بر روی قوطی کنسروماهی ۱۸۰گرمی با روغن 
گیاهی ۲۹هزار و ۵۰۰تومان است که در فروشگاه های زنجیره ای کمتر از ۲۵هزارتومان به فروش می رسد. مدیرکل دفتر 
بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اضافه کرد:اگر قرار باشد قیمت کنسرو ماهی افزایش یابد 
به نظر می رسد در درجه اول فاصله تخفیف ها با قیمت درج شده بر روی قوطی ها کم شود و اگر این افزایش قیمت کافی 

نباشد قیمت های جت پرینت شده بر روی قوطی افزایش می یابد. 

گردشگری

بخش خصوصی از بی عملی متولی توریسم 
انتقاد کرد

 رکود جبران ناپذیر
 بازار گردشگری

در سال های گذشته از قرار گرفتن ایران در 
مسیر جاده ابریشم به عنوان یکی از نقاط 
قوت برای توسعه گردشگری ورودی ایران 
نام  برده می شــد،  این درحالی است که در 
یک ســال اپیدمی کرونا به گفته ابراهیم 
پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان تنها یک 
کشور این مسیر به گردشگران ویزا نمی دهد 

و آن ایران است.

او معتقد اســت چنیــن رویــه ای باعث حذف 
کشورمان به عنوان مقصد گردشگری عالقه مندان 
جاده ابریشــم خواهــد شــد. او در گفت وگو با 
»دنیای اقتصاد« با اشاره به اینکه از ابتدای کرونا 
در صنعت گردشگری شــاهد شکل  گیری یک 
ســوءتفاهم بودیم ،  می گوید: ناآگاهی نسبت به 
این صنعت باعث شد نه تنها تصمیم های درستی 
در این زمینه گرفته نشود بلکه در مواردی شاهد 
بودیم با استدالل مقابله با شیوع کرونا، متولیان 
و مســووالن تصمیم هایی گرفتند که در نهایت 
به شیوع بیشتر بیماری انجامید و در عین حال 
خسارت های جدی به صنعت توریسم وارد کرد. 
پورفرج می افزاید: ما از ابتــدای پاندمی  از طریق 
وزارت گردشگری به ستاد کرونا اعالم کردیم باید 
گردشگری داخلی تحت عنوان گردشگری امن با 
رعایت تمام پروتکل  ها و از طریق آژانس  ها صورت 

بگیرد. این شیوه از گردشگری نه تنها 
ارزان است بلکه قادر اســت خدمات حرفه ای به 
گردشگر ارائه دهد ضمن اینکه ابتال به ویروس را 

هم تا حد زیادی کنتر ل کند.
او ادامه می دهد: در تورها، رانندگان و راهنمایان 
دوره ها و آموزش های الزم را دیده  و تست کرونا هم 
داده اند. در این سفرها همچنین ماشین ها پیش 
از ورود گردشــگران ضدعفونی شده و راهنما در 
انتخاب و شیوه پذیرایی در رستوران های بین راهی 
و درون شهری هم تمام مسائل را پیش بینی کرده 
است. توجه داشته باشیم که از شیوع کرونا بیش از 
یک سال می گذرد و مردم دیگر توان ماندن در خانه 
و قرنطینه را ندارند و برای این نیاز باید سفرهای 
امن در این ماه ها تدارک دیده می شد. در عوض 
شاهد بودیم نه تنها برنامه ای برای این کار ارائه نشد 
بلکه در عوض در هر تعطیالت شهروندان بدون 
آموزش های الزم سفر کردند که شاهد آن ترافیک 
جاده ها به ویژه جاده های شمالی بود.  رئیس جامعه 
تورگردانان در این باره که این جامعه برای اقناع 
وزارت بهداشت در این زمینه چه کرده است، از 
درخواست های متعدد جامعه تورگردانان از وزارت 
گردشگری برای ترتیب این مالقات خبر می دهد و 
می گوید: متاسفانه این درخواست مورد قبول قرار 
نگرفت و ما تنها از طریق مطبوعات و سایر رسانه ها 
خواســته های خود را با وزارت بهداشت مطرح 
کردیم هر چند گفت وگوی رودررو می توانست 
به تفاهم بیشــتر در این زمینه منجر شود. او با 
اشاره به اینکه صنعت گردشگری پیش از کرونا 
و از پاییز ۱۳۹۸ دچار وقفه شــده است، عنوان 
می کند: این مدت طوالنی صنعت گردشگری را 
به یک صنعت ورشکسته تبدیل کرده که بیش از 

