
گـــزارش

رتبه نخست استان اصفهان در کشور با داشتن ۱۳۵ مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی 

 اســتان اصفهان با 
مرکز خدمات   ۱۳۵
کشاورزی و منابع طبیعی رتبه نخست 
کشور را به خود اختصاص داده است. 
این مطلب را مهــدی تقی پور رئیس 
سازمان نظام مهندســی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اصفهان اعالم کرد 
و افزود: قریب به ۱۰ درصد از این مراکز 
غیر دولتی کشــور در اصفهان مستقر 
است که توانسته در نزدیک ترین نقطه 
برای بهره برداران اقدامات خوبی داشته 

باشد.

وی با بیان اینکه قانونگذار صدور مجوزهای 
بخش کشاورزی را بر عهده ســازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته 
است، افزود: ما در سال جهش تولید نزدیک 
به ۴۸ هزار و ۵۴۸ مجوز فعالیت در حوزه های 
۶ گانه گلخانه، پــرورش قارچ خوراکی، دام، 
طیور، شیالت و گیاه پزشکی در استان صادر 

کردیم. 
تقی پور با بیــان اینکه بر اســاس آمار بانک 
جهانی، کشــور رتبه خوبی در حوزه صدور 
مجوزهای کسب و کار ندارد، خاطرنشان کرد: 
تالش ما این بود که در کشاورزی وضعیت را 
نسبت به سایر بخش ها ارتقا دهیم در همین 
راستا وزارت جهاد کشــاورزی در خصوص 
شناسایی و حذف استعالم های غیر ضروری 

و موازی اقدام کرده است.
رئیس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
دریافت پروانه تأسیس، مجوز ساخت و ساز، 
تسهیالت بانکی و پروانه بهره برداری مراحل 
الزم برای صدور مجوز کســب و کار است، 
ادامه داد: از این سه بخش دریافت مجوزهای 
ساخت و ســاز و تســهیالت خارج از حیطه 
وظایف سازمان جهاد کشــاورزی بود که با 
پیگیری هایی که در هیأت مقررات زدایی و 
با همکاری بخش خصوصی انجام شد، ما در 
فرآیند صدور مجوز استعالم های ادارات برق 
و گاز، حفاظت محیط زیســت، امور اراضی 
منابع طبیعی و استعالم مجوز بانک در اخذ 
تســهیالت را به اســتناد ابالغیه وزیر جهاد 

کشاورزی حذف کرده ایم.
تقی پور اضافه کرد: با توجــه به محدودیت 

منابع آب و خاک کشــور سیاست سازمان 
جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی توسعه کشت های گلخانه ای 
اســت از این رو در سال گذشــته سه هزار و 
۹۰۹ فقره پروانه بهره برداری برای کشــت 
گلخانه ای در سطح حدود ۱۹ میلیون و ۳۱۵ 
هزار و ۲۲۹ متر مربع استان صادر و فعالیت 

آنها آغاز شده است.
مهدی تقی پور با بیان اینکه تبصره یک ماده 
۱۶ قانون هوای پــاک تاکید دارد واحدهای 
دارای ۵۰ نفر نیرو برای انجام امور مرتبط با 
پایش، اندازه گیری و کنترل مستمر آلودگی 
هوا موظــف بــه راه اندازی واحد ســالمت 
بهداشــت و محیط زیست هســتند، اظهار 
داشت: استان اصفهان بنا به گفته مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان آلوده ترین 
کالنشهر کشور بوده و بیش از ۱۲ هزار واحد 
صنعتی در حاشیه شــهرها مستقر است اما 
هیچکدام از این ها نسبت به راه اندازی واحد 

HSE اقدام نکرده اند.
او افزود: مســئوالن محیط زیســت استان 
آلودگی هوا را به خودروها و ترافیک نسبت 
می دهند در حالی که اصفهان سال ۹۹ علی 
رغم کاهش ترافیک و فعالیت ها، ناشــی از 
کرونا تنها چهار روز پاک داشت و سه ماه بهار 

۱۴۰۰ روز پاکی نداشته است.
رئیس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
آلودگی هوا دلیلی ندارد جز اینکه واحدهای 
صنعتی آالینده پایش آلودگی هوا نمی شوند 
و تــاوان اجــرا نشــدن قانــون را ریه های 

شهروندان اصفهانی می پردازد.
تقی پور اضافه کرد: عضو هیأت رئیسه مجلس 
آذر ماه ســال گذشــته در نامه ای به رئیس 

جمهور خواســتار اجرای این قانون شــدند 
که در آن تصریح شــده علــی رغم پیگیری 
سازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع 
طبیعی اســتان اصفهان این قانون حداقل 
در این استان اجرا نشــده و این عدم تمکین 
محرز دستگاه های اجرایی به تکالیف قانونی 

خودشان است.
وی توجه به بازار کشاورزی را از ضرورت های 
این بخش دانســت و ابراز داشت: ۲۷ مرکز 
توسعه کســب و کارهای کشــاورز و منابع 
طبیعی در کشــور ســازماندهی شــده که 
وظیفه ایجاد کسب و کارهای نوین در بخش 
کشــاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 
را برعهده دارند و در کنــار مراکز تخصصی 
 غیر دولتــی در تنظیــم بازار بــه ما کمک

 می کنند.
رئیس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان به فعالیت داروخانه های 
گیاه پزشکی به عنوان یکی از مراکز تخصصی 
غیردولتی اشــاره کرد و افزود: در گذشــته 
واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی 
و نهاده های کشاورزی هیچ ساختار منسجمی 
نداشــت از این رو یکی از اقدامات سال های 
اخیر سازماندهی این واحدها بوده است که 
مجوز فعالیت آنها تحت عنوان داروخانه های 
گیاه پزشکی صادر می شود و این داروخانه ها 
موظف هســتند نهادهای دامی مــورد نیاز 
بهره بــرداران را پس از تشــخیص و توصیه 
کلینیک های گیاه پزشــکی در اختیار آنان 

قرار دهند.
تقی پور به توسعه مراکز مهارت آموزی و توان 
افزایی با استفاده از ظرفیت های مردمی اشاره 
کرد و گفت: هم اکنون ۴۴۰ مرکز توان افزایی 

در سطح کشور فعالیت می کند. 

یلدا توکلی
گــــــزارش

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه از موفقیت دیگری در بهار ۱۴۰۰ خبر داد؛

عبور تولید فصلی تختال از مرز ۲ میلیون تن

این موفقیت باعث 
می شود به میزان 

قابل توجهی از خروج 
ارز از کشور جلوگیری 

شود. از سوی دیگر 
بخشی از این تولید، 
محصوالت صادراتی 

است که می تواند 
ارزآوری برای کشور 

داشته باشد

رکورد تولید تختال در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ شکسته شد و فوالدمردان شرکت فوالد مبارکه در ناحیه ریخته گری مداوم و فوالدسازی توانستند در بهار 
امسال تولید ۲ میلیون و ۳۳ هزار تن تختال را به ثبت برسانند.

عبــاس اکبــری محمدی، 
معاون بهره برداری شــرکت 
فــوالد مبارکــه در خصوص 
موفقیت ثبت شــده در تولید 
تختال طــی ســه ماهه اول 
امسال به خبرنگار فوالد گفت: 
طی ۳ ماه گذشــته علی رغم 
محدودیت های مختلف به ویژه در تأمین 
مواد اولیه، همچنین محدودیت هایی که 
به تازگی در زمینه تأمین آب و برق به وجود 
آمده، با برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
و همت همکاران بیــش از ۲ میلیون تن 
تختــال در فوالد مبارکه تولید شــد. این 
مقدار نســبت به مدت مشــابه در سال 
گذشته بسیار بیشــتر است )میزان تولید 
صورت گرفته در ســه ماهه ۹۹ به میزان 
یک میلیون و ۸۹۶ هزار تــن تختال بوده 

است(.

   تحریم ها و محدودیت انرژی هم 
حریف اراده فوالد مبارکه نشد

به گفته وی، میزان تختال تولیدشــده در 
ســه ماهه اول امســال نتیجه هماهنگی 
و برنامه ریزی تمامی کارکنــان فعال در 
کارخانه فــوالد مبارکــه بوده و نشــان 
می دهد پوالدمردان شرکت فوالد مبارکه 
برای افزایش تولید و بهره وری بیشــتر، با 
وجود همه محدودیت هــای بین المللی، 
همچــون تحریم ها و مشــکالت داخلی، 

کمبود منابع انــرژی همچون آب و برق و 
مشکالت در تأمین مواد اولیه، توانسته اند 
بــر تمامی مشــکالت فائق آمدنــد و امر 
 تولید را بــه بهترین شــکل ممکن انجام

 دادند.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: این موفقیت باعث می شــود 
به میزان قابل توجهی از خروج ارز از کشور 
جلوگیری شود. از ســوی دیگر بخشی از 
این تولید، محصوالت صادراتی اســت که 
می تواند ارزآوری برای کشور داشته باشد و 
در مجموع باعث بهبود شرایط اقتصادی و 

افزایش تولید فوالد در کشور شود.
وی با اشــاره بــه اینکه تولیــد بیش از ۲ 
میلیون تن تختال در ســه ماهه اول سال 
می تواند نویدبخش خبرهــای خوش در 
زمینه تولید سال ۱۴۰۰ باشد نیز گفت: با 
برنامه ریزی که برای سال ۱۴۰۰ انجام شده 
و همچنین با توجه به شــعار سال ۱۴۰۰، 

امیدواریم بتوانیم افزایش تولید قابل توجه 
نسبت به سال ۹۹ داشته باشیم.

   افزایش تولید به اشتغال پایدار و 
توسعه اقتصادی منجر می شود

اکبری محمدی ادامه داد: هراندازه میزان 
تولید فــوالد به عنوان مــاده اولیه صنایع 
پایین دستی افزایش پیدا کند، این بخش 
با اطمینان خاطر و به ســهولت می تواند 
نیاز خود را تأمین کند و این امر به معنای 
اشــتغال بیشــتر در صنایع پایین دستی 
است؛ زیرا همان گونه که می دانید نزدیک 
به ۳۵۰ هزار نفر در صنایع پایین دســتی 
فوالد مشغول به کار هستند و هراندازه این 
محصول که ماده اولیه صنایع پایین دستی 
است، بهتر و بیشــتر تولید و تأمین شود، 
اشتغال در این بخش ها پایدارتر خواهد بود 
و در نهایت اقتصاد کشور پایدارتر می َشود 
و با شرایط بهتری روبه جلو حرکت می کند.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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قیمت ۲۰۰۰ تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

کهن زاد بوم های اصفهان در معرض فرونشست...
کاش می دانستیم با مانایی سرزمین مان چه می کنیم با زاینده رود و تاالب گاوخونی که زندگی و استمرار 

اصفهان و همسایگان آن در گرو پایداری آنهاست ۲ ادامه در صفحه 

بازار طال و سکه 1400/4/5 ساعت 16:05

رمزگشایی از 
تحوالت بازار 

سرمایه
بالفاصله پــس از پایان انتخابات 
در کشورمان، نشانه های مثبتی 
در بازار سرمایه ظهور و بروز پیدا 
کرد. نشانه هایی که باعث به وجود 
آمدن دامنه وسیعی از تحلیل ها در 
خصوص چرایی سبزپوش شدن 
بورس بعد از تحوالت سیاســی 
در داخل مطرح شــدند. اما دلیل 
واقعی مثبت شدن شاخص بورس 
کشــور بعد از دوره ای از نوسانات 
پی در پی و قرار گرفتن شــاخص 
در داالن نزولی چیست؟ آیا متغیر 
خاصی در اقتصاد ایران به وجود 
آمده که بازار ســرمایه به سمت 
ثبات حرکت کرده اســت؟ نقش 
تحوالت سیاسی و مسائل برآمده 
از آن در تحوالت اخیر بازار سرمایه 
چیست؟ از منظر تحلیلی می توان 
تحوالت اخیر بازار سرمایه که در 
داالن صعودی قرار گرفته را به سه 

صورت رمزگشایی کرد: 
نخست( یکی از گزاره های مهم 
در نوســانات بازارها به  طور کلی، 
فضای غبارآلود و تحرکات سیاسی 

است. ...

محسن عباسی| فصل تجارت
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

۲ ادامه در صفحه 

۲

اولین روزنامه 

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

تکلیف خانوارهای فاقد کارت ملی برای دریافت سهمیه کاالی 
اساسی چه می شود؟  

هر کارت ملی
۶ کیلو مرغ!

         وقتی در کالن شهری مانند اصفهان کار خرید مرغ دولتی به ارایه کارت ملی می کشد مشخص است که اوضاع 
منابع مرغ کشور خراب است
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نگاهی به استارت آپ »حالل تریپ«

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,386,00010,906,000قدیم

سکه طرح 
10,231,00010,631,000جدید

5,600,0005,900,000نیم سکه

3,575,0003,775,000ربع سکه

2,262,0002,312,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,474,0004,456,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,033,8001,029,200 عیار

طالی آب شده 
4,476,0004,460,000نقدی

یک گرم طالی 
241,378,4001,373,900 عیار
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پرسش از یک مقام مسئول؛

رجیستری کردن گوشی  ها چقدر سود 
داشت؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت:با اجرای 
طرح رجیستری تلفن 
همراه، قاچاق به میزان 
۶.۳ میلیارد دالر کاهش 
پیدا کرد و ۱۰ هزار میلیارد 
تومان درآمدزایی برای ...

سنا
س: ای

عک
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آگهی مزایـده
شهرداری گلدشت به استناد مصوبه شماره 1400/136/ش مورخ 1400/02/13 شورای محترم اسالمی شهر در 
نظر دارد نسبت به اجاره فضاهای بازی پارک کوهستان خود از طریق آگهی مزایده اقدام نماید، متقاضیان 
می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت مدارک شرکت در آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 

1400/04/23 به شهرداری مراجعه نمایند.
شهرداری گلدشت 115
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نوبت اول
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

نیم
س: تس

عک

بازار طال و سکه 98/10/15 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,959,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,850,0004,539,000جدید

2,499,0002,349,000نیم سکه

1,550,0001,440,000ربع سکه

930,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,141,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18494,500464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24659,300619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

پیش بینی نماینده اسبق ایران در اوپک از تحوالت منطقه؛

 قیمت نفت روند افزایشی
 خواهد داشت

نماینده اســبق ایران در اوپک می گوید شهادت ســردار سلیمانی و 
یارانش اثرات روانی خود را در بازار انرژی نشــان داد و اکنون پاسخ 

ایران تعیین می کند که نوســانات بازار انرژی تا کجا ادامه خواهد 
یافت. او معتقد است بهترین پاســخ اقتصادی به تروریسم دولت 

آمریکا جدا کردن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی است
شهادت سردار قاسم سلیمانی و یارانش حاال زخمی عمیق بر ...

وی ادامه داد: توسعه و احداث 
زیرســاخت های ورزشــی 
اعتبار و بودجه مشــخص و 
اختصاصی دارد، اما در ورزش 
کشور برای تعمیر و نگهداری 
اماکن بودجه مجزایی نیست 
و همین امر سبب فرسودگی 
برخی ورزشگاه ها و مجموعه های ورزشی 

به سبب عدم توجه کافی می شود.
رییس فنــی مهندســی اداره کل ورزش 
و جوانان تصریح کرد: در شــرایط فعلی 
و با توجه به شــرایط اقتصــادی حاکم بر 
کشور، بطور قطع پول کافی برای ساخت 
مجموعه های جدید ورزشی وجود ندارد، 
بنابراین باید به بهترین شــکل از امکانات 
موجود فعلی نگهداری کرد و این حداقل 

کاری است که می توان انجام داد.
محمودیه نقش بخش خصوصی را در این 
زمینه با اهمیت دانســت و گفت: هر چه 
بتوان از قابلیت هــا و ظرفیت های فعاالن 
اقتصادی بهره بُرد می تــوان به حفظ هر 
چه بهتر امکانات ورزشی امیدوار بود، زیرا 
با وضعیت فعلی باید از سرمایه گذاران در 
ســاخت و تعمیر و نگهداری مجموعه ها 

استفاده کرد.
وی به نقش پررنگ خیران ورزشــیار در 
اصفهان اشاره و خاطرنشان  کرد: استفاده 
از اقدامات نیکوکارانه خیــران، اولین بار 
در کشور از اصفهان آغاز شد و پس از آن 

به عنوان الگویی در سایر استان ها مبدل 
گشت، این افراد تاکنون در اصفهان در ۳۰ 
طرح ورزشی مشارکت داشته اند و افزون بر 

۴۰۰ میلیارد ریال هزینه کرده اند.
رییس فنی مهندســی اداره کل ورزش و 
جوانان اصفهان، گسترش فرهنگ کمک 
به ورزش را مستلزم فعالیت بیشتر رسانه ها 
و بازتاب تاثیرات مثبت و سازنده ورزش در 
افراد و جامعه دانســت و تصریح کرد: این 
موضوع می تواند در کشور نهادینه شود و 
بدون شک توسعه همه جانبه ورزش را در 

پی خواهد داشت.
وی با اشــاره به اهمیت یاری رســانی به 
ورزش بــا توجه به افزایش آســیب های 
اجتماعی اضافه کرد: همانطور که ساخت 
و ساز مدارس در آموزش و تعالی فرزندان 
نقــش دارد، احداث ورزشــگاه و ســالن 

ورزشــی در کاهش آسیب های اجتماعی 
و ســامت روحی و جســمی مردم موثر 

خواهد بود.
اکنون ۵۶۴ مکان ورزشــی زیرمجموعه 
ورزش و جوانــان در اســتان وجود دارد 
که بیشترین آنها ســالن چند منظوره با 
۲۵۰ و سالن رزمی با ۱۰۵ و کمترین آنها 
پیست اسکیت با یک و مانژ سوارکاری با 

۲ مورد است.
بیش از ۳۱۱ هزار ورزشکار سازمان یافته 
در استان اصفهان فعالیت می کنند و افزون 
بر یکهزار و ۳۵۰ باشــگاه ورزشی در این 

خطه وجود دارد.
سرانه ورزشی این استان در سال گذشته 
به ۰.۳۶۵ متر مربع به ازای هر نفر رسید 
که در مقایسه با ســال ۹۲، حدود ۱.۱۱ 

برابر رشد داشته است.

ساالنه 100 میلیارد ریال برای تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی اصفهان نیاز است

دستگاه های اجرایی 
و مسئوالن امر با 

برنامه ریزی و نظارت 
دقیق علمی و عملی 

در این زمینه نقش 
خود را به خوبی ایفا 

کنند تا در این شرایط 
بهترین راهبرد را 

اتخاذ کرد

 رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: ساالنه بدون احتساب ورزشگاه نقش جهان، 100 میلیارد ریال اعتبار برای 
تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی این استان نیاز است.

حسین محمودیه با بیان این که ردیف بودجه اختصاصی برای این امر پیش بینی نشده است، افزود: این میزان جدای از نگهداری ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان است و برای آن مجموعه هم باید مبلغ قابل توجهی هزینه شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

در بازدید دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو از وزارت نیرو و سازمان آب و فاضالب کشورفوالد مبارکه مطرح شد

دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه آب، قابل طرح در جهان
       همچنان که گفته می شود جنگ های آینده بر سر آب خواهد بود. ازاین رو در کشورهایی که با کمبود آب مواجهند این موضوع زنگ خطر است
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 بودجه ای برای
  کوچک تر کردن

 حق کشاورز!

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران 
سهمی برابر ۱۵ تا ۱۶ درصد دارد. 
البته کم بودن این سهم آنچنان 
هم غیــر معقول نیســت زیرا با 
گسترش بخش صنعتی در تمام 
دنیا بخش کشــاورزی نقش کم 
رنگ تری را ایفا می کند که این امر 
بی اهمیت بودن بخش کشاورزی 
را نشان نمی دهد بلکه صنعتی 
شدن کشور را می رساند. اما در 
شــرایطی که از یک سو صنایع 
تولیدی ما تحریم شده است و از 
سوی دیگر آالینده های ناشی از 
این صنایع از حد استاندارد عبور 
کرده است  اگر بخش کشاورزی 
مورد توجه قرار گیرد می تواند خا 
موارد مذکور را به خوبی بپوشاند 
و ارز آوری پایداری برای کشــور 
داشته باشد. ولي اگر برنامه ریزي 
توسعه اقتصادي به سمت توسعه 
فعالیتهــاي بخــش خدمات و 
صنعت باشــد، این کار منجر به 
کاهش سهم بخش کشاورزي از 

تولید ناخالص داخلي مي شود.
مسلما سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی به ایجاد...

