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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 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

امیرعلی داوری
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 مدرک الزم نیست
اما مهارت...
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در وبینار »تأثیر سالمت معنوی بر کیفیت زندگی« مطرح شد:

دعا کردن یکی از مهارت های ده گانه
تقویت هوش معنوی

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست:

فاضالب شهری اصفهان منبع آب جدیدی نیست 
که توسعه ای بنا شود
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مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان:

معدن گچ قانونی
در شرق اصفهان نداریم

مهارت های قابل انتقال چه مهارت هایی هستند؟

فعاالن حوزه تکنولوژی
و شاغلین دانش بنیان ها
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معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان:

صدور احکام کارگزینی
آغاز شد

غول نفتی چین در تدارک قطع همکاری با غرب است؛

بوی نفت
از بی نظمی نوین جهانی!

احتمال افزایش قیمت جهانی موادغذایی با یک ممنوعیت جدید؛

اندونزی صادرات پالم را
ممنوع می کند!

حضور شهروندان افغانستان در ایران و لزوم اتخاد تصمیم های صحیح؛

 بی قاعدگی
یا القای افغان هراسی؟

10 HOME REMEDIES 
FOR ANEMIA
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تغییر  و  کووید-۱۹  همه گیر  بیماری 
مهارت های مورد نیاز برای بسیاری از 
مشاغل، منجر به تغییرات بی سابقه ای در 
دنیای کار شده است. کارفرمایان باید رویکرد 
خود را برای استخدام تغییر دهند و کمتر 
بر مدارک تحصیلی و بیشتر بر مهارت ها 
تمرکز کنند زیرا کارفرمایانی که در آموزش و 
ارتقای مهارت سرمایه گذاری می کنند، حفظ 

کارمندان را آسان تر خواهند کرد.
در دو سال گذشته، بسیاری از ما مجبور 
بوده ایم نه تنها به نحوه و مکان کار خود، 
بلکه به علت کارکردن نیز فکر کنیم. دنیای 
اطراف ما در حال تغییر بوده است. اگر امروز 
به اقتصاد نگاه کنید، واضح است که تقریبًا 
همه مشاغل، مشاغل فناوری یا مشاغل 
مبتنی بر فناوری هستند. داده های اخیر 
نشان می دهد که مجموعه مهارت ها برای 
مشاغل از سال ۲۰۱۵، حدود ۲۵ درصد تغییر 
کرده است و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۷ دو 

برابر شود.
افراد،  برای  پیشرفت  راه  بهترین 
کسب وکارها، اقتصادها و جوامع؛ توجه 
ذهنیت مهارت هاست. افراد به طور سنتی 
بر اساس مدرک تحصیلی و شغلی یا افراد، 
استخدام می شوند. مهارت ها بخش مهمی 
از گفت وگو هنگام استخدام یا به طور کلی در 
اقتصاد نبود اما این در حال تغییر و بازار کار 

مهارت در حال ظهور است.
ادامه در صفحه 8...

کالهبرداری چوپان دروغگو با سکه های تقلبی

تماس واتساپی به بهانه برنده شدن در صدا و سیما

 کشف 185 کیلو مواد افیونی
در منطقه کویری شرق اصفهان

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی:

  تمرکز زدایی
از مهمترین برنامه های 

فدراسیون پزشکی 
ورزشی است

 اخبـار اصفهان  رئیـس پلیس آگاهـی فرماندهی 
انتظامـی اسـتان از دسـتگیری فردی که بـا معرفی 
خـود بـه عنـوان چوپـان، بـا ترفنـدی خـاص ۷8 
سـکه تاریخـی تقلبـی را بـه مبلـغ یـک میلیـارد و 
۵۰۰ میلیـون ریـال فروختـه و متـواری شـده بـود 
خبر داد. سـرهنگ حسـین ُترکیان بیان داشـت: در 
پی وصـول پرونـده کالهبـرداری در قالـب چوپان 
دروغگـو، کاراگاهـان پلیـس آگاهـی فرماندهـی 
انتظامی اسـتان اصفهان موضـوع را در دسـتور کار 
خـود قـرار دادنـد. وی افـزود: شـاکی در تحقیقات 
صـورت گرفتـه عنـوان کـرد کـه تعـدادی عکس 

مربـوط بـه سـکه های طـالی تاریخـی بـرروی 
گوشـی مـن ارسـال و وقتـی کـه بـا فـرد ارسـال 
کننـده تصاویـر تمـاس گرفتـم گفـت: مـن یـک 
چوپـان هسـتم و ایـن سـکه ها را در بیابـان پیـدا 
کـردم و نهایتـًا بـا مانورهـای متقلبانـه مـرا اغفال 
کرده و ۷8 عدد سـکه را به مبلغ یـک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیـون ریال بـه مـن فروخت کـه پـس از مراجعه 
به چنـد کارشـناس متوجه تقلبـی بودن آنها شـدم. 
رئیـس پلیـس اگاهـی فرماندهـی انتظامی اسـتان 
اصفهـان عنـوان کرد: بـا اطالعـات به دسـت آمده 
از شـاکی و انجـام یک سـری اقدامات هوشـمندانه 

و پلیسـی سـرانجام متهم که دارای ۱۰ فقره سـابقه 
کیفـری در زمینه خریـد و فروش سـکه های تقلبی 
اسـت شناسـایی و طی یـک عملیـات ضربتی حین 
کالهبرداری از فردی دیگر دسـتگیر شـد. سرهنگ 
ُترکیان بـا بیان اینکـه متهم بـرای انجـام اقدامات 
قانونـی تحویـل مرجـع قضائی شـده اسـت گفت: 
دربررسی ها و اسـتعالمات صورت گرفته مشخص 
شـد فـرد مذکـور بـه ایـن شـیوه در اسـتان های 
چهـار محـال و بخیتـاری و تهـران از شـهروندان 
کالهبـرداری کرده کـه تحقیقـات در ایـن زمینه و 

شناسـایی مال باختـگان ادامـه دارد.

 اخبــار اصفهــان  رئیــس پلیــس فتــا اســتان از 
دســتگیری فــردی کــه در پیــام رســان واتســاپ بــا تماس 
صوتی بــه بهانــه اهــدای جایزه اقــدام بــه کالهبــرداری از 
شــهروندان می کــرد، خبــرداد. ســرهنگ ســید مصطفــی 
ــر  ــی ب ــهروند مبن ــکایت ش ــی ش ــت: در پ ــوی گف مرتض
ــغ 4۵۰  ــدی مبل ــزه نق ــت جای ــدف دریاف ــا ه ــه ب اینک
ــاز  ــر مج ــورت غی ــه ص ــاب وی ب ــال از حس ــون ری میلی
برداشــت شــده اســت، کارشناســان پلیــس را بر آن داشــت 
تــا موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. وی افــزود: 
ــاس  ــی تم ــت ط ــان داش ــود بی ــارات خ ــاکی در اظه ش

ــده  ــن را برن ــناس م ــخصی ناش ــاپ ش ــی در واتس صوت
ــس  ــه پ ــرد ک ــی ک ــیما معرف ــدا و س ــتانی ص ــبکه اس ش
از جلــب اعتمــاد و دریافــت شــماره کارت بــه بهانــه 
ــت  ــده را دریاف ــک ش ــد پیام ــز، ک ــه واری ــال شناس ارس
ــال  ــون ری ــغ 4۵۰ میلی ــه مبل ــاب ک ــودی حس و کل موج
بــود برداشــت کــرد. ایــن مقــام انتظامــی عنــوان داشــت: 
ــا  ــم ب ــود، مته ــخص می ش ــه مش ــی های اولی در بررس
دریافــت اطالعــات کارت بانکــی و انجــام خریــد اینترنتی 
در واقــع رمــز دوم یکبــار مصــرف کــه بانــک برای شــاکی 
ارســال کــرده اســت را از وی دریافــت کــرده اســت، نهایتًا 

ــا اقدامات تخصصــی و فنــی خــود موفق به  کارشناســان ب
شناســایی فرد کالهبــردار می شــوند. ســرهنگ مرتضوی 
توصیــه کــرد: مجرمــان ســایبری با ســو اســتفاده از نــام و 
لوگــوی ســازمان ها بــا ایجــاد حســاب کاربــری جعلــی در 
شــبکه های اجتماعــی منتســب بــه ســازمانها بخصــوص 
ــهروندان را  ــاد ش ــیار اعتم ــات س ــیما و ارتباط ــدا و س ص
ــه  ــده آنهــا را ترغیــب ب ــا پیشــنهادات اغــوا کنن ــب و ب جل
ــز  ــت جوای ــت دریاف ــی جه ــات کارت بانک ــالم اطالع اع
نقــدی و ســپس دریافــت رمــز دوم یکبــار مصــرف جهــت 

ــد. ــاب می کنن ــت از حس برداش

ــواد  ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی ــان  رئی ــار اصفه  اخب
ــو  مخــدر فرماندهــی انتظامــی اســتان از کشــف ۱8۵ کیل
ــکاوری  ــگان ت ــوران ی ــط مام ــیش توس ــاک و حش تری
ــر  ــتان خب ــری شــرق اس ــه کوی ــن فرماندهــی در منطق ای
ــای  ــت: نیروه ــان داش ــت بی ــد نیکبخ ــرهنگ احم داد. س
واحــد رزمــی یــگان تــکاوری فرماندهــی انتظامــی اســتان 
اصفهــان حیــن کنتــرل و رصــد هوشــمندانه منطقــه 
ــک  ــر و ی ــتگاه تریل ــک دس ــه ی ــتان ب ــرق اس ــری ش کوی
ــا را  ــکوک و آنه ــکان مش ــواری پی ــودروی س ــتگاه خ دس