۲۲۰ هزار میلیارد ریال ضرر دیده است. عالوه 
بر آن در این صنعت نیروی انســانی، سرمایه 
اصلی اســت. برای آموزش و دوره دیدن این 
نیروها زمان زیادی صرف شده و این قشر برای 
بازاریابی گردشگری ایران به کشورهای مختلف 
هم سفر کرده اند. متاسفانه با رکود شکل گرفته 
در صنعت توریسم ما درحال از دست دادن این 
نیروها هستیم و بهترین راهنمایان مان دارند از 
این صنعت خارج می شوند که با خروج آنها حتی 
به فرض اتمام پاندمی و عادی شدن شرایط ما با 
چالش های جدی مواجه خواهیــم بود.  پورفرج 
ضمن انتقاد از برخی تصمیم گیری های مسووالن 
اضافه می  کند: متاســفانه در این دوره ما شاهد 
اجرای برنامه های متعدد بودیم که برای اجرای 
آنها عنوان می شد پروتکل ها رعایت می شود اما 
هر گاه نوبت به توریسم می رسید دغدغه شیوع 
کرونا مطرح می شــد، حاال هم حتــی با وجود 
 واکسیناسیون اجازه حضور گردشگر به ایران را

 نمی دهند.
او می افزاید: بحث االن ما این اســت که الاقل به 
کسانی که پاسپورت واکسن دارند ویزا بدهند. این 
توریست ها می خواهند جاده ابریشم را طی کنند 
که بخش عمده آن در ایران واقع شده و از کشورمان 
خود را به ترکیه برســانند. اگر این گردشــگران 
نتوانند به ایران بیایند و ما مسیر جاده ابریشم را 
از دســت بدهیم دیگر نمی توانیم گردشگران را 
به کشــورمان برگردانیم و این توریست ها سراغ 
مقاصد جایگزین خواهند رفــت. رئیس جامعه 
تورگردانان می گوید: گردشگری که می خواهد 
طبیعت ایران را ببیند ، واکسن زده است ، دو روز 
پیش هم برای احتیاط تست کرونا داده و ارتباطش 
در ایران هــم با افراد محدودی اســت چرا نباید 
اجازه ورود داشته باشد؟ توجه داشته باشیم که 
تصمیماتی که بدون اســتدالل گرفته می شود 
تنها به تعطیلی صنعت گردشگری منجر می شود.  
او در این باره که کدام کشــورها جایگزین ایران 
خواهند شد به همسایه های کشورمان اشاره کرده 
و می افزاید: جمهوری آذربایجان،  ارمنستان،  ترکیه 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس می  توانند بازار ما 
را تصاحب کنند و پس از آن بازگرداندن مسافران 
بسیار دشوار خواهد بود. درحال حاضر هر کشوری 
که به امارات وارد می شود واکسن دریافت می کند 
و آنها از همین گزینه برای جلب بیشتر توریست 
اســتفاده می  کنند. از این رو ما بایــد با توجه به 
جذابیت های فرهنگی و طبیعی کشورمان تالش 
مضاعف داشته باشیم که آنها را برای ورود به ایران 
ترغیب کنیم نه اینکه جلوی پایشان انواع موانع 

را بگذاریم.