استاندار اصفهان:

جایگاه شهید سلیمانی 
قلوب آزادگان جهان است

 استاندار اصفهان گفت: سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی رزمنده و ســرداری بود که در قلوب 

آزادگان جهان جا داشت.
عباس رضایــی در گردهمایــی گزینش گران 
اســتان اصفهان افزود: ۶۲ سال از عمر با برکت 
شهید سلیمانی گذشته بود و  بزرگترین هدیه ای 
که می توانســت به پاس زحمات بی دریغش از 

خداوند دریافت کند، شهادت بود.
وی اظهار کرد: شــهید ابومهدی المهندس با 
جایگاه رفیعی که داشــت خود را سرباز شهید 
سلیمانی می دانست و لذا مبنای عقل است که 
در کنار نام شهید سلیمانی حتما یادی از شهید 

ابومهدی شود.
رضایی گفت : تاش های بسیاری...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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گزارش

کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد:

حمایت از هنرمندان اصفهانی در زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی
س  شــنا ر کا
ارشدگردشگری میراث 
فرهنگی استان اصفهان با تاکید بر حمایت 
از هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و 
مشاغل خانگی در تمام روستاها و شهرها 
گفت: نباید به عناوین میراثی دلخوش باشیم.

کامران هارونی با اشــاره به اینکه »گردشــگری 
خاق« گونه ای از گردشگری فرهنگی متنوع است، 
اظهار داشت: با تکیه بر آیین ها و سنت های موجود 
در شهرها و روستاهای استان می توان به توسعه 

»گردشگری خاق« کمک کرد.
وی افزود: گردشگر در »گردشــگری خاق«، از 
حالت ناظر به مشاهده گر فعال درخواهد آمد و با 
تقویت روحیه مشارکت جویی با میزبان و فضا به 

آگاهی بیشتری دست خواهد یافت.
کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی با اشاره 
به یاری رســاندن »گردشگری خاق« به جوامع 
بومی و سنتی استان اصفهان گفت: »گردشگری 
خاق« می تواند به عنوان نسل سوم گردشگری 

نقش موثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع 
داشته باشد.

  »گردشــگری خالق« مبتنی بر تجربه و 
تعامل با جامعه مقصد است

وی با بیــان اینکه »گردشــگری خاق« مبتنی 
بر تجربه و تعامل با جامعه مقصد اســت، تصریح 
کرد: این نوع گردشگری موجب جلب اعتماد بین 
گردشگر با میزبان می شــود. یونسکو اصفهان را 
در زمینه »صنایع دســتی« به عنوان شهر خاق 

انتخاب کرده است.
هارونی با اشاره به اینکه اصفهان با دارابودن ظرفیت 
باال در توسعه گردشــگری خاق اظهار داشت: 
نیاز است دستگاه های مرتبط وبخش خصوصی 
در شناســایی جنبه های خاق اعم از ملموس و 
ناملموس در توسعه »گردشــگری خاق« اقدام 

کنند. 
 وی بــا تاکیــد بــر اینکه تنهــا عضویــت در
 شــبکه های شــهرهای خاق یونســکو امتیاز 
محسوب نمی شود گفت: الزم اســت که از این 

فرصت نهایت استفاده در جهت رشد صنایع دستی 
و توسعه گردشگری به کار گرفته شود.

  تاکیــد بر حمایــت از هنرمنــدان در 
زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی

کارشناس ارشد گردشگری با تاکید بر حمایت از 
هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و مشاغل 
خانگی در تمام روستاها و شهرها تصریح کرد: با 
ارائه تسهیات و برگزاری نمایشگاه های دائمی و 
بین المللی می توان حضور هنرمندان را برجسته 
کرد و با برطرف کردن موانع و مشکات آنها انگیزه 

هنرمندان را مضاعف ساخت.
وی با بیان اینکه با نوآوری و خاقیت در بازاریابی 
می توان بازار فروش صنایع دستی را رونق بخشید، 
اظهار داشت: با توسعه تجارت الکترونیک می توان 
صادرات محصوالت صنایع دستی را فراهم کرد؛ 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با برگزاری 
تورهای کارگاه گردی در ایام نوروز موجب آشنایی 
گردشــگران با صنایع دســتی اصفهان را فراهم 

کرده است.

مهر
گــــــزارش

2
2

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

بازار طال و سکه 98/10/11 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,636,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,620,0004,007,000جدید

2,389,0002,060,000نیم سکه

1,480,0001,247,000ربع سکه

920,000859,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,057,0001,764,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18474,100407,700 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24632,200543,600 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال 2019 چه کسانى هستند؟

کسب و کار در سالی که گذشت 
نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال ۲۰۱۹ چگونه است؟ درواقع 

برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 
رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال ۲۰۱۹ در مجموع ۱۱۲ میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 

می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست 
امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...

در مالقات مردمى مدیران ارشد شهرى با شهروندان منطقه سه مطرح شد 

یاری از شهروندان برای نجات میدان امام على 
     مردم باید به مدیریت شهری برای نجات میدان از وضعیت فعلی کمک کنند تا رونق بگیرد
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مشاغلی که در سال 
2020 بیشتر مورد توجه 

قرار می گیرند

 ســال ۲۰۱۹ با همه تنش های 
اقتصادی اش بــرای اکثر مردم 
جهان گذشت و سال ۲۰۲۰ آغاز 
شد . سالی که قرار است تحوالت 
مهمی در آن به وقوع بپیوند من 
جمله توافق چیــن و آمریکا که 
تاثیر بسیاری بر اقتصاد جهانی 

خواهد گذاشت.
اما در این سال چه مشاغلی بیشتر 
مورد احتیاج اســت و می توان با 
خیال راحت در آن سرمایه گذاری 
کرد بدون اینکه واهمه شکست 
داشته باشیم. شاید اقتصاد ایران 
ســال ها از اقتصاد جهانی عقب 
باشد اما تاریخ چند سال گذشته 
نشان داده  مشاغلی که در ایران 
شکوفا می شوند ، تقریبا با جهان 
برابری میکنند که البته با اندکی 
بومی سازی میتوان به راحتی از 

این مشاغل امرار معاش کرد. 
در ســال ۲۰۲۰ برای اولین بار 
جمعیت باالی ۳۰ ســال جهان 
بیش از جمعیت کمتر از ۳۰ سال 
می شــود و این یعنی پیر شدن 
جمعیت جهان . که البته در ایران 

این پیری...

نمایشگاه تخصصی مبل 
و دکوراسیون خانگی در 
اصفهان گشایش یافت

 هفدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی مبــل و 
دکوراســیون خانگــی روز سه شــنبه در محل 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل 

شهرستان گشایش یافت.
در این نمایشگاه که از ۱۰ دی ماه به مدت چهار 
روز دایر است، ۱۰۹ شرکت داخلی محصوالت و 
خدمات خود را در معــرض بازدید عمومی قرار 

دادند.
ایــن نمایشــگاه میزبــان تولیدکنندگانی از 
اســتان های فارس، خراســان رضوی، مرکزی، 
همدان، خوزســتان، تهران، آذربایجان شرقی، 

قزوین، گیان، البرز و اصفهان است.
در این نمایشگاه شرکت های ...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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2 ادامه در صفحه 

وی تصریح کرد : متاسفانه 
در سال های گذشته تعدادی 
از کارخانه هــا و واحدهای 
تولیــدی توســط بانک ها 
مصــادره و از چرخه تولید 
خارج شــدند که پیگیر رفع 
مشــکل و بازگرداندن آن ها 
به چرخه تولید هستیم تا با ایجاد اشتغال 
زمینه مهاجرت معکوس را در شهرستان 

فراهم کنیم.
فرماندار اردستان تاکید کرد : بزرگترین 
چالش شهرســتان کمبــود جمعیت و 
پراکندگی زیاد آن است که خدمات دهی 
به مردم را بامشــکل مواجه کرده است 
اما  توزیع اعتبارات و امکانات از ســوی 
دولت بر اساس جمعیت صورت می گیرد 
و همین موضوع باعث شــده بسیاری از 
خدمات در بخش ســامت ، آموزش و 

توزیع منابع را نتوانیم دریافت کنیم.
تاملــی اضافه کــرد : جمعیــت کنونی 
منطقه در ۳۰۰ نقطه پراکنده هســتند 
که کمبــود امکانات و اشــتغال پایدار و 
خشکســالی مهاجرت از روســتاها به 
دیگر شــهرها را بدنبال داشته از طرفی 
ظرفیت های باالیی در بحث کشاورزی و 
دامپروی، صنعت ، گردشگری و سرمایه 
انســانی توانمند و زیرساخت های الزم 
در شهرســتان وجود دارد که می توان 

با برنامه ریزی و حمایــت از آن ها ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی کرد.

وی از مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان 
خواســت با همکاری دیگر دستگاه های 
مرتبط با اشتغال و اســتفاده از مهارت 
آموزان در بخش میــراث فرهنگی و ۱۵ 
آموزشــگاه شهرســتان در جهت ایجاد 

اشتغال گام بردارند.
مسئول اجرای طرح های بنیاد برکت در 
اردستان گفت : توسط این بنیاد در سال 
جاری تعداد ۴۰۰ طرح اشــتغالزا برای 
شهرستان پیش بینی شد تاکنون ۵۵۲ 
نفر اهلیت ســنجی، ۲۳۰ نفــر به بانک 
معرفی که  ۴۰ نفر تســهیات دریافت 

کردند.
مصیب بقایی افزود : اکنون بالغ بر 8۰۰ 
نفر متقاضی ایجاد اشتغال اهلیت سنجی 
شدند در مراحل ورود به سامانه هستند و 
پرونده ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در روستاها مورد 

رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد : سیاســت بنیاد برکت 
اســتفاده از ظرفیت ســرمایه انسانی ، 
فیزیکی ، مالی و سرمایه های با استفاده 
اســت و امکانات و محل هایی که بدون 
اســتفاده یا نیمه کاره رها شدند تحت 
حمایت قرار می گیرنــد تا با تکمیل آنها 
در جهت رونق کسب و کار بهره برداری 

شوند.
مســئول اجرای طرح های بنیاد برکت 
در اردســتان گفــت : در ســال جاری 
افزون بر ۱۰ میلیارد ریال تســهیات به 
متقاضیان پرداخت شده ۵۰۰ طرح در 
نوبت قرار داشته کارهای بنگاه محور که 
سرانه اشــتغال آن ها با معیارهای بنیاد 
همخوانی داشته باشد مورد حمایت قرار 

خواهند گرفت.
بقایی ادامــه داد: بنگاه های کوچک که 
با دریافت یک میلیارد ریال تســهیات 
بتوانند زنجیره تولیــد را تکمیل کنند و 
به طرح های تولیدی مانند ، تولید شیر و 
فرآوردهای لبنی ، گلخانه ، زعفران ، گل 
محمدی و طرح های بوم گردی تا سقف 
۴۰۰ میلیون ریال تســهیات پرداخت 

خواهد شد.
شهرســتان ۴۲ هزار نفری اردستان در 
۱۱8 کیلومتری شــمال شرقی اصفهان 

واقع است.

فرماندار اردستان: 

نباید دلسردی سرمایه گذاران را فراهم کرد
فرماندار اردستان گفت: نگاه مسئوالن این شهرستان حمایت از بنگاه های تولیدی و کارآفرینان است و نباید دلسردی سرمایه گذاران را فراهم کرد.

حمیدرضا تاملی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری  این شهرستان در تاالر اجتماعات فرمانداری افزود : با اجرای این رویکرد شاهد کاهش 15 درصدی 
تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال قبل در منطقه بوده ایم.

ایرنا
گـــزارش
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گزارش

اهمیت توسعه فیبر نوری در شهر اصفهان

مدیر عامل ســازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شــهرداری اصفهان گفت: در 
طول حوادث آبان ماه، در صورتیکه از غیر 
از شبکه داخلی استفاده می شد، خدمات 
رسانی به شــهروندان با مشکل جدی 

مواجه می شد.

ســید حمیدرضا ابطحی با اشــاره به اینکه تجهیزات فعلی بر اساس 
نیازهای موجود شهرداری در حال توسعه است اظهار داشت: با توجه 
به ارتباط ساختمان های شهرداری در نقاط مختلف، در طول حوادث 
آبان ماه، در صورتیکه از غیر از شبکه داخلی استفاده می شد، خدمات 
رسانی به شهروندان با مشکل جدی مواجه می شد و از این رو امید است 
مدیران و متولیان امر در شهر و استان به این مهم توجه بیشتری کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۴ کیلومتر کانال ســازی و ۳۴۰ کیلومتر 
کابل کشی فیبر نوری در سطح شهر و مسیرهای مورد نیاز شهرداری 
انجام شده است که این شــبکه نیز بر اســاس نیازها و ارائه خدمات 

شهرداری به شهروندان ایجاد و توسعه یافته است.
مدیر عامل ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 
بابیان اینکه در طی یکسال گذشته اقدامات مجدانه ای جهت استفاده 

از توان سرمایه گذاران خارج از مجموعه شهرداری در خصوص توسعه 
شبکه فیبر نوری انجام شده تصریح کرد در این مدت فراخوان رسمی 
و عمومی نیز به منظور شناسایی سرمایه گذاران مجرب و عاقه مند به 
این حوزه برگزار شده است. با توجه به شرایط و ضوابط موجود و الزامات 
قانونی و امنیتی، این موضوع با احتیاط بیشتری در حال پیگیری است و 

امیدواریم در ابتدای سال آینده به نتیجه نهایی برسیم.
وی افزود: با توجه به توسعه کاربری های فناوری اطاعات و ارتباطات 
در جهان و کشور ما، به نظر می رسد استفاده از این ابزار نوین ارتباطی 
نقش بسزایی در کاهش هزینه های جاری شهرداری به ویژه در حوزه 
ارتباطات و نظارت داشته و در صورتیکه به شکل مناسب و برنامه ریزی 
شده مورد اســتفاده قرار گیرد، امکان توســعه آن در تمامی حوزه ها 

فراهم خواهد بود.

مهر
گـــزارش
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سیاست بنیاد برکت 
استفاده از ظرفیت سرمایه 

انسانی ، فیزیکی ، مالی و 
سرمایه های بال استفاده 

محسن علیخانى -  شهردار کوهپایهاست

روابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان

شناسه: 718880

 شناسه: 718805

آگهى فراخوان عمومى

فراخوان دعوت به همکاری

شهرداری کوهپایه در نظر دارد جهت راه اندازی و بهره برداری از مجتمع تجاری خدمات رفاهی ورودی شهر کوهپایه و همچنین بوم گردی محل خانه شیخ جواهری 
واقع در شهر کوهپایه را از طریق شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان مشارکت سرمایه گذاری با این 
شهرداری دعوت به عمل می آید درخواست خود را جهت بررسی توان مالی و فنی تا تاریخ 1398/10/24 به شهرداری کوهپایه مراجعه و تحویل نمایند. الزم به 
ذکر است حداقل مبلغ مشارکت جهت هر یک از موارد فوق الذکر حدود 30/000/000/000 (سی میلیارد) ریال می باشد که پس از انجام مراحل قانونی و بررسی ها و 

برآوردهای فنی امکان افزایش یا کاهش آن نیز می باشد. 

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان در نظر دارد در طول فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی 
در سال 1399 از خدمات کارکنان دولتی پس از ارائه آموزش های الزم به عنوان عامل تشخیص و یا عامل ذیحساب 

(عامل ذیحساب صرفا از پرسنل رسمی دولت) در مراکز خرید استفاده نماید.
لذا از کلیه افراد واجد شرایط در سازمان ها و ادارات دولتی درخواست می شود تقاضای همکاری خود به صورت 
مامور به همراه گواهی اشتغال به کار و موافقت کتبی دستگاه اجرایی حداکثر تا ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به 
آدرس: اصفهان، خیابان آزادگان، دبیرخانه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ارسال و در صورت نیاز 
به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36695159 یا 09133180468 با آقای کرمی و یا شماره 36686670 داخلی 
143 با آقای سرانی تماس حاصل فرمایند. ضمنا حق الزحمه افراد در قالب ضوابط مربوط به فوق العاده ماموریت 

کارکنان دولت پرداخت خواهد شد. 

نوبت اول

بازار کار در اخبار اصفهان
برای چــاپ آگهی های اســتخدامی 
و جویای کار خود می توانید با شــماره  

32274500 تماس حاصل فرمایید  

صفحه 3

 چگونه است؟ درواقع  چگونه است؟ درواقع  چگونه است؟ درواقع 
برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 

 میلیارد  میلیارد  میلیارد 
دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه دالر به ثروت خود افزوده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اگرچه 
سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 

می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست 

برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال برنده ها و بازنده هاى دنیاى کارآفرینى در سال 

کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت کسب و کار در سالی که گذشت 
نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال نظر شما در رابطه با عملکرد کارآفرین ها در سال 

برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش برخی از افراد فراتر از حد انتظار ظاهر شده و برخی دیگر ضعیف تر از سال پیش 
رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال رفتار کرده اند. با این حال پنج نفر برتر سال 

سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب سال گذشته جف بزوس به عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب 
می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست می شد و مارك زاکربرگ نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرست 

امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...امسال حتما شگفت زده خواهید شد. ...
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه  عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه 

را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/10/15 مى باشد. 

* مناقصه گران در صورت نیاز به  اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس: بهارستان، بلوار امیر کبیر 
مراجعه و یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 232 تماس حاصل نمایند. 

** الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه اجرای پروژه  را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و 
یا نقدی اقدام نماید.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934   
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی 

پاکت ارزیابی 

مدت 
پیمان

1 2098001352000028

عملیات اجرایی حفظ و 
نگهداری و توسعه فضای 

سبز شهر جدید بهارستان 
(شامل تهیه نهال و گل و 

گیاه ، نگهداری و آبیاری و 
تکمیل شبکه آبیاری) 

حداقل رتبه 5 
رشته 

کشاورزی
52,435,992,0002,622,000,000

تا ساعت 19 
روز شنبه 

1398/10/21

تا ساعت 19 
روز سه شنبه 
1398/11/01

 ساعت 10 روز 
چهارشنبه 
1398/11/02

12 ماه 

آگهـى مناقصـه عمومـى یک مرحله ای

شرکـت عمران شهـر جدیـد بهارستـان

نوبت اول

شناسه: 721651

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا 

8
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 محسن قوی بیان معاون بازسازی و مسکن 
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان گفت: عملیات احداث سه هزار واحد 
مسکونی محرومان اســتان پنجم تیر سال گذشــته آغاز شد و 
پیش بینی می شــود تا پایان مرداد یا شهریور امسال و همزمان با 

پایان کار دولت کنونی پایان یابد.
او با بیان اینکه سهمیه استان اصفهان در این طرح سه هزار واحد 
است، ادامه داد: ۲ هزار و ۹۶۵ واحد در مرحله پی ریزی و ۲ هزار و 

۳۴۸ در حد پایان دیوار چینی قرار دارد.
به گفته قوی بیان، اکنون ۶۲۰ میلیــارد ریال کمک بالعوض و 
یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت برای ساخت این واحد ها 

پرداخت شده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون به متقاضیان در این طرح زمین 
رایگان ارائه شده و کلیه خدمات مهندسی و نقشه ها به صورت رایگان 

در اختیار آن ها قرار گرفته است.
او افزود: برای ساخت هر واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومان تسهیالت 
قرض الحسنه با کارمزد پنج درصد و ۳۰ میلیون تومان تسهیالت 
بالعوض از سوی بنیاد مسکن استان و همکاری بانک های عامل در 

نظر گرفته شده است.
قوی بیان اضافه کرد: هیچ مشکلی برای پرداخت وجوهات این طرح 
وجود ندارد و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اینکه 

متقاضیان از محروم ترین اقشار ساکن در روستا های استان هستند، 
کمبود نقدینگی مردم به عنوان تنها مشــکل این طرح محسوب 
می شود. او با بیان اینکه در شرایط کنونی ۸۰ میلیون تومان برای 
ساخت یک واحد مسکونی کافی نیست، افزود: بنیاد مسکن ارائه 
تسهیالت و وام های کمکی به این خانوار ها را در دستور کار خود 

دارد، اما این افراد توان پرداخت اقساط بانکی را ندارند.
به گفته معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان، ساخت مسکن محرومان در مقاوم سازی 
منازل روستایی نقش بســزایی داشته اســت چرا که مطابق با 
استاندارد های روز و مقررات ملِی ساختمان اجرا و ساخته می شود 
که در زمان حوادث و بالیای طبیعی تلفات انسانی نخواهیم داشت.

