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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 3000 تومان سه شنبه| 16 فروردین 1٤01| 5  آپریل  2022 |  3 رمضان 1٤٤3 | سال سوم| شماره 1023|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

بندگـی،  مـاه  عنـوان  بـه  رمضـان 
خویشـتنداری و تمریـن مقابلـه با نفس 
فـرا رسـیده اسـت، مـاه شـریفی کـه بـا 
درک فلسـفه آن، توجه به منابع و محیط 

زیسـت هـم افزایـش می یابـد.
ایـن همـه در حالـی اسـت کـه جهـان 
امـروز را معضلی بـه نـام هدررفـت مواد 
غذایـی درگیـر کـرده اسـت کـه تأثیـر 
منفـی زیادی بـر منابـع آب و خـاک و به 

طـور کلـی محیـط زیسـت دارد.
براسـاس گـزارش سـازمان خواروبـار و 
کشـاورزی ملـل متحـد )فائـو(، سـاالنه 
حـدود 1.3 میلیارد تن غـذا یعنی حدود 
یـک سـوم کل مـواد غذایـی جهـان دور 
ریختـه می شـود، ایـن مقـدار غـذا برای 
سـیر کردن 870 میلیـون انسـان کافی 

اسـت.
در فرآینـد تولید ایـن میزان غذا، سـاالنه 
3.3 گیگاتـن، معـادل 3.3 هـزار میلیارد 
کیلو دی اکسـید کربن به جو زمین وارد 
می شـود و در جریـان تجزیه ایـن میزان 
مـواد غذایـی در طبیعـت، مقـدار قابـل 

توجهـی گاز متـان آزاد می شـود. 
هدررفـت مـواد غذایـی در حالـی اسـت 
کـه در مراحل مختلف تهیه غـذا از تولید 
مـواد اولیـه تـا آمـاده سـازی آن، حجـم 
زیادی آب هم مصرف می شـود و کمبود 
آب یکـی از معضـات اصلـی کشـور مـا 
اسـت و در نتیجه، حفـظ منابـع آبی نیز 

اهمیـت زیـادی دارد.

حوریه محزونیه 
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

فرصتی مبارک                                            
که برای جهان فراهم است؛

ماه رمضان، موعد 
توجه به محیط زیست
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به مناسب ماه مبارک رمضان انجام گرفت:

2اعزام یک هزار ُمبلغ از اصفهان به سراسر ایران

مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان مطرح کرد: 

رعایت اصول حفاظتی
از عالی قاپودربازدیدهای نوروزی
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صفر تا صد مدیریت تغییر قابل توجه همه عالقه مندان به پیشرفت؛

گام های علمی و هوشمند
در سازمان بردارید
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سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

فاصله ها در پرداخت
عوارض مسکن حذف می شود

چهره  برتر چهره روز

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد 
مبارکه خبر داد؛

مدیرکل
گمرکات اصفهان:

ارتقای چشم گیر ضریب ایمنی در 
فوالد مبارکه

درآمد گمرکات استان اصفهان 
۱۰۶ درصد افزایش یافت

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی 
شرکت فوالد مبارکه از ارتقای چشم گیر 
ضریب ایمنی در فوالد مبارکه خبر داد 
و گفت: برای بهبود ســامت کارکنان 
و افزایش ایمنی ســازمان راهکارهای 

عملیاتی را به کار می بریم...

مدیرکل گمــرکات اصفهــان گفت: در 
راســتای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی، 
درآمد گمرکات اســتان در سال گذشته 

10۶ درصد افزایش یافت.
رسول کوهســتانی پزوه، افزود: گمرکات 

26استان در سال گذشته...

Heart-Healthy Foods
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مدیر سد زاینده رود با توجه به 
پیش بینی تابستان گرم، هشدار داد: 

لـزوم مصـرف بهینه 
آب بیـش از هر زمان 

رنا
ی ای

زار
رگ

خب
   

عضو هیئت مدیره هتل داران اصفهان با بیان 
اینکه توجه به زیرساخت ها و ظرفیت گردشگری 
ضروری است گفت: برخی هتل ها در اصفهان به 

ورشکستگی رسیدند.
علیرضا رئیسی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم 
در اصفهان، درباره میزان افزایش قیمت هتل ها 
در تعطیات نوروزی اظهار داشت: میزان افزایش 
قیمت هتل ها نسبت به تورم درصد باالیی نبوده 

است.
وی با بیان اینکه نرخ خدمــات از طریق انجمن 
هتل داران تصویب می شود تصریح کرد: هتل ها 
نمی توانند بیش از حد مجاز افزایش داشته باشند 
البته همانند گذشــته قیمت های فعلی مصوبه 

مهرماه سال گذشته بوده و بعد از آن تغییری در 
قیمت ها نداشتیم.

عضو هیئت مدیره هتل داران اصفهان با بیان این 
که در ایام تعطیات نوروزی سازمان های مختلف 
بر عملکرد نظارت داشتند و به طور معمول روزانه از 
هتل ها سرکشی می کردند گفت: به طور ویژه اداره 
میراث فرهنگی که مسئولیت این امر را بر عهده 
داشتند ادارات مختلف را هماهنگ کرده و به طور 

مرتب بازرسی ها انجام می شد.
وی با بیــان اینکه با نظارت های مســتقیم اداره 
بهداشت مشــکل جدی در مورد بیماری کرونا 
نداشتیم گفت: میزان رضایت مردم از هتل ها قابل 

قبول بود و شکایتی در این باره نداشتیم.

رئیسی خاطرنشان کرد: هتل داران هم مانند 
دیگر اقشار جامعه در 2.5 سال گذشته که شرایط 
غالب بیماری کرونا بوده آســیب زیادی دیدند و 
در این مدت درآمدزایی نداشتیم اما هزینه های 
زیادی را متحمل شــدیم. حتی برخی هتل ها به 

ورشکستگی رسیدند.
وی تصریح کرد: گردشــگری شــغلی است که 
در اقتصاد خانوار و کشور بســیار مؤثر است و اگر 
رسیدگی به آن نشــود همانند دو سال گذشته 
خواهیم دیــد و صدمات زیادی بــه بخش های 
مختلف وارد می شود. تنها انتظار ما از مسئوالن 
تقویت زیرساخت ها و ظرفیت های گردشگری و 

صد البته حمایت از جامعه هتل داران است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به سفر کاروان 
این تیم به عربســتان سعودی گفت: خوشبختانه 
همه شــرایط برای حضور تیم فوتبال سپاهان در 
عربستان و حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
فراهم است و امیدواریم بتوانیم نماینده خوبی برای 

کشورمان باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمدرضا 
ساکت، در حاشیه مراسم بدرقه کاروان تیم فوتبال 
سپاهان با اشــاره به میزبانی عربستان سعودی از 
رقابت های آسیایی اظهار داشت: ما از چندماه قبل، 
از فدراسیون فوتبال خواســتیم که برای میزبانی 
رقابت های آسیایی اقدام کنند اما سرانجام پس از 
کش و قوس های زیادی که بر سر این موضوع بود بر 
اساس مقرراتی که AFC تعیین کرد، یک کشور 
برای میزبانی مسابقات هر 5 گروه انتخاب شد که 

این کشور نیز عربستان سعودی بود.

وی بــا اشــاره بــه ســفر کاروان ســپاهان بــه 
ــه داد: محــل  ــم ادام ــن تی عربســتان و مقصــد ای
برگــزاری مســابقات گــروه باشــگاه فــوالد مبارکه 
ــه  ــت ک ــتان اس ــده عربس ــهر بَری ــپاهان ش س
ــه دارد؛  ــده فاصل ــا ج ــر ب ــدوداً 900 کیلومت ح
شــهری نســبتاً کوچک بــا حــدود 259 هــزار نفر 
جمعیــت اســت کــه شــرایط آن بــرای میزبانــی، 
ــروه  ــه از گ ــی ک ــروز نیســت و اطاعات ــدان ب چن
اولیــه باشــگاه کــه چنــد روز پیــش بــه این شــهر 
ــی از آن  ــیده حاک ــتمان رس ــه دس ــد ب ــزام ش اع
ــگاه  ــازی ورزش ــال بازس ــازه در ح ــه ت ــت ک اس
هســتند و مقدمــات کار مثــل رختکن هــا را 

فراهــم می کننــد.
مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه همه شرایط 
برای حضور تیم در شــهر مقصد فراهم شده است 
افزود: براساس سیاست گذاری های کادر فنی مدیر 

بین الملل باشــگاه و یکی از مربیان با نظر نویدکیا 
زودتر به عربستان اعزام شده و مقدمات کار را فراهم 
کرده اند؛ مشکاتی در زمینه اسکان و موراد دیگر 
داشتیم که خوشبختانه حل شد و تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان آماده آن اســت که با پرواز چارتر 
اختصاصی مســتقیم از فرودگاه اصفهان به محل 

مسابقات اعزام شود.
وی درباره شــرایط پرواز این تیم خاطرنشان کرد: 
پرواز به عربســتان حدود 3 ســاعت و نیم طول 
می کشــد و تیم نیز از فردا تمرینات اولیه خود را 
در زمین تمرینی که به این منظور در نظر گرفته 
شده اغاز می کند. متاسفانه حسن شوشتری را به 
دلیل آسیب دیدگی به همراه نخواهیم داشت اما 
خوشبختانه بقیه بچه ها در شرایط بسیار خوب خود 
هستند و همه امکانات و تشریفات الزم حتی را مازاد 

بر آنچه به نظر می رسد تدارک دیده شده است.

عضو هیئت مدیره هتل داران اصفهان:

برخی هتل ها به ورشکستگی رسیدند
مدیرعامل باشگاه سپاهان:

همه شرایط برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا فراهم است

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى تامین نیروى نگهبان 
مورد نیاز  اداره کل بهزیستى استان اصفهان  در سال 1401

آگهى مزایده عمومى اجاره یک باب مغازه تجارى و یک قطعه زمین بایر

    معاونت پشتیبانى و منابع انسانى  -  اداره کل بهزیستى استان اصفهان

ابوالقاسم خیابانى - شهردار انارك

  اداره کل بهزیستى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى تامین نیروى نگهبان مورد نیاز خود در ستاد بهزیستی و واحدهاي 
تابعه ادارات بهزیستی شهرستانهاي استان اصفهان را در سال 1401  مطابق قانون کار و مصوبه شوراى عالى حقوق و دستمزد از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تعداد نیروى مورد نیاز: 17 نفر نیروى نگهبان روزانه هر نیرو 8 ساعت کار و پرداخت مطابق قانون کار.

 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا روز پنج شنبه مورخ 1401/02/15 

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/17 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف:آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا دوم ، اداره کل بهزیستى استان ا صفهان و تلفن:36411391-9

شهردارى انارك در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره 18 مورخ 1400/10/20 و مصوبه شماره 22 مورخ 1400/11/13 نسبت به اجاره یک باب مغازه تجارى به متراژ 62 مترمربع 
واقع در میدان محله سراب و یک قطعه زمین بایر به متراژ 2000 مترمربع با بر 22 متر واقع در بلوار امام رضا (ع) جنب بلوار آرامستان به شرح مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

1- متقاضیان محترم بایستى 10 درصد از مبلغ اجاره کارشناسى یک ساله را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0105748167000 به نام شهردارى انارك واریز و فیش مربوطه را در 
پاکت (الف) و پیشنهاد قیمت خود را همراه با کلیه اسناد و مدارك مزایده (کپى کارت ملى و شناسنامه) در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- در صورت انصراف نفر اول سپرده وى ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم نیز سپرده واریزى وى ضبط و نفر سوم برنده مزایده خواهد شد.
3- کلیه هزینه هاى مربوط به نگهدارى مغازه و تجهیز و آماده سازى زمین بایر به عهده مستاجر مى باشد.

4- پیشنهاد دهندگان مى بایست پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 1401/2/4 به دبیرخانه محرمانه شهردارى انارك تحویل نمایند.
6- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 5- پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/2/5 بازگشایى و قرائت خواهد شد.  

8- عقد قرارداد به مدت سه سال شمسى مى باشد. 7- کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى و هزینه هاى دیگر به عهده برنده مزایده مى باشد.  
9- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت کشورى الزامیست.

سپرده شرکت در مزایدهاجاره بها کارشناسى (یک ماهه)موضوع مزایدهردیف

17/760/000 ریال14/800/000 ریالاجاره یک باب مغازه تجارى1

6/240/000 ریال5/200/000 ریالاجاره یک قطعه زمین بایر2

    نوبت دوم

شناسه: 1295853

شناسه: 1296522
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سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان 
و  اساسی  کاالهای  گفت:  اصفهان 
پرمصرف ماه رمضان در این استان تأمین 
شده و مشکلی در رفع نیازهای مردم 
برای خرید برنج، گوشت قرمز و مرغ، 
شکر و سایر اقالم وجود ندارد. حسین 
ایراندوست افزود: کاالهای اساسی به 
مقدار کافی در استان تزریق شده و مقادیر 
قابل توجهی شکر، برنج، روغن، گوشت 
مرغ و سایر اقالم اساسی با عنوان طرح 
ضیافت در حال توزیع است. وی ادامه 
داد: بیش از پنج هزار تن مرغ منجمد در 
استان آماده توزیع است و از نظر مرغ گرم 
و منجمد در بازار با فراوانی مواجه هستیم 
و گوشت منجمد گوساله و گوسفند هم 

به اندازه کافی در استان وجود دارد.
وی اضافه کرد: مباحث نظارتی هم 
همانند گذشته ادامه دارد و تیم های 
نظارتی از مجموعه جهاد کشاورزی، 
سازمان صمت، بازرسی اصناف و سایر 
دستگاه ها طرح نظارت بر قیمت ها انجام 
می دهند و شرایط بسیار خوبی در بازار 
حکم فرماست. سخنگوی ستاد تنظیم 
بازار استان اصفهان گفت: شهروندان 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف و 
گرانفروشی می توانند مراتب را از طریق 
تماس با سامانه ۱۲۴ گزارش را ارائه کنند 
و بازرسان بطور قطع با اینگونه تخلفات 

برخورد خواهند کرد.