جذب، اســتخدام و آموزش   بازاریاب حرفه ای 
نیمه حرفه ای و   مبتدی ) آقا و خانم/ دانشجو و فارق 
التحصیل/ ۱۸ سال تا ۴۵ سال / پاره وقت و تمام وقت / 

نیمه   سیار و ثابت در محل/ مکان بازار هدف(
جهت مجموعه   ساختمانی با حقوق ثابت ماهیانه ۱۰ 
میلیون تومان به اضافه بیمه و   پورسانت )ماهیانه تا 

سقف ۲۵ میلیون تومان(
  ۶ روز اموزش   رایگان و بالفاصله شروع به کار

۰3۱3۴۴۱7۱۲7   ،۰93۶۶۶۲۴۰۵۶

تعدادی نیروی آقا و خانم جهت کار در فست فود تچر   
    آشپز،

  کمک   آشپز،
  نیروی   کانتر،
    کارگر  ساده،

    صندوقدار
   شیفت کاری صبح ها از ساعت ۱۱ الی ۵بعدازظهر 

  شیفت بعدازظهر ۵الی۱۲شب.
  لطفاجهت استخدام به واتساپ این شماره پیام ارسال 

نمایید  :   ۰9۰۱9۱3۱۵۵9

نیروی آشنا به   جوشکاری  Co2 و  برش و خم ورق
  جهت کار در کارگاه   پله و   نرده  سازی

 )حقوق و مزایا طبق اداره کار +بیمه 
ویا توافقی (

 ادرس   منطقه صنعتی دولت آباد
۰93۵777939۵

   فروشنده  خانم  آقا  
کار در    فروشگاه

 سابقه کار   الزامی  نیست      
همراه با   آموزش -    با   سابقه  کار    

    حقوق ثابت + بیمه + پورسانت ومزایای عالی  
3۶۶7۱۸۱۲  ،۰9۱3۱۰۶73۸۴ 

 به تعدادی   خانم  جهــت کار در فروشــگاه بارانا       
نیازمندیم .

با حقوق مکفی  
   نیمه وقت   صبح ،   نیمه وقت   بعدظهر

۰3۱333۸۸77۱  

آموزشگاه کامپیوتراصفهان صفر یک جهت تکمیل   
کادر خوداستخدام  می نماید : 
  ۱-   منشی  خانم،     نیمه وقت   

  ۲-   مدرس  خانم 
۰9۱33۸۸93۱۰ 

   فروشنده  خانم  جهت کار در فروشگاه مانتو
    سابقه کار الزامی نیست،     همراه با   آموزش

 پاره وقت و تمام وقت
محدوده چهارراه حکیم نظامی

3۶۲۴۶۲۴۶   ، ۰93۰۱۵3۴۵9۲

استخدام شرکت تولیدی   چدن  سازان در اصفهان
** کارشناس HSE )آقا(

** کارشناس حسابداری مالی )آقا(
** کاردان اداری )آقا(

** کارشناس برق )آقا(
** مکانیک )آقا(

** برقکار صنعتی )آقا(
۰3۱3۵7۲۱33۰  

dabirkhaneh@csroll.com

  کارمند  اداری، تمام وقت
  آشنا به زبان انگلیسی

  ترجیحا رشته مهندسی برق و الکترونیک
ارسال رزومه: 

mb  590@yahoo.com

  فروشنده، تمام وقت
  جوان،   شیفت صبح و عصر،   فن بیان

  خوشرو و خوش برخورد،   روحیه کاری
  دارای سابقه فروشندگی،   تعهد به کار

  حقوق ثابت،   پورسانت،   بیمه
۰3۱3۶۲7۱۲۱۶  

   کارگر  ساده  خانم  آقا  جهت  کار در    فست  فود 
کار : ۵/۴ عصر تا ۵/۱۲شب   

حقوق : ۲/۵۰۰ میلیون    
بیمه )بعداز 3 ماه(
۰937۰97۶۶۴۲  

تعدادی   راننده با   خودرو
  با درآمد روزانه ۴۰۰۰۰۰تومان   

    ساعت کار اختیاری
    نوع ماشین فرقی ندارد

    دو گانه سوز
قابل توجه  :