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان:

پرونده مسکن محرومان اصفهان تا پایان دولت دوازدهم بسته می شود
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت:در حال حاضر ساخت مسکن محرومان در استان اصفهان 

پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصدی دارد و بر اساس پیش بینی ها، پرونده این پروژه تا پایان کار دولت دوازدهم بسته می شود. باشگاه خبرنگاران
خـــبــــر

ادامه از صفحه یک
... در شــرایط فعلی به نظر می رسد 
که سایه تصمیم سازی های سیاسی 
و برخی ابهامات، از سر بازار سرمایه 
کشورمان کم شده باشــد. تعارض 
منافعی که پیش از این در بورس کشور 
مشاهده می شد بعد از انتخابات کاهش 
چشمگیری پیدا کرده و این موضوع اثر 
خود را در بازار به جای گذاشته است. 
به عبارت روشــن تر در بورس کشور 
شاهد یکدست شــدن ارکان قدرت 
هستیم، بنابراین بازیگران بازار سرمایه 
به قلمروی خود در بازار بازگشته اند و 
اطمینان بیشتری در فضای کلی بازار 

ایجاد شده است.
دوم( تحلیل دیگری که در خصوص 
تحــوالت بــازار ســرمایه می توان 
ارائه کرد، مرتبط بــا نقش تحوالت 
سیاسی در بازار است. واقع آن است 
که گزاره های سیاســی همــواره در 
بورس کشــور اثرگذار بوده. اساســا 
رشد شــاخص بازار بعد از انتخابات 
ســیزدهم،  ریاســت جمهوری 
نشان دهنده تاثیر تحوالت سیاسی بر 
بورس است. وقتی بورس کشور نسبت 
به افزایش قیمت های جهانی و گزارش 
شرکت ها تا زمان انتخابات بی تفاوت 
بود و بعد از انتخابات در مسیر رشد قرار 
گرفته، این ایده که بورس کشور متاثر 
از تحوالت سیاسی اســت را تقویت 
می کند. اگر این پیش فرض را به عنوان 
یک گزاره بنیادین در نظر بگیریم، در 
آن صورت می توان متوجه شد که که 
جهش قبلی در بازار سرمایه کشور و 
متعاقب آن نوسانات متعدد رخ داده در 
بازار سرمایه نیز ناشی از دخالت های 
گاه و بیــگاه دولــت و تاثیرگذاری 
تصمیم سازی های سیاسی در این بازار 
بوده است. در نتیجه در حال حاضر نیز 
بازیگرانی که وارد بازار شدند متعلق به 
طیف خاصی از سیاسیون هستند یا 
حداقل سرمایه گذارانی هستند که 

دیدگاه سیاسی دارند.
سوم( در کنار دو تفسیری که در باال 
ارایه شد، رویکرد دیگری وجود دارد 
که تالش می کند تحــوالت بورس 
را تحلیل کند. شــخصا این رویکرد 
تحلیلی سوم را به واقعیت نزدیک تر 
می دانم. مبتنی بر این تفسیر گفته 
می شود، اینکه اگر چه بورس کشور 
سیاسی است، اما این بازار هم بازیگران 
بزرگــی دارد که درک درســتی از 
سیاســت دارند و هم سرمایه گذاران 
عمومی )مردم( در ایــن بازار حضور 
دارند که نسبت به تحوالت سیاسی 
واکنش های آنی نشان می دهند. در 
واقع مطابق این ارزیابی تحلیلی، هر 
چند بازار سرمایه کشــور قلمرویی 
اقتصادی محسوب می شود اما گزاره 
اصلی اثرگذار در آن، مقوالت سیاسی 
اســت. به عبارت روشــن تر، عامل 
اقتصادی برای فعاالن بازار ســرمایه 
یک عامل ثانویه است و فقط زمانی 
آن را در محاسباتش دخیل می کند 
که اوضاع سیاســی بر وفق مرادش 
باشد. سیاسیون بورس هم این را به 
خوبی می دانند. بایــد بدانیم، نه در 
ریزش ها و نه در صعود ها لیدِر بورس 
توده  سرمایه گذاران نیستند. استارت 
صعودها و نزول ها در شاخص کالن 
بازار ســرمایه، توسط عوامل دیگری 
زده می شود و مردم در میانه های راه 
و با ظهور عوامل بیشتری پا به صحنه 
می  گذارند .به نظر می رسد، نوسانات 
برآمده از تنازعات سیاســی داخلی 
در حال پایان یافتن اســت و با ورود 
سرمایه های بزرگ و پول های درشت، 
نشانه های بهبود شاخص بورس در 
حال نمایان شدن اســت. مبتنی بر 
تحوالت سیاسی و اقتصادی پیش  رو 
می توان گفت که با آرام گرفتن اوضاع 
سیاسی، واکنش های مناسبی نسبت 
به تحوالت کالن سیاسی و اقتصادی 
داده خواهد شد. بر این اساس گزارش 
عملکردها بیشــتر به چشم خواهند 
آمد و روند بازار منطقی  تر از قبل پیش 

خواهد رفت. 
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اعطای تسهیالت ۲۵۰ میلیون تومانی برای بازسازی بافت فرسوده سمیرم
معاون فرماندار ســمیرم گفت: به متقاضیانی که خانه های آنها در بافت فرسوده سمیرم واقع شده است 

تسهیالتی برای بازسازی پرداخت می شود.
سید مهدی قائم مقامی معاون فرماندار سمیرم گفت: مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان تسهیالت پرداختی به 
متقاضیان در بافت های فرسوده از طریق بانک مسکن با سود ۹ تا ۱۷ درصد و به صورت پلکانی پرداخت 

می شود. 
معاون فرماندار سمیرم افزود: با توجه به اینکه بازسازی منزل مسکونی در بافت فرسوده نیازمند سند ثبتی 

می باشد صدور سند توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی با کمترین هزینه برای خانه هایی که در بافت فرسوده قرار 
دارند انجام می شود.

او خاطرنشان کرد: صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف دارد و تخفیف صدور پروانه توسط اداره راه و شهر سازی 
به شهرداری ها پرداخت می شود.

شهر سمیرم با افزون بر ۲۶ هزار نفر جمعیت و هفت محله خواجگان، قلعه، دهان، دلگر، جنگل، علیا و ماندگار که محله قلعه و کوشک در بافت 
فرسوده واقع شده و منازل مسکونی این دو محله در طرح بازآفرینی شهری قرار دارد.

فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی اصفهان مسافر روسیه و ترکیه
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بیش از ۸۰ درصد تولیدات گلخانه ای اصفهان 

شامل فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی به خارج از کشور به ویژه روسیه و ترکیه صادر می شود.
احمدرضا رییس زاده مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تسهیالتی از جمله 
حذف استعالم های غیر ضروری، تسهیل روند صدور پروانه ها و مجوز های تولید محصول گلخانه ای و یارانه 

برای متقاضیان احداث گلخانه با سود ۱۴.۵ درصد در مناطق برخوردار و ۱۲.۵ درصد در مناطق محروم در 
نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: از طریق بانک کشاورزی وام پرداخت می شود که ۸۰ درصد کل هزینه به صورت تسهیالت و ۲۰ درصد 
آورده متقاضی است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان کرد: سطح کشت گلخانه ای استان ۲۲۸۰ هکتار و شامل ۲۰ هکتار گل 
و گیاهان زینتی و ۲۰۸۰ هکتار انواع سبزی و صیفی است.

رییس زاده افزود: در گروه سبزی و صیفی، خیار، گوجه فرنگی، انواع فلفل، بادمجان و سبزیجات برگی و در بخش گل و گیاهان زینتی گل شاخه 
بریده، گل گلدانی و آپارتمانی، گیاهان خطی و نشاطی تولید می شود.

محسن عباسی| فصل تجارت
یادداشـــت
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مرغ با نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار استان در 
بیشتر فروشگاه ها و 
شهرستان ها عرضه 

می شود، اما برخی 
فروشگاه های مرغ 
متأسفانه همچنان 

گران فروشی می کنند

نایب رئیس کانون انجمن 
صنفی مرغداران گوشتی 
در این رابطه مــی گوید: 
بازار مرغ به بازاری شکننده 

تبدیل شده است. 
هزینه های نگهــداری و 
تولیــد مرغ به انــدازه ای 
باال رفته که نگهداری مرغ را بدون صرفه 
کرده است. حبیب اسداهلل نژاد افزود: به 
دلیل افزایش قیمت نهــاده های طیور 
جوجه ریزی از فروردین ماه کاهش قابل 
مالحظه ای داشته که به کمبود مرغ دامن 

زده است.
وقتی در کالن شــهری ماننــد اصفهان 
کار خرید مرغ دولتی به ارایه کارت ملی 
می کشد مشخص است که اوضاع منابع 
مرغ کشور خراب است. حال باید دید پس 
از اصفهان کدام شهر ایران به ازای نشان 
دادن کارت ملی مرغ می فروشد. در میدان 
میوه و تره بار مرکزی ســتارخان هر روز 
شاهد صف های طویل خرید مرغ و تخم 
مرغ هستیم که گاهی برخی از شهروندان با 
ایستادن مجدد در صف و شناسایی شدن، 
آبروی خود را برای خرید مرغ دولتی در 
دست می گیرند اما باز هم به دلیل نبود 
توان کافی برای خرید مرغ در بازار آزاد به 

این کار تن می دهند.
در این زمینه معاون امور بازرگانی سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت اصفهان گفت: 
هر یک از شهروند ان اصفهان در هر هفته 

می توانند ۶ کیلوگرم مرغ با نرخ مصوب را 
با ارائه کارت ملی خرید کنند. اسماعیل 
نادری اظهار داشــت: بر اســاس مصوبه 
ستاد تنظیم بازار استان اصفهان نرخ هر 
کیلوگرم گوشت مرغ گرم ۲۵ هزار و ۹۵۰ 
تومان است و غیر از این تخلف محسوب 

می شود.
وی افــزود: مرغ بــا نرخ مصوب ســتاد 
تنظیم بازار استان در بیشتر فروشگاه ها 
و شهرستان ها عرضه می شود، اما برخی 
فروشگاه های مرغ متأســفانه همچنان 
گران فروشــی می کنند با توجه به اینکه 
مرغ تحت پوشش ســامانه رهتاب بین 
فروشندگان مرغ توزیع می شود در صورت 
تخلف واحد خرده فروشی، سهمیه مرغ آن 

قطع می شود.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه 
فروشــگاه های مرغ تنها از طریق سامانه 
رهتاب می توانند مــرغ خریداری کنند، 
گفت: فروشــندگان متخلف که به دلیل 
گران فروشی، ســهمیه مرغ آن ها قطع 
می شود دیگر امکان دسترسی به سامانه 

رهتاب و ثبت سفارش ندارند.
 نــادری با بیــان اینکــه در گشــت و 

بازرســی های یک هفته اخیر دسترسی 
بیــش از ۱۰ واحد خرده فروشــی مرغ 
متخلف به ســامانه رهتاب قطع شــد، 
خاطرنشان کرد: فروشندگان باید مرغ را 
به نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار استان 
بفروشند و اگر کشتارگاه یا توزیع کننده 
نیز در این زمینه تخلف می کند، فوری به 
پشتیبانی سامانه رهتاب یا با شماره گیری 
۱۲۴ بازرسی سازمان صمت، تخلفات را 

گزارش کنند تا با آن ها برخورد شود.
معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت و 
معدن و تجارت با بیان اینکه اصفهان جز 
معدود استان هایی اســت که مرغ با نرخ 
مصوب در بازار عرضه می شــود، اضافه 
کرد: برای کنترل بازار مقرر شــد مصرف 
کنندگان در هنگام خرید کارت ملی ارائه 
کنند که در سامانه رهتاب ثبت می شود و 
هر فرد با ارائه کارت ملی می تواند هفته ای 
۶ کیلوگرم مرغ بخرد و با توجه به ثبت در 
سیستم بیش از سهمیه امکان خریداری 

وجود ندارد.
اما نایــب رئیس کانــون انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی در این رابطه می گوید: 
بازار مرغ به بازاری شکننده تبدیل شده 
است. هزینه های نگهداری و تولید مرغ 

به اندازه ای باال رفته که نگهداری مرغ را 
بدون صرفه کرده است. حبیب اسداهلل نژاد 
افزود: به دلیل افزایش قیمت نهاده های 
طیور جوجه ریزی از فروردین ماه کاهش 
قابل مالحظه ای داشته که به کمبود مرغ 

دامن زده است.
نایب رئیس کانون سراســری مرغداران 
گوشتی همچنین با بیان اینکه قیمت تمام 
شده تولید مرغ به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان 
رسیده اســت، گفت: نرخ مصوب جوجه 
یک روزه ۴,۲۰۰ تومان اســت اما جوجه 
با این قیمت یافت نمی شود. اسداهلل نژاد 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه نابســامانی بازار جوجه یک روزه 
هنوز تمام نشده و قیمت جوجه همچنان 
باالی ۶,۵۰۰ تومان است، گفت: این در 
حالی است که نرخ مصوب جوجه یک روزه 
گوشتی ۴,۲۰۰ تومان است اما جوجه با 

این قیمت یافت نمی شود.
این فعال صنفی تصریح کرد: برای اینکه 
بازار مرغ طی ماه هــای آینده، در آرامش 
باشــد دولت باید از هم اکنــون به فکر 
مدیریت آن، کنتــرل قیمت مؤلفه های 
تولید، تأمین به موقــع و کافی نهاده ها و 

نظارت، پایش و کنترل بازار باشد.

تکلیف خانوارهای فاقد کارت ملی برای دریافت سهمیه کاالی اساسی چه می شود؟  

هر کارت ملی، ۶ کیلو مرغ!
گزارش های میدانی نشان می دهد که مرغ به اندازه ای کم است 
که باید به ازای نشان دادن کارت ملی این کاالی اساسی به مردم 
فروخته شود. گزارش های منتشــر شده از اصفهان به عنوان 
یکی از کالن شهرهای ایران نشان می دهد فروش مرغ به ازای 
نشان دادن کارت ملی انجام می شود. این اقدام موجب شده 
است تا برای خانوارهایی که هنوز برای دریافت کارت کلی اقدام 
نکرده اند و اغلب از قشر آسیب پذیر جامعه هستند دغدغه و 

نگرانی زیادی ایجاد شود.

    وقتی در کالن شهری مانند اصفهان کار خرید مرغ دولتی به ارایه کارت ملی می کشد مشخص است که اوضاع منابع مرغ کشور خراب است

کسب و کار نیوز
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 کهن زاد بوم های اصفهان 
در معرض فرونشست...

کاش می دانســتیم با مانایی سرزمین مان چه 
می کنیم با زاینده رود و تــاالب گاوخونی که 
زندگی و اســتمرار اصفهان و همسایگان آن 
در گرو پایداری آنهاست و ما منفعالنه از کنار آنها در قبال معامله ها، 
بدهکاری ها و غفلت ها چه آسان گذشته ایم، عملکرد ما در قبال زاینده 
رود خسته از بی مهری های مکرر، نشان داد که این گستره آبی چقدر 

تنها و بی حمایت است.

در میان شهرهای ایران، اصفهان همچون جواهری است که قرن ها زایند رود، 
صیقل دهنده و حیات بخش آن بوده است، اما امروزه زاینده رود، بارها می میرد و 
زنده می شود و با تمام زیستمندانش و گاوخونی با همه شهرت جهانی اش، ضجه و 
تمنای قطره آبی از ما می کند. ما به زاینده رود و گاوخونی که می زاید، نان می دهد، 
آب می دهد و زندگی می آفریند، بدهکاریم؛ با این وجود هنوز هم طلبکار آنهاییم 
چون دغدغه شان را نداریم. مدت هاست که از همه سو عرصه را بر زاینده رود تنگ 
کرده ایم و حاال دست به دامن منابع آب زیرزمینی و برداشت های فزاینده آنها، 
کهن زاد بوم اصفهان و شهرها و تمدن هایمان را هم در خطر نابودی و ویرانی قرار 
داده ایم و اکنون نتیجه همه آن زیاده خواهی ها سبب شده که اصفهان با یادمان ها 
و عرصه های تاریخ شمارش، دچار پدیده فرونشست شده است که تاوان چنگ 
بردن به منابع آبی روان در سر و بن زمین اســت و حاال این زمین است که می 
خواهد اصفهان را ببلعد. بالیی که با افزایش جمعیت و کمبود آب حاصل از آورد 
طبیعی و طرح های انتقال آب با پدیده فرونشست زمین و گرد و خاک ناشی از 
خشک شدن تاالب گاوخونی، ابعادش را نشان می دهد و اینگونه طبیعت در مقابل 
زیادخواهی های ما سیلی محکمتری می زند که تیمار آن جبران ناپذیر است و 
طرح های انتقال آب بیشــتر از آنکه مرهمی برای زخم ها و درمانی برای زاینده 
رود و گاوخونی باشند، عامل فروپاشی اصفهان خواهند بود. در دشت های مهیار، 
اصفهان و برخوار، فالورجان و نجف آباد و رودشتین زمین فرو می رود و در کوهپایه 
و سگزی بیابان به شدت رشد کرده و اینها نشان دهنده آن است که اصفهان به 
مرز ورشکستگی اکولوژیکی رسیده است و به زودی بحران هیدروپلتیکی به آن 
افزوده خواهد شد. اکنون به لطف مدیریت جزیره ای زاینده رود، سهم اصفهان تنها 
فرونشست، خشکی، برهوت و گرد و غبار شده است و همه کهن زاده های ارزشمند 
اصفهان که همه ایرانیان با آنها خاطره دارند همچون نقش جهان، پل خواجو، سی 
و سه پل که صندوق های ارزی غیرمعامله ایرانیان بوده اند و می توانستند پول 
پایدار تولید کنند در معرض فرونشست و نابودی قرار گرفته اند. البته هنوز هم 
فرصت برگشت به سمت قوانین طبیعی و حرمت نهادن به آنها هست، در غیر این 
صورت باالخره زمانی خواهد رسید که طبیعت دیگر تاب نخواهد داشت و اثرات آن 
همانند امروز در غالب ریزگردها، افزایش فرسایش بادی، فرونشست زمین، افت 

حاصلخیزی خاک و متروکه شدن روستاها نمایان می شود.

تاکید آبفای استان اصفهان بر سالمت آب شرب؛

چاه های فلمن کامالً خشک شده است
جاری نبودن آب در زاینده رود منجر به خشک شدن 
کامل چاه های فلمن شــده است. مدیر مرکز پایش و 
نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفای استان 
اصفهان به شــایعاتی که در فضای مجازی در خصوص آلوده بودن آب چاه های 
فلمن منتشر شده است اشــاره کرد و گفت: امسال آبدهی تمام چاه های فلمن 
در حاشیه زاینده رود، به صفر رسیده و از مدار بهره برداری خارج شده اند. فهیمه 
امیری افزود: این که گفته می شود پساب نیروگاه برق اسالم آباد وارد چاه های 
فلمن شده و آن را آلوده کرده است صحت ندارد زیرا اوالً این نیروگاه پایین تر از 
چاه های فلمن واقع شده و پساب آن وارد رودخانه نمی شود، ثانیاً چاه های فلمن 
به طور کلی خشک شده و آبی برای استحصال ندارد. وی گفت: کیفیت آب شرب و 
حفظ سالمت شهروندان خط قرمز آبفای استان اصفهان است و به همین دلیل آب 
توزیع شده در شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ به صورت مستمر توسط کارشناسان 
کنترل کیفی آزمایشگاه شرکت آبفا و مرکز بهداشــت محیط استان مطابق با 

استاندارد های ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ مورد پایش و آزمایش قرار می گیرد.