متوقــف کردنــد. وی افــزود: مامــوران پس از متوقف شــدن 
ــرار  ــق ق ــی دقی ــورد بازرس ــا را م ــور آنه ــای مذک خودروه
دادنــد کــه نهایتــاً در ایــن عملیــات ۱8۵ کیلــو مــواد افیونی 
ــف  ــیش کش ــو حش ــاک و ۱۰ کیل ــو تری ــامل ۱۷۵ کیل ش
ــواد مخــدر فرماندهــی  ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی شــد. رئی
ــات 3  ــن عملی ــت: در ای ــان گف ــتان اصفه ــی اس انتظام
ــده  ــراه پرون ــه هم ــتگیر و ب ــی دس ــواد افیون ــی م قاچاقچ
ــی  ــع قضائ ــل مرج ــی تحوی ــات قانون ــام اقدام ــرای انج ب
شــدند. ســرهنگ “نیکبخــت” کــه بــا حکــم فرمانــده کل 

انتظامــی کشــور بــه عنــوان رئیــس جدیــد پلیــس مبــارزه 
ــواد مخــدر اســتان اصفهــان منصــوب شــده اســت،  ــا م ب
برخــورد جــدی و قاطعانــه با آلــوده کننــدگان معابرشــهری 
و توزیــع کننــدگان ُخــرد مــواد مخــدر، مبــارزه سرســختانه 
ــا  ــت گلوگاه ه ــرگ، تقوی ــوداگران م ــان و س ــا قاچاقچی ب
و رصــد هوشــمندانه مناطــق کویــری و بیابانــی، افزایــش 
ــتای  ــط در راس ــای مرتب ــتگاه ها و نهاده ــا دس ــل ب تعام
ــا را از  ــی خانواده ه ــوزش همگان ــاد و آم ــگیری از اعتی پیش

ــرد.  ــالم ک ــود اع ــای خ ــن رؤس برنامه ه مهمتری

رییس فدراسـیون پزشـکی ورزشـی گفت: تمرکز زدایی 
از مهمتریـن برنامه هـای این فدراسـیون اسـت و در این 
راسـتا تا حـد امـکان بایـد از مراجعـه بـه تهـران و مرکز 
جلوگیـری شـود کـه ایـن اتفـاق در چنـد سـاله اخیـر 

افتـاده اسـت.
غالمرضـا نـوروزی افـزود: شـعار مـا در این فدراسـیون 
همـواره این بـوده کـه بتوانیـم اسـتانها و شهرسـتانها را 
فعـال کنیم تـا چـرخ ورزش کشـور با سـرعت بیشـتری 

بچرخـد و فعال شـود.
وی ادامـه داد: هیات هـای پزشـکی ورزشـی اسـتانها 
همیشـه در اصـل و اولویـت کار فدراسـیون قـرار دارنـد 
و بـدون وجـود اسـتان ها فدراسـیونی وجـود نخواهـد 
داشـت. رییس فدراسیون پزشکی ورزشـی اظهار داشت: 
توجه بـه شهرسـتان ها هم بـرای مـا از اهمیـت ویژه ای 
برخوردار اسـت تا در سـطح محلی هم نیازهای پزشـکی 

ورزشـی شهرسـتان ها برطـرف شـود.
وی اضافـه کرد: مجموعه فدراسـیون پزشـکی ورزشـی 
معتقدیـم کـه بایـد اسـتانها را قـوی کنیـم تـا بتواننـد 
نیازهای پزشـکی ورزشـی یک ورزشـکار را در اسـتان و 

شهرسـتان خـود شناسـایی کننـد.
نوروزی خاطرنشـان کرد: هیات پزشـکی ورزشی استان 
اصفهان بـرای رسـیدن به جایـگاه اصلـی خـود نیازمند 
برنامه ریزی جدید اسـت و فدراسـیون پزشـکی ورزشی 
هـم در ایـن زمینـه هـر گونه کمـک را بـرای پیشـرفت 
هیات پزشـکی ورزشـی این اسـتان ارائـه خواهـد کرد تا 

بـه جایـگاه واقعی خـود دسـت یابد.
وی بیـان کرد: جایگاه پزشـکی ورزشـی هماننـد جایگاه 
ورزش، روز بـه روز در حـال پیشـرفت و مدرن تـر شـدن 

اسـت.
رییس فدراسـیون پزشکی ورزشـی با اشـاره به برگزاری 

مطلـوب انتخابـات مجمع هیات اسـتان اصفهـان افزود: 
همـواره دغدغـه ای بـرای برگـزاری مجامـع اسـتان ها 
دارم امـا بـرای مجمع اسـتان اصفهـان هیـچ دغدغه ای 
نداشـتم و در ایـن زمینه با کسـی هـم تماسـی نگرفتم و 
به رأی اعضـای مجمـع احترام گذاشـتیم کـه نتیجه آن 
هم بوضـوح قابل مشـاهده بـود و مجمع آزاد برگزار شـد 

و به انتخـاب اعضـای مجمـع احتـرام می گذاریم.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط حضـور تماشـاچیان در 
ورزشـگاهها در دوران کرونـا گفـت: در زمـان حاضـر 
3۰ درصـد اماکن و فضـای ورزشـگاهها به تماشـاگران 

اختصـاص پیـدا می کنـد.
نوروزی اضافـه کرد: مشـکلی برای فضاهـا و اماکنی که 
بلیـط فروشـی اینترنتـی و کنتـرل کارت واکسیناسـیون 
انجـام می شـود، وجـود نـدارد و حضـور تماشـاچیان بـا 
رعایت شـیوه نامه هـای بهداشـتی انجام می شـود اما در 
مناطقی کـه این امـکان وجـود نـدارد ورود آنها بـا “کیو 

آر کـد” کنتـرل می شـود.
وی بیـان کـرد: میـزان شـیوع کرونـا در زمـان حاضـر 
کاهش پیـدا کـرده و با همـکاری خـوب مـردم و جامعه 
ورزشـی، بخوبـی پیشـگیری شـده اسـت و امیدواریـم 
کـه بـا مهـار و نابـودی کامـل کرونـا، درصـد بیشـتری 
از تماشـاگران بتواننـد درمیدان هـای ورزشـی حضـور 

پیـدا کننـد.
رییـس فدراسـیون پزشـکی ورزشـی بـا بیـان اینکـه 
شـیرینی و شـور و نشـاط محیط هـای ورزشـی وابسـته 
بـه حضـور تماشـاگران اسـت خاطرنشـان کـرد: حضور 
تماشـاچیان در اسـتان ها هم همانند تهران بـا اختصاص 
3۰ درصـد از ظرفیت فضای ورزشـگاهها به تماشـاگران 
انجام خواهد شـد و بایـد با توجه بـه رنگ بندی شـهرها 

ایـن امـر محقق شـود.

وی با اشـاره به اهمیـت مبارزه بـا دوپینگ ورزشـکاران، 
گفـت: تمـام تـالش خـود را می کنیـم کـه محیط هـای 
ورزشی پاک و سالمی داشـته باشـیم و در این راستا ستاد 
مبارزه بـا دوپینگ تمـام تـالش و برنامه های خـود را به 
کار می گیـرد تـا با این پدیده زشـت و شـوم کـه عوارض 
خطرنـاک جسـمانی بـرای ورزشـکاران و آسـیب جدی 

بـرای کشـور دارد، مقابلـه کنیم.
نـوروزی بـا بیـان اینکـه حـذف دوپینـگ امـکان پذیـر 
نیسـت افزود: تـالش می کنیـم تا ایـن پدیده شـوم را به 
کمترین میـزان ممکن برسـانیم تا جامعه پـاک و محیط 

ورزشـی پاک و سـالمی را داشـته باشـیم.
بـه گـزارش ایرنـا، مجمـع انتخابـات ریاسـت هیـات 
پزشـکی ورزشـی اسـتان اصفهان عصـر روز یکشـنبه با 
حضـور غالمرضـا نـوروزی رییس فدراسـیون پزشـکی 
ورزشـی و سـید محمـد طباطبایـی مدیـر کل ورزش و 
جوانـان اسـتان در سـالن جلسـات اداره کل ورزش و 
جوانـان اصفهـان برگـزار شـد و غالمرضـا بارانـی پس 
از سـه مرحلـه رأی گیـری و بـه حد نصـاب نرسـیدن آرا 
اعضـاء، در نهایـت بـا قرعـه کشـی، بـرای چهـار سـال 

آینـده، ریاسـت ایـن هیـات را بـر عهـده گرفت.
براسـاس ایـن گـزارش، کریم سـهرابی، محمد سـالکی 
و مصطفـی میرقـادری دیگـر نامزدهـای انتخابـات این 
مجمـع بودنـد. زینـب کریمـی، میـالد شـریفی منـش 
و زینـب ملکـی نیـز بـه ترتیـب بعنـوان نایـب رییـس، 
خزانـه دار و کارشـناس ُخبـره هیـات انتخـاب شـدند و 
محمد سـالکی و مینا حـاذق نیز با رأی مجمـع، عضویت 
در هیـات رییسـه پزشـکی ورزشـی اسـتان اصفهـان را 
بدسـت آوردنـد. اسـتان اصفهـان بیـش از 3۷۵ هـزار 
ورزشـکار سـازمان یافتـه و یـک هـزار و ۷۰۰ باشـگاه 

ورزشـی دارد.