رانندگان تاکسیرانی، کارمندان ،  بازنشستگان 
   شهرک صنعتی محمود آباد      ۰93۶۰333۶۸3

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

کارمند   امور  دفتری )خانم(
 آشنایی کامل با مجموعه Office  و اینترنت

 آشنایی کامل با امور اداری
 تسلط کامل بر نگارش نامه ها

   ساعت کاری: ۸ تا ۱7:۴۵
   همراه با بیمه و مزایای قانون کار

  متقاضیان واجد شــرایط لطفا رزومه کاری خود را با 
عنوان »کارمند امور دفتــری« به آدرس ایمیل اعالم 

شده ارسال فرمایید.
jobs@pardisan-co.com

کسب و کار
پنجشنبه 3 تیر 1400 | شمـاره 811
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۰۸
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دالری در استارت آپ های اروپایی تا نیمه سال 2۰2۱
سرمایه گذاری در استارت اپ های اروپایی تا نیمه اول سال ۲۰۲۱ از مرز ۶۰ میلیارد دالر گذشته است، این 

رکورد شکنی در مقایسه با سال ۲۰۲۰ مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش سی ان بی سی، بخش فناوری در قاره اروپا توانسته است در شش ماه اول سال ۲۰۲۱ بیش از 

کل سال ۲۰۲۰ سرمایه جذب کند.
بر همین اساس، استارت اپ ها در قاره سبز بیش از ۴۳.۸ میلیارد یورو که معادل ۶۰.۹ میلیارد دالر است، 

سرمایه جذب کرده اند. این آمار که توسط شرکت دیل روم منتشر شده نشان می دهد رکورد ۳۸.۵ میلیون 
یورویی سال ۲۰۲۰ در نیمه اول سال ۲۰۲۱ شکسته شده است.

این رقم با عقد حدود ۲۷۰۰ قرارداد به دست آمده و این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ تعداد ۵۲۰۰ قرارداد منعقد شده بود. 
شرکت سوئدی کالرنا با عقد دو قرارداد توانسته ۱.۶ میلیارد دالر منابع مالی جذب کند و شرکت آلمانی ترید ریپابلیک هم در ماه می قراردادی 
به ارزش ۹۰۰ میلیون دالر منعقد کرده است. شرکت پرداخت دیجیتال چک اون هم با عقد قرارداد ۴۵۰ میلیون دالری موفقیت قابل توجهی 
داشته است. این حجم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات در شرکت های اروپایی در شرایطی که شرایط اقتصادی بعد از شیوع ویروس 

کرونا هنوز به ثبات نرسیده نشان دهنده اهمیت خدمات آنالین و رونق بازار فناوری اطالعات است.

مهارت های کالمی شامل گفتن، 
شنیدن، نوشتن و خواندن 

هستند. این که قادر باشید یک 
پیام تلگرام را به درستی بخوانید، 
درک کنید، برای آن پاسخ بیابید 

و پاسخ خود را به شکلی ساده 
وقابل درک بنویسید، بخشی 

از مهارت های ارتباطی شما 
به عنوان مهارت نرم است

،،
تجارت نیوز

یادداشـــت

ISFAHAN
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استارت آپ های موفق ایرانی را می شناسید؟

امروزه در همه جای دنیا شاهد رشد و تکامل استارت آپ ها 
هستیم، ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده است. بسیاری 
از استارت آپ های موفق ایرانی که برای خود اسم و رسمی 
نیز دارند، از ایده های ساده شروع کرده اند، و پس از مدت ها و با خالقیت و تالش 

خستگی ناپذیر، توانستند سرنوشت دیگری را برای خود رقم بزنند.