در شهـــــر

آبفــــا

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

اصفهان
قدیم

انرژی

در هفته مدیریت مصرف برق و آب مطرح شد :

8900 تفاهم نامه با مشترکین اصفهانی منعقد شد 
مقدار انرژی اســتخراج یک واحد بیت کویین که بیش از 
۳00 مگاوات ساعت  اســت معادل 100 سال  برق یک خانه 

معمولی است   

مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف برق در هفته آب و برق به  ضرورت مدیریت 
مصرف برق اشاره کرد و گفت : برق یکی از مهترین انرژی های مورد نیاز مردم است. استفاده 
روزافزون از لوازم الکترونیکی و الکتریکی به خوبی نشان از اهمیت این انرژی دارد. همین مسئله 
باعث شده است تا شرکت های توزیع برق به منظور تنظیم و تعدیل میزان مصرف و تولید برق از 

روش های مدیریت مصرف برق استفاده کنند. 
وی درادامه گفت :در این هفته هر روز را به نامی اختصاص داده اند ودر شاخص اول نقش خانواده 
به عنوان یک بنیادمرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در آن راه حل های بسیاری از 
مشکالت اجتماعی قابل بررسی می باشد و در موضوع مدیریت مصرف  با آموزش ۸۵ هزار دانش 
آموز به عنوان سفیران انرژی شرایط برای اطالع رسانی خانواده و جامعه امکان پذیر شده است 
در ابتدا  نوع اموزش ها به صورت حضوری بوداما  با وجود ویروس کرونا از طریق شبکه شاد اطالع 
رسانی ها غیر حضوری شد و مسابقات مختلفی نیز در این زمینه صورت گرفت که در انتقال 

اطالعات به خانواده ها موثر بوده است   

وی به مشترکین پر مصرف اشاره کرد و گفت :تا انتهای اردیبهشت ماه ۳۸ درصد مشترکین 
پرمصرف بوده اند و باید گفت نحوه محاســبه آن طوری است که در ماه های گرم مشترکین  
بیش از ۳۰۰ کیلووات  مصرف جز مشترک پرمصرف و در ماه های غیر گرم بیش از ۸۰ کیلووات 
ساعت  جز مشترک پر مصرف محاسبه می شوند  که عالوه بر افزایش ۷ درصدی نرخ برق  ۱۶  
درصد جریمه نیز به آن اضافه می شود و در سال جاری نیز با اجرایی شدن برق امید ۱۰ درصد 
به نرخ های قبلی اضافه می شود. وی عنوان کرد : اکنون نزدیک به ۴۴ درصد مشترک خوش 
مصرف، ۳۸ درصد مشترک پرمصرف و ۱۱ درصد شامل تخفیف ۱۰۰ درصد و ۷ درصد فاقد 
مصرف هستند . وی تصریح کرد : روش های دیگر اطالع رسانی ما به مشترکین از طریق پیامک 
می باشد که در صورتی که مشترک کم مصرف باشد پیام تشکر ارسال می کنیم و در صورتی که 
خوش مصرف باشد او را به کم مصرفی دعوت می کنیم و در صورتی که پر مصرف باشد او را به 
خوش مصرفی دعوت می کنیم که در مجموع ۵۷۰۰ پیامک برای مشترکین در کل سال ارسال 
می شود.  وی گفت در بخش افکار عمومی و رسانه از تمام پتانسیل رادیو و تلویزیون و جراید کثیر 
االنتشار، نشست های خبری و برنامه ب مثل برق مثل زندگی استفاده شد تا اطالع رسانی های 
صحیحی در خصوص مدیریت مصرف انجام شودر برنامه ذکر شده با مشترکین خوش مصرف، 
بدمصرف و کم مصرف صحبت می شود و راه های رســیدن به کم مصرفی مطرح می شود و 

فرهنگ سازی جهت دار برای مشترکین صورت می گیرد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

ایسنا
یادداشـــت

اخبار اصفهان
خــبـــر



واکسن برکت باالی ۹۲ درصد ایمنی دارد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طبق بررسی همکاران ما واکسن برکت باالی ۹۲-۹۳ درصد ایمنی دارد و این موضوع مورد 
تایید کارشناسان است. ممکن است برخی از عوارض نسبت به برخی از واکسن ها ایجاد شود اما اینکه ثابت شود فوت بر اثر تزریق 

واکسن بوده است، چنین موضوعی نداشته ایم.
حجت االسالم درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظارتی روی مراحل تولید و تحقیقات 
واکسن برکت وجود دارد، چون شنیده شده کارآیی این واکسن سی و هفت درصد است و اینکه بر اثر تزریق آن هم مواردی فوت 
کرده اند، اظهار کرد: موضوع واکسن از موضوعات مهم کشور است. همکاران ما از نزدیک به طور روزانه اقدامات را رصد می کنند؛ 
چه در رابطه با صدور مجوزهای کمیته اخالق و چه تســت های بالینی در حال پیگیری هستیم. طبق بررسی همکاران ما واکسن 
برکت باالی ۹۲-۹۳ درصد ایمنی دارد و این موضوع مورد تایید کارشناسان اســت و مجوز الزم را هم از وزارت بهداشت و درمان 

دریافت کرده است.
وی ادامه داد: ممکن است برخی از عوارض نسبت به برخی از واکسن ها ایجاد شــود اما اینکه ثابت شود فوت بر اثر تزریق واکسن 

بوده است، چنین موضوعی نداشته ایم.

برخورد با عوامل تولید و فروش داروی الغری گلوریا
سرپرست دفتر بازرسی رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو از پیگیری قضایی برای دستگیری عامالن تولید و فروش داروی تقلبی 
گلوریا خبر داد. رسول ملکوتی سرپرست دفتر بازرسی رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو، با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط 
دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو در حوزه فروش مکمل های الغری گلوریا در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اظهار کرد: فروش 

هرگونه مکمل و دارو در فضای مجازی غیر مجاز بوده و سازمان غذا و دارو در این خصوص رسیدگی خواهد کرد.
او افزود: براساس گزارش های واصله مردمی و بازرســی های میدانی و به دنبال محرز شدن وجود روانگردان آمفتامین )شیشه( در 

قرص های تقلبی گلوریا، مراتب از طریق دادستان و سرپرست جرایم پزشکی ناحیه ۲۶ تهران پیگیری شد.
سرپرست دفتر بازرسی رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، 
جلسات متعددی با مراجع قضایی برگزار و با پیگیری پلیس امنیت و واجا، دستگیری عاملین تولید و فروش این دارو در دستور کار 
مراجع ذی ربط قرار گرفت.او با تاکید بر لزوم توجه به برچسب اصالت روی فرآورده های سالمت محور از قبیل دارو، مکمل، تجهیزات 
پزشــکی و محصوالت غذایی وارداتی اظهار کرد: برای اطمینان از اصالت این فرآورده ها حتماً باید شناسه ردیابی و رهگیری روی 
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دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در گزارشــی نکات تغذیه ای که قبل و بعد از 

واکسیناسیون کرونا باید رعایت کنیم را تشریح کرده است.

جام جم آنالین
گزارش

ISFAHAN
N E W S

برای تزریق واکسن به رژیم 
غذایی ویژه ای نیاز ندارید، اما 
الزم اســت با مواد غذایی که 
به سالمت و افزایش کارایی 
سیستم ایمنی بدن در زمان 
واکسیناسیون کمک می کند 
آشنا شوید تا بتوانید عالئم و 
عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون را 
به حداقل رسانده و سیستم ایمنی خود را 

تقویت کنید.
در ایــن توصیه ها با تاکید بــر اینکه زمان 
واکسیناسیون نباید ناشتا باشید، ذکر شده 
است: ممکن اســت زمان تزریق واکسن 
دچار سرگیجه یا افت فشــار شده و غش 
کنید. برای جلوگیری از بروز این مشکالت 
در هنگام واکسن زدن، الزم است صبحانه 
یا میان وعده ساده ای مصرف کنید و شب 
قبل از واکسیناسیون نیز غذای سبک مانند 
سوپ حاوی مرغ، سبزی های سبز تیره تازه 
)اسفناج، جعفری، کلم بروکلی( میل کنید. 
این موضوع به ویژه در مورد افرادی که ترس 
از آم  پول زدن دارند باید رعایت شود. مصرف 
شیر، میوه، تخم مرغ، لقمه نان و پنیر )همراه 
با سبزیجات مثل گوجه فرنگی یا خیار و ...( 
به عنوان صبحانه یا میان وعده قبل از تزریق 

واکسن توصیه می شود.
همچنین شب قبل از واکسیناسیون خواب 
خوب و راحتی داشته باشــید و بهداشت 
خواب را رعایت کنید. خــواب کافی و آرام 
یکی از راز های سالمت و طول عمر انسان 
همراه با زندگی با نشــاط اســت و نقش 
مهمی در آماده سازی سیستم ایمنی بدن 
و تقویت آن ایفا می کند. خواب خوب، آرام 
و پیوســته به دفع مواد زاید از بدن کمک 
می کند؛ بنابراین از کار کــردن با هرگونه 
دستگاه الکترونیکی همچون گوشی همراه و 
کامپیوتر و تماشای طوالنی مدت تلویزیون 
از حداقل یک ســاعت قبل از خواب تا حد 
امکان پرهیز کنید. این کار باعث می شود 
بتوانید خواب راحت و عمیقی داشته باشید و 
بدن شما در آرامش کامل تا صبح استراحت 
کند. مصرف غذا های ساده و سبک می تواند 
زمینه ســاز یک خواب خوب باشد. سعی 
کنید بین مصرف شام و زمان خواب حدود 
دو ساعت فاصله باشد. همچنین مصرف یک 
لیوان شیر گرم به داشتن یک خواب راحت 

کمک می کند.
قبل و بعد از واکسیناسیون کدام مواد 

غذایی را بیشتر بخوریم؟

بنا بر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه، قبل 
و بعد از واکسیناسیون مقدار زیادی آب و 
مایعات بنوشید، تامین آب بدن به میزان 
کافی قبل و بعد از تزریق واکسن کووید-۱۹ 
بسیار مهم است. مصرف مایعات کافی نه 
تنها ســبب عملکرد بهتر بدن در شرایط 
واکسیناسیون می شود، بلکه از افت فشار 
خون در افرادی که معموال ترس از آمپول و 

یا واکسن دارند نیز جلوگیری می کند.
افرادی که مبتال بــه بیماری های قلبی- 
عروقی، فشــار خون باال یــا بیماری های 
ریوی هســتند در خصوص میزان مصرف 
مایعات باید با پزشک خود مشورت کنند. 
مــواد غذایی آبدار مانند میوه ها، ســبزی 
ها، انواع ســوپ و آبگوشت عالوه برکمک 
به تامین آب بدن، سیســتم ایمنی بدن را 
نیز تقویــت می کنند. به ویــژه در صورت 
ایجاد تب بعد از واکسیناســیون، توصیه 
می شــود مایعات و غذا های آبدار به میزان 
فراوان نوشیده و میل شود. توجه کنید که 
نوشیدنی های شیرین مانند آب میوه هایی 
که دارای قند افزوده هستند و شربت های 
خیلی شیرین، نوشابه های گازدار و بطورکلی 
همه نوشیدنی های خیلی شیرین موجب 
تضعیف سیستم ایمنی و اختالل در عملکرد 
آن می شوند. بهترین نوشیدنی آب است. 
مصرف آب میوه تازه و طبیعی، دوغ کم نمک 
و بدون گاز، شربت های خانگی کم شیرین 

نیز برای تامین آب بدن مناسب هستند.
براســاس توصیه های ذکر شــده در این 
گزارش رعایت طوالنی مــدت یک رژیم 
غذایی سالم، پاســخ ایمنی بدن را بهبود 
می بخشــد و به ما کمک کند تــا عالوه بر 
مبارزه بهتر با عفونت ها، پاسخ ایمنی قوی 
تری به واکسیناسیون داشته باشیم. مصرف 
بیشــتر غذا های تازه و طبیعی مانند میوه 
ها، ســبزی ها، ماهی های چرب، آجیل و 

مغز دانه ها به کارکرد بهتر سیستم ایمنی 
کمک کرده، زیرا التهــاب کمتری در بدن 
ایجاد می کند. مصرف غذا های ضد التهاب 
قبل و پس از تزریق واکسن می تواند کمک 

کننده باشد.
اضافه کردن چاشنی هایی مثل زنجبیل، 
نعناع فلفلی، دارچین، فلفــل، زرد چوبه، 
سیر و پیاز در تهیه غذا به دلیل خاصیت ضد 
التهابی توصیه می شود. زردچوبه را می توان 
به چای نیز اضافه کــرد. همچنین ماهی 
نوعی غذای ضد التهاب محسوب می شود. 
ماهی های چرب مانند ماهی آزاد، ساردین، 
شاه ماهی، قزل آال، کپور و روغن کبد ماهی 
بیشترین امگا ۳ را بعنوان عامل ضد التهابی 
دارند. آجیل و انوع مغز هــا و دانه ها )بادام، 
گردو، پسته، فندق، بادام زمینی و کنجد(، 
روغن کنجد و روغن زیتون نیز از مواد غذایی 
ضد التهاب محسوب می شوند.در ادامه این 
توصیه ها به مصرف بیشتر سبزی ها و میوه ها 
اشاره و تاکید شده اســت: مصرف روزانه 
۵-۳ واحد از گروه سبزی ها و ۴-۲ واحد از 
گروه میوه ها، آنتی اکسیدان ها شامل روی، 
سلنیم، ویتامین A و ویتامین C را که برای 
عملکرد بهتر سیستم ایمنی الزم هستند را 
تامین می کند. مصرف کافی سبزی، ساالد 
و میوه قبل و پس از واکسیناسیون همراه با 
وعده های غذایی و در میان وعده ها توصیه 
می شود.مصرف روزانه مقادیر کافی از منابع 
غذایی پروتئین و جایگزین های آن شامل 
انواع حبوبات، تخم مرغ، انواع گوشــت به 
ویژه گوشت سفید )مرغ، ماهی( نیز برای 
عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن توصیه 
می شود. منابع غذایی پروتئینی حاوی ریز 
مغذی هایی مانند روی و سلنیوم هستند 
که با خاصیت آنتی اکســیدانی به تقویت 
سیستم ایمنی بدن کمک می کنند. شیر و 
لبنیات شامل ماست، پنیر و کشک نیز عالوه 

بر تامین کلسیم و فســفر، از منابع تامین 
پروتئین نیز هستند.

بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت 
 D بهداشــت وزارت بهداشــت، ویتامین
تنها ویتامینی اســت که به مقدار الزم از 
منابع غذایی تامین نمی شــود و براساس 
دســتورالعمل های وزارت بهداشت، الزم 
است ماهانه یک عدد مکمل ۵۰ هزارواحدی 
برای تقویت سیســتم ایمنی بدن )جز در 
مادران باردار که دوز روزانه ۱۰۰۰ واحدی 
دریافت می نمایند( مصرف شــود. ســایر 
ویتامین ها و امالح معدنــی مورد نیاز بدن 
با رعایت تعادل و تنــوع در برنامه غذایی و 
اســتفاده از گروه های غذایی اصلی شامل 
گروه نان و غالت )بویژه سبوس دار(، گروه 
میوه ها، گروه سبزی ها، گروه شیر و لبنیات، 
گروه گوشت و تخم مرغ و حبوبات تامین 
می شود و نیازی به استفاده از مکمل های 

ویتامینی نیست.
قبل و بعد از واکسیناســیون از چه 

غذا هایی پرهیز کنیم؟
همچنین در ادامه این گزارش به مجموعه 
غذا هایی که قبل و بعد از واکسیناســیون 
بایــد از مصرف آن ها پرهیز کرد، اشــاره و 
یادآوری شده است: مصرف فست فودها، 
غذا های چرب، سنگین و پرنمک و تنقالت 
شور و نوشیدنی های خیلی شیرین موجب 
تضعیف سیستم ایمنی شــده و زمینه را 
برای ابتال به بیماری ها از جمله کرونا فراهم 
می کند و همواره باید از مصرف بی رویه آن ها 
اجتناب شود. توصیه می شــود به منظور 
عملکرد بهتر سیستم ایمنی بدن، قبل و پس 
از واکسیناسیون از مصرف این گونه غذا ها 
خودداری کنید.از مصرف روغن های نباتی 
جامد و نیمه جامــد، روغن ها و چربی های 
حیوانی به دلیل تحریــک و ایجاد التهاب 

پرهیز کنید.

نکات تغذیه ای قبل و بعد از واکسیناسیون کرونا
خودکفایی کامل در تولید رمدسیویر

 در ماه های آینده از واکسن های خارجی کرونا 
بی نیاز می شویم

وزیر بهداشت گفت: در ماه های آینده از واکسن های خارجی کرونا بی 
نیاز می شویم و تا مهر و آبان هم امکان صادرات واکسن به کشور های 

دیگر را به دست خواهیم آورد.
 سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  اظهار کرد: از همه 
شما معاونان غذا دارو تشکر می کنم که در این مدت کرونا، رنج فراوان 
متحمل شدید و دست از تالش برنداشتید. همچنین خدمات ارزنده ای 
مثل خدمات رســانی دارویی به ۳و نیم میلیون زائــر در اربعین ۹۸ را 

داشتید و پس از آن درگیر موج های سهمگین کرونا شدید.
نمکی افزود: شما با فسادی که داشت شکل می گرفت مبارزه کردید. ما 
تالش فراوان کردیم که با تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه 
سیاست گذاری کنیم که بتوانیم سالیانه حداقل ۲۵ درصد ارز بری را 
در واردات دارو کم کنیم و ۳۰ درصد به تولید داخل کمک کنیم، اما با 
تخریب هایی مواجه شدیم که ما و شــما را طرفدار جناح های خاص و 
اتهامات دیگر کردند، با این وجود ما ایستادیم و موفق به صرفه جویی ۱ 

و نیم میلیارد دالری در دارو و تجهیزات پزشکی شدیم.
وزیر بهداشــت بیان کرد: دیدید که با وجود کرونا و در شــرایطی که 
دستگاه تنفس مصنوعی، ماسک، دستکش و ... را باید با خواهش و تمنا 
از بیرون وارد می کردیم در عرض یک ماه موفق به تولید داخلی شدیم 

و با افتخار در حال حاضر توان صادرات را نیز داریم.
او ادامه داد: امروز با افتخار می گوییم که یکی از کشور هایی هستیم که 
در مورد دارو در حوزه کرونا بی نیازیم و موفــق به تولید و خودکفایی 
کامل در عرصه تولید رمدسیویر و پامدیناویر شدیم که زمانی دسترسی 

به آن رویای ما بود.
او اظهار کرد: اگر میخواستیم مثل اقالم دیگری که این ایام وابسته به 
ارز بود، با دارو رفتار کنیم حتی قرص استامینوفن هم وابسته به ارز بود، 
اما شما عزیزان در غذا و دارو حتی موفق به تامین دارو های بیماری های 

خاص شدید.
نمکی گفت: ما اگر بتوانیم یک داروی ضد ویروس را در فاز اول بیماری 
به بیمار بدهیم دیگر مشکلی در فاز دوم و حاد بیماری تجربه نخواهیم 

کرد و این وظیفه  مسئوالن غذا و دارو است.
او ادامه داد: من از شما می خواهم که با شــرکت های سازنده و تولید 
کننده دارو صحبت کنید و به اندازه کافی دارو داشــته باشــید تا در 

مواجهه با پیک های بعدی دچار کمبود دارو نباشیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: سامانه های مختلفی راه 
اندازی شده است. مثل ســامانه دیابت و تی تک که ما داریم روی آن 
کار می کنیم و با وجود تاخیری که تا کنون داشــته، اتفاقات خوبی را 

رقم خواهد زد.
او گفت: نباید انســولین را با ارز ۴۲۰۰ بخریم و ســپس با قیمت های 
دیگر در کشــور به فروش برســد. نظارت بر داروخانه ها کار شماست. 
ما برای اولین بار در ایران حق فنی داروخانه را در قانون گنجاندیم. از 
شما خواهش می کنم نظارت ها به ویژه بر داروخانه ها را افزایش دهید.