2

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان خبر داد:

حمایت از 1۰ هزار و ۷1۲ فرزند در ماه رمضان

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان:

ترویج فرهنگ قرآن و عترت مختص ماه مبارک نباشد
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مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه اصفهان 
در سه نوبت صبحگاهی، ظهرگاهی و عصرگاهی پیک ترافیکی 
دارد، گفت: شهروندان می توانند برای مشاهده آنالین ترافیک 

شهر اصفهان به سامانه map.isfahan.ir مراجعه کنند.
هادی کریمــی درگفت وگوبا ایمنادرخصــوص اقدامات و 
نحوه اطالع رسانی وضعیت ترافیک، اظهار کرد: در راستای 
کنترل و مدیریت ترافیک شهر اصفهان، اقداماتی همچون 
زمان بندی هوشمند تقاطع ها در تمام ساعات شبانه روز برای 
کاهش تأخیردرترافیک و استفاده از سامانه ترافیک آنالین 
برای مسیریابی صحیح و استفاده بهینه از شبکه معابر در نظر 
گرفته شده اســت. وی ادامه داد: شهروندان می توانند برای 
map. مشاهده ترافیک آنالین شــهر اصفهان به سامانه

isfahan.ir یا trafficonline.isfahan.ir مراجعه 
کنند. مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره 
به امکانات سامانه ترافیک آنالین شهرداری، خاطرنشان کرد: 
از جمله این امکانات می توان به مسیریابی مناسب، نمایش 
ترافیک معابر، نمایش وضعیت پارکینگ ها، نمایش پارکینگ 
حاشــیه ای، ســنجش آلودگی هوا، نمایش ایســتگاه های 
اتوبوس، نمایش مسیر ویژه دوچرخه، نمایش ایستگاه های 
مترو، نمایش وضعیت طــرح زوج و فــرد و نمایش اماکن 
اصفهان اشاره کرد. وی با بیان اینکه اطالع رسانی از طریق 
رادیو ترافیک در دو نوبت صبح و عصر انجام می شود، اضافه 
کرد: توقف دوبل، توقف در مســیر، توقف در محل ممنوعه، 
انسداد راست گرد خیابان و تردد خودروهای تک سرنشین از 

عوامل افزایش ترافیک شهر اصفهان است.
کریمی افزود: اصفهان در ســه نوبت صبحگاهی از ساعت 
۷: ۱۵ تا ۸: ۳۰ نوبت ظهرگاهی از ســاعت ۱۳ تا ۱۴: ۳۰ و 
عصرگاهــی از ۱۸: ۱۵ تا اذان مغرب پیــک ترافیکی دارد. 
وی با بیان اینکه بزرگراه شــهید خرازی، بزرگراه شــهید 
صیاد شیرازی، بزرگراه شهید آقابابایی و پل شهید مطهری 
بیشترین حجم ترافیک شــهر اصفهان را دارا هستند، گفت: 
در تقاطع صائب مسیر غرب به شرق خیابان مطهری تخلف 
عبور از چراغ قرمز، پل روگذر امام خمینی )ع( تخلف سرعت 
غیرمجاز و خیابان بزرگمهر به سمت زیرگذر میدان احمدآباد 
تخلف عبور غیرمجاز از خط BRT فراوانی تخلف ترافیکی 

اصفهان است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان تشریح کرد:
پیک سه گانه ترافیک شهر؛ صبحگاهی، ظهرگاهی و عصرگاهی

سه شنبه 6 اردیبهشت 1401  | شماره 1040

 نجمـه رئوفـی  احـکام کارگزینـی 
تعـدادی از پذیرفتـه شـدگان تبدیـل 
وضعیت اسـتخدامی ایثارگـران آبفای 
اسـتان اصفهـان کـه مراحـل گزینش 
را گذرانـده بودند در ابتدای اردیبهشـت 

مـاه ۱۴۰۱ صـادر شـد.
معـاون منابـع انسـانی و تحقیقـات 
آبفـای اسـتان اصفهان بـا اعـالم این 
خبر گفت: با توجـه به ابالغ بخشـنامه 
مشـترک سـازمان اداری و استخدامی 
کشور و سـازمان برنامه و بودجه کشور، 
موضـوع »دسـتورالعمل نحـوه اجرای 
بند )د( تبصره )۲۰( قانون بودجه سـال 
۱۴۰۰ کل کشـور« موضـوع تبدیـل 
وضعیـت اسـتخدامی مشـموالن ماده 
۲۱ قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه 
ایثارگـران از سـال گذشـته در آبفـای 
اسـتان اصفهـان در دسـتور کار قـرار 

گرفـت.
مجتبی قبادیـان افـزود: از میـان ۳۷6 
پرونـده ایثارگـری کـه بـرای کارکنان 
غیـر رسـمی مشـمول ایـن قانـون 
تشـکیل شـد در نهایت 6۴ پرونـده در 
قالـب نیروهـای شـرکتی، حجمـی و 
طرحی مـورد تأیید شـرکت مهندسـی 
آبفای کشـور قـرار گرفـت کـه احکام 
کارگزینی تعدادی از آن هـا پس از طی 
مراحل گزینـش از ابتدای اردیبهشـت 

سـال ۱۴۰۱ صـادر شـد.
وی بـه ضوابـط ابالغـی در خصـوص 
تبدیل وضعیـت اسـتخدامی ایثارگران 
اشـاره کـرد و خاطـر نشـان سـاخت: 
این قانـون شـامل کارکنـان ایثارگری 
می شـد کـه بـه طـور تمـام وقـت در 
امـور جـاری و وظایـف اصلـی فعالیت 

. ینـد می نما
معـاون منابـع انسـانی و تحقیقـات 
آبفـای اسـتان اصفهـان افـزود: پس از 
تأییـد پرونده هـای کارکنـان تبدیـل 
وضعیت اسـتخدامی ایثارگران توسـط 
شـرکت مهندسـی آبفـای کشـور، 
مـدارک این کارکنـان به منظـور تأیید 
و احراز صالحیـت فرد به مرکز هسـته 
گزینـش آبفـای کشـور ارسـال شـد و 
پـس از دریافـت رأی هسـته گزینـش 
حکم کارگزینی اسـتخدامی ایثارگران 

آبفـای اسـتان اصفهـان صـادر شـد.
وی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه 
سیاسـت های کلی نظام در امور ترویج 
و تحکیم فرهنگ ایثـار، جهاد، تکریم و 
پاسـداری از حق ایثارگران است اظهار 
کـرد: از کارکنانی کـه مشـمول قانون 
تبدیـل وضعیت ایثارگری قـرار گرفتند 
انتظـار مـی رود همچنـان بـا تـالش و 
کوشـش خود بـرای ارائـه خدمـات به 
صـورت جهـادی، در جهـت ترویـج 
فرهنگ ایثـار و جهاد پیشـگام باشـند.

قبادیان گفت: صـدور احکام کارگزینی 
پذیرفتـه شـدگان تبدیـل وضعیـت 
اسـتخدامی ایثارگـران مشـمول ایـن 
بخشـنامه، حاصـل چندین مـاه تالش 
شـبانه روزی کارکنـان معاونـت منابع 
انسـانی و تحقیقـات، دفتـر گزینـش، 
حراسـت و نیـز حمایـت مدیـر عامـل 
و اعضـاء هیـات مدیـره آبفای اسـتان 

اصفهـان بـوده اسـت.

صدور احکام کارگزینی 
آغاز شد

معاون منابع انسانی و تحقیقات 
آبفای استان اصفهان:

۱- محتوای با کیفیت ایجاد کنید: محتوا نخستین و مهم ترین عاملی است 
که می تواند توجه مخاطبان شــما را جلب کرده و دلیلی برای ماندن آن ها در 
وب سایت شما باشد. متخصصان وب محتوای با کیفیت، مرتبط و مفهومی 
را درست مثل دانه پاشــیدن برای پرندگان می دانند. مطمئن باشید اگر قرار 
است کاربری را در وب سایت خود نگه دارید، فقط با محتوا می توانید این کار 

را انجام دهید.
۲- به اصالت کاری خود پایبند باشید: فقط ارسال و انتشار مطالب با کیفیت برای 
پیروزی در بازاریابی محتوا کافی نیست. شما باید به اصالت کاری خود وفادار 
بمانید. منحصر به فرد بودن کار شما اصالت کار شما خواهد بود و هرچه محتوای 
انحصاری شما بهتر و بیشتر باشند، سئوی بهتری در انتظارتان خواهد بود. انتشار 
محتوای تکراری و مشابه به رتبه بندی وب سایت شما آسیب زیادی می رساند. 
همچنین بازنشر مطالب و محتوا از دیگر منابع و وب سایت ها نیز سئوی وب 
سایت شما را با خطر زیادی تهدید می کند. چنین حرکتی از نظر کاربران مصداق 