طبق بررسی های پیدایش ، استارت آپ، یک همایش، رویداد و یا حتی یک سازمان کوچک در 
حال رشد و توسعه، نیست. بلکه استارت آپ یک شرکت نو پا و تازه تاسیسی است که با هدف 

ایجاد مدل کسب و کار تکرار پذیر و مقیاس پذیر بوجود آمده است.
امروزه در همه جای دنیا شاهد رشد و تکامل استارت آپ ها هستیم، ایران هم از این قاعده مستثنا 
نبوده و در سالهای اخیر استارت آپ های بسیاری در ایران شکل گرفته و با سرعت باالیی و با 
استفاده از شتاب دهنده های مناسب پیش رفته و تبدیل به برند شده اند، به طوریکه اکنون از 

ارزش بسیار باالیی برخوردار می باشند. از جمله استارت آپ های موفق ایرانی که در 
حال حاضر نیز فعال هستند، می توان موارد زیر را نام برد:

-دیجی کاال  -دیوار  -شــیپور  -مامان پز  -کافه بازار   -اسنپ  -آپارات   -تپسی   
-اسنپ فود   -علی بابا   -بامیلو

  ۱- دیجی کاال
دیجی کاال که اکنون به عنوان بزرگترین شــرکت خرده فروشی، در ایران فعالیت 
می کند، در سال ۲۰۰۶ راه اندازی گردید. امروزه دیجی کاال تبدیل به بزرگترین و پر 
بازدید ترین سایت فروش محصوالت الکترونیکی و دیجیتالی در ایران و همچنین 

خاورمیانه گردیده است.
این وب سایت در ابتدای کار تنها به نقد و بررسی محصوالت و کاالهای دیجیتالی مانند 
دوربین عکاسی و موبایل و لپ تاپ و غیره می پرداخت. اما کم کم و به مرور زمان به 
فکر فروش همین محصوالت در وبسایت خود افتاد، به طوریکه در حال حاضر شاهد 

هستیم که تقریباً کاالیی نیست که در دیجی کاال موجود نباشد!
دیجی کاال همچنین با ایجاد تسهیالتی مانند ضمانت تعویض و پس گرفتن تا یک 
هفته، این اطمینان و آرامش خاطر را به مشتری میدهد که اوال جنسی که می خرد اصل است و 
ثانیادر صورتیکه از کیفیت کاال راضی نباشد می تواند آنرا به شرکت پس دهد و به جای آن کاالی 
دیگری تحویل و یا مبلغ پرداختی را بازپس بگیرد. در حال حاضر این استارت آپ با ارزشی بالغ 

بر ۱۵۰ میلیون دالر، بزرگترین استارت آپ موفق ایرانی می باشد.

  ۲- کافه بازار
این استارت آپ بزرگترین بازار ارائه انواع اپلیکیشن، برای گوشی های هوشمند در ایران می باشد. 
این استارت آپ توانسته است میلیون ها نفر از برنامه نویسان، کاربران و تبلیغ کنندگان اینترنتی 
را از طریق آپ استور بازار به هم متصل نماید. مخصوصا پس ازایجاد محدودیت دسترسی برای 
کاربران ایرانی در گوگل پلی، شرکتهایی از جمله آوای همراه هوشمند، توانستند تا حدی خال 

بازار را پر کنند.

  3- اسنپ
اسنپ نیز به عنوان یکی از استارت آپ های موفق ایرانی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ توسط 
یکی از دانشجویان مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد، به نام شهرام شاهکار، آغاز نمود. این 
اپلیکیشن موبایل توانست با ارائه خدمات با کیفیت خوب و پشتیبانی مناسب، بهمراه هزینه 
پایین، کاربران و مشتریان و همچنین رانندگان زیادی که تمایل دارند با تاکسی کار کنند، برای 

خود جذب نماید.
این اپلیکشن پس از ۳ سال توانست سرمایه چندین میلیون یورویی برای خود جذب کند. اسنپ 
به عنوان اولین و بزرگترین شرکت اینترنتی درخواست تاکسی، توانست در سال ۱۳۹۵ معادل 
۲۰ میلیون یورو از شرکت MTN دریافت کند.در حال حاضر این اپلیکشن صدها هزار کاربر 

به عنوان راننده و مسافر دارد.