شهرام امیری، در گفت و گو با ایرنا 
افزود: عمارت عالی قاپو، پُربازدیدترین 
اثر تاریخی در نوروز امسال در استان 
بود بطوریکه در مجموع حدود ۱۲۰ 

هزار گردشگر از آن بازدید کردند.
وی درباره اظهار نگرانی برخی از 
دوستداران میراث فرهنگی و مردم در 
زمینه ظرفیت تحمل این بنا با توجه 
به تعداد باالی گردشگران توضیح 
داد: نگرانی مردم در باره حفاظت از 
آثار تاریخی بجاست اما آنها نباید 
تصور کنند که چنین بنای شاخصی 
به حال خود رها شده و بدون رعایت 
اصول ایمنی و حفاظتی برای بازدید 

گردشگران باز است.
امیری با تاکید براینکه اداره کل میراث 
فرهنگی اصفهان نوروز امسال در کنار 
رونق گردشگری، مسائل حفاظتی 
آثار تاریخی از جمله عمارت عالی 
قاپو را نیز در نظر گرفت، اضافه کرد: 
تمهیدات الزم برای این موضوع در 
نظر گرفته شد که مهم ترین آن ها، 
افزایش ساعت بازدید از آثار تاریخی 
پُرمخاطب، توزیع زمان و تعداد بازدید 
در طول روز و استقرار نیروهای یگان 

حفاظت است.
وی با اشـاره به اینکه زمـان بازدید از 
عمارت عالـی قاپـو در نوروز امسـال 
بـرای جلوگیـری از ازدحام جمعیت 
افزایـش یافـت و از سـاعت ۲۰ بـه 
۲۴ تغییـر کـرد، اظهـار داشـت: بـا 
افزایـش دامنـه زمـان بازدیـد از این 
بنـای تاریخـی، گردشـگران فرصت 
بیشـتری بـرای بازدیـد داشـتند و 
از طرفـی بـا اسـتقرار چهـار ورودی 
بمنظور فـروش بلیت در محـل این 
عمـارت، ورود گردشـگران به داخل 
کاخ طبـق برنامـه زمانبنـدی انجام 

می شـد.
امیری، یکی دیگر از اقدامات انجام 
شده برای حفاظت از کاخ عالی قاپو 
در بازدیدهای نوروزی امسال را 
مسدود شدن طبقه های فوقانی و 
تاالر موسیقی آن عنوان کرد و گفت: 
در نوروز امسال فقط امکان بازدید 
تا طبقه سوم و ایوان کاخ فراهم شد 
زیرا احتمال وارد شدن آسیب به 

طبقه های فوقانی وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه بازدید از این 
عمارت تاریخی در برخی روزها 

به حدود ۱۵ هزار نفر هم رسید، 
خاطرنشان کرد: این بازدیدها از 
ساعت ۹ صبح تا ۲۴ شب و در فاصله 

زمانی ۱۵ ساعت انجام می شد.
مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره 
کل میراث فرهنگی اصفهان با اشاره 
به استقرار نیروهای یگان حفاظت و 
راهنمایان در کاخ عالی قاپو افزود: این 
افراد، گردشگران را در محل عمارت به 
گونه ای هدایت می کردند تا آسیبی به 

بنا وارد نشود.
وی با بیان اینکه ایوان کاخ عالی قاپو 
نیز کامالً استحکام بخشی شده است، 
تصریح کرد: این ایوان، چشم انداز 
خوبی به میدان امام دارد و با توجه به 
اینکه بسیاری از گردشگران عالقه مند 
به تماشای این میدان تاریخی بویژه 
حیات شبانه آن هستند از آن استقبال 

زیادی شد.
به گزارش ایرنا، کاخ عالی قاپو از 
زیباترین بناهای تاریخی برجا مانده 
از دوران صفویان و از مشهورترین آثار 
تاریخی اصفهان است. کاخ یا عمارت 
عالی قاپو در ضلع غربی میدان امام 
)نقش جهان( اصفهان و مقابل مسجد 

شیخ لطف اهلل قرار دارد.
ایـن عمـارت از نظـر معمـاری و 
کاربـرد هنرهـای تزیینـی در نـوع 
خود بی نظیـر اسـت. ایـن کاخ در ۶ 
طبقه بنا شـده و در دوران سـلطنت 
شـاه عبـاس اول صفـوی بعنـوان 
مقـر اداری و حکومتـی و همچنیـن 
بعنـوان ورودی دولتخانـه صفـوی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی 
مسووالن وزارت میراث فرهنگی، کاخ 

عالی قاپوی اصفهان در بین پنج اثر 
تاریخی پُربازدید در سفرهای نوروزی 

امسال در کشور قرار داشت.
حـدود هفت و نیـم میلیـون بازدید، 
نـوروز امسـال از آثـار تاریخـی و 
جاذبه هـای گردشـگری اسـتان 
اصفهـان صـورت گرفت که نسـبت 
به قبـل از شـیوع کرونا و نوروز سـال 
۹۸ حدود ۱۵ درصـد، افزایش یافت.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار 
بنا و اثر تاریخی که یکهزار و ۸۵۰ 
مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن 
به نام های میدان امام )نقش جهان(، 
کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و 
مسجد جامع و سه قنات به نام های 
»وزوان«،»مزدآباد« و »مون« به 
ثبت جهانی رسیده، کانون توجه 

گردشگران داخلی و خارجی است.

مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان مطرح کرد:

رعایت اصول حفاظتی از عالی قاپودربازدیدهای نوروزی
مدیر امور فرهنگـی و ارتباطـات اداره کل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهان گفت: اصـول حفاظتی 
در بازدید گردشـگران از عمـارت عالی قاپو در نوروز امسـال 
در نظـر گرفته شـد و بررسـی ها نشـان می دهد که آسـیبی 

به آن وارد نشـده است.
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سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان 
خبر داد:

تأمین کاالهای اساسی 
ماه رمضان

مدیرکل گمرکات اصفهان:

درآمد گمرکات استان اصفهان ۱۰۶ 
درصد افزایش یافت

مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: در راستای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی، 
درآمد گمرکات استان در سال گذشته ۱۰۶ درصد افزایش یافت. رسول 
کوهستانی پزوه، افزود: گمرکات استان در سال گذشته ۹ هزار و هفت 
میلیارد ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرد که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۱۰۶ درصد افزایش نشان می دهد.
وی اظهار داشت: سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۵۵۰ تُن کاال به ارزش ۶۴۷ 
میلیون و ۶۷۶ هزار دالر از طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص شد که از 

لحاظ وزن ۱۱ درصد و از حیث ارزش ۳۶ درصد افزایش داشت.
مدیرکل گمرکات اصفهان ادامه داد: سال گذشته میزان واردات از طریق 
گمرک اصفهان ۶۹ هزار تُن به ارزش ۴۳۰ میلیون و ۹۳۵ هزار دالر، گمرک 
اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه ۴۰ هزار تُن به ارزش ۱۹۹ میلیون و ۳۸۹ 
هزار دالر و گمرک اختصاصی ذوب آهن هفت هزار تُن به ارزش ۱۷ میلیون 
و ۳۵۳ هزار دالر بود.وی عمده کاالهای وارداتی گمرکات استان را شامل 
ماشین آالت خطوط تولید، اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای 
تولیدی برشمرد و اضافه کرد: سال گذشته ۱۸۵ میلیون دالر ماشین آالت و 
دستگاه های برقی، ۱۶۵ میلیون دالر ماشین آالت مکانیکی، ۶۲ میلیون دالر 
ُچدن و آهن و فوالد، ۴۸ میلیون دالر وسایط نقلیه )کامیون( و اجزا و قطعات 
خودرو و ۳۷ میلیون دالر مواد پالستیکی از طریق گمرکات استان اصفهان 
ترخیص شد. کوهستانی خاطرنشان کرد: چین با ۲۰۲ میلیون دالر، آلمان 
با ۱۰۷ میلیون دالر، ترکیه با ۱۰۲ میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۵۳ 
میلیون دالر و ایتالیا با ۴۹ میلیون دالر مبادی واردات کاال به مقصد گمرکات 
استان اصفهان بودند و مهمترین کشورهای صادرکننده کاال به مقصد گمرک 
اصفهان در سال گذشته محسوب می شدند. وی افزود: گمرکات اصفهان با 
ارائه بسته حمایت از تولید؛ پشتیبانی و مانع زادیی ها و افزایش فعاالن مجاز 
اقتصادی )AEO( از چهار شرکت )در سال ۹۸( به ۳۸ شرکت، تسهیالت 
متنوعی به آنها ارائه کرد. مدیرکل گمرکات اصفهان اظهار داشت: در 
واحدهای تولیدی استان پهناور اصفهان، با ایجاد ۳۸ باب انبار اختصاصی زیر 
نظر گمرک، هزینه  تخلیه، بارگیری، انبارداری، دموراژ و زمان ترخیص مواد 

اولیه واحدهای تولیدی به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

به مناسب ماه مبارک رمضان انجام گرفت:

اعزام یک هزار ُمبلغ از 
اصفهان به سراسر ایران

 اخبار اصفهان: رییس دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان گفت: یک هزار ُمبلغ خواهر و برادر از این 
استان به مناسبت ماه مبارک رمضان به اقصی نقاط 

کشور اعزام شدند.
حجت االسالم والمسلمین عبدالرسول احمدیان 
افزود: این دفتر با توجه به رسالت فرهنگی، تبلیغی و 
انقالبی خود برای تبلیغ دین ُمبین اسالم و گسترش 
معارف اسالمی در ماه مبارک رمضان با رویکرد جهاد 
تبیین، ُمبلغان را بصورت فردی و گروهی اعزام کرده 

است.
وی افزود: با توجه به ضرورت رونق محافل دینی 
در زمان کاهش همه گیری ویروس کرونا که در 

سال های گذشته با محدودیت های زیادی روبه رو 
بوده است، اعزام حداکثری ُمبلغان برای ماه مبارک 

رمضان برنامه ریزی شد.
حجت االسالم احمدیان افزود: در ابتدای شیوع 
ویروس کرونا، فعالیت های تبلیغی حضوری کاهش 
چشمگیری داشت و عمده فعالیت ها بصورت 
تبلیغ مجازی انجام شد و در سال بعد با گسترش 
واکسیناسیون و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 

تبلیغ حضوری افزایش یافت.
وی اضافه کرد: در سال جاری با مطلوب تر شدن 
شرایط و با تأکید بر دستورالعمل های بهداشتی، اعزام 

حضوری رشد بیشتری پیدا کرده است.

رییــس دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهــان 
ــا هــدف  تصریــح کــرد: در پایــان ســال گذشــته ب
ارتقــا ســطح علمــی و مهارتــی ُمبلغــان، سلســله 
نشســت های علمــی و تخصصــی تبلیــغ بــا 
ــوری و ۳۲  ــورت حض ــه بص ــت نهج البالغ محوری
عنــوان دوره و کارگاه بــا موضوعــات اعتقــادی، 
قــرآن و تفســیر، احــکام شــرعی، جامعه شناســی، 
ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــی و... بص روانشناس

حجت االسالم احمدیان گفت: پیوست رسانه ای 
برای تبلیغ ماه مبارک رمضان به مبلغان ابالغ شده که 
ضروریست امتداد رسانه ای فعالیت های تبلیغی حتی 

بعد از ماه مبارک رمضان نیز حفظ شود.

خبر روز

خبر اول
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پراید  اثر واژگونی  بر  نفر  از مصدومیت ۶  استان اصفهان  اورژانس  سخنگوی مرکز 
در محور کوهپایه خبر داد. عباس عابدی گفت: حادثه واژگونی پراید ابتدا به مرکز 
اورژانس استان اصفهان گزارش شد. این حادثه ۱۰ کیلومتر بعد از سجزی به سمت 

کوهپایه گزارش شد.
به گفته او ۶ نفر در این حادثه که شامل دو مرد ۳۷ و ۴۵ ساله، خانم ۳۲ ساله و سه 
کودک دو، پنج و ۹ ساله بودند مصدوم شدند. سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان 
می گویدخوشبختانه این حادثه فوتی نداشت و مصدومان این حادثه به بیمارستان آیت 

اهلل کاشانی منتقل شدند.

مسـوول کمیتـه آمـار و برنامه ریـزی سـتاد اجرایـی 
خدمات سـفر کاشـان گفـت: بیش از یـک میلیون 
و ۵۷۱ هـزار و ۱۹۲ گردشـگر در تعطیـات نـوروز 
از جاذبه هـا و اثرهـای تاریخـی، مذهبـی و طبیعـی 
ایـن شهرسـتان دیـدن کردنـد. علیرضا عبـداهلل زاده 
در گفت وگـو بـا خبرنـگاران با بیـان اینکـه ۴۸۵ از 
این گردشـگران خارجی بوده انـد، افزود: مجموعه 
جهانـی بـاغ تاریخـی فیـن بـا ۱۵۰ هـزار و ۵۵۸ نفر 
بازدیـد، رتبـه نخسـت جـذب گردشـگران را بیـن 
اثرهای تاریخی شهرسـتان کاشـان و استان اصفهان 

داراست.
وی اظهـار داشـت: از ۲۸ اسـفند ۱۴۰۰ تـا پایـان ۱۳ 

فروردیـن امسـال، خانه تاریخی طباطبایـی ۴۳ هزار 
و ۵۶۹ نفـر بازدیـد، خانـه تاریخـی بروجـردی ۴۱ 
هـزار و ۲۸۹ نفـر، مـوزه ملـی واقـع در بـاغ فیـن ۲۱ 
هـزار و ۹۶۲ نفر، حمام سـلطان امیراحمد ۱۵ هزارو 
۸۲۷ نفر و محوطه باسـتانی سـیلک ۱۰ هزار و ۷۳۸ 

نفـر بازدیـد را به خـود اختصـاص دادند.
بـه گفتـه وی، در ایـن بـازه زمانـی از جاذبه هـای 
تاریخـی، تفریحـی، مذهبی و مـوزه بخش مرکزی 
)کاشـان( بـا ۶ جاذبـه ۲۸۳ هـزار و ۹۴۳ نفـر، بخش 
نیاسـر بـا هفـت جاذبـه بیش از یـک میلیـون و ۲۰۰ 
نفـر، بخـش قمصر با سـه جاذبه افـزون بـر ۷۰ هزار 
نفـر و بخـش بـرزک بـا هشـت جاذبـه بیـش از ۱۳ 

هـزار نفـر بازدیـد کردند.
مذهبـی،  فرهنگـی،  سـبقه  دلیـل  بـه  کـه  کاشـان 
اعتقـادی و مردمان متدین از دیربـاز به دارالمؤمنین 
بـا  شهرسـتان های  زمـره  در  اسـت،  مشـهور 
و  مختلـف  حوزه هـای  در  متعـدد  ظرفیت هـای 
نـگاه ویـژه حاکمیـت به شـمار مـی رود. ایـن خطه 
بـا مسـاحت چهـار هـزار و ۳۹۲ کیلومتـر مترمربع و 
جمعیـت ۳۶۴ هـزار و ۴۸۲ نفـر بـر پایه سرشـماری 
سـال ۱۳۹۵، پرجمعیت تریـن شهرسـتان اصفهـان 
پس از مرکز این اسـتان و بیسـت و هشـتمین شـهر 

ایـران محسـوب می شـود. پرجمعیـت 
منطقـه عالم پرور کاشـان در فاصله نزدیـک به ۲۰۰ 

کیلومتری شـمال اصفهان، به عنوان نخستین تمدن 
یکجانشـینی و شهرنشینی به قدمت محوطه باستانی 
سـیلک با پیشـینه بیش از هفت هزار سـال به عنوان 
پایـگاه تاریخ تمدن بشـری درخشـان در حوزه های 
میراث فرهنگی و گردشـگری محسـوب می شـود 
و مجموعـه بـاغ جهانـی فیـن ایـن شهرسـتان نیـز تا 
پیـش از شـیوع ویروس کرونـا پربازدیدترین مکان 
تاریخـی و گردشـگری کشـور بـوده اسـت. افزون 
بـر یـک هـزار و ۷۰۰ اثـر بـا ارزش تاریخـی در 
شهرسـتان کاشـان شناسـایی شـده کـه ۳۲۵ مـورد 
از جملـه بیـش از ۱۰۰ خانـه تاریخـی تاکنـون در 

فهرسـت اثرهـای ملـی به ثبت رسـیده اسـت.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

۶ مصدوم بر اثر
واژگونی پراید در محور کوهپایه

مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان گفــت: 
ــه  ــارت ب ــب خس ــمیرم موج ــهر س ــن در ش ــش زمی ران
بخشــی از تاسیســات مخابراتــی و قطعــی تلفن ایــن منطقه 
شــد. منصــور شیشــه فــروش اظهــار داشــت: ایــن حادثــه 
در محــل ورودی شــهر ســمیرم محلــه قلعــه شــمال روی 

ــن شــده اســت. داده و موجــب گســیختگی زمی
ــش و فرونشســت خســارت  ــن ران ــر ای ــر اث ــزود: ب وی اف
ــی و  ــات مخابرات ــرق و تاسیس ــیم های ب ــه س ــده ای ب عم

ــت. ــده اس ــوری وارد ش ــاده عب ج
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان تصریــح 
کــرد: ۴۰۰ مشــترک محلــه قلعــه ســمیرم تلفنشــان قطــع 
ــا حضــور مســووالن  ــت بحــران ب اســت و جلســه مدیری
حــوزه آب و بــرق برگــزار شــد و بــرای حفاظــت از 
ــا  ــت ت ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــات چدن ــات از قطع تاسیس
ــزان تــاب آوری سیســتم های تاسیســاتی بیشــتر شــود. می

ــده  ــا ۲ روز آین ــن ت ــی تلف ــه قطع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــر طــرف می شــود افــزود: شــرکت گاز نیــز لولــه ۶ 
متــری گاز را بــرای اســتحکام بخشــی و رفــع خطــر ایمــن 
کــرده اســت و شــرکت مخابــرات بــرای رفــع خســارت 
ــا  ــت ت ــام داده اس ــای الزم را انج ــا، حفاری ه ــه کابل ه ب

بیشــتر ایمــن شــود.
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان با اشــاره 
ــن  ــش زمی ــی از ران ــارت ناش ــل خس ــه دلی ــه ب ــه اینک ب
و نیــز وزش بــاد بایــد پایه هــای شــبکه بــرق جابه جــا 
شــود، بیــان داشــت: شــبکه بــرق و انتقــال شــبکه بایــد بــه 
ســمت شــمال جــاده تغییــر مســیر یابــد و ۲۰ پایــه تیــر برق 