بارز کپی برداری و از نظر موتورهای جست وجو اسپمینگ تلقی می شود.
۳- سرعت بارگذاری صفحات خود را بهبود دهید: سرعت کم لود شدن یک 
صفحه سبب می شود تا نرخ تبدیل مشتریان به شدت کاهش پیدا کرده و باعث 
فراری شدن مخاطبان از وب سایت شما می شود. همین موضوع نیز به افت 
چشم گیر اعتبار برند و رتبه شما در موتورهای جست وجو منجر خواهد شد. این 
مسئله از جمله مسائلی است که تجارت های زیادی با آن درگیر بوده و جالب 

است که بسیاری از آن ها توجهی به آن نمی کنند.
۴- تصاویر وب سایت خود را بهینه سازی کنید: تصاویر نخستین چیزهایی 
هستند که توجه بازدیدکنندگان شما را به خود جلب می کنند. عکس ها بیشتر 
از هر چیز دیگری توسط کاربران مشاهده می شوند و باید گفت که تأثیرگذاری 
آن ها خیلی بیشتر از چیزی است که فکرش را بکنید. در حالی که استفاده از 
تصاویر با کیفیت باال برای وب سایت شما یک قانون کلی است، راه هایی برای 
بهینه سازی تصاویر و همچنین بهبود زمان بارگذاری صفحه وجود دارد. عواملی 

مانند اندازه و قالب فایل نقش مهمی در ارتقای رتبه بندی ارگانیک شما دارند.
۵- از تگ های هدینگ استفاده کنید: محتوای خوب ویژگی های متفاوتی 
دارد. داشتن نظم و ترتیب و استاندارد بودن یک متن از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است. اگر نوشته های شما این ویژگی ها را نداشته باشند، به راحتی 
از چشم بازدیدکنندگان خواهند افتاد. قالب بندی صحیح مطالب و متون شما 
از این مشــکل جلوگیری خواهد کرد و باعث افزایش UX یا همان تجربه 

کاربری می شود.
6- قالب بندی مطالب خود را بهبود ببخشید: شکل و شمایل مطالب وب سایت 
شما می توانند تأثیر زیادی در نگرش کاربران نسبت به شما و برندتان داشته 
باشند. یک طرح بندی مناسب و کاربرپسند باعث می شود تا تجربه کاربری 
بهبود پیدا کند. چنین طراحی های ساده و در عین حال مدرنی کاربران را مجاب 
به گذراندن وقت بیشتری در وب سایت شما خواهد کرد. همین مسئله منجر به 
حضور بیشتر کاربران در بخش های مختلف سایت شما خواهد شد و این مسلمًا 

چیزی است که هر وب مستری به دنبال آن است.
۷- وبالگ نویسی را آغاز کنید: مبحث وبالگ نویسی از دیگر مباحث کاربردی 
در افزایش بازدید و بهبود رتبه یک وب سایت است. تولید محتوای فنی یک 
وب سایت را با وبالگ نویسی اشتباه نگیرید. منظور از محتوا، اطالعات مندرج در 
مطالب وب سایت شماست؛ اما وبالگ گسترده تر بوده و در واقع سیستمی برای 

تکمیل بازاریابی محتوا برای یک تجارت آنالین است.

پریسا جمدی: با روش های زیر به بهبود طبیعی رتبه 
وب سایت در موتورهای جست وجو کمک کنید.

روش های بهبود رتبه 
وب سایت در موتورهای 

جست وجو

زندگی سالم

 مریم حیدرپور  با شــنیدن واژه 
»هــوش« به یاد هوش شــناختی و 
هوش هیجانــی می افتیم؛ اما هوش 
معنوی نیز نوع دیگری از هوش است 
که رابطه آن با سالمت معنوی در یک 
وبینار بررسی شد. وبینار »تأثیر سالمت 
معنوی بر کیفیــت زندگی« در قالب 
سلسله وبینارهای جوانی فصل رویش 
به همت فرهنگسرای پرسش وابسته 
به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری اصفهان برگزار شد.
در این وبینار قرار بود کارشناسان درباره 
مفهوم هوش معنــوی و تفاوت آن با 
هوش هیجانی، تعریف سالمت معنوی 
و کیفیت زندگی دینــی و غیردینی، 
همچنین رابطه دعا با هوش معنوی 
و سالمت معنوی با شرکت کنندگان 

به گفت وگو بنشینند. 
ســیدعلی کالهــدوزان، عضــو 
هیئت علمی دانشــگاه علوم  پزشکی 
اصفهان گروه آموزشی بین رشته ای 
مراقبت های حمایتی تسکینی در این 
وبینار با برشمردن سه مورد از مهم ترین 
انواع هوش شــامل هوش شناختی، 
هوش هیجانــی و هــوش معنوی 
 )SQ( اظهار داشــت: هوش معنوی
برخالف IQ و EQ کــه تنها یک 
نیم کره مغز انسان را درگیر می کنند، 
تمام قسمت های مغز را درگیر کرده و 
پردازش های همزمان انجام می دهد و 
به صورت کلی تر به مسائل زندگی نگاه 
می کند. با استفاده از این هوش متوجه 
می شــویم چه چیزهایی در زندگی ما 
ارزشمند است و باید برای چه چیزهایی 
وقت و انرژی بگذاریم تا سطح رضایت 

ما از زندگی ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه هوش معنوی برای 
داشتن چهار نوع ارتباط شامل ارتباط با 
خود، خلق، خلقت و خداوند است، افزود: 
ارتباط با خدا می تواند مانند چتری بر سر 

ارتباط با خود، خلق و خلقت قرار گیرد.
کالهدوزان ادامه داد: سالمت معنوی 
هم رویکرد دینــی دارد و هم رویکرد 
غیردینی. رویکرد غیردینی سالمت 
معنوی، درمان مبتنی بــر پذیرش و 
تعهد اســت. در واقع از طریق واضح 

کردن ارزش هــای زندگی و حرکت 
فعاالنه به ســوی آنهــا می توانیم به 
معنای منســجمی از زندگی و در پی 
آن، به رضایت از زندگی و ســالمت 
زیستی برسیم. انســان ها در زندگی 
ارزش های متفاوتی دارند و مهم این 
است که هرکس چقدر برای رسیدن به 
ارزش های خود تالش می کند و به آنها 

نزدیک می شود.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم  
پزشکی اصفهان فعال بودن را یکی 
از پایه های رسیدن به سالمت معنوی 
دانســت و گفت: افراد فعــال در راه 
اهداف خود از نوعی ســیری ناپذیری 
برخوردارند و پس از رسیدن به هدف 
متوقف نمی شــوند چون یک مسیر 
ارزشــی برای خود تعریف کرده اند؛ 
مثاًل در حوزه علــم، خودجوش بودن 
و خودکنترل گری دیگر ویژگی افراد 
فعال است و توانمندی های شخصی 
خود را بســیج می کنند تا در راستای 

ارزش های خود حرکت کنند.
کالهدوزان آگاه بودن و گشوده بودن را 
دومین و سومین ویژگی افرادی دانست 
که به سوی سالمت معنوی حرکت 
می کنند و تأکید کرد این افراد همواره 
در صلح درونی با خود به سر می برند و 
از احساس طمأنینه، تواضع، استقالل و 
آزادی برخوردار هستند. آنها به مسائل 
بدون قضاوت نگاه می کنند و می توانند 
در زمان حــال زندگی کنند و کل نگر 

هستند.
وی با بیان اینکه این افراد جستجوگر 
هســتند، تصریح کرد: آنهــا همواره 
دوست دارند کشف کنند و جنبه های 
گوناگون زندگی را کاوش کنند. این 
افراد پذیرش شرایط سخت را دارند و از 
قابلیت انعطاف روانی باالیی برخوردار 
هستند. آنها در مسائل گیر نمی کنند و 
می توانند به راحتی از مشکالت عبور 
کنند. ذات آنها بخشنده است، ایثارگر 
و اخالق مدار هستند و می توانند شاد 

زندگی کنند.
این پژوهشگر درباره سالمت معنوی 
با رویکرد دینی اضافه کــرد: در این 
نوع ســالمت معنوی عالوه بر ســه 

شاخصی که گفته شد، بر دو شاخص 
دیگر نیز تأکید می شود که یکی از آنها 
توسعه نگری اســت. در توسعه نگری 
مهم نیست چقدر بزرگ هستیم بلکه 
مهم این است که چقدر در حال بزرگ 
شدن هستیم. این توسعه می تواند در 
حوزه های اقتصادی، سالمت، اجتماعی 
و خانوادگی، ارتباطات اجتماعی سازنده، 
آگاهی و علم آموزی و غیره باشد. دین 
می گوید این موارد الزم است ولی کافی 
نیست و بزرگ تر  شدن ما باید جهت دار 
و در جهت بقا و نامیرا بودن انسان باشد. 
وی درباره اجتناب از خطای شناختی در 
راه توسعه نگری گفت: برای اینکه به 
این دام نیفتیم باید به تمام کارهای خود 

جنبه و رنگ خدایی بدهیم.
محمدمهــدی احمدی فــراز، عضو 
هیئت علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی و 
عضو کارگروه مرکز تحقیقات سالمت 
معنوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نیز در این وبینــار تعارضات معنوی را 
یکی از دالیل کاهــش ارتباط افراد با 

مسائل معنوی و دینی دانست.
وی افزود: گاهی اوقات برای شخص 
سوال پیش می آید که چرا هرچه دعا 
می کند اجابت نمی شود. این فرد دچار 
تعارض معنوی شــده که در ارتباط ما 
با خود، دیگران و خداوند تأثیر بسیاری 