  ۴- آپارات
از زمان آغاز به کار این وبسایت، بیش از ۵ سال میگذرد. آپارات بومی سازی شده سایت یوتیوب، 
با توجه به فیلتر شدن این سایت در ایران می   باشد که توانست جایگزین خوبی برای آن باشد. 
این سایت پس از تاسیس در سال ۸۰، در سال ۹۳ توانست پس از ایجاد حساب کاربری ریس 
جمهور در این سایت، رسما به دنیای پخش آنالین ویدئو، وارد شد. این سایت همچنین از زیر 
مجموعه های شرکت صبا ایده و مالک سایتهایی از جمله میهن بالگ و صباویژه، که یک سایت 

تبلیغات کلیکی است، می باشد.

   ۵- علی بابا
علی بابا یکی از معتبرترین و بزرگترین سامانه خرید اینترنتی بلیط قطار و هواپیماست. این 
سامانه عالوه بر قابلیت جستجوی تمامی پروازهای بین المللی ثبت شده از مبدا یا مقصد تهران، 
این جستجو را برای سایر پروازهاو ایرالین های خارجی، که امکان خرید بلیط آنالین دارند نیز، 

انجام می دهد.
علی بابا همچنین گزینه ای مطمئن برای خرید چارتری بلیط پرواز می باشد، زیرا استرداد آنالین 

پروازهای کنسلی را تضمین می کند.

پیدایش
گــــــزارش

استارت آپ

شغل پردرآمد رویایی دست یافتنی؛

با مهارت های نرم درآمد خود را بیشتر کنید

فرض کنید می خواهید 
مهارت های الزم برای 

مدیریت محتوا را 
فهرست کنید. دانش 

لغت و دستور زبان یکی 
از مهارت های اصلی 

نویسندگی است. اما 
شاید خوش خط بودن را 
در فهرست مهارت های 

ضروری قرار ندهید

آدم های زیادی هســتند که برای داشــتن یک شغل 
پردرآمد به اندازه کافی سواد و مهارت دارند، اما امروز 
درآمدشــان به مراتب کم تر از چیزی است که لیاقت 
واقعی آن ها است. فردی باهوش، تحصیل کرده، مسلط 
به نرم افزارهای متعدد، که درآمدش کافی نیست، شاید 

از فقدان مهارت های نرم )soft skills( رنج می برد.

مثال تصور کنید که دو محقق 
در یک موسسه کار می کنند. 
اولی پژوهشــی عالی انجام 
داده اما بلد نیست نتیجه کار 
خود را ارائه کند. کار علمی 
محقق دوم خیلــی جالب 
نیســت اما ارائه ای بســیار 
جذاب، مفرح و تعاملی آماده کرده اســت. 
محقق اول از این که طرح نفر دوم تصویب 

می شود، تعجب می کند.
توجه به مهارت های نرم از مهم ترین راه های 

افزایش درآمد در عصر حاضر هستند.