او در مورد آیین نامه داروخانه ها بیان کرد: اگر الزم است نقاط خاصی 
تغییر کند و نکاتی از قلم افتاده با همفکری و اظهار نظر با دکتر شانه ساز 

می توانیم تغییرش دهیم.
نمکی گفت: افتخار ملی نصیب ما شــد و دیروز مقــام معظم رهبری 
واکســن ملی را به عنوان کم ضررترین و موثرترین واکســن، دریافت 
کردند. مــن از روز اول بر بحث صادرات و تولید ملی واکســن نظارت 
مستقیم داشتم و معتقد بودم کشوری موفق خواهد بود که بتواند بحث 
واکسن را در داخل مرز هایش مدیریت کند. نمکی یادآوری کرد: ما در 
ماه های آینده از واکسن های خارجی بی نیاز می شویم و تا مهر و آبان 
هم امکان صادرات واکسن به کشور های دیگر را با تایید سازمان جهانی 

بهداشت به دست خواهیم آورد.

گزارش

اضافه کردن 
چاشنی هایی مثل 

زنجبیل، نعناع فلفلی، 
دارچین، فلفل، زرد 
چوبه، سیر و پیاز در 

تهیه غذا به دلیل 
خاصیت ضد التهابی 

توصیه می شود. 

سبک زندگی

فندق افسون گر یا هاماملیس انجیلی
هاماملیس انجیلی که بــه عنوان فندق 
افسونگر شناخته می شــود، یک گیاه فوق العاده است که در 
درمان های مختلف پوست استفاده می شود. ترکیبات ضد التهابی 
و تانین هایی که در این گیاه یافت می شــوند، التهاب پوست، 
وریدهای واریسی و بواسیر را درمان می کنند و اسید گالیک و 
روغن های ضروری موجود در گیاه به کاهش تورم و درد ناشی از 

وریدهای واریسی کمک می کنند.
یک پارچه تمیز را در هاماملیس انجیلی غوطه ور کنید و آن را روی ناحیه 
آسیب دیده پهن کنید. این کار را ۳ بار در روز به مدت ۱ ماه تکرار کنید. 
شما همچنین می توانید ۲۰ قطره فندق جادوگر مقطر را به یک وان آب 
ولرم اضافه کنید. پاهای مبتال به وریدهای عنکبوتی خود را در این محلول 
۲۰ دقیقه غوطه ور کنید و سپس پاها را با آب بشویید. این درمان را ۱ بار 

در روز به مدت ۱ ماه دنبال کنید.
ضماد کلم

کلم یکی از آن سبزیجاتی اســت که به عنوان درمان خانگی رگ های 
واریسی مورد اســتفاده قرار می گیرد. کلم یک منبع مواد مغذی مانند 
ویتامین C، E ،B2 ،A، B1 و K همراه با آهن، کلســیم، منیزیم، پتاسیم، 
فسفر، گوگرد و مس است که برای حفظ سالمتی کلی بسیار سودمند 
است و به لطف محتوای گوگرد، پتاسیم، ویتامین K و محتوای ویتامین 
U آن به عنوان یک درمان رگ های واریسی بسیار مفید است. محتوای 
گوگرد باالی این گیاه چلیپایی سبب تخریب مایه ای در خون می شود که 

باعث زخم ها و عفونت می شود.

چندتا از برگ های کلم را بشویید و ریز خرد کنید، کمی آب به آن اضافه 
کنید و آن را به خمیر تبدیل کنید. نواحی آســیب دیده را به این خمیر 
آغشته کنید و آن را با یک پارچه تمیز پوشانید. ۲ ساعت منتظر بمانید 
و آن را با آب بشویید. این کمک می کند تا درد و تورم همراه با وریدهای 

واریسی کم شوند.
جعفری

جعفری گیاه بسیار پرطرفدار در پخت و پز است که برای افزودن عطر و 
طعم در غذاهای مختلف استفاده می شود. اما این یک جزء گیاهی مؤثر 
غنی از ویتامین C است که باعث افزایش تولید کالژن و کمک به تعمیر 
و بازسازی سلول می شود. جعفری همچنین غذای شگفت انگیزی است 
که به باال بردن قدرت ایمنی کمک می کند. ترکیب روتین یافت شــده 
در جعفری به افزایش قدرت مویرگ ها کمک می کند و عالئم رگ های 

واریسی مانند درد، تورم و ناراحتی را کاهش می دهد.
یک مشت برگ جعفری تازه را خرد کنید و آن را به یک فنجان آب جوش 
اضافه کنید و برای مدت ۵ دقیقه بجوشانید. از روی شعله بردارید، آن را 
بپوشانید و بگذارید ولرم شود. محلول را صاف کنید و ۲ قطره از روغنهای 
اصلی گل سرخ و گل همیشه بهار به آن اضافه کنید و آن را چند ساعت در 
داخل یخچال قرار دهید. حال، محلول را روی رگ های واریسی با استفاده 
از گوش پاکن اعمال کنید. برای دستیابی به نتیجه مطلوب، به مدت ۲ 
ماه درمان را دنبال کنید. همچنین جعفری خام را در رژیم غذایی روزانه 

خود قرار دهید.
سیر

سیر یک درمان قدیمی گیاهی و آیورودا است که برای همه سنین برای 

درمان طیف وسیعی از مشکالت سالمتی مورد استفاده 
قرار گرفته است. هم سیر خام و هم روغن سیر به طور 
مســاوی در کاهش التهاب موثر هستند و این یکی از 
راه حل های بی حد و حصری است که می توان از آن 
برای درمان عفونت قارچی پوست به صورت طبیعی 
استفاده کرد. سیر به خنثی کردن التهاب رگها ناشی 
از گردش خون ضعیف کمک می کند. این ســموم 
داخل بدن را تجزیــه می کند و آزاد شــدن آنها را 
تحریک می کند و گردش خون سالم را در سراسر 

بدن ترویج می دهد.
شما می توانید سیر تازه را مستقیما بر روی ورید عنکبوت بمالید، ۱۵ دقیقه 
صبر کنید و با آب شستشو دهید. چند ماه این کار را را روزانه تکرار کنید. 
شما همچنین می توانید مصرف سیر تازه در رژیم غذایی خود را افزایش 

دهید تا نتایج مورد نظر را بدست آورید.
سرکه سیب

این عنصر چند منظوره مقرون به صرفه و به آسانی برای درمان وریدهای 
واریسی در دسترس است.سرکه ســیب جریان خون و گردش خون را 
افزایش می دهد که به نوبه خود سنگینی، درد و تورم وریدهای واریسی 
را کاهش می دهد. یک پارچه تمیز یا حوله سبک را در سرکه سیب نمدار 
کنید و آن را روی منطقه آسیب دیده قرار دهید، ۱۰ دقیقه صبر کنید و 
سپس پارچه را بردارید. شما همچنین می توانید سرکه سیب رقیق نشده 
را بر روی پاها اعمال کنید از پایین شروع کنید و به سمت باال حرکت دهید. 

هنگام ماساژ مناطق آسیب دیده فشار زیادی اعمال نکنید.

ه  ر عصا
هسته انگور

هسته های انگور که دور انداخته می شوند می توانند برای به دست آوردن 
روغن هسته انگور، روغن طبیعی غنی از ویتامین E، آنتی اکسیدان ها، 
زردینه ها و اسید لینولئیک مورد استفاده قرار گیرند. روغن هسته انگور 
اغلب برای درمان خانگی برای وریدهای واریســی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. مجموعه های آنتی اکســیدان لیگومریک پروآنتوسیانیدین 
)OPCs( موجود در هسته انگور سبب تقویت ساختار بافت همبند عروق 
خونی و کاهش التهاب می شــوند. این همچنین باعث افزایش کشش و 
خاصیت کشسانی دیواره های مویرگی و محافظت از مویرگ ها و رگه ها 
از آسیب های رادیکال آزاد می شــود. بهترین راه برای استفاده از مزایای 
هسته های انگور مصرف مکمل های هسته انگور در قالب کپسول، قرص 

یا عصاره مایع است.
wehealthbeauty.com

درمان های خانگی و سنتی برای واریس

پریسا جمدی
مترجم

 تا اخر سال
 همه واکسن می زنند

  ویروس هندی
 واکسن پذیر است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
نسبت به افزایش روند بیماری در 
پنج استان جنوبی هشدار داد.دکتر 
علیرضا رییســی درباره وضعیت 
واکســن کرونا در کشــور، گفت: 
اوال مردم عزیزمــان به هیچ وجه 
در زمینه تزریق دوز دوم واکســن 
نگرانی نداشته باشــند، به اندازه 
کافی واکسن برای تزریق دوز دوم 
در دسترس قرار گرفته و توزیع هم 
شده اســت. امروز هم تعدادی از 
واکسن ها را مجددا توزیع می کنیم 
برای کســانی که دوز دوم شان را 
دریافت نکردند. بر این اســاس در 
افراد ۷۰ سال به باال کسانی که دوز 
دوم را تزریق نکردند، قطعا همه را 
واکسینه می کنیم و افراد جا مانده 
از گروه ۷۰ ساله به باال هم واکسینه 

می شوند.
وی درباره نگرانی مردم در زمینه 
تاخیر در تزریق واکســن، گفت: 
واکســن هایی که در کشور تزریق 
شده مانند آسترازنکا و اسپوتنیک 
تا ۱۲ هفته فاصله اشــکالی ایجاد 
نمی کند، واکسن سینوفارم هم تا 
هشت هفته موردی ندارد، ضمن 
اینکه ما دوز دوم را قطعا خواهیم 

زد.
رییسی گفت: در زمینه خبر خوب 
یعنی واکســن تولید داخلی، باید 
مجددا بــه دانشــمندان داخلی 
کشور و شرکت های دانش بنیان 
تبریک بگوییم که با همت بلندی 
که دارند، به سمت تولید واکسن 
داخلی رفتند. مردم هم که همیشه 
قدردان دانشــمندان هستند و ما 
همیشــه قدردان دانشمندان مان 
خواهیم بود. ما در ســطح کشور 
با پلتفرم های مختلف و گوناگون 
واکسنی که داریم تولید می کنیم، 
آینده بســیار خوبــی در پیش رو 
داریم. برخی واکسن های دیگرمان 
ظرف این هفته و هفته آینده هم 
فاز دو یا سه خود را آغاز می کنند 
یا کارشــان منجر به صدور مجوز 

مصرف خواهد شد.
وی گفت: فکر می کنم که بســیار 
امیدبخــش اســت که بــا ورود 
واکسن های داخلی واکسیناسیون 
ادامه یابد. روز گذشــته هم مقام 
معظم رهبری مانند همیشه اقدام 
بسیار ارزنده ای انجام دادند که فکر 
می کنم این بزرگترین تشــویق و 
دلگرمی برای دانشمندان داخلی 
اســت و نشــان دهنده اعتماد به 
واکســن داخلی اســت. زمانیکه 
رهبــر کشــور اعتماد کــرده و 
واکسن داخلی را تزریق می کنند، 
ایــن بزرگتریــن تشــویق برای 
دانشمندان داخلی است. نه فقط 
برای واکسن برکت، بلکه برای همه 
تولیدکنندگان داخلی که اعتماد 
به واکسن داخلی در سرلوحه کار 

قرار گرفته است.
رییســی همچنین اظهــار کرد: 
ان شاءاهلل در ماه های آینده بیش از 
هفت تا هشت میلیون دوز ماهیانه 
فقط از واکســن داخلی در اختیار 
خواهیم داشت و واکسن هایی هم 
که از خــارج از کشــور خریداری 
کردیم، به دســتمان می رســد 
و فرآیند واکسیناســیون تسریع 
خواهد شد. از آنجایی که این فرآیند 
تولید پیوسته و پایدار است، دیگر 
دچار کمبود نخواهیم بود و قولی 
که از طرف دولت به مــردم داده 
شــده مبنی بر اینکه مــا تا پایان 
ســال برای تمام گروه های هدف 
حداقل یک دوز واکســن تزریق 
 می کنیم، مطمئن باشید که محقق 

می شود.
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The details of economic 
situation in the last quarter of 
the previous Iranian calendar 
year (from Jan. 21 to March 20, 
2021) showed that country’s 
economy with oil excluded hit 
a 3.3 percent growth.
According to the Statistical 
Center of Iran (SCI), the 
inflation rate from Jan. 21 to 
March 20, 2021 reached 36.4 
percent.
In this regard, total liquidity 
of the country in this period 
registered a 40.6 percent hike 
as compared to the last year’s 

corresponding period.
The report put the value of 
non-oil products exported 
from customs offices of the 
country from Jan. 21 to March 
20, 2021, at $9,806 million, 
showing a 2.7 percent growth 
as compared to the same 
period of last year.
SCI reiterated that Iran’s 
economic growth without oil 
and inflation rate in the last 
three months of the previous 
Iranian calendar year (from 
Jan. 21 to Mar. 20, 2021) hit 3.3 
and 36.4 percent respectively.

IME’s value of 
monthly trade 
rises 8%
The value of trade 
at Iran Mercantile 
Exchange (IME) rose 
eight percent during 
the past Iranian 
calendar month (May 
22-June 21).
As reported by the 
IME’s Public Relations 
and International 
Affairs Department, 
more than 3.623 
million tons of 
commodities worth 
over $1.88 billion 
was traded at the 
exchange in the past 
month, indicating also 
22 percent growth 
in terms of weight 
as compared to its 
preceding month.
The IME sold on its 
metal and mineral 
trading floor 1.816 
million tons of 
commodities worth 
almost $1.076 billion.
Commodities traded 
on this floor included 
979,170 tons of various 
types of steel, 550, 280 
tons of cement, 26,060 
tons of copper, 690 
tons of molybdenum 
concentrate, 129 tons 
of precious metals 
concentrate, 31,245 
tons of aluminum, 
165,000 tons of iron 
ore, 33,705 tons 
of zinc, 400 tons of 
metallurgical coke, 
60,000 tons of sponge 
iron, 250 tons of lead 
and 13 kg of gold bars.
Furthermore, the 
exchange played 
host to trading of 
1.74 million tons of 
commodities on both 
domestic and export 
pits of its oil and 
petrochemical trading 
floor valued at more 
than $795 million.
The IME's customers 
purchased on this 
floor 492,393 tons 
of various grades of 
bitumen, 319,550 
tons of polymeric 
products, 159,480 tons 
of chemicals, 19,834 
tons of oil, 540,400 
tons of vacuum bottom, 
42,630 tons of sulfur, 
450 tons of argon, 
550 tons of insulation 
and 157,000 tons of 
lube cut.There were 
also 6,316 tons of 
commodities traded on 
the IME's side market.
The value of trades 
at Iran Mercantile 
Exchange in the 
previous Iranian 
calendar year (ended 
on March 20) rose 108 
percent compared to 
the preceding year.
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The current 
water year 
(started on 
S e p t e m b e r 
23, 2020) has 
received the 
lowest rain in the 

past 52 years, so climate 
change and Iran’s arid 
region should become 
a common belief at all 
levels, he lamented.
Referring to the total 
capacity of Iran’s dam 
reservoirs standing 
at 50.5 billion cubic 
meters, he said that 
as a result of flood 
management activities 
in previous years, the 
dam levels are 60 
percent full, which 
is 28 percent less 
than last year (March 
2020-March 2021), 
Taqizadeh noted.
The country’s water 
resources must be 
managed on the basis 
of a document on 
adaptation to water 
scarcity, which has been 
prepared in cooperation 
with all water-related 
sectors, including the 
Ministry of Agriculture, 
the Department of 
Environment, the 
Ministry of Industry, 
and the Meteorological 
Organization.
Under the document, 
within the next 5 to 15 
years, in each of the 
sectors of agriculture 
and industry, certain 
amounts of water 
should be saved, he 
explained.
“We have to resist 
cultivation of water-
consuming crops in 
the agriculture sector 
so that we should not 

grow rice in areas 
where drinking water is 
scarce,” he highlighted.
Stating that Tehraners 
consume 20 to 30 
percent more water 
than the national 
average, he said that 
“the average water 
consumption per 
Tehrani citizen is 240 
liters daily, which is 200 
liters in the country.”
Out of a total of 183 
currently operational 
dams across Iran, 
52 are related to the 
Caspian Sea catchment 
area, 12 are based in 
the Urumieh (Urmia) 
basin, 68 dams are 
located in the Persian 
Gulf and the Gulf of 
Oman watersheds, 34 
dams are in the Central 
Plateau, 11 dams are 
in Sarakhs catchment 
basin, and another six 
dams are located across 
the eastern boundary 
basin (Hamoun).
Groundwater resources 
declining
A recent report by 
Nature Scientific Journal 
on Iran’s water crisis 
indicates that from 
2002 to 2015, over 74 
billion cubic meters 
have been extracted 
from aquifers, which is 
unprecedented and its 
revival takes thousands 

of years along with 
urgent action.
Three Iranian scientists 
studied 30 basins in the 
country and realized 
that the rate of aquifer 
depletion over a 14-year 
period has been about 
74 billion cubic meters, 
which is recently 
published in Nature 
Scientific Journal.
Also, over-harvesting 
in 77 percent of Iran 
has led to more land 
subsidence and soil 
salinity. Research and 
statistics show that the 
average overdraft from 
the country’s aquifers 
was about 5.2 billion 
cubic meters per year.
Mohammad Darvish, 
head of the environment 
group in the UNESCO 
Chair on Social Health 
that the situation of 
groundwater resources 
is worrisome.
The report notes 
that Iran’s water 
consumption has 
increased due to a 
significant increase 
in legal and illegal 
wells, the expansion of 
agricultural land, and 
increasing livelihood 
dependence on water 
and soil resources in 
agriculture, livestock, 
and poultry, which are 
mainly caused by human 

factors, Darvish noted.
The statistic is 
unprecedented, as the 
total reservoirs of all 
dams in the country 
have a capacity of about 
50 billion cubic meters; 
In other words, in the 
last 14 years, 22 billion 
cubic meters more than 
the capacity of all dams 
have been extracted 
from the country’s 
underground sources, 
he explained.
More drought
In March, Ahad Vazifeh, 
head of the national 
center for drought and 
crisis management, 
forecasted that the 
country will not receive 
much rain until the end 
of summer (September 
23). A month later, he 
announced that an 
unprecedented drought 
had occurred in some 
parts of the country.
This is while in the 
following weeks, 
statistics showed 
that precipitation has 
declined by 60 percent 
in Iran over the first two 
months of the current 
[Iranian calendar] year 
(March 21-May 21) 
compared to the same 
period last year.
And, it dropped by 41 
percent compared to the 
long-term average.

 Afghanistan officials in 
order not give their projects 
to Iranian companies
Secretary of Association of Iranian Exporters of 
Technical and Engineering Services says some 
political pressures are on Afghanistan officials 
in order they do not give their developmental 
projects to Iranian companies, adding that Turkey 
is trying hard to take hold of Iran’s traditional 
markets.
Speaking to ILNA, Bahman Salehi Javid said that 
political pressures are on the rise on Afghan 
officials for not handing over their projects to 
Iranian companies.
"The pressure comes both from Islamic 
Development Bank and also from the 
governments."
He said they believe that if the resources of the IDB 
are to be allocated to any project in Afghanistan, 
Iranians should not be involved. Of course 
these pressures mostly are from Saudi Arabian 
government, he added.
On the condition of exports of technical and 
engineering services, Salehi Javid said that 
the advisor to minister of roads and urban 
development has stepped into the issue of 
export of technical and engineering services 
in Afghanistan and he is progressing well but 
regarding Syria, no agreement has been reached 
by the association, yet.
He said Iranian companies have won big tenders 
in Afghanistan like the project of Kabul Ring but a 
series of political pressures has created problem 
for Afghanistan government on this issue and for 
this reason the association is pursuing ways to 
start the project.
He reiterated all political pressures are aimed at 
throwing Iranian companies out of the projects 
and IDB sets condition for granting loan for the 
projects provided that Iran is not involved in the 
projects.
Referring to Syria’s market, he said that Iranian 
contractors are present in Syria traditionally but 
the current condition is not satisfactory for them 
and today winning a tender and contract in Syria 
is not easy because there are other companies 
from China, Russia and UK which are serious 
rivals for Iranians.On the presence of Turkey in 
reconstruction of Karabakh, Salehi Javid said that 
Turkey in any condition is a very serious rival for 
Iran and it systematically and very organizedly 
is taking hold of Iran’s markets especially in 
the neighboring countries. He said everybody 
knows that Iran ranks first in the markets of the 
neighboring states but every country can enter 
these markets based on their capabilities.
He added that Turkey can have the trans-regional 
markets due to its political relations and industrial 
development but the interesting point is that 
Turkey is seeking to dominate in the markets 
where Iran is present. He said it seems Turkey does 
have not enough self-confidence in marketing 
and finding new markets and it tries to take 
control of Iran’s traditional markets especially its 
neighboring countries like Azerbaijan.
Salehi Javid expressed his disappointment over 
Iran’s weak presence in Karabakh reconstruction 
projects and said some projects worth of $10b 
are expected to be carried out in reconstruction 
of Karabakh but unfortunately so far no project 
has been given to Iranians.He expressed hope in 
the next government Iran can save its traditional 
markets from being won by other countries and 
the country once again returns to its golden days 
of 2011 to 2013 nd increases its export of technical 
and engineering services to $5b per year.