می گذارد. مهم ترین تعارضات معنوی 
در ارتباط ما با خداوند، در موضوعات 
دعا و اجابت و عدالت برای افراد پیش 

می آید.
وی عوامــل محیطی و رســانه ای 
را در شــکل گیری رفتارهــای دینی 
موثر دانســت و ادامه داد: بسیاری از 
موضوعاتی که در آموزش های دینی 
و تربیــت معنوی مطرح می شــود، 
مسئله محور نیســت. برای مثال باید 
ابعاد دعا کــردن و رابطه دعا با نتیجه 
برای افراد تبیین شود وگرنه اگر فرد از 
دعا کردن نتیجه نگیرد، دچار تعارض 

معنوی می شود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اشرفی 
اصفهانی با اشاره به شعر »ای غره به 
رحمت خداوند/ در رحمت او کسی چه 
گوید/ هرچند موثر است باران/ تا دانه 
نیفکنی نروید« گفت: ما باید وظیفه 
خود را انجام دهیم امــا درباره نتیجه 
امیدمان به خداوند باشد، در حالی که 
خیلی اوقات دعــا را جایگزین تالش 
و وظیفه خود می کنیــم. بنابراین در 
آموزش های دینی باید به جای توصیه، 
نقش خداوند و شــخص را توصیف و 
تبیین کنیم. در نتیجه فرد به وظیفه خود 
واقف می شود و اگر از دعا کردن نتیجه 

نگرفت، به خداوند بدبین نمی شود.

احمدی فــراز اظهارداشــت: تجربه 
معنوی، مقابله با اســترس، هدفمند 
بــودن، پرستشــگاه، خارج شــدن 
ازاصول، محوریت اعتقــاد، مقررات 
مذهبی، تحمل کردن، مفاهیم دینی 
و نیایش و دعا کــردن از مهارت های 
دهگانه تقویت هوش معنوی هستند.

وی درباره ارتباط دعا با تقویت هوش 
معنوی بیان کرد: درنگاه ســنتی، دعا 
عاملی است که بر اسباب بیرونی اثر 
می گذارد تا ما به هدف مان برسیم. این 
نگاه درتقویت هوش معنوی اثرگذار 
اســت اما این اثرگذاری همیشــگی 
نیســت. درنگاهی دیگر، دعا یکی از 
مهارت های موثــر در تقویت هوش 
معنوی است. دعا مختص به مسلمانان 
هم نیست بلکه زبان مشترک پیروان 
تمام ادیان و تمام انسان ها است.این 
پژوهشگرخاطرنشان کرد: در صورتی 
که هماهنگی شــناختی درباورهای 
فرد به وجود آیــد و ارتباط فرد با خود، 
خلق، خلقت و خداوند صمیمی شود، 
فرد به سالمت معنوی رسیده است؛ 
درصورتی که اگر ارتباط فرد با خداوند 
صرفاً به واسطه اجابت دعاهایش باشد 
این ارتباط صمیمی نیســت.اگراین 
تعارض معنوی در فرد برطرف شــود 

سالمت معنوی او ارتقا پیدا می کند.

دعا کردن یکی از مهارت های ده گانه تقویت هوش معنوی
در وبینار »تأثیر سالمت معنوی بر کیفیت زندگی« مطرح شد:

 ملودی دهانی  از شــروع ماه مبارک رمضان تاکنون، ۴ هزار و ۴۷۹ نیکوکار، 
حمایت از ۱۰ هزار و ۷۱۲ فرزند یتیم و نیازمند را به عهده گرفتند. حمیدرضا طاهری 
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، با 
اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام و محسنین در طول سال اجرا می شود، اظهار داشت: 
اصفهانی ها از ابتدای ماه رمضان تاکنون با حضور در پایگاه های حامی یابی سطح 

استان، حمایت ۱۰ هزار و ۷۱۲ نفر از فرزندان ایتام و نیازمند را برعهده گرفتند.
وی با بیان اینکه در شب های قدر و روز ۲۱ ماه مبارک رمضان امسال ۳ هزار و ۵۰۰ 

حامی، حمایت از ۵ هزار فرزند تحت پوشش این نهاد را پذیرفتند، ادامه داد: مشارکت 
هم استانی ها در این طرح، نه تنها گره گشای بخشی از زندگی نیازمندان است بلکه 

مسیر رشد و تعالی علمی و اجتماعی آینده سازان جامعه را هموار می کند.
حمیدرضا طاهری با اظهـار امیدواری بـرای حضور حداکثری خیـران و حمایت 
از فرزندان ایتـام و محسـنین، ادامـه داد: در حال حاضر بیـش از ۳۰ هـزار فرزند، 
تحت حمایت کمیته امداد اسـتان هسـتند که هنوز تعـدادی از این فرزنـدان، در 

انتظار حمایـت خیران می باشـند.

معاون توسـعه مشـارکت های مردمی کمیته امـداد بـا قدردانی از نیکـوکاران و 
دعوت از عمـوم مردم برای مشـارکت در خدمت رسـانی بیشـتر بـه مددجویان، 
گفـت: هـم اسـتانی های خیراندیـش می تواننـد با ارسـال عـدد یک به شـماره 
۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱ و یـا مراجعـه بـه سـایت ekram.emdad.ir همچنیـن با 
حضـور در پایگاه ها، دفاتر ایـن نهـاد و مراکز نیکوکاری در سـطح اسـتان، برای 

حمایـت از ایتام و محسـنین اقـدام کنند.

حمایت از ۱۰ هزار 
 و ۷۱۲ فرزند

در ماه رمضان

معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی 

)ره( استان اصفهان خبر داد:

https://digitalagencynetwork.com :منبع
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نشست خبری

با کمک خیران و اهالی محل انجام گرفت:

مرمت و بازسازی خانه تاریخی 
مذهبی اکرمیان در آران و بیدگل

فرمانـده انتظامی شهرسـتان نطنز گفـت: دختر بچه 
۳ سـاله کـه در محدوده کشـاورزی در بـادرود مفقود 

شـده بود، به آغـوش خانواده بازگشـت.
مهـدی کریمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کرد: 
دختـر ۳ سـاله از اتبـاع افغانسـتان کـه در مزرعـه 
کشـاورزی ابـوذر بـادروِد نطنـز مفقود شـده بـود، به 

آغـوش خانـواده بازگشـت.
فرمانـده انتظامـی نطنـز بـا بیـان اینکه گشـت های 
پلیـس سـریع بـه محل اعـزام شـدند، گفـت: عالوه 
بـر نیروهـای پلیـس، نیروهـای امـدادی و اورژانس 
نیـز در محـل مذکـور حاضـر شـدند و بـا تـالش 
فـراوان و کمتر از ۱۲ سـاعت، این کودک خردسـال 

پیدا شـد.
وی تصریـح کـرد: بعـد از بررسـی وضعیت سـالمت 
شـد.  خانـواده  تحویـل  کـودک  ایـن  جسـمی، 
شـهروندان به صـورت ویـژه مراقـب کـودکان خـود 
باشـند تـا از بروز چنیـن رخدادهایی جلوگیری شـود.

مدیر شـبکه بهداشـت و درمان شاهین شـهر و میمه 
از افزایـش ۵۰ درصـدی مـوارد ابتـال بـه سـالک در 

سـال ۱۴۰۰ خبر داد.
علی پارسـا در گفت وگو با ایسـنا »لشـمانیوز جلدی« 
یا سـالک را بر دو نوع شـهری )خشـک( و روسـتایی 
طبقه بنـدی و اظهـار کـرد: در سـالک نـوع شـهری 
ناقل بیماری پشـه خاکی »فلبوتوموس سـرژانتی« و 
مخـزن بیماری سـگ های ولگرد هسـتند و بیماری 

از انسـان به انسـان قابل انتقال نیسـت.
وی افـزود: اما ناقل بیماری سـالک روسـتایی، پشـه 
خاکی نیمه وحشـی »فلبوتوموس پاپاتاسـی« اسـت 
کـه از طریـق نیـش پشـه های جنـس مـاده انـگل 
بیمـاری را از بعضـی موش هـای صحرایی آلـوده به 

انسـان منتقـل می کند.
پارسـا بـا بیـان اینکه اسـتان اصفهان مخـزن اصلی 
عامل سـالک روسـتایی شـناخته شـده اسـت، افزود: 
مـوارد ابتـال بـه سـالک شهرسـتان شاهین شـهر و 
میمـه از نـوع روسـتایی بـوده و کانـون ایـن بیماری 

مناطـق  و  در شهرسـتان شـهرهای گـز، گـرگاب 
حاشـیه شاهین شهر )گلدیس و مسـکن مهر( بوده و 
مهم ترین نشـانه ابتـال به این بیماری عـدم بهبودی 
محـل نیش پشـه تـا ۲ هفتـه بعـد از گزش اسـت.