   مهارت های نرم چیست؟
هر مهارت شغلی که ارتباطی به تخصص، 
ســواد و دانش مرتبط با حرفه ندارد، یک 

مهارت  نرم است.
فرض کنید می خواهیــد مهارت های الزم 
برای مدیریت محتوا را فهرست کنید. دانش 
لغت و دستور زبان یکی از مهارت های اصلی 
نویسندگی است. اما شاید خوش خط بودن 
را در فهرســت مهارت های ضروری قرار 
ندهید. اگر ثابت شــود کــه خوش خطی 
می تواند درآمد نویسنده را باال ببرد، آن وقت 
خوشنویسی از مهارت های نرم این حرفه به 

شمار خواهد رفت.
دقــت کنیــد کــه خــِط خــوش برای 
خوشنویس ها یک مهارت سخت )مهارت 

اصلی( است.
در اینجا برای ســاده تر شدن، مهارت های 

نرم را به چهار دسته کلی تقسیم می کنیم:
مهارت های مردمی

مهارت های اجتماعی
مهارت های ارتباطی

مهارت های شخصیتی

  ۱- مهارت های مردمی
یکی از مهم ترین مهارت های نرم، مهارت 
مردمــی اســت. مهارت هــای مردمــی 
)People Skills( شامل مجموعه ای از 
الگوهای رفتاری و واکنشی در مقابل دیگری 

می شــود. این که چطور حــرف بزنیم که 
دیگران گوش بدهند و چطور به  حرف های 
دیگران گوش بدهیم، یک مهارت مردمی 

به حساب می آید.
توانایی برقــراری ارتباط موثــر، جذاب و 

پرکشش، درک متقابل و همدلی.
توانایی حفظ احتــرام، همکاری، کاهش 

تنش و باال بردن هم افزایی.
توانایی ساختن اعتماد و دوستی.

فردی عصبی که نمی تواند با حفظ پیوستگی 
حرف بزند، با هر چیزی مخالف اســت اما 
تحمل هیچ نوع مخالفت ندارد و به طرف 
مقابلش توهین می کند، بعید اســت که 
بتواند درآمد خود را متناسب با تخصصش 

باال ببرد.

   ۲- مهارت های اجتماعی
 )Social skills( مهارت های اجتماعی
توانایی برقراری ارتباط جمعی با حفظ قواعد 

اجتماعی است.
این که بتوانید در جمــع صحبت کنید، با 
دوستان مجازی خود ارتباط داشته باشید، از 
وجود دیگران لذت ببرید و متقابال برای آن ها 
هم لذت بیافرینیــد و درمجموع عنصری 
موثر و مفید از یک اجتماع باشــید، بخش 

مهمی از مهارت های نرم شما است.
برای بهبود مهارت های اجتماعی الزم است:

بتوانید رفتار خود را متناسب با رفتار دیگران 
تنظیم کنید.

بتوانید یک موضوع را برای دیگران توضیح 
بدهید.

وقتی با کسی مخالف هســتید بتوانید به 
توافقی برســید که برای دو طرف مطلوب 

باشد.
بتوانید دیگران را به انجــام کاری ترغیب 

کنید.
بتوانید مشــکالت دیگران را درک کنید و 

خود را جای آن ها بگذارید.
معنای واکنش های طــرف مقابل را درک 
کنید و متناســب با این واکنش ها بتوانید 

رفتار خود را اصالح کنید.
البته الزم نیســت نگران باشید. هیچ کس 
نیست که بتواند تمام این موارد را به شکل 
کامل رعایت کند. امــا اگر در اجرای غالب 
آن ها مشــکل دارید می توانید به مشــاور 

مراجعه کنید.

   3- مهارت های ارتباطی
مهارت های ارتباطی به دو دسته کالمی و 

غیرکالمی تقسیم می شوند.
مهارت های کالمی شامل گفتن، شنیدن، 
نوشتن و خواندن هستند. این که قادر باشید 
یک پیام تلگرام را به درستی بخوانید، درک 
کنید، برای آن پاسخ بیابید و پاسخ خود را به 
شکلی ساده وقابل درک بنویسید، بخشی از 
مهارت های ارتباطی شما به عنوان مهارت 

نرم است.
مهارت هــای ارتباطــی غیرکالمی )زبان 
بدن( هــم به همین اندازه مهم هســتند. 
مثال اگر در یک جلســه مصاحبه نتوانید 
درست بنشینید، مدام خمیازه بکشید، بدن 
خود را بخارانید و با صدایی آزاردهنده آب 
دهان خود را جمع کنید، شاید اصال کسی 
 به ســخنان جذاب و شــنیدنی تان گوش

 ندهد.