ــود. ــا ش جابه ج
خدمات رســان  دســتگاه های  از  کــرد:  اضافــه  وی 
خواســته شــده اســت کــه بــه دلیــل بافــت آهکــی منطقــه 
و فرونشســت زمیــن و رانــش پایش هــای مرتبــی را انجــام 
ــی و  ــرای زهکش ــی ب ــاص اقدامات ــور خ ــه ط ــد و ب دهن

ــد. ــاد کنن ــتحکام ایج ــوار اس دی
شیشــه فــروش تاکیــد کــرد: پــس از اجــرای مــوارد 
ایمنــی بایــد در ایــن مناطــق طــرح ترافیکــی، مســیر 
جایگزیــن تــردد و یــک اقــدام موقــت انجــام شــود اما در 
اقــدام بلنــد مــدت بایــد یــک طــرح مطالعاتــی بــا کمــک 
ــز شــورای ترافیــک  اســاتید دانشــگاهی، شــهرداری و نی

اجــرا شــود.
وی در ادامــه صحبت هــای خــود از بازدیــد محــل دفــن 
ــرای  ــبی ب ــکان مناس ــت: م ــر داد و گف ــمیرم خب ــه س زبال
ــن شهرســتان انتخــاب نشــده و ترانشــه  ــه در ای ــن زبال دف
ای در ســه کیلومتــری در جنــوب شهرســتان حفــر شــده 
اســت کــه درآن زباله هــا دفــن می شــود کــه بایــد تجزیــه 

ــر بهداشــتی انجــام شــود. زباله هــای بهداشــتی و غی
وی در پایــان گفــت: آخــر هفتــه در اســتان اصفهــان پیش 
ــاد  ــاد شــدید و تندب ــاران و تگــرگ، وزش ب ــاد، ب بینــی ب
ــده در مناطــق غــرب، شــمال و  ــارش پراکن لحظــه ای و ب

ارتفاعــات شــرقی پیــش بینــی شــده اســت.
شیشــه فــروش افــزود: همچنیــن هــوای ابــری و کاهــش 
ــی شــده اســت  ــش بین ــد در مناطــق شــرقی پی ــدان دی می
کــه مدیریــت بحــران بــا کلیــه تجهیــزات آمــاده خدمــت 

رســانی بــه مســافران تــا پایــان ایــام عیــد اســت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

رانش زمین موجب خسارت به تاسیسات مخابراتی سمیرم شد

یک عضو کمیسیون شوراها در مجلس: 

قیمت فرآورده های دامی و لبنیات تا پاییز کاهش می یابد  
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسامی گفت: با برنامه های 
لبنیات،  گوشت،  مانند  محصوالتی  قیمت  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  دولت  حمایتی 

سیب زمینی و پیاز تا اواسط پاییز کاهش می یابد.
حسین محمد صالحی در گفت وگو با ایسنا درباره چند برابر شدن قیمت برخی از کاالهای 
اساسی مانند گوشت، برنج و برخی از اقام کشاورزی، اظهار کرد: یکی از راهکارهای 
کاهش یا ثابت ماندن قیمت این کاالها این است که دولت به شکل تضمینی محصوالت 
اساسی که در سبد خریداران تفاوت قیمت زیادی ایجاد کرده را از دامداران و کشاورزان 
خریداری کند. اکنون وزارت جهاد کشاورزی اعام قیمت کرده و حتی محصوالتی را 
که جز محصوالت استراتژیک بودند و سال های قبل اعام قیمت نمی کرد، امسال اعام 

قیمت کرده است.
وی افزود: برای مثال چند سال متوالی کشاورزان مازاِد محصول سیب زمینی و پیاز خود 

را مجبور بودند معدوم کنند، اما امسال کشاورزان با تجربه ای که به دست آوردند این 
دو محصول را ِکشت نکردند که این امر سبب شد قیمت این دو محصول افزایش زیادی 
پیدا کند. اکنون با قیمت تضمینی که دولت برای محصول سیب زمینی اعام کرده است 
کشاورزان به دلیل امنیتی که در نتیجه خرید تضمینی ایجاد خواهد شد ترغیب می شوند که 
این محصوالت را کشت مجدد کنند که این امر سبب کاهش قیمت و اُفت تورم در چنین 

محصوالتی می شود.
نماینده مردم فریدن و چادگان در مجلس، گفت: وزارت کشاورزی چنین برنامه ریزی 
را برای خرید تضمینی محصوالت مختلف انجام داده که امیدواریم درباره محصوالت 

کشاورزی که با نیاز و غذای مردم مواجه است این مهم رخ دهد.
محمد صالحی درباره افزایش قیمت گوشت قرمز، تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی از 
نهاده های دامی مقداری به بازار تنش وارد کرد که در نتیجه گوشت قرمز هم با افزایش 

قیمت مواجه شد. معتقدم با آزاد شدن نهاده های دامی و وارد شدن این محصوالت توسط 
سرمایه گذارانی که حاضرند در این باره سرمایه گذاری کنند در صورتی که در واردات 
نهاده ها سخت گیری نشود بدون شک شاهد یک تعادل قیمت در بازار خواهیم بود. حذف 
ارز ترجیحی از نهاده ها سبب افزایش قیمت گوشت مرغ و گوسفند، شیر و لبنیات دیگر شد 
که با برنامه های حمایتی دولت قیمت چنین محصوالتی در تابستان و پاییز متعادل می شود.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر رسیدن 
قیمت مرغ به کیلویی ۸۰ هزار تومان، گفت: چنین گمانه زنی هایی از واقعیت به دور است و 
در عمل رخ نخواهد داد، همان طور که در دو ماه اخیر با برنامه های حمایتی دولت نرخ مرغ 
کاهش پیدا کرد. برای مثال کشت باالی ذرت و تولید علوفه باز هم قیمت گوشت مرغ و 
گوسفند را کاهش خواهد داد. معتقدم تا اواسط پاییز نه تنها در چنین محصوالتی افزایش 
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مسوول کمیته آمار ستاد خدمات سفر:

بیش ۱.۵ میلیون گردشگر از جاذبه های کاشان دیدن کردند

گزارش تصویری

نوروز ۱۴0۱ در نگارستان ایران؛ مسافران نوروزی در کویر ورزنه
تپه هـای ماسـه ای ورزنـه کـه در فاصلـه ۱۱۰ کیلومتـری اصفهـان قراردارد یکی از جاذبه های گردشـگری اسـتان اصفهان اسـت. طول این تلماسـه ها حـدود ۴۵ 

کیلومتـر و عـرض آنهـا ۱۰ کیلومتـر در نزدیـک ورزنـه می باشـد این طبیعت زیبای کویر نوروز امسـال میزبان بسـیاری از مسـافران نـوروزی بود.

زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا

گزارش

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـز داری شهرسـتان آران و بیـدگل گفـت: ضمانت حیات 
جوامـع انسـانی در گـرو حفاظـت از اکوسیسـتم و ذخیره هـای ژنتیکـی اسـت، بنابرایـن 

حفاظـت از اکوسیسـتم ها بـرای انسـان یـک ضـرورت حیاتـی اسـت.
سـید مجتبـی شـریفیان، در نشسـت روز جهانـی ذخایـر ژنتیکـی در کانون توسـعه فرهنگی 
کـودکان نوش آبـاد، اظهـار کرد: اکوسیسـتم، مجموعـه ای از عوامل زنده و غیرزنده اسـت 
کـه در تعامـل با همدیگر، یک سیسـتم زنده را بـه وجود آورده اند و اگر هـر یک از ارکان 

اکوسیسـتم آسـیب ببیند در کارکرد اکوسیسـتم اختال ایجاد می شـود.
وی افـزود: عناصـر زنـده و غیـر زنـده اکوسیسـتم بایـد به صـورت طبیعـی در کنـار هـم و 
زنـده کـه شـامل مجموعه هـای جانـوری، گیاهـی و  باشـند. عناصـر  بـا هـم  ارتبـاط  در 
میکروارگانیسـم ها هسـتند و هـر یـک از آنهـا نقـش سـازنده در اکوسیسـتم ایفـا می کننـد.

بـه گـزارش ایسـنا، رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـز داری شهرسـتان آران و بیـدگل، 
تصریـح کـرد: گیاهان با تنوع زیسـتی خـود حداکثر کارایـی از محیط را دارا هسـتند. تنوع 
زیسـتی عبـارت اسـت از مجموعـه متنوعـی از موجـودات زنـده کـه قابلیت هـای متفاوتـی 
در اکوسیسـتم دارنـد و ایـن قابلیت هـای متفـاوت منجـر بـه نقش آفرینـی متفـاوت آن ها در 

اکوسیسـتم شده اسـت.
مدیریـت  اصـول  مهم تریـن  از  یکـی  زیسـتی  تنـوع  از  حفاظـت  کـرد:  تاکیـد  شـریفیان 
اکوسیسـتم ها اسـت، زیـرا هـر موجـود زنـده در اکوسیسـتم به عنـوان یـک نقش آفریـن در 
اکوسیسـتم قلمـداد می شـود و بسـیاری از گونه هـا هسـتند کـه نقش آفرینـی آن هـا منحصر 

به خودشـان اسـت.
جهـان،  نیمه خشـک  و  خشـک  مناطـق  اکوسیسـتم های  مهم تریـن  از  یکـی  گفـت:  وی 
اکوسیسـتم های بیابانـی اسـت که بـا وجود اینکه حیـات در آن هـا جریان دارد، اما پتانسـیل 
تولیـد آن هـا پایین اسـت و این موضوع منجر به شـکنندگی این اکوسیسـتم ها شـده اسـت و 
هـر نـوع تغییراتـی کـه در ایـن اکوسیسـتم ها اتفـاق بیفتد ممکن اسـت منجر به یـک بحران 

طبیعی شـود.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـز داری شهرسـتان آران و بیـدگل، تصریـح کـرد: یکـی 
از بحران هـای طبیعـی کـه در مناطـق بیابانـی اتفـاق می افتـد بحـران بیابان زایـی اسـت کـه 
پتانسـیل اکوسیسـتم ها را کاهـش داده و تخریـب تنـوع زیسـتی اعـم از جانـوری و گیاهـی 

را بـه دنبـال دارد.
شـریفیان گفـت: شهرسـتان آران و بیـدگل یکـی از مهم تریـن قلمروهـای اکوسیسـتم های 
بیابانـی اسـت کـه از تنـوع زیسـتی برخـوردار اسـت. رویـش گیاهـان شـور روی مثـل تاغ، 
هالوتامنـوس کـه مقاوم به شـوری هسـتند و گیاهـان ماسـه روی، مثل اسـکنبیل، دم گاوی، 
انـواع سـوف پابلنـد و پـا کوتـاه در نتیجـه رسـیدن بـه یک تعـادل بلندمـدت در طـول زمان 

بوده اسـت.
وی گفـت: گونه هایـی کـه در مناطـق بیابانـی مسـتقر شـده اند در طـول زمـان بـا شـرایط 
اکوسیسـتم تطابـق حاصـل کرده انـد و توانسـته اند در داخـل اکوسیسـتم نقش آفرینی کنند، 
بنابرایـن حفاظـت از تنـوع زیسـتی بـرای تأمیـن حیـات اکوسیسـتم و جهـت تأمیـن جوامع 

انسـانی ضروری اسـت.
شـریفیان بـا اشـاره بـه گونه هـای بومی افزود: توسـعه و کاشـت گیاهـان اِشـنان، دم گاوی و 
گزهـای شـمال نوش آباد، ابوزیدآباد و سـفید شـهر کـه تولید نبکاهای زیبایـی کرده اند هر 

کـدام می توانـد حکم یک منطقه گردشـگری را داشـته باشـد.
همچنیـن کارشـناس آمـوزش و ترویج اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری کاشـان گفت: این 
شهرسـتان حـدود ۴۰۰ گونـه گیاهـی دارد کـه از نظـر تنوع زیسـتی و ذخیـره ژنتیکی عالی 

اسـت کـه نمونه آن، »آویشـن ویشـنگ بـرزک«، »زرین گیاه«، »باریجه« و آویشـن اسـت.
علـی خالوئـی نوش آبـادی اظهـار کرد: دشـت بـزرگ کاشـان، زیسـتگاه قابل قبولـی برای 
پرنـدگان، پسـتانداران و گیاهـان اسـت کـه وجـود کوچک تریـن پرنـده خاورمیانـه، گـواه 
ایـن مدعاسـت. گربـه پاالس، گربه شـنی، روبـاه شـنی، کاراکال در رده حیوانـات و هوبره 
کـه پرنـده در معـرض خطـر نابودی اسـت، ذخایر ژنتیکی ارزشـمند دشـت کاشـان اسـت.
 وی افزود: تغییرات اقلیمی متأسـفانه ذخائر ژنتیکی دشـت کاشـان را به مخاطره می اندازد. 
کمبـود بـاران، تغییـر بـارش بـرف بـه بـاران، تغییـرات زمانـی بارشـها از زمسـتان بـه بهـار و 
تغییـرات مکانـی از دشـت بـه کوهسـتان، خطرهـای بزرگـی اسـت کـه ذخائـر ژنتیکـی را 

تهدیـد می کنـد.
ایـن پژوهشـگر حـوزه منابـع طبیعـی، تصریـح کـرد: برخـی عوامل انسـانی ماننـد کوچک 
شـدن مراتـع، رشـد صنعـت، سـاخت جاده هـا، رشـد کشـاورزی و گازهـای گلخانـه ای، 

عوامـل عمـده ای هسـتند کـه تغییـرات ذخائـر ژنتیکـی را شـتاب می بخشـد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل:
تغییر اقلیم و عوامل انسانی

ذخائر ژنتیکی را به مخاطره می اندازد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان آران و بیدگل از اهدای نشان درجه 
چهار هنری به فاطمه حمامی، بانوی توان یاب سفیدشهری خبر داد.

سعید ضابطی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فاطمه حمامی معلول نیست، بلکه 
هنرمندی است که با وجود معلولیت ۸۵ درصدی، نقاش و شاعر هم است و درس 

»خواستن، توانستن است« را به همه ما آموخته است.
وی افــزود: ایــن بانــوی توان یــاب، بــا شــعر و نقاشــی هایش، مــرز نگاه هــای 
ــا هنــرش همــه را وادار کــرده کــه  ــه معلــوالن جامعــه را شکســت و ب ــز ب ترحم آمی
خیلی هــا بــه توانمندی هــای او غبطــه می خورنــد و امــروز مثــل بســیاری از معلــوالن 

جامعــه مایــه فخــر ایــران زمیــن اســت.
رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامی شهرسـتان آران و بیدگل، تصریح کرد: فاطمه 
حمامـی، بـدون قـدرت تکلـم، فریاد عـزت و سـرافرازی بانـوی ایرانی را به فراسـوی 
مرزهـا کشـانده اسـت. زبـان او، هنر اوسـت که دنیای بـزرگ همت او را بـه رخ همه 

می کشـد و تمام مشـقت های معلولیت را به سـخره گرفته اسـت.
به  سالن  این  گفت:  سفیدشهر،  در  معجزه  نگارخانه  گشایش  به  اشاره  با  ضابطی 
جهت حمایت و رفاه حال این هنرمند مساحت ۱۵۰ متر مربع ساخته شده و مجهز به 

دیوارکوب و نورپردازی است که قابلیت ۱۵۰ تابلو را دارد.
وی افزود: بنا به درخواست استاد فرشچیان از سه مرحله اولیه، میانی و پایانی فعالیت 
فاطمه حمامی، فیلمی تهیه و به حضور استاد فرشچیان ارسال شد که با مشاهده هنر 
این توان یاب، به رسم سپاس، کتاب مجموعه آثار خود را به نگارخانه معجزه تقدیم 

خواهد کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامی شهرسـتان آران و بیدگل، تصریح کرد: هزینه 
برای هنر، هزینه نیسـت، بلکه سـرمایه گذاری اسـت و کشـف و هدایت اسـتعدادهای 
هنـری و زمینه سـازی بـرای بـروز و پیشـرفت این اسـتعدادها از اهـداف و وظایف این 

است. اداره 
ضابطـی، خاطرنشـان کـرد: فاطمـه حمامـی متولـد ۱۳۶۷ اسـت کـه پس از شناسـایی 
اسـتعداد هنـری او در مدرسـه بـا حمایـت خواهـر دوقلـو و مـادر خود توانسـته اسـت 
دوره ابتدایی را پشـت سـر گذاشـته و عاوه بر خلق آثار نقاشـی، تا کنون کتاب های 
»خیلـی دوسـت دارم خـدا«، »گاهی اگر بـاران ببارد« و »قدم زدن با رنگ ها« را منتشـر 

کرده اسـت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران و بیدگل:

اهدای نشان درجه چهار هنر
به بانوی توان یاب سفیدشهری
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Talks in Vienna over reviving 
the 2015 Iran nuclear deal have 
come to a standstill due to the 
Biden administration’s inability 
to make tough political deci-
sions. 
After a week of diplomatic 
blame-game between Russia 
and the West over who’s throw-
ing a wrench into the Vienna 
talks, prospects for the immi-
nent conclusion of the talks 
have become bleak due to Biden 
dithering over the last remaining 
issues.  
After the war in Ukraine broke 
out, the European negotiators 
in Vienna accused Russia of 
preventing the conclusion of the 
talks for fears that the possible 
resumption of Iran’s oil exports 

would make it easy to drive Rus-
sian oil and gas out of European 
markets.
Russia categorically rejected 
the accusation and, together 
with Iran, pointed the finger of 
the blame on Washington for 
refraining from making political 
decisions required for conclud-
ing the talks. 
Iran says it has made all the 
tough decisions that are nec-
essary for advancing the talks. 
Over the course of the talks, Iran 
provided innovative solutions to 
a number of thorny issues such 
as guarantees and verification 
measures. But the U.S. kept 
refusing the proposals all while 
refraining from coming up with 
innovative solutions.