رئیـس شـبکه بهداشـت و درمـان شاهین شـهر و 
میمـه مـوارد ابتـال بـه سـالِک شاهین شـهر و میمه 
در ۱۴۰۰ را ۵۹ مـورد برشـمرد و خاطرنشـان کرد: با 
توجـه به اینکه در سـال ۹۹ موارد ابتال به سـالک در 
ایـن شهرسـتان ۲۹ نفـر بوده مـوارد ابتال به سـالک 
در شاهین شـهر و میمـه رشـد ۵۰ درصـدی داشـته 
اسـت. همچنین از مجمـوع مبتالیان به سـالک ۵۴ 
مـورد در کانون هـای شاهین شـهر و میمـه و ۵ مورد 
نیـز به دلیل مسـافرت به مناطق سـالک خیـز آلوده 

شـده اند.
پارسـا مهم تریـن اقدامات پیشـگیرانه از بروز سـالک 
را النـه کوبـی و انجـام عملیات تسـطیح نخاله های 
سـاختمانی برشـمرد و ادامـه داد: شـبکه بهداشـت و 
درمـان شاهین شـهر و میمـه بـا ارائـه گزارش هـای 

و  پیگیـری  ماهیانـه،  صـورت  بـه  حشره شناسـی 
مراقبـت از بیمـاران مبتال به سـالک، توزیع اسـپری 
دافـع حشـرات در مناطق سـالک خیـز، طعمه گذاری 
در زمسـتان، پایـش مراکـز پیشـگیری تشـخیص و 
درمان سـالک و ... اقدامات پیشـگیرانه این شبکه در 
راسـتای تأمین امنیت و سـالمت شـهروندان از ابتال 

بـه سـالک را انجام داده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تمـام خدمـات تشـخیص، دارو 
آزمایشـگاه و مرکـز  رایـگان در  و درمـان سـالک 
سـالمت سـرخوش توسـط کادر بهداشـت و درمـان 
شاهین شـهر و میمـه بـه متقاضیـان ارائـه می شـود، 
گفـت: شـهروندان می توانند در راسـتای پیشـگیری 
از ابتـال بـه سـالک در مناطق آلـوده درب پنجره ها را 
با توری پوشـانده و از قلم دافع حشـرات و پوشـیدن 
لباس آسـتین بلند به ویژه در عصرها اسـتفاده کنند. 
همچنین شـهروندان باید در صورت سـفر به مناطق 
آندمیـک نظیـر امامزاده آقـا علی عباس با اسـتفاده از 

پشـه بند خـود را در برابـر ایـن بیماری ایمـن کنند.

معـاون امدادونجـات جمعیـت هـالل احمـر اسـتان اصفهـان از تـالش نجاتگـران و 
نیروهـای امـدادی جمعیـت هـالل احمر فریدونشـهر برای نجـات جان یک گردشـگر 

در ارتفاعـات کـوه تتره خبـر داد.
داریـوش کریمـی با اشـاره به نجـات جان گردشـگر در ارتفاعات کوه تتره فریدونشـهر، 
گفـت: در تمـاس تلفنـی بـا مرکـز کنتـرل و هماهنگـی عملیـات اضطـراری جمعیـت 
هـالل احمـر اسـتان مبنـی بـر مفقـود شـدن یـک گردشـگر در ارتفاعـات کـوه تتـره، 

بالفاصلـه یـک تیـم امـداد و نجـات از فریدونشـهر بـه محـل حادثه اعزام شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن گردشـگر مفقـود و گرفتـار شـده بـود، افـزود: نجاتگران 
هـالل احمـر به محض ورود به منطقه کوهسـتانی عملیات جسـتجو را آغـاز و باالخره 

در شـامگاه آن روز وی را پیـدا و بـه پاییـن منتقـل کردند.

احتمـال وجود پلنـگ در منطقـه چنارود 
چـادگان بسـیار ضعیـف اسـت. معـاون 
محیـط زیسـت طبیعـی و تنوع زیسـتی 
حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اصفهان 
با اشـاره به انتشـار تصاویر و عکسـهایی 
از وجـود یـک قـالده پلنـگ در منطقـه 
بـه  بـا توجـه  چنـارود چـادگان گفـت: 
اینکـه زیسـتگاه اصلی پلنـگ در مناطق 
کوهسـتانی اسـت احتمـال وجـود ایـن 
گونـه ارزشـمند در منطقـه چنـارود بـه 

دلیـل تپـه ماسـه ای بـودن کم اسـت.
حسـین اکبـری بـا بیـان اینکـه تصاویر 
برخـوردار  از کیفیـت مطلوبـی  ارسـالی 
نیسـت افزود: کارشناسـان محیط زیست 
بـر حضور ایـن گونه جانـوری نمی توانند 
اظهارنظر قطعی داشـته باشـند و احتمال 
وجـود کفتـار، گـرگ و گربـه وحشـی با 

توجـه به این زیسـتگاه بیشـتر اسـت.
وی گفت: کارشناسـان محیط زیسـت به 
صـورت میدانـی بـه منطقه اعزام شـدند 
امـا نشـانه هایی از وجـود پلنـگ در ایـن 

منطقه مشـاهده نکردند.
معـاون محیـط زیسـت طبیعـی و تنـوع 
زیسـتی حفاظـت محیط زیسـت اسـتان 
اصفهـان بـه دامـداران منطقـه توصیـه 
کـرد بـرای نگهداری و چـرای دام نکات 
ایمنـی را رعایـت کننـد و اگـر مـوردی 
از تلفـات دام خـود مشـاهده کردنـد بـه 
محیـط زیسـت اطـالع دهنـد و بـرای 
مسـتند نـگاری بـا تلفـن همـراه خـود 

عکـس و فیلـم ارسـال کننـد.
اواخـر تابسـتان پارسـال حملـه حیـوان 
چنـارود  منطقـه  دامهـای  بـه  وحشـی 
گـزارش شـد کـه در ایـن حادثـه حـدود 

۱۰ گوسـفند تلـف شـدند.
اهالـی ایـن منطقـه در آن زمـان هـم 
دامهایشـان  بـه  پلنـگ  بودنـد  معتقـد 
حملـه کـرده اسـت امـا بـه دلیـل اعالم 
دیـر هنـگام گـزارش و ارسـال نکـردن 
زیسـت  محیـط  تصویـری،  مسـتندات 
موفـق بـه بررسـی و اظهار نظـر قطعی 

. نشد

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان مطرح کرد:

 نجات جان گردشگر
در ارتفاعات کوه تتره فریدونشهر

با توجه به تپه ماسه ای بودن زیستگاه چنارود مطرح شد:

 احتماِل بسیار ضعیِف وجود پلنگ
در چنارود چادگان

بـا کمـک خیـران و اهالـی محـل خانـه تاریخـی مذهبـی 
مذهبـی  تاریخـی  بناهـای  ازشـاخص ترین  اکرمیـان 

شـد. بازسـازی  و  مرمـت  وبیـدگل  آران  شهرسـتان 
رئیـس اداره میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
آران و بیـدگل گفـت: ایـن خانه کـه هـزار و ۵۳۰ متر مربع 
مسـاحت دارد پـس از فتح تهـران در اواخر سـلطنت محمد 
علـی شـاه و اوایل سـلطنت احمد شـاه قاجار سـاخته شـده 

است.
اکرمیـان دارای  تاریخـی عبدالـه خـان  وی گفـت: خانـه 
زیرزمیـن، کـوره گـچ پـزی، دو ایـوان در جبهـه غربـی و 
جنوبـی، حـوض و تاالرهـای پذیرایـی و سـردر ورودی آن 
نیز با مجسـمه هایی از نقوش شـیرگچی تزیین شـده است.

سیدحسـین چاکـری بـادی افزود: بـرای مرمت و بازسـازی 
خانـه تاریخـی عبداهلل اکرمیـان در مدت یک سـال بیش از 

بیسـت میلیارد ریال هزینه شـده اسـت.
حـاج  مذهبـی  تاریخـی  خانـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
عبداهلل خـان اکرمیـان در آران و بیـدگل یکـی از پایگاه های 
اصلـی تجمع ۲۲ هیئت عزاداری حسـینی )ع( اسـت، گفت: 
ایـن خانـه تاریخی درتیر سـال ۱۳۸۵ به شـماره ۱۹۰۴۱ در 

فهرسـت آثـار ملـی کشـور به ثبت رسـیده اسـت.

مدیـر کل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهان گفـت: تغییر رنگ 
مشـاهده شـده در آب رودخانه زاینـده رود در محـدوده فالورجان 
آب  شـرکت  و  مربوطـه  مسـئوالن  توسـط  اصفهـان  غـرب  در 

منطقه ای در دسـت بررسـی اسـت.
از  گزارش هـا  دریافـت  از  پـس  افـزود:  شیشـه فروش  منصـور 
شـده  ایجـاد  لکه هـای  از  نمونه گیـری  رخـداد،  ایـن  مشـاهده 
بـر روی سـطح آب از سـوی کارکنـان آزمایشـگاه شـرکت آب 

انجـام شـد. اسـتان اصفهـان  منطقـه ای 
مدیـر کل مدیریـت بحـران اسـتان اصفهـان اظهـار داشـت: قرار 
اسـت پـس از پایـان بررسـی، ماهیـت مـواد آالینـده آب اعـالم 

. د شو
بـه گفتـه وی، تیم هـای گشـت و کنتـرل کیفـی رودخانـه بـرای 

یافتـن منبـع آلودگـی در حـال بررسـی های خـود هسـتند.
فیلم هایـی از تغییـر رنـگ آب رودخانـه زاینـده رود در محـدوده 
فالورجـان اصفهـان منتشـر شـده کـه در آنهـا لکه هـای روغن و 

کـف بر سـطح آب مشـهود اسـت.
شهرسـتان فالورجان بـا ۲۴۹ هزار نفر جمعیـت در ۱۰ کیلومتری 