Renewable water resources decline 
by %30
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In March, 
Ahad Vazifeh, 
head of the 
national center 
for drought 
and crisis 
management, 
forecasted that 
the country will 
not receive much 
rain until the 
end of summer 
(September 23). 
A month later, 
he announced 
that an 
unprecedented 
drought had 
occurred in 
some parts of the 
country.

Iran’s economic growth without oil 
hits 3.3% last year

Renewable water resources have decreased 
by 30 percent over the last four decades, while 
Iran’s population has increased by about 2.5 
times, Qasem Taqizadeh, deputy minister of 
energy, has stated.



Following the 
victory of Iran's 
P r e s i d e n t - e l e c t 
Ebrahim Raeisi 
in the 2021 
P r e s i d e n t i a l 
Election in Iran, 

recent developments in 
Afghanistan as a neighbor 
to China, as well as G7's 
statement on China, Mehr 
News Agency conducted an 
Interview with Chang Hua, 
China's Ambassador to 
Tehran.The following is the 
full text of his interview:
Iranian President-elect 
Raeisi has said that “Look 
at East” is among his 
administration's priorities. 
Considering the new 
approach of the Iranian 
administration, how do you 
see the boosting of relations 
between Iran and China in 
the future?
China also highly values 
its bilateral relations with 
Iran and is willing to work 
hand in hand with IranOn 
June 21, Chinese President 
Xi Jinping sent a telegram 
of congratulation to His 
Excellency Mr. Ebrahim 
Raeisi on his election as 
president of the Islamic 
Republic of Iran. In his 
message, President Xi 
pointed out that China and 
Iran are comprehensive 
strategic partners, and 
this year marks the 
50th anniversary of 
the establishment of 
diplomatic relations of the 
two countries. He attaches 
great importance to the 
development of China-Iran 
relations, and stand ready 

to work with President 
Raeisi to strengthen bilateral 
strategic communication, 
consolidate political mutual 
trust, and broaden and 
deepen mutually beneficial 
cooperation of China and 
Iran in various fields, so as to 
benefit the two countries and 
the two people.
I noticed that Mr. Raeisi 
made positive remarks on 
Iran-China relations at his 
press conference on June 
21. China also highly values 
its bilateral relations with 
Iran and is willing to work 
hand in hand with Iran to take 
the 50th anniversary of the 
establishment of diplomatic 
relations between the two 
countries as an opportunity 
to enhance China-Iran 
relations to a new level.
What variables can help 
the two states boost their 
ties at this moment? Can 
the US sanctions stop the 
development of the relations 
between the two countries? 
Joe Biden expressed 
concerns over Iran and 
China's cooperation a couple 
of months ago. Why does 
Tehran-Beijing cooperation 
worry them?
In order to resume full 
compliance with the JCPOA, 
the United States should first 
lift its unilateral sanctions 

against Iran, including 
secondary sanctions and 
long-arm jurisdiction against 
third partiesHistory proves 
that China-Iran relations 
have withstood the test of 
the changing international 
situation, the two countries 
always support each other 
in upholding their national 
sovereignty and national 
dignity, and safeguarding 
their own development path. 
No matter how the world 
changes, China's willingness 
to develop relations with Iran 
will never change. Standing 
by each other’s side and 
helping each other, China 
and Iran have joined hands 
to fight against the COVID-19 
pandemic and achieved 
positive results in bilateral 
practical cooperation. The 
two countries firmly support 
each other on the issues 
related to their core interests 
and major concerns, which 
has greatly consolidated 
the strategic mutual trust 
between the two nations 
and defended international 
equity and justice.
In recent years, the US 
withdrew itself from the 
JCPOA and reimposed 
sanctions on Iran, which 
brought difficulties and 
obstacles to China-Iran 
practical cooperation. China 

supports Iran's reasonable 
appeals based on the JCPOA 
and is always determined 
to preserve legitimate 
cooperation with Iran in 
trade, energy and other 
areas with concrete actions, 
and actively calls on the 
international community 
to protect the legitimate 
economic interests of Iran. At 
present, the talks on bringing 
the US and Iran back to the 
deal are at the final stage, but 
sanction-lifting and related 
issues are yet to be resolved. 
Iran's concerns about 
these issues are legitimate 
and reasonable. In order 
to resume full compliance 
with the JCPOA, the United 
States should first lift its 
unilateral sanctions against 
Iran, including secondary 
sanctions and long-arm 
jurisdiction against third 
parties. Now that the United 
States has made the political 
decision to return to the 
JCPOA, all relevant sanctions 
should be lifted in a complete, 
clean and thorough manner 
At the same time, through 
negotiations, practical and 
effective measures should be 
taken to prevent the relevant 
parties from arbitrarily 
withdrawing from the JCPOA 
again and re-imposing 
sanctions.

President Lauds Leader for 
Getting Iranian Vaccine, 
Encouraging Local 
Scientists
Iran’s president praised Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
for his insistence on receiving a homegrown 
vaccine for the coronavirus, saying such a move 
has heartened local scientists and reveals 
the Leader’s support for Iranian science and 
technology.
In comments at a Saturday meeting of the 
Coronavirus Fight National Headquarters, 
President Hassan Rouhani said Ayatollah 
Khamenei’s decision to get injected with a 
domestically-made vaccine for the coronavirus 
was a very valuable move.
“While the Leader could have used the 
foreign vaccine much earlier, he preferred 
to get the homegrown vaccine, and it was an 
extraordinarily effective encouragement for the 
activities of our country’s scientists,” Rouhani 
added, noting that such spiritual support is not 
comparable with materialist issues.
He also appreciated Ayatollah Khamenei’s 
constant support for science and technology, 
saying the atmosphere of science, knowledge, 
technology and invention now prevails in Iran.
“The homegrown vaccine is a great glory for the 
Islamic Republic of Iran,” the president said, 
adding that Iranians must be proud of the great 
job that the local scientists and knowledge-
based companies have done in developing the 
COVID vaccines inside the country.
Pointing to the permission for the rollout of 
two Iranian vaccines- Barekat and Pasteur-, 
the president said more homegrown products 
will be available within the coming weeks and 
months.
With a good variety of coronavirus vaccines in 
Iran, the country can fulfill its domestic needs 
and even export the COVID vaccine, Rouhani 
stated.
On Friday, Ayatollah Khamenei received the 
first dose of domestically-developed COVIran 
Barekat coronavirus vaccine.
The Leader had previously set two conditions 
for using the coronavirus vaccine: first, that he 
would not receive the vaccination out of turn; 
second, that he would only receive an Iranian 
vaccine. For this reason, when the first phase of 
the vaccination of Iranians aged 80 and above 
started, he did not receive the foreign vaccine 
and waited for the Iranian one.
Iranian scientists and experts have succeeded 
in developing several vaccines against the 
coronavirus, despite the cruel sanctions 
imposed by the US.

Beijing willing to enhance China-Iran 
relations to new level

Referring to the remarks of the Iran 
President-elect on Iran-China relations, 
Chinese Ambassador Chang Hua said that 
his country is willing to work hand in hand 
with Iran to enhance China-Iran relations to 
a new level.
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S Africa ready to coop. with Iran under Raeisi admin.
South African president assured that the government of South Africa is ready to 
cooperate with Iran under the administration of newly-elect president Ebrahim Raeisi.
Addressing Iranian newly-elect president Ebrahim Raeisi in a message, South African 
President Matamela Cyril Ramaphosa felicitated him on his victory in Iran’s presidential 
election.
He also hailed the successful holding of the election in the country.
South Africa considers the Islamic Republic of Iran as a strategic trade partner in the 
West and Central Asian region, he said.
The two countries enjoy a long history of cooperation, he said adding, "Iran has 
supported the liberation struggle of South Africa."
He also has assured that the government of South Africa is ready to cooperate with the 
government of Iran under the administration of the new president.

Iran's support for UAE as a non-permanent members of 
Security Council
Iran's support for UAE as a non-permanent members of Security Council
Iran reacts to news of Iran's non-permanent membership in the Security Council
Spokesman of the Iranian Foreign Ministry Saeed Khatibzadeh reacted to reports about the 
inaccuracy of certain news about Iran’s candidacy for non-permanent membership in the 
United Nations Security Council (UNSC).
Regarding the issue, Khatibzadeh said when this ambiguity was raised for the first time, we 
answered that the original news of the candidacy of the Islamic Republic of Iran is incorrect, 
but due to the news being raised again, we emphasize that the Islamic Republic of Iran has not 
applied for a non-permanent membership in the UN security council and the UAE has been the 
only candidate from the Asian group.Khatibzadeh went on to stress Iran's support for the UAE 
as a non-permanent members of the Security Council and has voted for it.

n recent years, the 
US withdrew itself 
from the JCPOA 
and reimposed 
sanctions on Iran, 
which brought 
difficulties and 
obstacles to China-
Iran practical 
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Iran Denies 
Report of 
Application for 
UNSC Non-
Permanent 
Membership
 The spokesman for 
the Iranian Foreign 
Ministry dismissed 
reports that the 
country has applied 
for non-permanent 
membership in 
the United Nations 
Security Council.
Asked by journalists 
about the media 
reports that Iran has 
lost a bid to win a seat 
as a non-permanent 
member of the UN 
Security Council, 
Saeed Khatibzadeh 
said on Friday 
that Iran had not 
basically applied 
for non-permanent 
membership.
The spokesman 
made it clear that 
Iran has not made any 
application for the 
UNSC non-permanent 
membership for the 
2022-23 term, saying 
the United Arab 
Emirates has been 
the only Asian state to 
seek a nomination.
“Considering that 
the non-permanent 
members of the 
Security Council are 
elected by secret 
ballot and physically 
(with ballots), the 
intent of the state 
that has secretly 
voted for the Islamic 
Republic of Iran is 
not clear. However, 
it is not unlikely that 
such a measure has 
been taken with rogue 
purposes,” he added.
The spokesman also 
noted that Iran has 
voted for the UAE in 
the process of election 
of the UNSC non-
permanent members, 
saying such stance 
has been declared 
in Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif ’s letter 
to his Emirati 
counterpart.
K h a t i b z a d e h 
explained that such 
incidents have not 
been unprecedented, 
for instance, Peru 
has won a vote 
while Brazil was the 
only candidate in 
the Latin American 
group for the UNSC 
n o n - p e r m a n e n t 
membership. “Congo 
had withdrawn (from 
candidacy) before the 
voting, however, three 
states have voted for 
it.”
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The secretary-general of Lebanon’s Hezbollah said the United 
States’ recent seizure of website domains tied to pro-resistance 
media exposed Washington’s false claims about democracy and 
freedom of speech.
In a televised speech on Friday, Seyed Hassan Nasrallah said 
these outlets play an important role in supporting the Palestinian 
cause against Israeli occupation and take a stand against US 
domination, sedition and Takfiris.
He stressed that the seizure of these sites exposed the US 
administration’s false claims about democracy and freedom of 
speech.
On Tuesday, the US seized 36 websites affiliated with the anti-
Israel resistance front, including Iran’s Press TV and al-Alam 
newscasters, as well as al-Masirah TV of Yemen.
Other web domains, including Palestine al-Youm, a Palestinian-
directed broadcaster, Karbala TV — the official television of the 
Imam Hussein (PBUH) shrine in the holy Iraqi city of Karbala, 
Iraqi Afaq TV, Asia TV and al-Naeem TV satellite television 
channels, as well as Nabaa TV which reports the latest stories 

about Saudi Arabia and other Persian Gulf countries, were also 
seized.
Bahrain’s LuaLua TV, a channel run by opposition groups with 
offices in London and Beirut, was also closed.
The US Justice Department said Wednesday it had seized 33 
media websites used by the Iranian Islamic Radio and Television 
Union (IRTVU), as well as three of the Iraqi anti-terror Kata’ib 
Hezbollah group, which it said were hosted on US-owned 
domains in violation of sanctions.
Over the past years, the United States has for several times taken 
similar measures against Iranian media outlets.
Elsewhere in his remarks, the secretary-general of Hezbollah 
rejected as a “bunch of lies” accusations by some political parties 
that the resistance movement is obstructing efforts to form a new 
government and end the months-long deadlock gripping the 
country’s political scene.
“These parties seek to use any incident to tarnish others’ 
reputation and to settle political scores,” said Nasrallah. “They 
put their own interests above those of the nation.”

H e 
further said Lebanon’s 

main parties should join hands to facilitate government 
formation and end the power vacuum in the Arab country.
Hezbollah, he said, had been seeking to pave the way for 
government formation since the day Prime Minister Saad Hariri 
was tasked with setting up a cabinet.
He also noted that the United States is seeking to link Lebanon’s 
case to the negotiations over the 2015 nuclear deal.
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Iran envoy back in Kabul to negotiate with Afghan officials
After holding meetings with Pakistani officials, Iran's Special Representative for Afghanistan 
returned to Kabul to hold talks with Afghan officials to find peaceful ways to end Afghan civil 
conflicts.
After his meetings with Pakistani officials over the latest security developments in Afghanistan 
on Thursday, Iran's Special Representative for Afghanistan returned to Kabul on Friday so as to 
resume his meetings with Afghan political and defense officials.
Presenting a report on his talks with Pakistani officials, Taherian Fard exchanged views with 
Afghan officials to find peaceful ways out of the current crisis and prevent a civil war in the 
country.
It should be noted that Taherian Fard had traveled to Kabul on Wednesday as the unrest in 
Afghanistan escalated.

On the occasion of the 
birth anniversary of the 
8th Shia Imam, Imam 
Reza, Ayatollah Khamenei 
on Saturday agreed to a 
request by Iran's Judiciary 
Chief Ebrahim Raeisi to 
pardon or reduce the 
sentences of as many 
as 5,156 prisoners 
eligible for mitigating 
circumstances, including 
those found guilty in 
courts of common pleas 
and Islamic Revolution 
tribunals, the Judicial 
Organization of the 
Armed Forces and the 
State Discretionary 
P u n i s h m e n t 
Organization.
The Leader regularly 
issues such verdicts on 
the occasion of religious 
and national festivities.
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Morning call to prayer : 
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Noon call to prayer : 
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Biden, seated beside Ghani and Abdullah in 
the Oval Office, called them "two old friends" 
and said U.S. support for Afghanistan was not 
ending but would be sustained despite the U.S. 
pullout.
"Afghans are going to have to decide their 
future, what they want," said Biden, saying the 
"senseless violence has to stop."
Ghani said Afghan security forces had retaken 
six districts on Friday. He said he respected 
Biden's decision and that the partnership 
between the United States and Afghanistan is 
entering a new phase.
"We are determined to have unity, coherence," 
he said.
Speaking with reporters after the meeting, 
Ghani said the United States' decision to 
withdraw troops was a sovereign one and it 
was Kabul's job to "manage consequences."
He added that Biden had clearly articulated that 
the U.S. embassy would continue to operate and 
security aid would continue and in some cases 
move on an accelerated schedule.
Abdullah said in a Reuters interview after the 
Biden meeting that stalled intra-Afghan talks 
on a political settlement to decades of strife 
should not be abandoned unless the insurgents 
themselves pull out.
"I think we shouldn’t shut the door unless it’s 
completely shut by the Taliban," Abdullah 
said. "We can’t say no to talks despite a lack of 
progress or in spite of what’s happening on the 
ground." read more
The Oval Office meeting could be as valuable 
to Ghani for its symbolism as for any new U.S. 
help because it will be seen as affirming Biden's 
support for the beleaguered Afghan leader 
as he confronts Taliban gains, bombings and 
assassinations, a surge in COVID-19 cases and 
political infighting in Kabul.

"At a time when morale is incredibly shaky 
and things are going downhill, anything one 
can do to help shore up morale and shore up 
the government is worth doing," said Ronald 
Neumann, a former U.S. ambassador to Kabul. 
"Inviting Ghani here is a pretty strong sign that 
we're backing him."
Biden's embrace, however, comes only months 
after U.S. officials were pressuring Ghani to step 
aside for a transitional government under a 
draft political accord that they floated in a failed 
gambit to break a stalemate in peace talks.
Biden has asked Congress to approve $3.3 
billion in security assistance for Afghanistan 
next year and is sending 3 million doses of 
vaccines there to help it battle COVID-19.
U.S. officials have been clear that Biden will 
not halt the American pullout – likely to be 
completed in the coming weeks -and he is 
unlikely to approve any U.S. military support 
to Kabul to halt the Taliban's advances beyond 
advice, intelligence, and aircraft maintenance.
Earlier, the Afghan leaders met for a second 
day on Capitol Hill, where Biden's withdrawal 
decision met objections from many members 
of both parties.
U.S. House of Representatives Speaker Nancy 
Pelosi, welcoming Ghani to a bipartisan 
leadership meeting, said she looked forward 
to hearing about what more can be done with 
U.S. humanitarian aid, especially for women 
and girls.
The Ghani-Abdullah visit comes with the 
pMany lawmakers and experts have expressed 
deep concerns that the Taliban - if returned 
to power - will reverse progress made on the 
rights of women and girls, who were harshly 
repressed and barred from education and work 
during the insurgents' 1996-2001 rule.

In an address to a Friday meeting of the UN 
Security Council, held on the situation in the 
Middle East with a focus on Syria, Majid Takht 
Ravanchi warned against the illegal presence 
of some foreign forces in Syria and said the 
Syrian crisis must be resolved peacefully 
and in accordance with the principles of 
international law.
“Parts of Syria continue to be occupied by 
foreign forces, dominated by groups with 
separatist tendencies, or controlled by 
Security Council-designated terrorist groups. 
At the same time, the Israeli regime continues 
to commit acts of aggressions against Syria 
in flagrant violation of international law,” he 
added.
The Iranian envoy also warned of the impact 
of the consequences of this situation on 
regional stability and international peace 
and security.
“This unstable situation has far-reaching 
implications for security and stability of this 
volatile region and international peace and 
security at large. The Security Council must 
live up to its responsibilities and ensure the 
sovereignty and territorial integrity of this 
country,” Takht Ravanchi added.
“In this context, all foreign forces who are 

unlawfully present in Syria must leave 
without any precondition and delay; terrorist 
groups must not be allowed to use millions of 
civilians as human shield to continue their 
heinous activities; and the Israeli regime 
must be forced to put an end to its aggression 
against Syria,” he stated, Press TV reported.
Takht Ravanchi also lambasted the “unlawful 
unilateral sanctions” against Syria, saying 
that such measures create “serious problems” 
for people in the Arab country.
The UN also emphasized that the decade-long 
Syrian crisis must be resolved peacefully 
and in accordance with the principles of 
international law.
“In conclusion, we reiterate once more that 
the Syrian crisis must be settled peacefully 
and in accordance with principles of 
international law, particularly respect for 
sovereignty and territorial integrity of States, 
non-intervention and non-interference in 
their internal or external affairs and peaceful 
settlement of international disputes,” he 
added.