   ۴- مهارت های شخصیتی
مهارت های شخصیتی از جمله مهارت های 
نرم هستند که یک فرد را دوست داشتنی 
می کند. برخی از مهارت های شــخصیتی 

مهم ازاین قرار هستند:
پذیرش تجربه های جدید: کســی که 
دوســت دارد کارها، موقعیت ها و اشیای 

جدید را امتحان کند.
وظیفه شناسی:کسی که می کوشد که 
وظایف و کارهایش را به صــورت کامل و 

بی نقص انجام دهد.

شخصیت اجتماعی: توانایی برقراری 
ارتباط لذت بخش با دیگران.

دلچســب بودن: مهربان، قابل اعتماد، 
همــدل، دلســوز، دوســتانه و تمایل به 

همکاری.
آرامش: فــردی که پرخاشــگر و عصبی 

نیست و به نظر آرام می آید.
صداقت: فردی فروتن، باانصاف و راست گو 
که برای منافع شخصی مایل به شکستن 

قواعد و یا ضربه زدن به دیگران نیست.
عزت نفس: کســی کــه برای داشــتن 
اعتمادبه نفس به تشــویق و تایید دیگران 

محتاج نیست.
موارد متعــدد دیگری را هم می شــود به 
این فهرست اضافه کرد. اما گمان می کنم 

منظورم را متوجه شده باشید.

   ده مهارت نرم اصلی در کسب وکار
مهارت های نرم تنوع باالیی دارند و بستگی 
به عنوان شغلی ممکن است متفاوت باشند.

معروف ترین آن ها، فهرســتی دانشــگاه 
کنتاکی شرقی است، مهارت های نرم که 

بیشترین تاثیر را بر درآمد افراد دارند:

   ۱- ارتباط: در جلســه مصاحبه فرد 
باید قادر باشد به صورت شفاف و دل چسب 
سخن بگوید، بنویسد، بشنود و واکنش های 

مناسب غیرکالمی داشته باشد.

   ۲- ادب و تواضع: در جلســه کاری 
باادب باشد، از لطفا و متشکرم استفاده کند 

و به حاضرین در جلسه احترام بگذارد.

   3- انعطاف پذیری: تمایل به تغییر، 
یادگیری، مطالعه و رسیدن به توافق داشته 

باشد.

۴- درســت کاری: داشــتن صداقت، 
اخالق، اصول شــخصی و تمایل به انجام 

کارهای درست.

   ۵- مهارت های جمعی: دوســتانه، 
مهربان، شوخ طبع، داشــتن کنترل روی 

نفس، صبر، خون گرم بودن.

   ۶- نگرش: خوش بینی، اشــتیاق، 
خوشحال، با اعتمادبه نفس و پرانرژی.

   7- ظاهر حرفه ای: لباس مناســب، 
ظاهر متناسب با نوع کسب وکار

   ۸- مسئولیت پذیری: پاک دستی، 
تمایــل بــه انجــام دادن کامــل کارها، 

قابل درک بودن و شفافیت.

   9- روحیه همــکاری: تمایل به 
قرارگرفتن در گروه، اعتمادبه دیگران، لذت 

بردن از کمک به دیگران.

   ۱۰- اخالق حرفه ای: سخت کوشی، 
وفاداری، وقت شناســی، باانگیــزه بودن، 

انگیزه بخشی.
این صفات می توانند خیلی بیشتر از مهارت 
در یک نرم افزار یا داشتن مدرک تحصیلی 
بر درآمد شــما اثر بگذارند. شاید وقت آن 
شده که در کنار مهارت های سخت، کمی 
 بیشــتر به مهارت هــای نرم خــود توجه

کنید.

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

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

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

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

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