غرب اصفهـان قرار دارد.
زاینـده رود بـه طـول افزون بـر ۴۵۰ کیلومتـر بزرگتریـن رودخانه 

منطقـه مرکـزی ایران به شـمار مـی رود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 علت تغییر رنگ آب زاینده رود
در فالورجان در دست بررسی است

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

برای مرمت ابنیه تاریخی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود
عضـو کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای اسـالمی گفـت: برای 
تأمیـن بودجـه مرمـت ابنیه تاریخـی بایـد از ظرفیـت عالقه مندان 
بـه فرهنـگ و تاریـخ و خیـران اسـتفاده و مسـیر مشـارکت بخش 
خصوصـی و واگـذاری مشـروط ابنیـه تاریخـی بـه ایـن بخـش را 

تسـهیل و پیگیـری کرد.
حجت االسـالم حسـین میرزایـی در گفت وگـو با ایسـنا دربـاره این 
صحبـت وزیـر میراث فرهنگـی که بودجـه روزانه مرمـت هر بنای 
تاریخـی ۳۰ هـزار تومان اسـت، اظهار کـرد: وزیر میـراث فرهنگی 
بایـد قبـل از تصویـب بودجـه در مجلـس در هیئت دولت پیشـنهاد 
مناسـبی را در ایـن بـاره طـرح و ارائـه می کـرد تـا مجلـس آن را 

بررسـی و تصویـب می کرد.

وی افـزود: بـرای حـل این مشـکل بایـد مرمت ابنیه هـای تاریخی 
را اولویت بنـدی و بناهـای تاریخـی مهم تـر را زودتـر مرمـت کنند. 
البتـه بـرای تأمیـن بهتـر بودجـه مرمـت ایـن آثـار بایـد از ظرفیت 
عالقه منـدان بـه فرهنـگ و تاریـخ و خیـران اسـتفاده و مسـیر 
مشـارکت بخـش خصوصـی و واگذاری مشـروط ابنیـه تاریخی به 

ایـن بخـش را تسـهیل و پیگیـری کرد.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس، گفت: ابنیـه تاریخی جز میراث 
فرهنگـی کشـور هسـتند و وزارت میـراث فرهنگـی نمی توانـد این 
ابنیـه را بـه بخش خصوصـی واگذاری مطلق کند، امـا در عین حال 
می تـوان بحـث مشـارکت خیران و بخـش خصوصـی را در این امر 
دخیـل کـرد تا بودجه مرمـت ابنیه تاریخـی بهتر فراهم شـود. البته 

بخـش خصوصـی می توانـد از منافـع و عوایـد این امر منتفع شـود 
تـا سـرمایه ای که در این مسـیر هزینـه می کنند از بین نـرود تا هم 

جنبـه حاکمیتی آن حفظ شـود و هم جنبـه خصوصی آن.
میرزایـی ادامـه داد: مرمـت یک بنـای تاریخی بـه میلیاردها تومان 
بودجـه نیـاز دارد و اگـر بخواهیـم تمـام ایـن هزینه هـا را از بودجـه 
عمومی تأمین کنیم، شـدنی نیسـت. به همین دلیل باید از ظرفیت 

بخـش خصوصـی و خیـران در این امر بهـره ببریم.
ایـن عضـو کمیسـیون فرهنگی مجلـس تصریح کـرد: مجلس در 
ایـن باره در صورت درخواسـت وزارت میراث فرهنگی و پیشـنهاد 
برنامـه از سـوی ایـن وزارتخانـه می تواند امـور مربوط را تسـهیل 
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شهرستان

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز:

دختر بچه ۳ ساله مفقود شده 
به آغوش خانواده بازگشت

مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه خبر داد:

افزایش ۵۰ درصدی ابتال به سالک در شاهین شهر

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به پرداخت مبلغ ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت به سربازان ترخیص شده، گفت: این وام فقط به سربازان مهارت دیده منقضی 

خدمت سال ۹7 به بعد تعلق می گیرد و مدت باز پرداخت آن 7 ساله است.
محسن ایروانی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان در جلسه کارگروه 
اشتغال و سرمایه گذاری شهرضا با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری نیازهایی دارد و باید به آن توجه کنیم، 
اظهار داشت: سرمایه گذار امنیت، مجوز، زیرساخت، نیروی انسانی ماهر و بازار فروش می خواهد که عمده 

آن را باید دولت فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه سهم شهرضا در تولید ناخالص داخلی استان ۲.۵ درصد است، افزود: سهم شهرضا در 
استان در بخش کشاورزی ۲.۱ درصد، ۱.۹ درصد در معدن ۲.۸ درصد در صنعت و ۳.۳ درصد در بخش 
خدمات است، ساختار اقتصاد شهرضا بسیار متنوع است، بعضی شهرستان ها مانند آران و بیدگل تک 
محصولی است، اما برای شهرضا یک امتیاز است که یک اقتصاد متنوع دارد به ویژه در بخش خدمات و 

این به لحاظ موقعیت و ویژگی های شهرضا است.
ایروانی با بیان اینکه بخش خدمات آب کمتری نیاز دارد و زودبازده است و می توان ورود سرمایه گذاران را 

به آن فراهم کرد، گفت: بیشترین ارزش افزوده متعلق به بخش خدمات است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با بیان اینکه نرخ بیکاری شهرضا 
در سال ۹۵، ۹.۸ درصد و استان ۱۲.۶ درصد بوده و باید به ۴ درصد برسد، بیان کرد: تعداد بیکاران شهرضا 

۵ هزار و ۳۰۰ نفر برآورد شده و سال گذشته این شهرستان 7۶۰ نفر تعدیل نیرو داشته است.
وی با اشاره به اینکه تعهد اشتغال شهرضا ۳ هزار و ۸۰۰ نفر پیش بینی شده که برای ایجاد این شغل 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم، ادامه داد: تعداد واحدهای صنعتی شهرضا ۵۰۸ واحد است 
و ۲۸۶ طرح در شهرضا در حال اجرا است، اگر طرح ها به بهره برداری برسد 7 هزار و ۲۱۱ شغل جدید 
ایجاد می شود. ایروانی با اشاره به اینکه ۵۳ طرح در شهرضا با پیشرفت باالی ۶۰ درصد است که ۲ هزار 
و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند، افزود: راه اندازی شیمی پارک و منطقه ویژه اقتصادی در شهرضا منجر 
به سرمایه گذاری ۴ میلیارد دالری در یک دوره ۵ ساله می شود و این سرمایه گذاری زیرساخت، جاده و 
خدمات می خواهد و باید پیش بینی شود. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری 
اصفهان افزود: دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال در استانداری تشکیل شده و تمام مسائلی که به 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر می گردد از زمان شروع طرح تا اخذ مجوز و تسهیالت در این دفتر بررسی 
می شود و هر کجا به مشکل قانون و مقررات و مسائل مالیاتی برخورد کردید با این دفتر در میان بگذارید.

وی با اشاره به اینکه کارگروه تسهیل سامانه ای شده و فعاالن اقتصادی که مشکل تولید در بخش صنعت 
و کشاورزی دارند باید در سامانه ثبت نام کنند، گفت: اگر واحد تولیدی با هر دستگاه اجرایی و بانکی مشکل 
پیدا کرد باید در این سامانه ثبت نام کند. ایروانی با اشاره به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت به 
سربازان ترخیص شده، ادامه داد: سهم هر استان برای پرداخت تسهیالت مشخص شده است، سربازان باید 
بومی استان و شهرستان باشند، این وام فقط به سربازان مهارت دیده منقضی خدمت سال ۹7 به بعد تعلق 
می گیرد، مبلغ وام یک میلیارد ریال بوده و مدت باز پرداخت آن هفت ساله است. مدیرکل دفتر هماهنگی 
امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با بیان اینکه صدور تمام مجوزهای کسب وکار قرار است 
الکترونیکی شود، بیان کرد: درخواست واحد صنفی الکترونیکی و استعالم ها همه الکترونیکی می شود. وی 
با بیان اینکه در طرح های هادی و روستایی کاربری هایی برای گردشگری، تفریحی تعریف شده که باید در 
شهرضا احصا و به سرمایه گذاران معرفی شود، گفت: سفر ریاست جمهوری به اصفهان را در پیش داریم 
و باید حداکثر استفاده را از این سفر داشته باشیم. ایروانی با اشاره به ساماندهی شیره پزهای شهرضا بیان 
کرد: اجازه ایجاد شهرک های صنفی به شرکت شهرک ها داده شده است و می توان در قالب شهرک صنفی 

شیره پزها را ساماندهی کرد یا بر اساس قانون مشاغل خانگی آن ها را ساماندهی کرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به صنایعی که خارج از 
شهرک های صنعتی شهرضا هستند، گفت: این شهرک ها می توانند در چارچوب شهرک های خصوصی 