In a phone conversation with 
United Nations Secretary Gen-
eral Antonio Guterres, Iranian 
Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian addressed the latest 
developments concerning the 
negotiations in Vienna. He told 
the world’s top diplomat that the 
U.S. needs to take action to help 
conclude the talks. 
While Iran says a deal in Vien-
na is imminent, the U.S. keeps 
dampening hopes for a deal. 
Amir Abdollahian told Guterres 
that the negotiations are about 
to result in a deal. “We are close 
to an agreement in the negotia-
tions and we have conveyed our 
proposals on the remaining is-
sues through the European Un-
ion’s top negotiator to the U.S. 

side, and the ball is now in the 
U.S. court,” he said.
Guterres also described the im-
portant negotiations in Vienna 
as significant and expressed 
hope that the parties to the talks 
will reach an agreement as soon 
as possible.
The U.S., however, has a differ-
ent assessment of the current 
state of play in Vienna. U.S. spe-
cial envoy for Iran Robert Malley 
told CNN’s Becky Anderson in 
Doha last week that a nuclear 
deal “is not around the corner 
and is not inevitable” due to 
outstanding issues that “matter 
deeply” to parties involved in the 
talks, one of which is Tehran’s 
demands regarding the elite 
Islamic Revolutionary Guard 
Corps (IRGC).
Iran has demanded that the U.S. 
remove the IRGC from its so-
called Foreign Terrorist Organi-
zations (FTO) because, many in 
Iran and beyond, believe that the 
Trump administration’s decision 
to designate the IRGC as an FTO 
was mainly driven by a political 
motive to make it harder, if not 
impossible, for any future ad-
ministration to revive the 2015 
nuclear deal, officially known as 
the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
The FTO designation has taken 
a center stage at the talks be-
cause of a number of reasons. 

First, many believe that the 
designation is politically moti-
vated and is designed to pre-
vent Iran from fully benefitting 
from any relief from sanctions. 
Second, it could be used by the 
U.S. to escalate military ten-
sions in the region. 
Mohammad Marandi, a profes-
sor at the University of Tehran, 
said the designation matters be-
cause it gives the U.S. a pretext 
to militarily target the group, 
according to CNN. 
“When the United States and 
Iran both have a presence [in 
the Persian Gulf] and the two 
sides consider the other navy to 
be a terrorist organization, then 
are no lines for communication, 
and that could create major 
problems,” he said.
The designation also signifies 
the internal weakness of the Bid-
en administration which fears 
the political fallout of removing 
the IRGC from the FTO list. But 
this has nothing to do with Iran. 
It is Biden’s problem, not Iran’s. 
Iran has done its part and is 
ready to conclude the talks if the 
U.S. shows seriousness. The 
Biden administration has been 
accused of trying to link the Vi-
enna talks to developments in 
the region, a move that would 
almost certainly complicate the 
talks and further postpone their 
conclusion.

Some 1,830,000 people visited Isfa-
han’s Zayandehrud, a once fast-flow-
ing river that runs through the ancient 
Iranian city, during the two-week New 
Year (Noruz) holidays (March 21-April 
2), the provincial tourism chief said on 
Monday. 
Furthermore, 6.5 million tourists and 
travelers visited other historical sites 
and natural sights of Isfahan province, 
Alireza Izadi explained on Sunday. “This 

year, after two years of slow growth in 
the tourism sector due to the outbreak 
of coronavirus, we witnessed crowds 
of Noruz trippers flocking to historic 
monuments and tourist attractions of 
the city,” the official added.  Soaked in 
a rich history and culture, Isfahan was 
once a crossroads of international trade 
and diplomacy in Iran. Now, it is one of 
Iran’s top tourist destinations for good 
reasons. The ancient city is filled with 

many architectural wonders such as 
unmatched Islamic buildings, bazaars, 
museums, Persian gardens, and tree-
lined boulevards. It’s a city for walking, 
getting lost in its mazing bazaars, doz-
ing in beautiful gardens, and meeting 
people.
The city has long been nicknamed as 
Nesf-e-Jahan which is translated into 
“half the world”; meaning seeing it is 
relevant to seeing the whole world. In 

its heyday, it was also one of the largest 
cities in the region with a population of 
nearly one million. Isfahan is renowned 
not only for the abundance of great his-
torical bridges but also for its ‘life-giving 
river’, the Zayandehrud, which has long 
bestowed the city an original beauty and 
fertility. The cool blue tiles of Isfahan’s 
Islamic buildings, and the city’s majes-
tic bridges, contrast perfectly with the 
encircling hot, dry Iranian countryside.

Lack of American political decision has brought Vienna talks to a halt

Iran registers highest 
production growth 
among world’s top 
steelmakers: WSA
Iran’s crude steel production in-
creased by 11.8 percent in the 
first two months of 2022 when the 
production by the world’s top 64 
steelmakers declined by 5.5 per-
cent, according to the World Steel 
Association (WSA)’s latest report.
Iran was ranked first among the 
world’s top steel producers in 
terms of production growth, fol-
lowed by India, Germany, Russia, 
and the United States, IRNA re-
ported, citing the Iranian Mines 
and Mining Industries Develop-
ment and Renovation Organization 
(IMIDRO).
Based on the report, Iran produced 
5.3 million tons of crude steel dur-
ing the mentioned two months.
According to IMIDRO’s estima-
tions, the country’s crude steel 
production in February stood at 
2.5 million tons which was also 
3.7 percent higher than the same 
month in 2021.
Meanwhile, WSA stated that crude 
steel production by the world’s top 
64 producers fell 5.5 percent to 
stand at 299.4 billion tons in the 
first two months of 2022.
During the mentioned period, Chi-
na’s production declined by 10 
percent, Brazil experienced nega-
tive growth of 5.8 percent, Turkey’s 
output declined by 5.7 percent, 
South Korea registered a negative 
2.6 percent growth and Japan a 
negative 2.4 percent rise in steel 
production.
China, the world’s largest steel pro-
ducer, produced 158 million tons 
of steel in the first two months of 
2022, while the U.S. steel produc-
tion reached 13.4 million tons, and 
Japan produced 15.1 million tons, 
India 20.9 million tons, South Ko-
rea 11.2 million tons, Germany 6.5 
million tons, Turkey 6.1 million 
tons, Brazil 5.6 million tons and 
Russia produced 12.4 million tons 
of crude steel. According to the 
World Steel Association, similar to 
the past two years, Iran has main-
tained its 10th place among the 
world’s top steel producers, after 
countries like China, India, Japan, 
and Russia. The Iranian Steel in-
dustry has been constantly devel-
oping over the past years against 
all the pressures and obstacles 
created by external factors like the 
U.S. sanctions and the coronavirus 
outbreak that has severely affected 
the performance of the world’s top 
producers.

---------------------------------------------------------

Millions of Iranians 
choose Mazandaran 
for Noruz vacations
Domestic vacationers made almost 
14 million overnight stays in the 
northern province of Mazandaran 
during the two-week Noruz holi-
days (started March 21), the pro-
vincial tourism chief has said.   
A total of 13,943,937 Noruz trip-
pers made overnight stays during 
the holidays at authorized accom-
modation centers such as hotels, 
motels, tourist complexes, guest 
houses, and eco-lodge unites, 
IRNA quoted Mehdi Izadi as saying 
on Sunday. 
Some 3.9 million visitors also 
toured the province’s tourist at-
tractions, historical sites, and nat-
ural sights during the mentioned 
period, the official added. 
Sandwiched between the towering 
Alborz mountain range and the 
Caspian Sea, Mazandaran has a 
rich yet turbulent history. An early 
civilization flourished at the begin-
ning of the first millennium BC in 
Mazandaran (Tabarestan).
Its insecure eastern and southeast-
ern borders were crossed by Mon-
gol invaders in the 13th and 14th 
centuries. Cossacks attacked the 
region in 1668 but were repulsed. 
It was ceded to the Russian Empire 
by a treaty in 1723, but the Rus-
sians were never secure in their 
occupation. The area was restored 
to Iran under the Qajar dynasty.

Study sheds new light 
on ancient cemetery 
in southeast Iran 
A study conducted by a team of 
Iranian archaeologists has re-
vealed new clues on the ancient 
Damb-Kuh cemetery in the 
Makran region, southeastern 
Sistan-Baluchestan province. 
Entitled “Architecture of burials 
in the 3rd century BC at Damb-
Kuh, Sistan-Baluchestan”, the 
research investigates bonds 
between the historical site and 
Indus Valley Civilization as 
well as the southern Persian 
Gulf states, ILNA quoted Ira-
nian archaeologist and scholar 
Morteza Hesari as saying on 
Saturday. 
There are many cultural sim-
ilarities between these three 
areas, especially in the third 
millennium BC, one of which 
is the traditions of burying 
the dead, an indication of the 
cultural identity of the region, 
Hesari said. 
Burials and the traditions and 
customs associated with them 
have been part of human cul-
ture since ancient times, and 
there are many similarities be-
tween different cultures in this 
area, he explained. 
Damb-Kuh is one of the vast-
est cemeteries discovered in 
southwest Iran, containing 
relics dating to the 3rd millen-
nium BC to the Islamic era, he 
mentioned. 
“According to research con-
ducted in this cemetery, burials 
can be found from two distinct 
periods: the third millennium 
BC and the Parthian period, 
though a few burials from the 
second millennium and the 
Achaemenid period are also 
found.”
Burials at this site are different 
in shape and size, and their size 
probably reflected the status of 
the deceased, with a higher so-
cial status, graves were made 
bigger, he said. 
As a result, Damb-Kuh is not an 
ordinary cemetery but a place 
where social pride, class differ-
ences, and architectural skills 
were displayed, he concluded. 
Having nearly all kinds of his-
torical tombs such as tomb 
towers, and rack-hewn tombs, 
Iran is heaven for cemetery 
enthusiasts and grave hunters; 
individuals who have a passion 
for and enjoyment of ceme-
teries, epitaphs, gravestone 
rubbing, photography, art, and 
history of famous deaths.
Over the past couple of dec-
ades, countless archaeological 
surveys have been yielding an-
cient tombs, cemeteries many 
of which bear fresh evidence 
of ancient burial rituals and 
entombed objects dedicated to 
the afterlife.
The collective province -- Sis-
tan in the north and Baluch-
estan in the south -- accounts 
for one of the driest regions of 
Iran with a slight increase in 
rainfall from east to west, and 
an obvious rise in humidity in 
the coastal regions. In ancient 
times, the region was a cross-
word of the Indus Valley and 
the Babylonian civilizations.
The province possesses spe-
cial significance because of be-
ing located in a strategic transit 
location, especially Chabahar 
which is the only ocean port 
in Iran and the best and easi-
est access route of the middle 
Asian countries to free waters.
The vast province is home to 
several distinctive archaeologi-
cal sites and natural attractions, 
including two UNESCO World 
Heritage sites, namely Shahr-e-
Soukhteh (Burnt City) and Lut 
desert.

The value of export from Bushehr province, in the 
southwest of Iran, rose 67 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 20), from its 
preceding year, a provincial official announced.

Behrouz Qarehbeygi, the director-general of the 
province’s customs department, put the value of ex-
port from the province at $10.136 billion in the past 
year. He put the weight of exported commodities, in-
cluding gas condensate, at 25.78 million tons, with 
six percent growth year on year.
The official further announced that 25.506 million 
tons of non-oil goods, excluding gas condensate, 
worth $9.9 billion were exported from Bushehr prov-
ince in the previous year, showing 73 percent and 
six percent annual rise in terms of value and weight, 
respectively. He named petrochemical products, 
gas condensate, minerals, fisheries, and vegetables 
as the main exported items, and China, the United 
Arab Emirates (UAE), India, Pakistan, Turkey, South 
Africa, Nigeria, Brazil, Mozambique and Qatar as the 
major export destinations of the province’s products 
in the past year.

As previously announced by the head of Islamic Re-
public of Iran’s Customs Administration (IRICA), the 
value of Iran’s non-oil trade rose 38 percent in the 
past Iranian calendar year 1400, as compared to its 
previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s non-oil trade at 
162 million tons worth $100 billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million tons of non-
oil products worth $48 billion in the previous year, 
which was $14 billion (41 percent) more than the 
figure for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 1400 was 
reached while the toughest sanctions were imposed 
on Iran, but thanks to God and the efforts of entre-
preneurs, producers and the cooperation of foreign 
trade-related organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was unprecedented 
in recent decades, the official underlined.

Annual export from Bushehr province rises 67%

Over 1.8m visits to Zayandehrud recorded in Noruz

 Iran’s industry, mining and trade min-
ister said, “According to the plan, we 
are looking to achieve 12.5 percent 
growth in the industry sector and 10 
percent growth in in mining and trade 

sectors in the current Iranian calendar 
year 1401 (began on March 21).”
All directors of Industry, Mining and 
Trade Ministry in any part of the coun-
try are responsible for their field of 

work in matters related to business 
and must actively and consistently 
seek to remove barriers to production 
and trade, Reza Fatemi-Amin further 
reiterated.
In providing infrastructure related to 
industry, mining and trade, all possi-
ble capacities must be activated and it 
is necessary to continuously monitor 
the status of industrial units, he add-
ed.
In late March, the minister had an-
nounced that the regional planning 
for the industry and trade sectors of 
the country is prepared by his minis-
try in accordance with the capacities 
of each province and to prevent the 
concentration of industrial units in 
one region.
Since the concentration of different 
industries in some provinces of the 
country has become problematic, so 
the regional planning for industry and 

trade has been developed by this min-
istry to create and launch industrial 
units in accordance with the needs of 
each region and province, he reiterat-
ed.
According to this planning, the in-
dustrial and commercial capacities 
of each province are identified and 
in accordance with those capacities, 
industrial units are created in that 
region, so that in addition to job cre-
ation, the concentration of industrial 
and commercial units not related to 
the mentioned region is prevented, 
the minister added.
By identifying the capacities of each 
province in the industry and trade 
sector, investors appropriate to that 
industry are encouraged to invest in 
that region and province, Fatemi-Amin 
noted.

Annual growth of 12.5% in industry, 10% in mining, trade targeted
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Ali Bahadori Jahromi, spokesman for 
the Iranian government, has reacted to 
the U.S. move to bar a renowned Irani-
an singer from entering the U.S. despite 
having a valid visa from an American con-
sulate. He said the move, coupled with 
the recent American sanctions imposed 
on Iran, showed that the U.S. is pursuing 
hostile policies toward the Iranian people 
in all circumstances. 

“The US government, which has a clear 
record of breaches of international law 
and human rights standards, simultane-
ously with the claim of goodness; by im-
posing new sanctions and preventing an 
Iranian singer from entering under false 
pretenses, it has once again shown that 
it is hostile to the ‘people’ of Iran in all 
circumstances,” the spokesman said on 
Twitter. 