Biden calls on Afghans to 'decide their 
future' as withdrawal nears end

Foreign Forces Must Leave Syria: Iran UN 
Envoy
 Iran’s ambassador to the United Nations stressed the 
need for the pullout of foreign forces from Syria whose 
illegal presence has aggravated crises in the Arab country.

U.S. President Joe Biden met Afghan President Ashraf Ghani 
and his former political foe, Abdullah Abdullah, on Friday at 
the White House where he called on Afghans to decide the 
future of their country as the last U.S. troops pack up after 
20 years of war and government forces struggle to repel 
Taliban advances.

The Iranian 
envoy also 
warned of the 
impact of the 
consequences 
of this situation 
on regional 
stability and 
international 
peace and 
security.
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Poll: 70% Say US Gov't 
Has More Information 
about UFOs than It Is 
Telling Public
An overwhelming majority of 
voters said the US government 
has more information about 
unidentified aerial phenomena 
(UAP), also known as UFOs, than 
it is currently telling the public, a 
new Hill-HarrisX poll finds.
Seventy percent of registered 
voters in the June 17-18 survey 

said the government is not 
telling the public everything 
when it comes to UAPs, while 
30 percent of respondents 
said the government is sharing 
everything on the matter.
The survey found a majority of 
voters across demographics, 
including partisans, agree that 
the government is holding back 
information on UAPs.
An unclassified intelligence 
report released Friday 
confirmed the US government 

has encountered more than 140 
UAPs since 2004, but said no 
evidence of extraterrestrial life 
has been found.
The report offered several 
potential explanations for the 
sightings that were of human 
origin, though it also left the door 
open to “other” reasoning.
The most recent Hill-HarrisX 
poll was conducted online 
among 942 registered voters. 
It has a margin of error of 3.19 
percentage points.



قیمت جوجه یکروزه همچنان ۲ برابر نرخ مصوب!
یک مقام مسئول گفت: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان است که متاسفانه 

مسئوالن به این موضوع توجه ندارند و تنها بر قیمت مرغ به عنوان حلقه نهایی زنجیره نظارت می کنند.
برومند چهار آیین رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی 

در مرغداری های کشور، اظهار کرد: بنابر آمار در خرداد ۱۱۶ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری 
صورت گرفت که این میزان رقم قابل قبولی برای صنعت طیور کشور است.

وی افزود: علی رغم افزایش قیمت مصوب نهاده های مورد نیاز از جمله کنجاله، ذرت و حمل و نقل از ۱۱ فروردین به بعد، 
اما مسئوالن انتظار دارند که قیمت مرغ ثابت بماند که این امر منطقی نیست.

چهارآیین ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی تابستان، وزن هر قطعه مرغ ۲۵۰ گرم کاهش می یابد که این امر به معنای کاهش ۳۰ تا ۳۵ 
هزار تنی عرضه است که اگر قیمت اصالح نشود، با کمبود ۴۵ تا ۵۰ هزار تنی مواجه می شویم که این موضوع منجر به افزایش قیمت مرغ می شود.

این مقام مسئول با اشاره به تاثیر وزن گیری مرغ در تامین مرغ مورد نیاز در تابستان، گفت: با توجه به گرمای هوا تا ۱۵ خرداد، ۲۵ تا ۳۰ هزار تن 
تولید کاهش می یابد که دولت برای تامین نیاز کشور چاره ای جز تامین از محل ذخایر استراتژیک یا واردات ندارد.

رجیستری کردن گوشی ها 10 هزار میلیارد تومان سود برای کشور داشت
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، قاچاق ۶.۳ میلیارد دالر 

کاهش پیدا کرد و ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای کشور داشت.
 دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به آغاز طرح رجیستری تبلت گفت:دستاور هایی 
که با هویت دار کردن تلفن همراه حاصل شد این بود که حداقل مردم خیلی راحت متوجه می شوند که کدام 

شرکت تلفن همراه را وارد کرده و کدام شرکت ارائه خدمات می کند. او ادامه داد: شاید در بازارهای ما برای برخی 
کاالها گارانتی معنا نداشته باشد، ولی در حوزه تلفن همراه با استعالم قبل از خرید خیلی راحت متوجه می شوید که  

تجهیزات خریداری شده از طرف کدام شرکت می بایست ارائه خدمات آن انجام شود.
دهقانی نیا بیان کرد: کاهش ۶.۳ میلیارد دالری قاچاق در این حوزه با اجرای طرح رجیستری صورت گرفت و بیش از ۱۰ هزار 

میلیارد درآمد برای حاکمیت بدست آورده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:با توجه به همکاری وزارت ارتباطات، وزارت صمت، اقتصاد و ... فشاری که تامین ارز کاالی قاچاق قبل 
از طرح رجیستری به بازار ارز وارد کرده بود از بین رفت به طوری که قبل از طرح رجیستری ما ۹ درصد واردات رسمی داشتیم، ولی در حال حاضر ۹۹ 

درصد واردات از مسیر رسمی انجام می شود.

فرارو
گـــزارش
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باالترین افت در 
ذخایِر آبی در حوضه 

آبریِز »کویر نمک« 
رخ داده که حدود 

۲۶ درصد از جمعیت 
ایران را هم در خود 

جای داده است. 
ذخایِر آب در این 

حوضه آبریز، در بازه 
۱۴ ساله مورد مطالعه، 

حدود ۲۰ کیلومتر 
مکعب کاهش پیدا 

کرده اند

اقتصاد ایران
۰7
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برخورد قضایی در 
انتظار گرانفروشان 

بلیت هواپیما
با وجود هشدار های متعدد صادر شده 
از سوی ســازمان هواپیمایی مبنی 
بر ضرورت بازگرداندن قیمت بلیت 
هواپیما به نرخ مصوب آبان ماه سال 
گذشــته، ایرالین ها همچنان بلیت 
پرواز های داخلی خود را با قیمت های 
دلخواه می فروشند و رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری گفت: آن ها باید 
منتظر برخورد های جدی تر از سوی 

دستگاه های نظارتی و قضایی باشند.
در روزهای گذشته نرخ بلیت هواپیما 
در مســیرهای داخلی بــه صورت 
چشــمگیری افزایش پیدا کرد که 
بعضا تا بیش از ۴۰ درصد بیشتر از نرخ 
مصوب آبان ماه سال گذشته است و با 
وجود هشدارهای داده شده از سوی 
مســئوالن وزارت راه وشهرسازی و 
سازمان هواپیمایی کشوری، تغییری 
در این افزایش نرخ غیر قانونی بلیت 

پروازهای داخلی رخ نداده است.
تورج دهقان زنگنه -رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری- در گفت وگو با 
ایسنا در پاســخ به این سوال که چرا 
برخی از ایرالین هــا هیچ توجهی به 
نرخ های مصوب و هشــدارهای داده 
شــده ندارند و همچنان به این رفتار 
غیرقانونی شــان ادامــه می دهند 
اظهار کرد: با توجه بــه اینکه برخی 
از شــرکت های هواپیمایی با وجود 
هشــدارهای داده شــده همچنان 
قیمت بلیت هواپیما را به نرخ مصوب 
برنگردانده اند، باید منتظر برخورد از 
طریق دستگاه های نظارتی و قضایی 

باشند.
وی افزود: اگر ایرالین های داشخلی 
قیمت ها را به نرخ مصــوب آبان ماه 
سال گذشته برنگردانند هفته آینده 
در جلسه ای که با مدیران عامل آن ها 
خواهیم داشت و برخی از مسیرهای 

خارجی آن ها را لغو خواهیم کرد.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
ادامــه داد: بازگرداندن قیمت بلیت 
هواپیمــا به نــرخ مصوب دســتور 
شــخص وزیر راه و شهرسازی است 
و شــرکت های هواپیمایــی بــرای 
افزایش قیمت باید مصوبه شــورای 
عالی هواپیمایی کشوری و وزیر راه و 

شهرسازی را داشته باشند.
دهقــان زنگنــه تصریح کــرد: اگر 
ایرالین ها از قانــون تبعیت نکنند و 
بلیت پروازهای داخلی شان را بر اساس 
نرخنامه مصوب موجود نفروشــند، 
مسلما باید منتظر برخورد جدی تری 
باشند و به زودی ایرالین های دولتی 
را به دســتگاه های نظارتی شــان و 
ایرالین های خصوصی را به دستگاه 

قضایی معرفی خواهیم کرد.
در آبان ماه سال گذشته شورای عالی 
هواپیمایی کشوری تصویب کرد که 
شرکت های هواپیمایی اجازه دارند 
نهایتا تا ۱۰ درصد به نرخ پروازهای 
داخلی نسبت به نرخنامه به روز شده 
در خرداد ماه امسال اضافه کنند. و از 
سوی دیگری محدودیت حداقل نرخ 
برای پروازهای داخلی برداشته شد و 
در واقع خبری از دامنه قیمت نیست. 

ایسنا
خـــبـــر
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سایه بحران آب یک بار دیگر 
بر ســر ایران افتاده و گویی 
بعد از ۲ ساِل پر بارش، دوباره 
یادمان افتــاده که ایران در 
سراســر تاریخ مدون خود، 
همواره سرزمینی خشک و 
بی آب بوده است. این روزها، 
صحبت از جیره بنــدی آب به میان آمده 
و اینکه ممکن اســت ذخیره پشت سدها، 
در شــهر هایی مانند اصفهان و یزد، تا آخر 
تابستان هم کفاف ندهند و آب شرب، حتی 
در پایتخت هم به مرحله جیره بندی برسد.

   وضعیت بی اندازه وخیم است
اما وضعیت منابع آبی ایران در سال جاری 
واقعاً تا چه حد وخیم است؟ نخست اینکه 
وخامت بحران آب در ایــران را می توان از 
دســت کم دو منظر مختلف مورد بررسی 
قرار داد. کارشناساِن هیدرولوژی و محیط 
زیســت می گویند بروز »تنِش آبی« برای 
»انسان«، به این معنی است که »محیط 
زیســت« پیش از این وارد وضعیتی شده 

که از دریافِت »حق آبه« ]یا »حقابه«[خود 
محروم شده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
در گزارشی که چندی پیش منتشر شده 
بود، تصویری از وخامت بحران آب در ایران 
به دست داده است. بر اساس این گزارش، 
در نیمی از مناطق شش گانه آبی در کشور، 
میزان ذخایر آب پشت سد ها به شدت افت 
کرده و به سطوح نگران کننده ای رسیده 
و این در حالی اســت که تنها ۵۸ درصد از 

ذخایر سد های کشور پر شده است.
اســتان های »اصفهــان«، »هرمزگان«، 
»سیســتان و بلوچســتان«، »اردبیل«، 
»فارس« »مرکزی« و »خراسان رضوی« 
تنها برخی از استان های در معرض تنش 
آبی هستند که در این گزارش به آن ها اشاره 
شده است. به عنوان نمونه، سد »استقالل« 
در استان هرمزگان، از مجموع حدود ۱۱۶ 
میلیون متر مکعب ظرفیت خود، تنها ۴۸ 
درصد آب گیری داشته و در قیاس با مدت 
مشابه سال ۱۳۹۹، حدود ۵۱ درصد کاهش 

در ذخایر آبی را شاهد بوده است.
سد بســیار بزرگ »زاینده رود« در استان 
اصفهان هم با وجود ظرفیت ۳۳۳ میلیون 
متر مکعبی، تنها ۲۷ درصد آب گیری داشته 
و این فاجعه در میزان ذخایر این ســد در 
حالی رخ داده که در مقایسه با فروردین ماه 
سال گذشته، افتی ۳۲ درصدی در میزان 

آب گیری را هم شاهد بوده است.

   ما چگونه ایران را خشک کردیم؟
با این همه، پژوهش های مستقل در خارج 
از کشور، تصویری حتی به مراتب ترسناک 
تر، از وضعیت بحران آب در ایران به دست 
می دهند. داده های یک مقاله علمی کامال 
جدید که در مجله معتبر و مشهور »نیچر« 
منتشر شده، نشان می دهد که ایران در بازه 
زمانی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میالدی، 
معادل ۲ برابر مساحت دریاچه ارومیه در 
پرآب تریــن حالت آن، از ســفره های آب 

زیرزمینِی کشور استحصال کرده است.
برآورد های علمی مورد اشاره در این مقاله 
نشــان می دهند که از میان کشــور های 
منطقه غرب آسیا، وضعیت بحران آب در 
ایران، در زمره بدترین ها قرار دارد. داده های 
این مقاله حاکی از آن هســتند که میزان 
کاهش منابع آبی در حوضه های آبریز در 
ایران، در فاصله زمانی مورد اشاره، به حدود 
۷۴ کیلومتر مکعب می رسد. هر کیلومتر 
مکعب آب، معادل ۱ تریلیون لیتر آب است 
و ۷۴ کیلومتر مکعب، معادل ۷۴ تریلیون 
لیتر آب، عــددی که ۱۲ صفــر دارد. این 
تقریبا معادل با ۲ برابر حجم آبی است که 
در پرآب ترین وضعیت، در دریاچه ارومیه 
وجود داشته اســت )حدود ۴۶ کیلومتر 

مکعب در سال ۱۹۹۶ میالدی(.
از آن ســو، تقریبا تمامی حوضه های آبریز 
اصلی در ایران در بازه زمانی ۱۴ ساله مورد 
مطالعه، کاهش حجم داشــته اند، کاهش 
حجمی که بین ۲۰ درصد تا ۲ هزار و ۶۰۰ 

درصد از منابع آبی این حوضه های آبریز را 
در بر می گیرد. باالترین افت در ذخایِر آبی 
در حوضه آبریِز »کویر نمک« رخ داده که 
حدود ۲۶ درصد از جمعیــت ایران را هم 
در خود جای داده است. ذخایِر آب در این 
حوضه آبریز، در بازه ۱۴ ساله مورد مطالعه، 
حدود ۲۰ کیلومتر مکعــب کاهش پیدا 
کرده اند. این در حالی است که حوضه آبریِز 
»بختگان« در استان فارس، که حدود ۳.۵ 
درصد از جمعیت ایران را بر می گیرد، با افت 
حدود ۲ هزار و ۶۰۰ درصدی، بیشــترین 
»درصِد« افــت در ذخایِر آبــی را در این 
مدت تجربه کرده است. در مقابل، حوضه 
آبریِز »هراز-قره سو« در شمال ایران، که 
حدود ۴ درصد از جمعیت ایــران را در بر 
می گیرد، کمترین میزاِن کاهش در ذخایر 
آبی )معادل حدود ۲۰ درصــد( را تجربه 

کرده است.

   راه حل رادیکال: کشــاورزی در 
ایران باید تعطیل شود

اما آیــا راه حلی هــم برای خــروج از این 
وضعیت متصور است؟ ساده ترین راه حل، 
پیدا کردن منابع آبی جدید است و ظاهراً 
مدیران دستگاه های مربوطه، تالش دارند 
این راه حل را امتحان کنند. اما این راه حلی 
است که قباًل امتحان شــده و نتیجه اش 

چیزی جز بحران کنونی نبوده است.
ســاخت کارخانه های فوالد در دل بیابان 
و کاشت برنج در استان هایی نظیر استان 
اصفهان، آن هــم به مــدد تخلیه کردن 
ســفره های آب زیرزمینی، نتیجه افکار و 
ایده هایی مشابه در دهه های گذشته بوده 
و اکنون هم، طرح های انتقال آب از خلیج 
فارس، دریای عمان و دریای خزر، در دستور 
کار است. این در حالی است که کارشناسان 
نسبت به این طرح ها هم هشدار داده اند و 

اینکه عاقبتی به جز عاقبت کنونی، در انتظار 
این طرح ها هم نخواهــد بود. برای کاهش 
درد و رنج بحراِن آب در ایــران، اما گاهی 
راه حل های رادیکال تری هم به ذهن برخی 
می رسد. همین چند هفته پیش، نایب رئیس 
انجمن مس ایران خواستار کنار گذاشتن 
کشاورزی در ایران و توسعه معادن کوچک، 
به عنوان زمینه شغلی برای کشاورزان، در 

مناطق کمتر توسعه یافته ایران شد.
کوروش شــعبانی، با بیان این که منطق 
اقتصادی این اســت که معادن جایگزین 
کشاورزی شوند گفته بود: »ایران بین عرض 
جغرافیایی ۲۵ تا ۴۵ درجه قرار دارد و کشور 
کم آبی محسوب می شود و ما در کشاورزی، 
به جهت مصرف باالی آب، مزیتی نداریم. 
بنابراین، معادن کوچک در مناطق کم تر 
توسعه یافته، می تواند عالوه بر اشتغال زایی، 

باعث صرفه جویی در مصرف آب شود.«

یک راه حل رادیکال برای یک بحراِن نگران کننده 

آیا کشاورزی تعطیل شدنی است؟ 
بحران آب در ایران، ایده های رادیکالی را به ذهن مدیران کشور 
متبادر کرده است که یکی از آنها، کاهش تولیدات کشاورزی در 
ایران، یا به عبارِت خودمانی، تعطیل کردن کشاورزی در ایران 
است. اما برای کشوری که حدود ۲.۵ میلیون نفر از جمعیت آن با 
کشاورزی امرار معاش می کنند، آیا ایده های شبیه به این اساسًا 

ممکن است؟

فناوری

بازار

پرسش از یک مقام مسئول؛

رجیستری کردن گوشی  ها چقدر سود داشت؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، قاچاق به میزان ۶.۳ میلیارد دالر 
کاهش پیدا کرد و ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای کشور داشت.دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با اشاره به آغاز طرح رجستری تبلت گفت: دستاورهای که با هویت دار کردن تلفن همراه حاصل شد این بود که حداقل 
مردم خیلی راحت متوجه می شوند که کدام شرکت تلفن همراه را وارد کرده و کدام شرکت ارائه خدمات می کند. او ادامه 
داد: شاید در بازار برای ما گارانتی معنا نداشته باشد، ولی در حوزه تلفن همراه با استعالم قبل از خرید خیلی راحت متوجه 
می شوید که  تجهیزات خریداری شده از طرف کدام شرکت می بایست ارائه خدمات آن انجام شود. دهقانی نیا بیان کرد: 
کاهش ۶.۳ میلیارد دالری قاچاق در این حوزه با اجرای طرح ریجستری صورت گرفت و بیش از ۱۰ هزار میلیارد درآمد 
برای حاکمیت بدست آورده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:با توجه به همکاری وزارت ارتباطات، 
وزارت صمت، اقتصاد و ... فشاری که تامین ارز کاالی قاچاق قبل از طرح ریجستری به بازار ارز وارد کرده بود از بین رفت 
به طوری که ما  قبل از طرح ریجستری ما ۹ درصد واردات رسمی داشتیم، ولی در حال حاضر ۹۹ درصد واردات از مسیر 

رسمی انجام می شود.

قیمت انواع روغن زیتون در بازار )تیر۱۴۰۰(
قیمت انواع روغن زیتون در بازار به شرح جدول زیر است.