U.S. shows 
once again it 
is enemy of 
Iranian peo-
ple: govern-
ment

Average daily gas-
oline consumption 
rises 27% during 
new year holidays

The average daily gasoline 
consumption in Iran increased 
27 percent during the Irani-
an new year holidays (March 
16-April 1) as pandemic-re-
lated restrictions eased and 
traffic rose, the head of the 
National Iranian Oil Products 
Distribution Company (NIOP-
DC) stated.
According to Keramat 
Veis-Karami, average daily 
gasoline consumption in the 
country reached 112 million 
liters during the mentioned 17 
days, while the figure stood at 
88 million liters in the previous 
year’s same period, Tasnim 
news agency reported on Sun-
day.
The official noted that despite 
the significant increase in 
consumption, gasoline supply 
was carried out smooth and 
uninterrupted.
In late March, Veis-Karami had 
put the average daily gasoline 
consumption in the country at 
113 million liters.
Having a production capacity 
of nearly 120 million liters per 
day of gasoline, Iran currently 
has also the capacity to store 
three billion liters of the stra-
tegic fuel.
Although the Islamic Repub-
lic is currently self-sufficient 
in gasoline production, fluc-
tuations in consumption at 
different periods through the 
year have led to the creation 
of storage facilities across the 
country to manage the sus-
tainable supply and distribu-
tion of gasoline.
These tanks will help the coun-
try’s refineries continue oper-
ating at full capacity if on cer-
tain days of the year (such as 
the Nowruz holidays) gasoline 
consumption rises significant-
ly, and also prevent any inter-
ruption in the supply of the 
fuel if consumption increases 
drastically.
In this regard, the capacity of 
the country’s gasoline stor-
age facilities has increased 
in recent years, so much so 
that according to the National 
Iranian Oil Products Refining 
and Distribution Company, the 
volume of gasoline storage 
has increased from 1.8 billion 
liters to more than three billion 
liters.
According to the former 
NIORDC Managing Director 
Alireza Sadeq-Abadi, Iran is 
currently the biggest produc-
er and exporter of gasoline in 
West Asia.
The country has achieved this 
success despite the external 
pressures and hurdles im-
posed by the U.S. sanctions 
on its oil industry.
The significant increase in the 
country’s gasoline production 
and exports came despite the 
fact that nearly two years ago 
Iran was an importer of the 
strategic product, shipping 
in 17 million liters per day of 
gasoline.

Heart-Healthy Foods 
By: PARISA JAMADISource: https://www.verywellhealth.com/heart-healthy-superfoods-89633

Following a healthy diet is a recom-
mended way to prevent heart disease 
and there appears to be growing con-
sensus on what a heart-healthy diet 
looks like. In addition to these basics, 
certain foods are being explored for 
their potential cardiovascular benefits. 
While much of the research is in the 
earliest stages, these foods can add 
variety to a plant-based diet. Here’s the 
lowdown on 12 foods, with some deli-
cious ways to prepare them. 
Tomato 
Tomatoes may help fend off cardiovas-
cular diseases, according to a study 
published in Atherosclerosis. In a re-
view of previously published studies, 
scientists concluded that increasing 
intake of tomato products has positive 
effects on LDL cholesterol (often called 
“bad” cholesterol) and endothelial cell 
function (the cells in the inner lining of 
blood vessels). 
The researchers also found that sup-
plementation with the tomato-antioxi-
dant lycopene reduced systolic blood 
pressure (the top number in a blood 
pressure reading). 
Flaxseed 
Eating flaxseed may help reduce your 
blood pressure, according to a re-
search study.1 Researchers examined 
the effects of a diet supplemented with 
foods containing either 30 grams of 
ground flaxseed or 30 grams of whole 
wheat in people with periphery artery 
disease. At the study’s end, the re-
searchers found that flaxseed lowered 

total cholesterol and LDL cholesterol 
levels, and had additional LDL-lower-
ing effects in people taking medica-
tions. 
Rich in fiber and heart-healthy 
omega-3 fatty acids, flax-
seed has been shown 
to benefit people with 
diabetes, menopau-
sal symptoms, and 
high blood pres-
sure in previous 
studies. 
Try grinding flax-
seed (in a coffee 
grinder, for in-
stance) before adding 
it to cereals, smoothies, 
and other foods.  
Oats 
A substance found in oats 
may help keep your cholesterol 
in check, a research review suggests. 
Researchers reviewed 58 previously 
published studies on oat beta-glucan 
on cholesterol and cardiovascular 
risk reduction and found that a dose 
of three to five grams per day of oat 
beta-glucan significantly lowered LDL 
cholesterol, non-HDL cholesterol, and 
apoB (said to be a predictor of cardio-
vascular disease risk).2 
Chocolate 
In past research, cocoa extract has 
been found to boost defense against 
heart disease, keep cholesterol in 
check, and prevent blood vessel dam-
age in people with diabetes, due to 

the flavonoid content. Several studies 
suggest that consuming chocolate 
may lower your risk of cardiovascular 

disease. 
It should also be noted 

that the ben-

e fi t s a r e 
tied to the per-
centage of ca- cao content, 
so the darker the chocolate (at 
least 60 percent cacao), the greater the 
potential benefit. 
In a research review published in Heart 
in 2018, for instance, researchers ana-
lyzed 23 studies (including a total of 
405,304 participants) and concluded 
that chocolate consumption of less 
than 100 grams (the size of a typical 
chocolate bar) per week may be as-

sociated with a reduced risk of car-
diovascular disease. They noted that 
greater intake may negate any health 

benefits of chocolate and result in ad-
verse effects due to the high 

sugar intake. 
Chia Seeds
High in fiber, chia 

seeds serve as a 
rich source of al-
pha-linolenic acid 
(a type of omega-3 
fatty acid shown 
to fight inflam-

mation). What’s 
more, preliminary 
research suggests 

that chia seeds may 
help keep your choles-

terol in check and decrease 
risk factors for cardiovascular 

disease. 
Many proponents claim that adding 

chia seeds to your diet can enhance 
your health by increasing energy, 
boosting mood, regulating blood sug-
ar, and preserving bone health. How-
ever, there’s little evidence to support 
any of these health claims. 
Although chia seeds are also widely 
touted as a natural weight loss aid, 
evidence for chia’s weight-loss-pro-
moting effects is weak. In fact, the 
existing research shows that chia may 
have no effect on body weight at all. 
Still, adding chia seeds to your diet can 
increase your fiber intake. 
Pomegranate 

In recent years, pomegranate juice 
has gained recognition for its possi-
bly heart-health-boosting benefits. For 
instance, a research review published 
in Pharmacological Research in 2017 
examined the effect of pomegranate 
juice on blood pressure and found that 
pomegranate juice reduced systolic 
blood pressure (the top number in 
blood pressure reading).3 
Another study, however, found that a 
daily drink of 500 mL of pomegranate 
juice reduced blood pressure in people 
with metabolic syndrome, but it also 
increased levels of triglycerides and 
VLDL cholesterol (considered “bad” 
forms of cholesterol).4 
Walnuts 
Rich in antioxidants, anti-inflammato-
ry compounds, minerals, and essential 
fatty acids such as linoleic acid and 
linolenic acid (a type of omega-3 fat-
ty acid), walnuts are often touted as 
a natural means of enhancing cardio-
vascular health and fighting off heart 
disease. 
In a 2018 study published in the 
American Journal of Clinical Nutrition, 
researchers sized up 26 previously 
published trials.5 Results revealed that 
walnut consumption was associated 
with improvements in several meas-
ures of cardiovascular health (lower 
total cholesterol, triglyceride, and Apo 
B levels). Although walnuts contain 
about 65 percent fat by weight, the 
walnut-rich diet did not result in in-
creased body weight. 

Loading and unloading of goods in the 
ports of Iran rose 17 percent during 
the previous Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), as com-
pared to the preceding year.
Based on the data released by the 
Iranian Transport and Urban Devel-
opment Ministry, loading and unload-
ing of goods in the country’s ports 
reached 152.91 million tons in the 
previous Iranian calendar year, while 
the figure stood at 130.69 million tons 
in the preceding year.
During the said year, loading and un-
loading operations in the container 
sector reached 2.1 million twenty-foot 
equivalent units (TEUs) with a weight 
of 24.57 million tons, which was 13.5 
percent more than the 1.85 million 
TEUs in the Iranian calendar year 
1399, the report said.
The loading and unloading of goods 
during the previous year also grew 
by 12.8 percent in the dry bulk sector, 
while in the liquid bulk sector the fig-
ure increased by 12.6 percent, in the 
general cargo sector rose by 13.1 per-
cent, and in the petroleum sector grew 
by 22.5 percent.

While Iran is combating the U.S. uni-
lateral sanctions on its economy, the 
country’s ports as the major gates of 
exports and imports play a significant 
role in this battle. This role makes all-
out support to ports and more devel-
opment of them serious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more de-
velopment of the ports and also take 
some measures to encourage invest-
ment making in ports, in addition, 
to facilitate loading and unloading of 
goods, especially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that Iran’s Ports 
and Maritime Organization (PMO) has 
defined a high number of projects to 
develop and improve the country’s 
ports, as the country aims to double 
the capacity of its ports in a course of 
five years.
According to Ports and Maritime Or-
ganization, the capacity of the coun-
try’s ports has increased from 180 
million tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 2014) to 
250 million tons in 1399 (ended in 
March 2021).

Loading, unloading of goods in ports up 17% in a year

Managing Director of the National Ira-
nian Oil Company (NIOC) has praised 
the significant role of the National Ira-
nian Tanker Company (NITC) in boost-
ing the country’s oil exports during the 
previous Iranian calendar year (ended 
on March 20).
Praising the performance of the NITC 
fleet for increasing the country’s ex-
ports of oil and oil products, Mohsen 
Khojasteh-Mehr said: “This success 
(increased sales of oil and gas conden-

sate) came at a time when the sanction 
conditions have become even stricter.”
“Oil export is the result of a long chain 
of activities in various sectors includ-
ing exploration, development, produc-
tion, and transportation and our dear 
colleagues at the National Iranian Oil 
Company have contributed greatly to 
realizing this goal,” Khojasteh-Mehr 
said.
The performance of the National Ira-
nian Tanker Company and the round-

the-clock efforts of the sailors of the 
company’s fleet in transporting oil and 
oil products have been at the center of 
attention of the country’s authorities 
over the past few months, as it has 
also been appreciated by the Oil Min-
ister Javad Oji and other members of 
the cabinet.
Back in March, Oji praised the perfor-
mance of National Iranian Tanker Com-
pany Head Hossein Shiva in a cabinet 
meeting.
The minister admired the actions and 
performance of the NITC in supporting 
and helping to continue the export of 
oil and oil products.
Also, in an interview conducted by 
IRNA in late February, the minister of 
cooperatives, labor and, social wel-
fare had said the shipments of crude 
oil and oil products by the fleet of the 
National Iranian Tanker Company have 
increased significantly over the past 
few months.
Hojatollah Abdolmaleki praised the 
performance of the NITC head and 
noted that transportation and export 
of crude oil and petroleum products by 
the company’s fleet have witnessed a 
serious leap in the mentioned period.

NITC plays significant role in boosting Iran’s oil export

TSE’s index expected 
to follow an upward 
trend this year

TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), is expected to follow a 
mild upward trend in the current Iranian 
calendar year 1401 (started on March 21), 
a market analyst told IRNA on Sunday. 
“The capital market index experienced a 
significant decline in [the Iranian calendar 
year] 1399 (ended on March 21, 2021) and 
the transactions at this market also under-
gone some correction in the previous year. 

Therefore, it seems that given the relative 
stability of macroeconomic variables, we 
will see a slight growth in the market index 
during the current year,” Ali Teymouri said.
According to Teymouri, the main risks 
threatening the capital market in the cur-
rent year are budget-related issues, as well 
as government and central bank exchange 
rate policies following a possible nuclear 
agreement.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), gained 
29,859 points to 1.461 million on Sunday.
As reported, over 10.829 billion securities worth 57.245 trillion 
rials (about $220 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 28,021 points, and the second mar-
ket’s index climbed 41,119 points.
TEDPIX rose 87,119 points (6.48 percent) to 1.432 million in the 
past Iranian calendar week (ended on Friday).
The Central Bank of Iran (CBI) plans to collaborate with the 
country’s Securities and Exchange Organization (SEO) to launch 
money market mutual funds in the current Iranian calendar year 
(started on March 21), the bank’s governor announced on March  

15. “One of the plans of the central bank and the securities and 
exchange organization for this year is to launch money market 
funds that [currently] exist in the world but not in Iran, so we 
hope to create them in the current year,” Ali Saleh-Abadi stated.
Saleh-Abadi made the remarks at the unveiling ceremony of 
SEO’s new capital market assessment and monitoring system 
in Tehran.
“Due to the development of the capital market, the increase in 
the volume of stock transactions, and the emergence of new 
instruments, this market also needs more monitoring and ob-
servation,” the official said, underlining the significant role of 
the mentioned system.

TEDPIX climbs nearly 30,000 points on Sunday



مهـدی کفایت معـاون سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی شـرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: در سـازمان های بین المللـی کارگری، تعداد 
کارگرانی کـه در اثر حـوادث شـغلی جان خـود را از دسـت می دهند 
حـدود ۲,۳ میلیـون نفر در سـال برآورد شـده اسـت و تقریباً سـاالنه 
۳۳۷ میلیون حادثـه شـغلی و ۱۶۰ میلیون بیماری شـغلی در جهان 
اتفـاق می افتـد. رهـا کـردن ایـن سـرمایه ها و افـراد و بی توجهـی به 

سـامتی و جـان آن هـا در چنین شـرایطی قابل پذیرش نیسـت.
معـاون سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی شـرکت فـوالد مبارکـه 
تصریح کـرد: هر یـک از ایـن سـرمایه ها و کارکنـان باید بـا اطمینان 
خاطـر کامـل از اینکـه روز کاری بـدون حادثـه ای را سـپری خواهند 
کرد، بر سـر شـغل خود حاضر شـوند. توجه به سـامتی افراد و ایمن 
کـردن محیـط کار نه تنهـا امـر پرهزینـه یـا زمان بـری نیسـت؛ بلکه 
باعث کاهـش هزینه های ناشـی از حوادث می شـود و از همـه مهم تر 
باعث نجات زندگـی کارکنان و حتـی خانواده های آن ها خواهد شـد.

وی بـا تأکید بـر اینکه برنامه هـا و خط مشـی های ایمنی کـه به خوبی 
طراحی و مدیریت شـوند باعـث کاهش حـوادث و هزینه هـای مادی 
و غیرمـادی آن خواهنـد شـد، خاطرنشـان کـرد: در ایـن سـازمان ها 
معمـوالً سـه رویکـرد سـازمانی، مهندسـی و فـردی بـه مدیریـت 

اثربخـش ایمنـی کارکنـان بایـد مدنظر قـرار گیرد.
کفایت با اشـاره به اینکـه یک برنامـه موفق با سـه رویکرد سـازمانی، 
مهندسـی و فردی در اثربخشـی ایمنی کارکنان مؤثر اسـت، تصریح 
کرد: عاوه بـر رویکردهای مذکور، براسـاس تحقیقاتی کـه به منظور 
مدیریت موفق ایمنـی با هدف کاهش حـوادث صورت گرفتـه، موارد 
تعهد سازمانی، خط مشـی، انضباط و نگهداری سـوابق مسائل ایمنی 

از ملزومات این مهم شناسـایی شـدند.
  تعهد سازمانی قلب مدیریت ایمنی است

وی به تشـریح تعهد سـازمانی پرداخت و توضیح داد: تعهد سـازمانی 
قلـب مدیریـت ایمنی اسـت و شـامل تعهـد مدیـران همه سـطوح و 
کارکنـان در سراسـر سـازمان نسـبت بـه مسـائل ایمنـی می شـود. 
خط مشـی، انضبـاط و نگهـداری سـوابق مسـائل ایمنـی نیز شـامل 
طراحی اسـتانداردها و سیاسـت های ایمنی اسـت که اعمال انضباط 
در خصوص کسـانی که مسـائل ایمنی را رعایت نمی کننـد، از اجزای 

بسـیار مهم مدیریـت ایمنی محسـوب می شـود.
معـاون سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی شـرکت فـوالد مبارکـه 
تأکید کـرد: خط مشـی ها و برنامه های ایمنـی و سـامت در ارتباط با 
محافظت کارکنان از مخاطرات ناشـی از محیط کار یا شـرکت اسـت. 
این برنامـه نشـان دهنده نگرانی مدیـران عالی سـازمان از مخاطراتی 
اسـت که کارکنان را تهدیـد می کند و نحـوه برخورد یـا جلوگیری از 

ایـن حـوادث را نشـان می دهد.
وی با اشاره به اینکه خط مشی ها و برنامه های ایمنی و سامت از سه 
قسمت تشکیل شده است، گفت: در خط مشی عمومی، قصد کارفرما از 
انجام برنامه های ایمنی و سامت مشخص می شود که این خط مشی 
باید بر ۴ نکته اساسی اعم از ایمنی کارکنان و عموم، امنیت محیط کار 
و سامت کارکنان، تاش مدیران واحدها و تیم ها در جهت پیاده سازی 
و اجرای روش های ایمن و سامت و در نهایت قوانین ایمنی و سامت 

سازمان مطابق با روحیه کارکنان و قانون کار تأکید کند.
کفایـت در ادامـه سـازمان سـالم و ایمـن را توصیـف کـرد و افـزود: 
در سـازمانی سـالم و ایمـن، عـاوه بـر تشـریح محیـط کاری ایمـن؛ 
مسـئولیت مدیر عالی، نقش کمیتـه محافظت و وظایـف متخصصان 

در زمینـه ایمنـی و سـامت کارکنـان بیـان می شـود.
وی به جزییات برنامه برای اجرای خط مشی ایمنی و سامت در محیط 
کار پرداخت و گفت: آموزش اثربخش ایمنی یکی از فاکتورهای مهم در 
کاهش ضریب خطر در محیط کار است چراکه تحقیقات نشان داده، 
کارکنان آموزش دیده در زمینه مسائل ایمنی کمتر دچار حادثه می شوند.

  حفاظت از سرمایه های انسانی یک امر ضروری است
معـاون سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی شـرکت فـوالد مبارکـه 
به برگـزاری کمیته هـای ایمنی هـم اشـاره ای کـرد و افـزود: معموالً 
کارکنان از طریق کمیته هـای ایمنی در برنامه های ایمنی مشـارکت 
می کننـد کـه ایـن کمیتـه از کارکنـان سـطوح مختلـف سـازمان و 
حداقـل یـک عضـو از واحد سـرمایه های انسـانی تشـکیل می شـود. 
کمیتـه ایمنـی در دوره هـای زمانـی منظم بر مسـائل ایمنـی محیط 
کار نظـارت می کند، مسـائل ایمنـی را مـورد بازبینی قـرار می دهد و 

توصیه هایـی بـرای پیشـگیری از وقـوع حـوادث ارائـه می کند.
وی بازرسـی، تحقیـق و ارزیابـی را هـم از علـل مهم افزایـش ضریب 
ایمنی در محیط کار برشـمرد و خاطرنشـان کرد: برای بازرسـی نباید 
منتظر دیگـران بـود. ایـن بازرسـی می توانـد توسـط کمیتـه فنی یا 
هماهنگ کننـده امـور ایمنـی در نواحـی صـورت پذیـرد. ایـن افراد 
محیـط کار را از لحاظ ایمنی مـورد ارزیابی قـرار می دهنـد و در مورد 
حوادث ناشـی از کار تحقیق می کنند. تحقیق در مورد مسـائل ایمنی 
بـرای جلوگیـری از وقوع حـوادث صـورت می گیـرد کـه در نهایت با 
رعایت ایـن راهکارها می توان محیـط کار ایمنی را در سـازمان فراهم 
کرد و از سـرمایه های انسـانی حفاظت نمـود که این حرکـت یک امر 

ضـروری و واجب عینی اسـت.

اسامی  شورای  سخنگوی 
شهر اصفهان گفت: با تغییر در 
دریافت عوارض مسکن، شاهد 
عدالت توزیعی در ساخت مسکن 
خواهیم بود و فاصله ها در پرداخت 

عوارض به مرور حذف می شود.
علی صالحی در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: چند مورد از تعرفه ها و 
نرخ خدماتی که شورا در جلسه 
آخر فوق العاده به تصویب رساند 
با توجه به شرایط و محدودیت 
زمانی و نکات مطرح شده از سوی 
فرمانداری، مورد تائید هیئت 

تطبیق قرار نگرفت.
وی افزود: تعرفه تاکسیرانی، 
اتوبوس رانی، مترو، باغ رضوان 
که  بود  موارد  این  جمله  از 
نامه هایی مبنی بر توضیح درباره 
مصوبات شورا مطرح و مجدداً به 
فرمانداری ارسال شد تا مراحل 

تصویب طی شود.
سخنگوی شورای شهر اصفهان 
گفت: امروز نام گذاری ۴ تقاطع 
غیرهمسطح در حلقه چهارم 
ترافیکی شهر، دو کوچه و شش 
بن بست براساس مصوبه شورای 
نام گذاری و تائید کمیسیون 
فرهنگی در صحن علنی بررسی 

و به تصویب رسید.
وی افزود: فرم درخواست و 
آیین نامه خرید پیش مجوز دفن 
آرامگاه های خانوادگی نیز که به 
شورا ارائه شده بود بررسی شد 
که با توجه به نظر کمیسیون های 

مربوطه به تصویب نرسید.
صالحـی بـا اشـاره بـه بررسـی 
الیحـه دو فوریتـی در رابطـه 
بـا تخفیـف عـوارض تراکـم 
پروانـه مسـکونی و دفاتـر کار، 
خاطرنشـان کـرد: بهمن مـاه 
سـال گذشـته ایـن الیحـه بـه 
تصویـب رسـیده بـود و امـروز 
در راسـتای تحقـق اشـتغال در 
حوزه پیشـران اقتصادی مسکن 
پیشنهاد تخفیف ۳۵ درصدی تا 
پایان تیرماه از جانب شـهرداری 
ارائه شـده بود کـه دو فوریت آن 

رأی آورد.
وی ادامـه داد: خـود طـرح نیـز 
بـا اعمـال ۳۵ درصـد تخفیـف، 
در کنـار تخفیف هـای گذشـته 
با اعمـال پایـه نهایتـاً ۱۰ درصد 
افزایش نسبت به سـال گذشته 
در برخی از ردیف هـا به تصویب 

شـورای شـهر رسید.
سخنگوی شورای شهر اصفهان 
گفـت: براسـاس رعایـت عدالت 
درآمـدی، عـدم دریافـت مبالغ 
و  غیرمجـاز  و  غیـر مصـوب 
حـذف مسـئله طبقـه مـازاد در 
چارچـوب شهرسـازی تـاش 
شـد شـیوه ای جدید در دریافت 
عوارض اعمال شـود. به گزارش 
ایسـنا، وی گفـت: بعـد از اعمال 
تخفیف هایـی که امـروز مصوب 
شـد، ۵۲ درصد نقاط شهر فقط 
۱۰ درصـد، ۱۴ درصد نقاط بین 
۱۰ تـا ۳۰ درصـد، ۱۰ درصـد 
نقـاط بیـن ۳۰ تـا ۵۰ درصـد و 
۲۴ درصـد نقـاط برخـوردار و 
بـا قیمـت زمیـن و سـاختمان 
باال بیـش از ۵۰ درصـد افزایش 
قیمت در صـدور پروانه خواهند 

داشـت.
صالحی تصریح کرد: از سال ۹۴ 
تغییری  بندی  قیمت منطقه 
نکرده و باوجود حدود ۱۰ برابر 
شیوه  مسکن،  قیمت  شدن 
مصوبی برای افزایش منطقی 
عوارض وجود نداشته و همان 
دریافت های  بروز  زمینه ساز 
غیرمجاز شده بود. با این مصوبه 
عدالت توزیعی در عوارض ساخت 
مسکن را شاهد خواهیم بود و 
فاصله ها در پرداخت عوارض 

به مرور برطرف می شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان خبر داد:

فاصله ها در پرداخت 
عوارض مسکن حذف 

می شود
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مدیر سد زاینده رود با اشاره به اینکه 
این روزها ذخیره سد زاینده رود ۳۰۸ 
میلیون مترمکعب اســت، گفت: به 
لحاظ ذخیره فعلی ســد زاینده رود 
نگرانــی بــرای تأمین آب شــرب 
نداریم، اما اگر مصــرف آب افزایش 
یابد، با توجه به اینکه تابستان گرمی 
پیش بینی شده، ســامانه آبرسانی 
اصفهان بزرگ جوابگــوی نیاز آبی 

مردم نخواهد بود.
ســید مجتبی موســوی نائینی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین 
وضعیت ســد زاینده رود با توجه به 
تحویل نوبت حقابه کشاورزان شرق 
اصفهان، اظهار کرد: از ابتدای ســال 
آبــی جــاری تاکنون ورودی ســد 
زاینده رود ۴۰۶ میلیون مترمکعب 
بود که این میزان در مقایســه مدت 
مشابه سال گذشــته ۳۶۲ میلیون 
مترمکعــب و در بلندمــدت ۵۰۹ 

میلیون مترمکعب بود.
وی افــزود: ورودی ســد زاینده رود 
نسبت به پارسال ۱۲ درصد افزایش 
و نسبت به متوســط بلندمدت ۲۰ 

درصد کاهش داشته است.
مدیر ســد زاینــده رود افــزود: ۱۴ 

فروردین ماه حجم آب سد زاینده رود 
۳۰۸ میلیون مترمکعب است که این 
عدد در سال گذشــته ۳۰۶ میلیون 
مترمکعب و یک درصد افزایش یافته 
و در متوسط درازمدت ۷۸۰ میلیون 
مترمکعب بوده که امسال ۶۰ درصد 

کاهش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: خروجی سد زاینده رود 
از ابتدای ســال آبی جاری تا این روز 
۳۲۴ میلیــون مترمکعب بود که در 
مدت مشابه سال گذشته با ۳۲ درصد 
افزایش ۲۴۲ میلیون مترمکعب و در 
بلندمدت با ۲۹ درصد کاهش، ۴۵۵ 

میلیون مترمکعب بود.
موسوی نائینی افزود: امسال در برنامه 
اباغی وزارت نیرو، نیازهای کشاورزان 
مشخص شده است و اگر مطابق برنامه 
ورودی پیش بینی شده سد محقق و 
مصارف توسط ذیفعان تمام استان ها 
رعایت شــود، امیدواریم پایان سال 
آبی ذخیره سد به حجم برنامه ریزی 
شده ۴۰۰ میلیون مترمکعب برسد، 
بنابراین هرگونه تصمیم گیری برای 
رهاســازی آب طبق برنامــه انجام 

می شود.
وی افزود: با توجه بــه افزایش دما، 

ورودی سد زاینده رود ۹۱ و خروجی 
سد ۶۴ مترمکعب بر ثانیه است.

مدیر سد زاینده رود درباره وضعیت 
بارش هــا، توضیــح داد: مطابــق 
پیش بینی هواشناسی بهار کم بارشی 
خواهیم داشــت و بارش ها کمتر از 

نرمال است.
وی درباره برخی نگرانی ها برای تأمین 

آب شــرب، تصریح کــرد: به لحاظ 
ذخیره فعلی سد زاینده رود نگرانی 
برای تأمین آب شرب نداریم، اما اگر 
مصرف آب افزایــش یابد، با توجه به 
اینکه تابستان گرمی پیش بینی شده، 
به طورقطع بــا افزایش مصارف آبی، 
سامانه موجود آبرسانی اصفهان بزرگ 

جوابگوی نیاز آبی مردم نخواهد بود.

موسوی نائینی درباره فعالیت نیروگاه 
ســد زاینده رود، گفت: نیروگاه سد 
زاینده رود از حدود یک ماه پیش وارد 
مدار شد و با توجه به افزایش خروجی 
آب از سد برای کشاورزان، تولید برق 
بیشتر است و بعد از کاهش رهاسازی، 
تولید برق نیروگاه زاینده رود نیز کمتر 

خواهد شد.

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه از ارتقای چشم گیر ضریب ایمنی در فوالد مبارکه 
خبر داد و گفت: برای بهبود سالمت کارکنان و افزایش 

ایمنی سازمان راهکارهای عملیاتی را به کار می بریم.

06
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: مدیریت شهری تصمیم گرفته 
است در موضوع دریافت پروانه در بازه زمانی محدود شرایط را به مانند شرایط 
سال گذشته نگه دارد؛ با اینکه می داند قیمت تمام شده کارهایی که انجام 
می دهد، افزایش خواهد یافت. محسن رنجبر اظهار کرد: یکی از دغدغه های 
مدیریت شهر کمک به صنعت ساخت وساز در شهر به عنوان پیشران حوزه 
اشتغال است و در این راستا تأکیدات مقام معظم رهبری در این بخش نیز 
محقق خواهد شد. وی ادامه داد: مدیریت شهری اصفهان تصمیم گرفته است 

در موضوع دریافت پروانه در بازه زمانی محدود شرایط را به مانند شرایط سال 
گذشته نگه دارد؛ با اینکه می داند قیمت تمام شده کارهایی که انجام می دهد، 
افزایش خواهد یافت. معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تصریح کرد: 
مدیریت شهری سعی کرده است تا این شرایط به مردم منتقل نشود و با 
اعمال بسته تشویقی شرایط صدور پروانه ساختمانی را به حالت و شیوه سال 
گذشته برگرداند. وی خاطرنشان کرد: حداقل افزایش هزینه در صدور پروانه 
ساختمانی ۱۰ درصد تعیین شده است، در حالی که حداقل حقوق کارگران 

۵۶ درصد افزایش داشته است و به طور طبیعی قیمت تمام شده خدمات شهری 
نیز افزایش خواهد یافت، اما باید سعی کنیم این کمبود را از طریق بهره وری 
جبران کنیم. رنجبر با بیان اینکه با بسته تشویقی ساخت وساز، عدالت اجتماعی 
را در خصوص صدور پروانه ساختمانی خواهیم داشت، ادامه داد: انتظار می رود 
با تصویب بسته تشویقی ساخت وساز از سوی شورای اسامی شهر، شهروندان 
از این طرح ویژه استفاده کنند تا بتوانیم از این مسیر زیرساخت های شهر را 

توسعه دهیم. 

معاون مالی و اقتصادی شهردار 
اصفهان خبر داد:

تدوین بسته تشویقی 
ساخت وساز در شهر

خبر اول
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گزارش ویژه

 معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی
فوالد مبارکه خبر داد؛

ارتقای چشـم گیر ضریب 
ایمنی در فـوالد مبارکه

اقتصاد استان

مدیر سد زاینده رود با توجه به پیش بینی تابستان گرم، هشدار داد:

لزوم مصرف بهینه آب بیش از هر زمان

عضـو هیئـت رئیسـه کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس شـورای اسـامی گفـت: اصفهـان 
بـا توجـه بـه نـرخ بـاالی بیـکاری فـارغ 
التحصیـان دانشـگاهی مسـتعد توسـعه 

اقتصـاد دانش بنیـان اسـت.
مهدی طغیانی در گفت وگو با مهر اظهار 
التحصیان  فارغ  بیکاری  نرخ  داشت: 
دانشگاهی در استان اصفهان باالست و به طور 

غیررسمی ۲۸ درصد اعام شده؛ به بیان دیگر 
از هر سه نفر دارای مدرک لیسانس به باال یک 
نفر بیکار است که عدد قابل توجهی است و از 
این نظر اصفهان کامًا مستعد توسعه اقتصاد 

دانش بنیان است.
وی افـزود: اصفهـان همچنیـن دارای تجربه 
و ظرفیـت خوبـی در تولیـدات دانـش بنیان 
اسـت و شـهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان 
حتی پیش از پردیس تهران تأسـیس شـد و 
وجود نخسـتین پارک علم و فنـاوری در این 
استان، نشـان از پیشـگامی اصفهان در حوزه 

تولید دانش بنیانی کشـور اسـت.
نماینده مـردم اصفهان و عضو هیئت رئیسـه 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
خاطرنشـان کـرد: اصفهـان بـا وجـود ایـن 
شـرایط بـرای تحقـق شـعار سـال )تولیـد؛ 
دانـش بنیـان، اشـتغال آفریـن( نیـاز دارد و 

نیز مسـتعد حرکت در مسیر توسـعه اقتصاد 
دانـش بنیان اسـت.