مهندس معمار، تمام وقت
   با حداقل 4 سال سابقه مفید

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09360632736 

  دستیار آزمایشگاه خانم
  با حداقل تحصیالت دیپلم

09134017072 

استخدام  فروشنده تلفنی )خانم(
 با فن بیان خوب و آشنا با  کامپیوتر

 پاسخگو ی تلفن و فعال،  سن زیر 30
 حقوق با پورسانت باالی 3 میلیون

 محدوده رباط سوم
لطفا رزومه خودرا ب شمار  واتساپ زیر ارسال فرمایید 

09212541387 
  تماس جهت مصاحبه حضوری

03134419879   ،09212541387 

راننده لیفتراک    با گواهی نامه معتبر
officefactorypch@gmail.com

09134017072 

** کارمند
  با سابقه تور و بلیط داخلی

** حسابدار 
 ترجیحا آشنا به نرم افزار آژانس ) فراسو(

  محدوده خیابان جی
لطفا رزومه کاری داخل واتساپ ارسال گردد تا در اسرع 

وقت با شما تماس گرفته شود:     09330531307

اپراتور تولید
  درآمد ماهیانه طبق قانون کار 
  مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر

  بیمه تأمین اجتماعی و بیمــه تکمیلی درمان از بدو 
استخدام 

  پزشک مقیم در شرکت 
  خانم بودن کلیه اپراتورها و سرپرستان تولید

   سرویس ایّاب و ذهاب از کاشان ، آران و بیدگل ، نوش 
آباد ، مسکن مهر ، خنب و جزه ، ابوزید آباد ، شهرک 22 

بهمن ،قمصر، راوند
 متقاضیان محترم می توانند بصورت حضوری به آدرس 
شرکت مراجعه و یا جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس 

سایت شرکت و قسمت استخدام مراجعه نمایند.
www.Iskra-Iran.com

03155503262 - 03155503261   
edari@iskra-iran.com

  کارگر ساده آقا
  با حداکثر سن 35 سال

09134017072 

 حسابدار آقا
 مسلط به پارسیان

 مدرک حداقل کاردانی  حسابداری
 سن کمتر 35،  دارای کارت پایان خدمت

 دارای سابقه کاری و روحیه تیمی
 ارسال رزومه به  واتساپ :     09131886854

کارشناس  صنایع کنترل پروژه)خانم آقا(2سال سابقه
مونتاژکار- ساخت مخازن-

کوره
 استراکچر مسلط به نقشه خوانی

برشکار دستی و  اتوماتیک
فرمینگ کار

مبارکه
  تماس: 52374580، 

09138775627 ،0315237480

 فروشنده )خانم و آقا(
    سابقه کار الزامی نیست

    همراه با آموزش،  کار در فروشگاه  شال و  روسری
خانم )پاره وقت( 

آقا )تمام وقت(
  محدوده توحید        09122032336

36288878  

استخدام موتورسوار 
درآمد روزانه 300 الی 350 هزارتومان

ساعت کار اختیاری
نوع موتور فرقی ندارد

همراه با بیمه  موتور )اقساط 12 ماهه(
09133333052

استخدام مدرس انگلیسی فرانسه و آلمانی در موسسه سرا
   نوع همکاری: تمام وقت

   با سابقه کم، سابقه عالی و مجرب
Dr.rezaei1988@yahoo.com :ارسال رزومه

نیروی  حسابدار مالیاتی
 حداقل دو سال سابقه کار

  ترجیحا آشنا با برنامه ی آسا سیستم 
  مسلط به امور بیمه و حقوق و دستمزد 

 ارسال رزومه در پیام رسان واتساپ:   09135715578
  شماره تماس:    03137737188

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

  آشپز آقا،  تمام وقت
   حقوق و مزایا توافقی، محدوده: شاهین شهر

)Whatsapp( 09131113747 

کسب و کار
یکشنبه 6 تیر 1400 | شمـاره 813
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

استارت آپ های اروپایی وارد دوران معامالت کالن می شوند
استارت آپ های مستقر در اروپا با پشت سرگذاشتن موانع ، در حال جذب منابع بزرگ از بازارهای داخلی و 
بین المللی هستند.   به گزارش  وال استریت ژورنال، با ارزیابی و اندازه گیری معامالت در قاره اروپا مشخص 
شد که بیش از 500 میلیون دالر در هر یک از  12 استارت آپ در قاره سبز سرمایه گذاری انجام گرفته است 
که بیشترین میزان ثبت شده در قاره سبز تا کنون است. جالب این که به عنوان مثال  شرکت پرداخت آنالین 

کالرنا مستقر در سوئد به تازگی 45.6 میلیارد دالر ارزش گذاری است.
جمع آوری حمایت های مالی توسط استارت اپ های اروپایی در سال جاری با توجه به رشد فعالیت  آنها و در نتیجه 

افزایش ارزش و غلبه بر موانع سر به فلک کشیده است.
تام وهمیر ، سهام دار و رئیس  پژوهش شرکت اتومیکو در لندن درباره وضعیت استارت اپ ها در اروپا گفت: اروپا زمان از دست رفته را 

جبران می کند. وی افزود: برای دهه ها استارت آپ های اروپایی از نظر جاه طلبی و سرمایه از همتایان بین المللی خود عقب مانده بودند. این موضوع 
با نگاه به سهم اروپا در بازار جهانی استارتآپ ها نگاه می شود مشهود است اما اوضاع خیلی سریع در حال تغییر است.

در مجموع ، شرکت های نوپای فعال در اروپا از 11 ژوئن 49.6 میلیارد دالر حمایت جمع آوری کرده اند. این در حالی است که در سال گذشته 
میالدی تنها 51.7 میلیارد دالر جذب این بخش اقتصادی شده بود.

کارمندان شوخ طبع )که 
می توانند با مشتری ها 

شوخی هایی مودبانه داشته 
باشند( ابزاری مناسب برای 

بازاریابی هستند. البته دقت 
کنید که اثر یک شوخی 

برخورنده کامال برعکس است

،،
تجارت نیوز

یادداشـــت
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نگاهی به استارت آپ »حالل تریپ«

»حالل تریپ« استارت آپی است که در قالب اپلیکیشن و 
وبسایت، خدماتی از جمله معرفی مساجد و رستوران های 

حالل را در راستای گردشگری حالل ارائه می کند.

صنعت گردشگری حالل از جمله بخش هایی است که در سال های اخیر با رشد بسیار خوبی 
مواجه شده و بسیاری از سرمایه گذاران در بخش گردشگری به دلیل بازار بسیار گسترده آن، 

به سوی این حوزه جذب شده اند.
از سوی دیگر، با پیشرفت فناوری های نوین، استارت آپ های خالقانه در حوزه های مختلف 
زندگی مســلمانان جای خود را باز کرده و در بخش های گوناگونــی مانند صنعت غذا و 
نوشیدنی، لوازم آرایشی و بهداشــتی، تحصیل، آموزش قرآن و مسائل دینی فعالیت و با 

استقبال روبه رو می شوند.
صنعت گردشگری و حوزه استارت آپ ها از همان ابتدا با رشد و توسعه فناوری های نوین 
مانند اینترنت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته اند. در واقع می توان گفت که رشد و توسعه 
هر کدام از این دو به نوعی متضمن رشد و توسعه بخش مقابل است و به همین دلیل سود 

سرمایه گذاران در هر یک از این دو بخش به نوعی به بخش دیگر بستگی دارد.
گردشگری حالل هم با توجه به بازار بسیار گسترده و پتانسیل های خود توجه 
بسیاری از استارت آپ های مختلف را به خود جلب کرده است. طبق گزارش 
MasterCard، صنعت گردشگری اسالمی، بازاری با ارزش 200 میلیارد 
دالری دارد و یکی از اســتارت آپ هایی که در این حوزه فعالیت داشته، حالل 

تریپ)HalalTrip( است.

HalalTrip نگاهی به سوپراپی به نام    
HalalTrip، یکی از قدیمی ترین استارت آپ هایی است که در حوزه گردشگری 
حالل فعالیت دارد و توانســته یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های این حوزه را 

راه اندازی کند و توسعه دهد.
فاضل بحارالدین، مدیرعامل شرکت )Crescent Rating( بوده که در حوزه 
گردشگری فعال است و در سال 201۳ تأسیس شد. بحارالدین که تجربه موفق 
سایت Crescent Rating را در سال 200۸ در زمینه گردشگری اسالمی 
داشت، HalalTrip را تأسیس کرد. اپلیکیشن و وب سایت HalalTrip به طور 
کامل بر موضوع گردشگری حالل متمرکز است و این استارت آپ همچنین به مسلمانان 
کمک می کند تا تجربیات مرتبط با بخش های مرتبط با سفر خود را در سطح جهانی پیدا 

کنند.
این سایت سنگاپوری ادعا کرده که از طریق همکاری با سایت رزرو جهانی هتل و اقامتگاه 
Booking.com، بیش از ۳۸0 هزار هتل و سایر اقامتگاه ها را برای کاربران خود فهرست 
کرده است. این فهرست عالوه بر یافتن مساجد و اطالعات در مورد آنها، یک فهرست جهانی از 
رستوران های حالل و سایر امکانات رفاهی متناسب با شریعت اسالمی ارائه می شود. کاربران 
همچنین می توانند به راحتی از طریق یک موتور جستجو که توسط Wego طراحی شده 

است،  پروازها را رزرو کنند.
HalalTrip اطالعات هتل ها، رستوران ها، تورها، بسته های ویژه سفر و سایر مسائل مرتبط 
را ارائه و این امکان را به کاربران خود می دهد که در مورد این مسائل نظرات و تجربیات دیگر 
کاربران را جویا شوند. برای مثال در مورد هتل ها این اطالعات آمده که آیا در مینی بار هتل 
نوشیدنی حالل است؟ یا تلویزیون های هتل به کانال های نامناسب دسترسی دارند یا خیر 

و در هتل، باشگاه شبانه وجود دارد؟
این برنامه یک ویژگی نقطه ای)Spotting( مناسب دارد که به کاربران امکان می دهد 
عکس های رســتوران های حالل و مقاصدی را که از آن بازدید کردند، بارگذاری و با دیگر 
کاربران به اشتراک بگذارند. این برنامه همچنین دارای یک اپ برای محاسبه زمان نماز در 
هنگام پرواز است که به مسلمانان کمک می کند تا هنگام گذر از مناطق مختلف زمانی، زمان 

نماز را به آنها یادآور شود.

HalalTrip نگاهی به سوپراپی به نام    
فاضل بحارالدین)Fazal Bahardeen( بنیان گذار HalalTrip که پیش از این در 
 StraitTimes حوزه ارتباطات فعالیت داشته است، در سال 2017 و در گفت وگویی که با
داشت، از تجاربی که در سفرهای کاری خود داشت به عنوان انگیزه ای برای استارت آپ های 
خود نام برد و گفت: »در شغل شرکتی خود زیاد ســفر کردم و بیش از نیمی از وقتم را در 
اتاق های هتل گذراندم. تالش می کردم که به غذای حالل دسترســی پیدا کنم. اگر این 
مشکل را داشتم یعنی دیگران هم مانند من این مشکل را داشتند و به همین خاطر به فکر 

رتبه بندی هتل ها افتادم«.
فاضل وقتی rescentRating را تأسیس کرد با مشکالت زیادی روبه رو شد و به گفته 

خود وی چند نفر فکر می کردند که دیوانه  شده است.
فاضل در بخش دیگری از مصاحبه خود می گوید: »از نظر مالی، ما دوران سختی را پشت 
سر گذاشته ایم که هر کارآفرینی آن را پشت سر می گذارد. کارآفرینان باید بدانند که از نظر 
عاطفی و مالی شرایط سختی را باید تحمل کنند. آرزوی من این است که تا 5 سال دیگر یک 
میلیارد دالر آمریکا سرمایه داشته باشم. با این همه اصول تغییر نخواهد کرد. نمی خواهم به 
چیزی که قبال وجود داشته برچسب اسالمی زده و آن را عرضه کنم. می خواهم یک مبتکر 

باشم«.
موفقیت این استارت آپ نشان می دهد که استارت آپ های اسالمی می توانند با توجه به 
بازار بسیار بزرگ و جمعیت مسلمانان جهان که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می دهند، 
موفقیت های بسیار خوبی کسب کنند. از سوی دیگر این موفقیت  باعث خواهد شد که راه 
این استارت آپ ها به تدریج به سایر جوامع باز شود و مشتریان آنها نه فقط مسلمانان بلکه 

پیروان سایر ادیان هم باشند.

ایکنا
گــــــزارش

استارت آپ

شوخی در محل کار؛

سرکشی یا خدمت؟

پذیرفته بودن 
شوخی های فردی، چه 

مثبت باشند و چه منفی 
به تفاوت های فردی 

بستگی دارد. بعضی ها 
مشکلی ندارند که با 

یک صفت یا عادت بد 
آن ها شوخی کنید. اما 

هستند کسانی که حتی 
از شوخی های مثبت 

ناراحت شوند

اگر مدیر یک مجموعه باشید، حتما با مواردی برخورد 
داشته اید که کارمندها به شوخی با هم بپردازند. ممکن 
است یکباره صدای خنده آن ها بلند شود یا شوخی ها به 
مرز غیرقابل تحمل برسد. اما حتی اگر شوخی ها انقدر 
واضح نباشد، باز هم کارمندها بین خودشان شوخی هایی 

دارند.

در چشــم برخی از مدیران 
این شوخی و خنده ها به کار 
صدمه می زند. به نظر آن ها 
کارمند خوب، کسی است 
که با جدیت ســر کار بیاید 
و مستقل از تمام کارمندان 
تا عصر زحمت بکشد و برود. 
اما آیا کارمندان شوخ طبع واقعا به محیط 

کار صدمه می زنند؟

   هورمون هایی که ترشح می شوند
یکی از آثار شــوخی و خنده در محل کار، 
هورمون هایی است که با خندیدن ترشح 
می شــوند. اولین و معروف ترین هورمون 

خنده، اندورفین است.
اندورفین هورمونی است که باعث می شود 
ما بتوانیم برای پیش رفتن بــه درد و رنج 
غلبه کنیم. هشت ساعت نشستن روی یک 
صندلی ناراحت و خیره شدن به منبع نورانی 

صفحه نمایش خالی از رنج نیست.
کارمند خسته، به دنبال راهی برای خالصی 
از رنج می گردد. اندورفین ناشــی از خنده 
تحمل این وضعیت را ســاده تر و بازدهی 

کارمندان را باالتر می برند.
خندیدن به ترشح بیشــتر سروتنین هم 
کمک می کند. هورمونی که به ما احساس 
مهم بــودن می دهد. اگــر می خواهید با 
درســت کردن محیط کاری شیک و آرام 
به کارمندان خود حس خوب منتقل کنید، 
خوب اســت بدانید که ســروتنین ناشی 
از خنده دقیقا همان اثــر را بر کارمندان 

می گذارد.

   این محیط کار لعنتی!
وقتی کارمندان با هم حرف می زنند، دنبال 
یک سرگرمی می گردند، هدفون می زنند و 
به یک سخنرانی کمدی گوش می دهند 
یا ســعی می کنند یک شــوخی جمعی 

درست کنند، در حال اعتراض به یک عامل 
آزاردهنده هستند.

اگر تدبیری بیندیشــید که صــدای این 
اعتراض فروکش کند )مثال اگر میزها را از 
هم دور کنید( عامل آزاردهنده از بین نرفته  
است. کارمند هنوز آزار می بیند و هیچ راهی 
برای کاهش رنج در اختیار ندارد و این یعنی 

کاهش بازدهی کار.
ما چه می شــود اگر شوخی در محیط کار 
جریان پیدا کند؟ شــاید به نظر بیاید که 
رشته کار دارد از دست می رود. درست است 
که این چند دقیقه بــه کار نمی گذرد. اما 
بین یک محیط خشک و ساکت در مقابل 
محیطی شاد و سرزنده در مجموع چقدر 

بیشتر کار انجام می شود؟

   شوخی یک ابزار ارتباطی
کوین کروتیردز، استاد مدیریت و بازریابی 
در دانشــگاه تگزاس باور دارد که شوخی 
باعث کاهش اســترس، تقویت رهبری، 
اتحاد گروهی، بهبــود وضعیت ارتباطی، 
افزایش خالقیت و ارتقای فرهنگ سازمانی 

 می شود.
کارمندان شــوخ طبع )کــه می توانند با 
مشتری ها شــوخی هایی مودبانه داشته 
باشــند( ابزاری مناســب برای بازاریابی 
هستند. البته دقت کنید که اثر یک شوخی 

برخورنده کامال برعکس است.
تصور کنید به بانک می روید. مسئول باجه 
با ترشرویی و خستگی مدارک را می گیرد 
بــدون آن که حتی جواب ســالم شــما 
را بدهد. چه می شــد اگر قبل از آن که به 
بانک بیایید کارمندها با هم شوخی کرده 
بودند؟ احتمال این که مسئول باجه به شما 

لبخندی صمیمی بزند بیشتر می شد.

   شوخی های تهاجمی
بیشتر نگرانی مدیران از شوخی هایی است 
که به آشوب، دلخوری و بی نظمی منتهی 
شود. وقتی یک یا چند کارمند علیه گروهی 
دیگر شوخی هایی می کنند که باعث تحقیر، 
توهین و ناراحتی شود، به سختی می شود از 

آثار مثبت شوخی صحبت کرد.
یک مطالعه نشان داده که خانم ها در محیط 
کار کم تر از شوخی های تهاجمی استفاده 
می کنند. آن ها )چه در ارتباط با خودشان و 

چه با دیگران( سعی می کنند جانب احتیاط 
را نگه دارند. اما مردها با زن ها )به خصوص 
شوخی های جنســیتی( و مردها با مردها 
)به خصوص شوخی های فیزیکی( نامناسب 

بیشتری دارند.
اما زن ها به طور میانگین بیشتر از مردها 
از شوخی های تدافعی استفاده می کنند. 
شــوخی هایی که در دل خود خشــونت 
دارد، اما بیشتر باهدف دفع خشونت ظاهر 

می شود.
خیلی مهم اســت که شوخی ها به تقویت 
روحیه جمعی کمک کنــد، نه آن که بین 

آن ها فاصله بیندازد.

   شوخی در ناحیه امن
هر کس به یک چیزی حســاس است که 
شــوخی در مورد آن می تواند باعث ایجاد 
ناراحتی شــود. به طور کلــی می توانیم 
شوخی ها را به شوخی های فردی وجمعی 

یا شوخی های مثبت ومنفی تقسیم کنیم.
پذیرفته بودن شوخی های فردی، چه مثبت 
باشــند و چه منفی به تفاوت های فردی 
بستگی دارد. بعضی ها مشکلی ندارند که 
با یک صفت یا عادت بد آن ها شوخی کنید. 

اما هستند کسانی که حتی از شوخی های 
مثبت ناراحت شوند.

آقای فالنی چقدر پولدار است! خانم فالنی 
چقدر به خودش اهمیت می دهد! میز کار 
ایشان همیشه مرتب اســت، دریغ از یک 
لک روی وسایلش. شاید این شوخی ها به 
نظرتان مثبت بیاید، اما این که طرف مقابل 
از آن ها ناراحت شــود یا نه، به تفاوت های 

فردی بستگی دارد.
معموال توصیه می کنند در هر شرایطی از 
شوخی های جمعی منفی )دین، قومیت، 
شهر، گروه، جنسیت، رنگ پوست و…( 
بپرهیزید. اما شــوخی های مثبت جمعی 
)صفات خوب مردم یک شــهر( امن ترین 

ناحیه برای شوخی هستند.

   شوخی سازمان یافته
اگر بپذیریم که شوخی و نشاط می تواند به 
عملکرد یک سازمان کمک کند، چرا خود 
ســازمان برای تدارک آن ها برنامه ریزی 
نکند؟ در این صــورت می توانیم مطمئن 
باشیم که شــوخی در ناحیه امن و بدون 

اهداف تهاجمی یا تدافعی برگزار می شود.
مثال ممکن است یک روز تصمیم بگیرید 
که با لباس خانگی به محــل کار بیایید. 
مشــتری ها از دیدن مســئولین باجه که 
بجای کت و شلوار، لباس ورزشی پوشیده اند 

خنده شــان می گیرد. اگر برنامه درست 
تنظیم شــود، پخش شدن عکس محیط 
کار در اینترنت می تواند بار تبلیغاتی داشته 

باشد.
خیلی مهم است که این شوخی ها رخدادی 
منفی ایجاد نکنند. اگر شــوخی جمعی 
منجر به توهین به قومیت یا جنسیت بشود، 
رسانه ای شدن آن به آبروی سازمان آسیب 

خواهد زد.

   شوخی و تمرکز
یکی از مشکالت شــوخی در محل کار، از 
بین بردن تمرکز دیگران است. وقتی یک 
عده برای گریز از مالل پایان روز شروع به 
شــوخی و خنده می کنند، شاید بقیه در 

حال کار باشند.
اگر خود شرکت برای ایجاد نشاط و اندکی 
شوخی در محل کار برنامه داشته باشد، این 
تداخل ها به وجود نمی آید. اما ایجاد و تشدید 
شــوخی های برنامه ریزی نشده، چندان 

خوشایند نیست.
به خصوص اگر مشتری در محل کار حضور 
داشته باشد، شوخی های طرح ریزی نشده، 
ضدتبلیغ خواهند بود. این در حالی است که 
یک شوخی درست و مودبانه که به نوعی 
مشــتری را هم درگیر کند، باعث تقویت 

رضایت مشتری می شود.
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