طغیانی بـا تاکید بر لـزوم حمایـت از فناورها 
بـرای توسـعه اقتصاد دانـش بنیـان، تصریح 
کـرد: زیر سـاخت خوبـی در سـال ۱۴۰۰ در 
مجلس مصوب شـد که قانون جهـش تولید 
دانش بنیان بـود و منابعـی در آن پیش بینی 
شـده که امیـد اسـت ایـن منابـع را امسـال 
کامـل تأمیـن کنیـم تـا قانـون نیـز بـه طور 

کامـل اجرا شـود.
وی با بیان اینکه در قانون جهش تولید 
دانش بنیان، تخفیف مالیاتی و گمرکی و ارائه 
تسهیات پیش بینی شده، افزود: این ها در 
ردیف های مختلف بودجه است؛ البته ردیف 
تبصره ۱۸ که مربوط به اشتغال زایی است اگر 
اولویت با حوزه های دانش بنیان باشد خیلی 

بهتر می توان کمک کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی؛ 

اصفهان مستعد توسعه اقتصاد دانش بنیان است

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: از مجموع حدود هفت هزار 
شرکت فناور و دانش بنیان در کشور، ۷۰۰ واحد 

معادل ۱۰ درصد در این استان فعال هستند.
امیر حسین کمیلی در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: صنعت در اصفهان دانش بنیان پایه 
گذاری شده است و بسیاری از واحدهای صنعتی 
این استان از جمله صنایع فوالدی، پتروشیمی، 
لوازم خانگی به صورت دانش بنیان تشکیل شده 

و مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: وضعیت صنعت استان اصفهان با 
همت صنعتگران و تولیدکنندگان در بخش های 

مختلف، خوب و رو به رشد است.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
اصفهان اظهار داشت: این استان به عنوان 
کوریدور علم و فناوری کشور شناخته می شود و 
مباحث دانش بنیان و توسعه شرکت های دانش 
بنیان به خوبی در اصفهان شکل گرفته و بسیاری 
از این شرکت ها با صنایع مرتبط شده و آنها را 

پشتیبانی و حمایت می کنند.
وی با اشاره به نام گذاری سال جدید با عنوان 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« اضافه 
کرد: بطور قطع امسال با رهنمود رهبر معظم 
انقاب و هدفی که در این زمینه مشخص شده 
است، تاش خواهیم کرد که این ظرفیت را در 
جهت توسعه شرکت های دانش بنیان از طریق 

همکاری با وزارت علوم تحقیقات و فناوری و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 

استان اصفهان افزایش دهیم.
کمیلی خاطر نشان کرد: با تقویت این شرکت ها 
می توانیم سهم خود را در تولید ثروت ملی 
افزایش دهیم و در صادرات نقش بیشتری را 

ایفا کنیم.
وی بیان کرد: نقشه راه و بسته حمایتی در زمینه 
توسعه و تکمیل شرکت های دانش بنیان در 

اصفهان در حال تدوین و آماده سازی است.
رییس سازمان صمت استان اصفهان گفت: 
این بسته با همکاری و تعامل وزارت علوم، 
وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و در حال نهایی و مصوب شدن است 
و تا ۲ هفته آینده نهایی و اباغ خواهد شد. وی 
افزود: شرکت های دانش بنیان بسیاری در این 
استان وجود دارد که در زمینه های مختلف 
فعالیت می کنند و در دانشگاه های مختلف 
استان وجود دارند که بخش عمده ای از این 
شرکت ها در شهرک علمی و تحقیقاتی و پارک 
علم و فناوری شیخ بهایی و دانشگاه اصفهان 
و دانشگاه های آزاد اسامی استان مستقر 
هستند. رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی 
به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، 
سال جدید را سال »تولید، دانش بنیان، 

اشتغال آفرین« نام گذاری کردند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: مطابق با اعام 
وزارت راه و شهرسازی متقاضیان بهره مندی 
از تسهیات نوسازی در بافت فرسوده استان 
اصفهان، ۱۵۰ میلیون تومان از وام نوسازی 
مسکن در این مناطق را با سود صفر دریافت 

می کنند.
امیر زاغیان معاون مسکن و ساختمان اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: 
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف 
تسهیات ساخت مسکن در کانشهر اصفهان 
۴۰۰ میلیون تومان، سایر شهرهای استان ۳۰۰ 
میلیون تومان و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان 

تعیین شده است.
وی اذعان داشت: بنابر اعام وزارت راه و 
شهرسازی متقاضیان بهره مندی از تسهیات 
نوسازی در بافت فرسوده، ۱۵۰ میلیون تومان از 
وام نوسازی مسکن در این مناطق را با سود صفر 

دریافت می کنند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان افزود: تسهیات 
نوسازی مسکن در بافت فرسوده متناسب با 
پیشرفت فیزیکی پروژه به صورت تدریجی )۱۰ 
درصد در مرحله پی کنی- فونداسیون-آماده 
سازی زمین، ۴۰ درصد در مرحله اسکلت و 
سقف، ۲۵ درصد در مرحله سفت کاری و ۲۵ 

درصد در مرحله نازک کاری( پرداخت می شود. 
و هزینه های آماده سازی زمین پس از پی کنی و 

فونداسیون قابل لحاظ است.
وی بیان داشت: مالکان مسکن، می توانند با 
مراجعه به پایگاه اطاع رسانی شرکت بازآفرینی 
شهری ایران و با وارد کردن کدپستی منزل 
مسکونی خود از واقع شدن آن در بافت فرسوده 
استعام گرفته و برای دریافت تسهیات 

نوسازی بافت فرسوده اقدام کنند.
زاغیان با بیان اینکه دریافت وام نوسازی بافت 
فرسوده نیازی به هیچ گونه سپرده گذاری بانکی 
ندارد. اذعان داشت: عاوه بر این مالکان می توانند 
از امتیازات دیگری مانند انشعابات رایگان آب، 
برق و گاز استفاده کنند. همچنین شهرداری 
برای مجوزهای ساخت و ساز این دسته از مالکان 

تخفیف های ویژه قائل شده است.
وی تشریح کرد: تمام مالکان و انبوه سازانی که 
در بافت هدف بازآفرینی شهری اقدام به ساخت 
و ساز کرده اند و مالکانی که پاک آنها در این 
مناطق قرار دارد، پروانه ساخت و ساز را دریافت 
کرده و پروژه آنها حداقل ۱۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است، می توانند با مراجعه به 
سامانه ثمن و انتخاب گزینه )تسهیات ساخت- 
بافت فرسوده( و یا سایت شرکت بازآفرینی 
شهری ایران فرآیند ثبت نام دریافت تسهیات 

نوسازی بافت فرسوده را انجام دهند.

رییس سازمان صمت استان اصفهان عنوان کرد:

فعالیت ۷۰۰ شرکت فناور و دانش بنیان در استان
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

۱۵۰ میلیون تومان وام نوسازی به بافت فرسوده پرداخت می شود
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

دومین مدرسه ملی ابررسانایی 
و کاربردها در دانشــگاه صنعتی 
اصفهان تیرماه ۱۴۰۱، به میزبانی 
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی 

اصفهان برگزار می شود.
دبیراجرایی ایــن رویداد علمی 
با اعالم این خبــر، گفت: یکی از 
راه های تقویت و گسترش دانش 
استراتژیک کوانتومی، برگزاری 

مدرسه های علمی است.
حمیده شــاکری پور بــا بیان 
اینکه هدف ما، آموزش درست 
و اصولی مفاهیم ابررســانایی و 
کاربردهای آن، به زبان آســان 
اســت، ادامــه داد: ایــن دانش 
کوانتمــی در فناوری هــای 
مهمی ماننــد شــتاب دهنده 
سرن، تصویربرداری فوق دقیق 
پزشــکی، قطارهای فوق سریع، 
ژنراتورهــا، ترانســفورماتورها، 
موتورهای سبک و سریع، منابع 
ذخیره بزرگ انرژی، زیردریایی ها، 
رادارها، مخابرات بدون ســیم و 
بســیاری از آزمایشــگاه های 
پیشرفته که با میدان مغناطیسی 
باال کار می کننــد، به کار گرفته 

شده است.
وی بــا بیــان اینکــه در گروه 
تحقیقاتی فیزیک و کاربردهای 
ابررســانایی دانشــگاه صنعتی 
اصفهان تحقیقــات جدیدی در 
حال اجراست، افزود: برگزاری این 
مدارس در کشور در به روزرسانی 
دانشجویان و گسترش تحقیقات 

علمی کمک بسزایی می کند.
اســتادیار دانشــکده فیزیک 
دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه 
داد: در این مدرســه با گردهم 
آمدن برجســته ترین اساتید و 
محققین در زمینه ابررسانایی و 
بحث و تبادل اندیشــه در مورد 
آخرین دستاوردهای تحقیقاتی 
این حوزه، سعی می شود دانش 
متخصصان کشــورمان در این 

زمینه به روز و کاربردی شود.
شاکری پور، مخاطب اصلی این 
دوره را دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی، دانشــجویان ترم آخر 
مقطــع کارشناســی فیزیک، 
محققان پسادکتری و استادان 
دانشگاه دانســت و تصریح کرد: 
شــرکت کنندگان در این دوره 
می توانند از ارائه اســاتید به نام 
همچون فرهاد شهبازی )دانشگاه 
صنعتی اصفهان(، مهدی صامت 
 Imperial College(
London(، سعید عابدین پور 
)دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
زنجــان(، مهــدی کارگریــان 
)دانشگاه صنعتی شریف( و ایمان 
میرزایی )دانشگاه تربیت مدرس( 

بهره مند شوند.
بـه گـزارش ایسـنا، در مدرسـه 
ملـی ابررسـانایی محورهـای 
علمـی حالت هـای همـدوس، 
در  کوانتومـی  شبیه سـازی 
مدارهـای ابررسـانا، ابرشـارگی 
فرمیونـی،  سیسـتم های  در 
ابررسـانایی و نظم توپولوژیک و 
کیوبیت هـای ابررسـانا، آموزش 
و بـه بحـث و بررسـی علمـی 

گذاشـته می شـود.
ایــن رویداد علمی سه شــنبه 
۱۴ تیرمــاه ۱۴۰۱ از ســاعت 
۸: ۳۰ صبــح آغــاز بــه کار 
می کنــد. عالقه منــدان برای 
ثبت نــام و کســب اطالعات 
بیشــتر می توانند به نشــانی 
http://www.psi.ir/f/

nsas۲۰۲۲ مراجعه کنند.

صفر تا صد مدیریت تغییر قابل توجه همه عالقه مندان به پیشرفت؛

گام های علمی و هوشمند در سازمان بردارید

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان با اشــاره به 
شــعار ســال گفــت: بــرای تحقق شــعار ســال و پیشــرفت کشــور 
و اســتان، بخش هــای دولتــی و خصوصــی بایــد در کنار مــردم، و 
مطابــق بــا ماموریت هــای خــود فعالیت هــای انقالبــی و جهادی 

ــف و اجــرا کنند. تعری
حجت السالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به شعار »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: امسال 
از سوی مقام معظم رهبری به عنوان »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« نامگذاری شد واگر بخواهیم استان مان در حوزه های 

مختلف پیشرفت کند، باید دستگاه های اجرایی، بخش های 
خصوصی و مردم در کنار هم و دست در دست هم، مطابق با 
ماموریت هایی که دارند برنامه جهادی و انقالبی تعریف کرده و در راه 

اعتالی ایران عزیز گام بردارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برای مسئوالن 
آرزوی توفیق خدمتگذاری کرد و افزود: امیدوارم امسال که شروع 
قرن جدید نیز هست، سال و قرن ظهور امام زمان باشد ما نیز توفیق 
خدمتگزاری بیشتر به مردم استان داشته باشیم، از شهدا کمک 
بگیریم تا راهشان را ادامه دهیم و خدمتگزار خوبی برای ملت سربلند 

ایران اسالمی باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:
همه برای تحقق شعار سال برنامه های جهادی و انقالبی اجرا کنند

دانشگاه
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در دانشگاه صنعتی 
اصفهان برگزار شد؛
مدرسه ملی 

ابررسانایی و کاربردها

ــاری  ــازمان های تج ــول زاده: س ــیوا رس ش
ــرو  ــرات روب ــا تغیی ــم ب ــور منظ ــه ط ــروزه ب ام
هســتند. از آنجایــی کــه فناوری هــا بــه دگرگونی 
ــد  ــازمان ها بای ــد، س ــه می دهن ــع ادام کل صنای
چشــم انداز کســب وکار، عملکردهــای کاری 
و حتــی اهــداف کلــی خــود را در پاســخ بــه 
ــدرن  ــازار م ــی ب ــران بیرون ــا و اخالل گ محرک ه
ــه  ــی ک ــد. از آنجای ــم کنن ــرده و مجــدداً تنظی ک
ســازمان ها نیــروی کار خــود را بارهــا عــوض 
می کننــد تــا بــه اهــداف جدیــد برســند، 
اولویت هــا مــورد توجــه قــرار می گیرنــد و 
ــدان  ــی کارمن ــوند و برخ ــن می ش ــدداً تعیی مج
عهــده  بــر  را  جدیــدی  مســئولیت های 
می گیرنــد. بــا توجــه بــه اینکــه کارکنــان آنهــا با 
چنیــن تغییــرات متنوعی روبــرو هســتند، ایجاد 
ــرای  ــک رویکــرد ســازمانی اســتاندارد شــده ب ی
تغییــرات، اهمیــت زیــادی بــرای مدیرانــی دارند 
ــا  کــه می خواهنــد همــه انتقال هــا و تغییــرات ت
حد امــکان بــی دردســر پیــش بروند. اینجاســت 

ــود. ــل می ش ــر وارد عم ــت تغیی ــه مدیری ک
ــزی، اجــرا و  ــر فرآینــد برنامــه ری مدیریــت تغیی
تحکیــم تغییــرات در یــک ســازمان اســت. ایــن 
ــرات،  ــا تغیی ــرکت ها ب ــت ش ــوه مدیری ــه نح ب
ماننــد اجــرای فنــاوری جدیــد، تعدیــل 
فرآیندهــای موجــود، و تغییــرات در سلســله 
ــر  ــت تغیی ــاره دارد. مدیری ــازمانی اش ــب س مرات
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــتماتیک ب ــرد سیس ــک رویک ی
ــا  ــا ی ــداف، فرآینده ــی اه ــا دگرگون ــال ی انتق
فناوری هــای یــک ســازمان اســت. هــدف از 
مدیریــت تغییــر، اجــرای اســتراتژی هایی 
ــک  ــر و کم ــرل تغیی ــر، کنت ــال تغیی ــرای اعم ب
ــت.  ــر اس ــا تغیی ــازگاری ب ــرای س ــراد ب ــه اف ب
ــک  ــتن ی ــامل داش ــتراتژی هایی ش ــن اس چنی
ــر و  ــت تغیی ــرای درخواس ــاختاریافته ب ــه س روی
ــرای پاســخگویی به  همچنیــن مکانیســم هایی ب

درخواســت ها و پیگیــری آنهــا اســت.
  مدیریت تغییر

مدیریــت تغییــر روش هــا و شــیوه هایی 
ــرات را در  ــرکت تغیی ــک ش ــه در آن ی ــت ک اس
ــف  ــود توصی ــی و خارجــی خ ــای داخل فرآینده
ــازی و  ــاده س ــامل آم ــن ش ــد. ای ــرا می کن و اج
ــرای  حمایــت از کارکنــان، ایجــاد مراحــل الزم ب
تغییــر، و نظــارت بــر فعالیت هــای قبــل و بعــد از 
تغییــر بــرای اطمینــان از اجــرای موفقیــت آمیز 
ــد  ــزرگ می توان ــازمانی ب ــای س ــت. تغییره اس
چالــش برانگیــز باشــد و اغلــب بــه ســطوح 
مختلفــی از همــکاری نیــاز دارد و ممکــن اســت 
نهادهــای مســتقل مختلــف در یــک ســازمان را 
ــن  ــر یکــی از مهمتری ــاط مؤث ــد. ارتب ــر کن درگی
عوامــل موفقیت بــرای مدیریــت اثربخــش تغییر 
ــد پیشــرفت را در  ــر بای ــراد درگی اســت. همــه اف
مراحــل مختلــف درک کننــد و نتایــج را ببیننــد.

  اهمیت مدیریت تغییر
ایجــاد یــک برنامــه مدیریــت تغییــر بــه 
ــما  ــد. ش ــک می کن ــر کم ــال روان ت ــاد انتق ایج
می توانیــد تغییــرات را اجبــاری کنیــد، امــا اگــر 
برنامــه ای بــرای نحــوه اجــرا، نظــارت و گــزارش 
ــود را  ــید، خ ــته باش ــر نداش ــت آن تغیی موفقی
در معــرض شکســت قــرار می دهیــد. صــرف 

ــد  ــه می خواهی ــری ک ــوع تغیی ــر از ن نظ
ایجــاد کنیــد، مدیریــت تغییــر بــه 

ــر کل  ــتری ب ــرل بیش ــما کنت ش
فرآینــد می دهــد، فرآینــدی کــه 
معمــوالً از یــک برنامــه اجرایــی و 

ســرمایه گذاری پرهزینــه پشــتیبانی 
. می کنــد

مدیریــت تغییــر فرآینــد انطبــاق، کنتــرل و 
ــد  اجــرای تغییــرات اســت. ایــن فرآینــد می توان
ــد  ــوع تغییــری کــه انجــام می دهی ــر اســاس ن ب

ــه نظــر برســد. ــاوت ب متف
همــه تغییــرات بــه طــور منظــم در یکــی از 
ــد. در  ــرار نمی گیرن ــر ق ــت تغیی ــطوح مدیری س
ــاًل  ــع، امــکان همپوشــانی ســطوح کاری کام واق
ــد  ــرض کنی ــال، ف ــوان مث ــه عن ــود دارد. ب وج
در حــال تغییــر چــارت ســازمانی خــود و راه 
انــدازی یــک طــرح ارتقــاء مهــارت داخلــی برای 
ــز  ــر روز کاری را نی ــی هســتید. اگ ــان فعل کارکن
ــت ســرمایه انســانی  ــرای ســاده کــردن مدیری ب
خــود اجــرا کنیــد، تغییــر شــما هر ســه ســطح را 

ــت. ــد گرف ــر خواه در ب
  مزایای مدیریت تغییر

همــه تغییــرات، بــزرگ یــا کوچــک، از مدیریــت 

تغییــر ســنجیده بهــره می برنــد. تغییــر بــه 
طــور طبیعــی و خــود بــه خــودی بــرای افــراد یا 
ــدون  ــن ب ــد، بنابرای ــاق نمی افت ــازمان ها اتف س
ــع برخــورد  ــه موان مدیریــت صحیــح، احتمــاالً ب
خواهیــد کــرد و زمــان و هزینــه را تلــف خواهیــد 
ــر کلیــد اجــرای موفقیــت  ــت تغیی کــرد. مدیری

ــرات اســت. ــز تغیی آمی
   مراحل فرآیند مدیریت تغییر

ــد از  اجــرای فرآینــد مدیریــت تغییــرات می توان
چنــد هفته تــا چنــد ســال طــول بکشــد. انــدازه 
ــر  ــادی ب ــد زی ــا ح ــال ت ــه انتق ــازمان و دامن س
ــه  ــذارد. هرچ ــر می گ ــروژه تأثی ــان پ ــدت زم م
ــت  ــن اس ــروژه ممک ــد، پ ــر باش ــازمان بزرگت س
ــر اســتراتژیک  ــت تغیی ــر شــود. مدیری پیچیده ت
ــورد و  ــرا، بازخ ــزی، اج ــه ری ــه ای از برنام چرخ
ــت  ــد مدیری ــک فرآین ــی مجــدد اســت. ی ارزیاب
ــت و  ــاز اس ــات ب ــامل ارتباط ــق ش ــر موف تغیی
همــکاری بیــن اعضــای ســازمان را تشــویق 
می کنــد. در اینجــا 6 مرحلــه کلــی را ذکــر 
می کنیــم کــه البتــه بــا توجــه بــه ســازمان شــما 
ــول و  ــا اص ــد و در اینج ــاوت باش ــد متف می توان

کلیــات گفتــه می شــود.
1. شناســایی اهــداف و تدویــن یــک 
ــروژه  ــدف پ ــایی ه ــرای شناس ــتراتژی: ب اس
ــر را  ــه تغیی ــاز ب ــت نی ــد عل ــدا بای ــود، ابت خ
ــر  ــی تغیی ــازمان ها زمان ــد. س ــخص کنی مش
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــه فرآیندهای ــد ک می کنن

می کننــد دیگــر نتیجــه دلخــواه را 
ــوط  ــای مرب ــند. داده ه ــته باش نداش
ــه نیازهــای شــرکتی را کــه در حال  ب
تجربــه اســت جمــع آوری کنیــد 
تــا بفهمیــد چــرا مــدل قدیمــی 

کار  ایــن دیگــر  نمی کنــد. 

د  ر مــو
ــوارد  ــی م ــت در برخ ــن اس ممک
ــکار  ــر آش ــوارد دیگ ــتر از م بیش

باشــد.
2. تعییــن کنیــد کــه تغییــر 
چگونــه بــر ســازمان تأثیــر 
ــرای  ــه ب ــی ک ــذارد: اهداف می گ
تغییــر تعییــن می کنیــد ممکــن 
ــر  ــی ب ــر قابل توجه ــت تأثی اس
عملیــات فعلــی، موقعیت هــای 
موجــود و کل مــدل کســب وکار 

ــن  ــرای تعیی ــند. ب ــته باش داش
ــران  ــا مدی ــر، ب ــل تغیی ــه کام دامن

ــا  ــه ب ــد. مصاحب ــت کنی ــود صحب ــازمان خ س

ســهامداران می توانــد ایــده دقیقــی از اینکــه چه 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــب و کار تح ــی از کس بخش های
ــه دســت دهــد. حــوزه دیگــری کــه  می گیــرد ب
بایــد در نظــر بگیریــد ارتباطاتــی اســت کــه برای 
اجــرای صحیــح برنامه خــود باید داشــته باشــید. 
تاریخچــه انتقــاالت گذشــته شــرکت، تغییــرات 
ــدان در  ــرات کارمن ــام و نظ ــال انج ــاری در ح ج
ــی  ــا دیدگاه ــد ت ــی کنی ــد را ارزیاب ــورد فرآین م
داشــته باشــید نســبت بــه اینکــه حامیــان شــما 

ــود. ــد ب ــانی خواهن ــه کس چ
ــرای  ــزی ب ــه ری ــداز و برنام ــم ان ــاد چش 3. ایج
ــرش  ــرای پذی ــازمان ب ــه س ــی ک ــر: هنگام تغیی
ــه  ــک برنام ــد ی ــران بای ــاده شــد، مدی ــر آم تغیی
ــاد  ــق آن ایج ــرای تحق ــه ب ــع بینان ــل و واق کام

کننــد.
شــرایط تغییــر را ایجــاد 4. 

هــر  بــرای  کنیــد: 
ســازمانی کــه بــا 
انــداز  چشــم 
مواجــه  تغییــر 
اســت، اولیــن 
قــدم ایجــاد 

جــوی اســت کــه پذیــرای تغییــر اســت. تغییــر 
ــد و  ــخت باش ــیار س ــراد بس ــرای اف ــد ب می توان
بــرای مدیریــت حیاتــی اســت کــه مقاومــت را با 
ــت  ــر، هدای ــت تغیی ــاره اهمی ــانی درب اطالع رس
تیم هــا در جایــی کــه تغییــر رخ می دهــد و ارائــه 
چشــم انداز روشــنی بــرای شــروع ســریع فرآیند 
انتقــال کاهــش دهــد. ارتباطــات و شــفافیت در 
مــورد »چــرا« و »چگونــه« در پــس تغییــر بــرای 
ــر  ــه تغیی ــل ب ــان و تمای ــاد کارکن ــب اعتم جل
ــک  ــان کم ــه کارکن ــن ب ــت. ای ــم اس ــیار مه بس
ــند. ــر باش ــری تغیی ــک و مج ــا مال ــد ت می کن

ــع آوری  ــود را جم ــر خ ــت تغیی ــم مدیری 5. تی
ــروژه  ــه پ ــما و دامن ــازمان ش ــدازه س ــد: ان کنی
شــما اعضای و انــدازه تیــم تغییــر شــما را تعیین 
می کنــد. هرچــه تیــم شــما بزرگتــر و پیچیده تــر 
باشــد، پــروژه در کل پیچیده تــر اســت. بــه 
عنــوان یــک رهبــر مدیریــت تغییــر، بایــد مایــل 
باشــید کــه مقیــاس پــروژه را بــه عهــده بگیریــد. 
ــی تشــکیل شــود کــه  تیــم شــما بایــد از رهبران
ــا  ــد. آن ه ــازمان را درک کنن ــرد س ــوه عملک نح
بایــد بتوانند بــه راحتــی و بــه طــور مؤثــر ارتباط 
برقــرار کننــد کــه تغییــر چیســت و 
چــرا بــه آن نیــاز اســت، و 
ــد تخصــص  بای

شــغلی 
د  ر مــو
ز  نیــا
ی  ا بــر
حــل  ا مر
برنامــه ریــزی 
و اجــرا را داشــته 

باشــند.
6. اســتراتژی خود را توسعه 
دهیــد: اســتراتژی شــما بایــد 
ــه  ــه ب ــن باشــد کــه ســازمان چگون شــامل ای
اهــداف خــود نزدیــک می شــود و ارتباطــات 
آن در هــر مرحلــه چگونــه انجــام می شــود. 
اعضــای ســازمان بــه احتمــال زیــاد در 
مراحــل مختلــف پذیــرش تغییــر خواهنــد 
ــه  ــا ب ــرای تشــویق آنه ــود. ب ب
پذیــرش طــرح، 

برنامــه ای 
ــد.  ــن کنی تدوی
ــا  ــد ب ــما می توانی ش
ــتن  ــتراک گذاش ــه اش ب
دانــش در مــورد اهــداف روشــن، نتایج 
ــت  ــد دریاف ــه در طــول فرآین ــه روز شــده ای ک ب
می کنیــد و اینکــه چگونــه ذینفعــان از ایــن 
ــت  ــد، از هــدف خــود حمای ــر ســود می برن تغیی

ــد. کنی
7. برنامــه خــود را اجــرا کنیــد: ســاده ترین 

ــرار  ــود ق ــت خ ــف فهرس ــن وظای ــداف را اولی اه
دهیــد. ایــن امــر بــه افزایــش اعتمــاد بــه نفــس 
ــه  ــد و ب ــک می کن ــر کم ــت تغیی ــم مدیری در تی
ــر را  ــداف تغیی ــا اه ــد ت ــزه می ده ــران انگی دیگ
اتخــاذ کننــد. بازخــورد مــداوم و ارزیابــی رویکرد 
شــما بــرای نظــارت بــر موفقیــت برنامــه تغییــر 
شــما ضــروری اســت. بســیاری از کارهایــی کــه 
انجــام خواهیــد داد ایــن اســت کــه اعضــا را 
ــئله  ــل مس ــای ح ــه راهبرده ــد ک ــد کنی متقاع
ــج  ــد. از نتای ــت می کنن ــتی حرک در مســیر درس
ــوان  ــه عن ــب و کار ب ــری و کس ــدان، رهب کارمن
معیــاری بــرای ســنجش موفقیــت برنامــه خــود 

ــد. ــتفاده کنی اس
ــد:  ــام دهی ــال انج ــس از انتق ــی پ ــک بررس 8. ی
ــری  ــدازه گی ــر، ان ــد تغیی ــی فرآین ــه نهای مرحل
درجــه تغییــر در رابطــه بــا اهــداف اولیــه اســت. 
شــما می خواهیــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه 
ــظ  ــده را حف ــرا ش ــرات اج ــما تغیی ــازمان ش س
کــرده اســت. مطمئــن شــوید کــه همــه متوجــه 
ــده و  ــاد ش ــی ایج ــه تغییرات ــه چ ــوند ک می ش

ــد. ــل می کنن ــه عم چگون
  غلبه بر مقاومت در برابر تغییر

ــه عنــوان  ــوان ب ــر تغییــر را می ت مقاومــت در براب
ــر  ــرای تغیی ــرای اج ــی ب ــه مانع ــی ک ــر مانع ه
ــب  ــت اغل ــع مقاوم ــرد. منب ــف ک ــود تعری می ش
افــراد یــا گروه هــا هســتند، امــا همچنیــن 
ــند  ــی باش ــا فرآیندهای ــتم ها ی ــد سیس می توانن
ــی  ــرایط فعل ــا ش ــا ب ــده اند ی ــوخ ش ــه منس ک
ــت  ــدل مدیری ــتند. در م ــازگار نیس ــاری س تج
ــی، از  ــت فعل ــرات از وضعی ــه تغیی ــر، هم تغیی
ــت  ــه وضعی ــال، و ب ــه انتق ــک مرحل ــق ی طری

بهبــود مطلــوب حرکــت می کننــد.
  دالیــل اصلــی شکســت مدیریــت 

تغییــر
برای اجـرای موفقیـت آمیز تغییـر، در وهلـه اول 
مشـخص کنید که چـرا تغییـر باید اتفـاق بیفتد. 
بـرای رسـیدن به چـه چیـزی تـالش می کنید، و 
چرا این هـدف اینقدر مهم اسـت؟ ایـن تغییر چه 
سـودی بـرای سـازمان، افـراد و فرآیندهای شـما 
خواهد داشـت؟ هنگامی که به هـدف اصلی خود 
رسـیدید، درک اینکه چـه عواملی اغلـب رهبران 
کسـب و کار را در طول سـفر مدیریت تغییرشـان 
تحـت تأثیر قـرار می دهنـد مفیـد اسـت. آگاهی 
از گام هـای رایـج اشـتباه می توانـد اسـتراتژی 
مدیریـت تغییـر شـما را بهتر کنـد. با اجتنـاب از 
این مشـکالت رایـج، مدیریـت تغییـر را موفق به 

پایان برسـانید:
1. حمایــت داخلی پاییــن: بدون حمایــت رهبری 
ــر  ــن تغیی ــر ای ــرادی کــه بیشــتر تحــت تأثی و اف
قــرار گرفته انــد، ابتــکار عمــل شــما حتــی قبــل 
از شــروع آن مــرده اســت. تیــم مدیریــت تغییــر 

ــرای ایجــاد حمایــت داخلــی ایجــاد کنیــد. را ب
2. ارتبــاط ضعیــف: مــردم بایــد بداننــد کــه چــرا 
تغییــر بایــد اتفــاق بیفتــد و چگونه بــر آنهــا تأثیر 
می گــذارد. از اعالمیه هــا و دســتورات مبهــم 
ــات  ــر ارتباط ــد و ب ــاب کنی ــر اجتن ــرای تغیی ب

ــد. ــز کنی واضــح و مشــخص تمرک
3. غیــر قابــل انــدازه گیــری بــودن: تغییــر شــما 
ــد  ــر نتوانی ــد اگ ــز باش ــت آمی ــد موفقی نمی توان
موفقیــت را تعریــف کنیــد. شــاخص های 
کلیــدی عملکــرد و معیارهــا را تنظیــم کنیــد تــا 
نقطه شــروع، نقــاط عطــف مهــم و نتیجــه نهایی 

ــورد نظــر خــود داشــته باشــید. م
ــه عنصــر انســانی: بســیاری از  ــی توجهــی ب 4. ب
شــرکت ها زمــان زیــادی را صــرف برنامــه ریــزی 
ــت  ــه تح ــرادی ک ــد و از اف ــر می کنن ــود تغیی خ
تأثیــر آن قــرار می گیرنــد غفلــت می کننــد. 
ــز  ــر نی ــتراتژی های تغیی ــن اس ــی دقیق تری حت
ــت  ــر هدای ــر ب ــد، اگ ــت بخورن ــد شکس می توانن

ــراد و حمایــت انســانی تمرکــز نکننــد. اف
5. آمــوزش و حضــور ناکافی: چــه در حــال اضافه 
کــردن ابزارهــای جدید بــه فنــاوری خود باشــید 
ــد،  ــم کنی ــی را تنظی ــای داخل ــه فرآینده و چ
آمــوزش ضــروری اســت. حتمــاً آمــوزش دقیــق 
و مســتمر کارمنــدان را در طــول و بعــد از فرآیند 

پیــاده ســازی نــرم افــزار خــود ارائــه دهیــد.
6. افــت انگیــزه: ســازمان ها معمــوالً این اشــتباه 
ــه هــدف  ــی زود ب را مرتکــب می شــوند کــه خیل
نهایــی تغییرجهــت می دهنــد. بســیار مهــم 
اســت کــه شــور و شــوق را در تمــام طــول انتقال 
ــه  ــت ب ــه حرک ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــه داری ــاال نگ ب

ــد. ــه دهی ــی خــود ادام ســمت اهــداف نهای

منبع: سایت جعبه ابزار ذهنی
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