بیایند و خودشان متولی می شوند و خدمات نیز به آن ها داده می شود.
وی با بیان اینکه آب یک چالش است و کارخانه ها باید از شرکت های دانش بنیان برای رفع این معضل 
استفاده کنند، افزود: نباید اجازه استقرار صنعت پر آب در شهرضا داده شود، تقاضا برای شهرضا برای 
سرمایه گذاری باال است و باید صنایعی که آالینده و آب بر نیستند و با نیازهای شهرضا منطبق هستند، آن را 
انتخاب کنید. ایروانی ادامه داد: در شهرضا ۵ کارخانه توسط بانک ها تملک شده اند، اگر فرد خودش بخواهد 
راه اندازی کند در کارگروه تسهیل به او کمک می کنیم یا اینکه سرمایه گذار جدید برای راه اندازی کارخانه 
معرفی می کنیم. دبیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
شهرضا با دانشگاه هایی که دارد باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده کند و در کنار شهرک های 
صنعتی زمین هایی را به شرکت های دانش بنیان اختصاص دهید، همه کارخانه ها باید به سمت فناوری 

دانش بنیان ها بروند و در حوزه دانش بنیان قدم برداشت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان 
در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرضا عنوان کرد:

 پرداخت تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی
به سربازان ترخیص شده

گزارش

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوزایران گفت: تکمیل و بهره برداری ازطرح های در 
دست اجرای این شرکت، ظرفیت تولیدی آن را درسال جاری به سقف ۶۰ هزار ُتن و 
ظرفیت اسمی خود خواهد رساند. علی تدُین، درجمع خبرنگاران درکارخانه فرآورده های 
نسوزایران افزود: تولید محصوالت نسوز و دیرُگداز این کارخانه در سال ۱۴۰۰ نسبت 
به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافت. وی با بیان اینکه باالترین رکورد تولید در 
طول عمر کارخانه با ۵۴ هزار ُتن مربوط به سال ۱۴۰۰ است، ابراز امیدواری کرد که با 
اجرای طرح های توسعه، این شرکت در سال جاری برای نخستین بار به تولید اسمی 

خود دست پیدا کند.
مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران اظهار داشت: فروش محصوالت کارخانه در 
سال ۹۹ به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال ۹۸ که ۳۱7 میلیارد 

تومان بود، ۵۴ درصد رشد داشت.
وی همچنین از رشد ۶۶ درصدی فروش تولیدات این کارخانه در سال گذشته نسبت به 

سال ۹۹ که معادل ۸۱۵ میلیارد تومان بوده است، خبر داد.
تدُین اضافه کرد: فروش محصوالت نسوز و دیرُگداز کارخانه در سال گذشته نسبت به 

سال ۹۸ رشد ۲۵7 درصد پیدا کرد.
تدُین خاطرنشان کرد: افزایش بهره وری کارخانه در رسیدن به این موفقیت ها تأثیر 

بسیاری داشته و این نتایج با استفاده حداکثری از تجهیزات موجود بدست آمده است.
مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران بیان کرد: پروژه سه گانه ای در این کارخانه 
سرمایه گذاری و تعریف شده که شامل پروژه »نهاوند« در زمینه »دولومیت کلسینه« 
تولید  برای  پروژه »دهاقان« در شهرک صنعتی »جمبزه«  ُتن،  با ظرفیت ۳۳ هزار 

»دولومیت زینتر« و تعدادی طرح زیر سقفی برای افزایش تولید کارخانه مادر است.

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران افزود: پروژه های مرتبط با زیباشهر )زیر 
سقفی( شامل هفت پروژه است که تاکنون ۶ مورد از آنها به نتیجه رسیده و یک مورد از 

آنها نیز تا آخر اردیبهشت تکمیل خواهد شد.
وی اظهار داشت: این پروژه ها شامل یک خط ۱۰ هزار ُتنی آماده سازی مواد اولیه است 
که از سال های گذشته در قسمت های پایین دست کارخانه از جمله پرس و کوره، توسعه 
آن انجام شده اما در قسمت آماده سازی مواد اولیه انجام نشده بود که بهمن سال گذشته 

به تولید رسید.
تدُین یادآور شد: برنامه ریزی، مدیریت و طراحی های این پروژه در کارخانه و ساخت 

تجهیزات و ماشین آالت با استفاده از پیمانکاران داخلی انجام شده است.
وی اضافه کرد: سه طرح زیر سقفی دیگر کارخانه شامل راه اندازی، نوسازی و ساخت 
پرس های جدید اعم از دستگاه پرس ۱۶۰۰ ُتنی و ۱۲۵۰ ُتنی و ۹۰۰ ُتنی است که در 
سال های گذشته از کارافتاده و قرار بود بصورت ضایعات و آهن آالت فروخته شود اما با 
کمک یک شرکت دانش بنیان داخلی و با عرضه سیستم جدید راه اندازی شد و در زمان 

حاضر نیز عامل افزایش قابل توجه توان تولید کارخانه محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران با بیان اینکه بهره برداری از ۲ کوره از جمله 
پروژه های زیر سقفی این کارخانه محسوب می شود، گفت: یکی از این کوره ها پس از 
توقف هفت ساله با ظرفیت سه هزار ُتن راه اندازی و کوره دیگر با ظرفیت سه هزار ُتن 

در سال جاری طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شد که در زمان حاضر فعال است.
وی افزود: فناوری ساخت این کوره ها در کارخانه نسوز ایران بومی سازی و با دانش و 

توان پرسنل مجموعه و با استفاده پیمانکاران مختلف انجام شده است.
تدُین خاطرنشان کرد: مراحل نصب پروژه نهاوند در زمان حاضر با پیشرفت فیزیکی ۹7 

درصدی به اتمام رسیده و در حال راه اندازی است و تا آخر اردیبهشت مشعل این پروژه 
روشن و محصول تولیدی آن روانه بازار خواهد شد. مدیرعامل شرکت فرآورده های 
نسوز ایران بیان کرد: مرحله نصب پروژه علی آباد جمبزه هم تا پایان هفته جاری انجام 
خواهد شد و امیدواریم نسوزکاری آن که در زمان حاضر شروع شده است، تا پایان خرداد 
به اتمام برسد و راه اندازی شود. تدُین تصریح کرد: بدین ترتیب تمام پروژه های این 
مجموعه صنعتی که به دالیل مختلف در سال های گذشته انجام نشده بود و همه آنها را 
در انتهای سال ۹۹ شروع کردیم، به نتیجه رسیده است که به نوعی یک رکورد محسوب 
می شود. وی تصریح کرد: کارخانه نسوز ایران با بهره برداری از این طرح ها تا نیمه سال 
جاری، از یک کارخانه به یک ُهلدینگ تبدیل می شود که سه کارخانه را در مجموعه 
خود دارد. تدُین اظهار داشت: کارخانه های نهاوند و جمبزه بعنوان صنعت باالدستی ما 
محسوب می شوند و بخش مهمی از مواد اولیه ای را که در اثر تحریم با سختی و هزینه 
زیاد بدست می آوردیم، تأمین خواهند کرد و با راه اندازی آنها بخش مهمی از مواد اولیه 
مصرفی کارخانه های نسوز داخلی فراهم خواهد شد. وی تنوع موارد استفاده محصوالت 
تولیدی نسوز ایران در شرکت های داخلی و در منطقه و غرب آسیا را بی نظیر توصیف و 
خاطرنشان کرد: ما روابط خیلی خوبی را با شرکت های همگروه خود از جمله ذوب آهن، 
فوالد مبارکه و کارخانه های مشابه داریم و بسیاری از وابستگی های این صنایع به خارج 

کاهش داده شده است.
تدُین گفت: برای نخستین بار در کشور آجری در کارخانه نسوز تولید شده که در کوره 
بلند ذوب آهن اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد که پیش از این از خارج تهیه می شد. 
مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران افزود: تولید این نوع آجر از حدود ۱۸ ماه 
گذشته تاکنون در کوره بلند شماره یک ذوب آهن مورد استفاده قرار می گیرد و در 

زمان حاضر تنها توسط ۲ یا ۳ شرکت در دنیا، این نوع آجر را می سازند. وی با اشاره 
به نامگذاری سال جاری با عنوان »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« بیان کرد: این 
مجموعه طرح های بسیاری را در این زمینه تعریف و تجهیزات مورد نیاز خود را با استفاده 
از فناوری داخلی و با کمک شرکت های دانش بنیان نوسازی و بازسازی و راه اندازی 
کرده است که سال ها متوقف مانده بودند. تدُین گفت: پنج محصول جدید کارخانه نسوز 
ایران در سال گذشته ساخته شد که سه مورد از آنها به فروش رفت که نتیجه اجرای 
کارهای تحقیقاتی ماست. وی ابراز امیدواری کرد که سال آینده عالوه بر رسیدن به 
ظرفیت اسمی کارخانه با فعال کردن ظرفیت های نهفته شرکت و با توجه به شعار سال، 
یکسری از محصوالت دانش بنیان جدید را که کارهایی را بر روی آنها شروع کرده ایم 
به نتیجه برسانیم و بتوانیم خبرهای خوبی را در این زمینه تا پایان سال ارائه کنیم. 
مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران گفت: ۹۹.۶ درصد از نیروهای کارخانه نسوز 
ایران در زیباشهر از توابع شهرستان مبارکه، بومی منطقه هستند اما هنوز برخی از افراد 

گالیه هایی در این زمینه و ضرورت استفاده از نیروهای بومی دارند.
وی با بیان اینکه این همه موفقیت و ایجاد اشتغال را باید پاس بداریم، افزود: باید همه 
منافع شرکت را دنبال کنیم اما بعضی افراد منافع دیگری را دنبال می کنند و هنگامی که 

به آن منافع دست پیدا نمی کنند، سر و صدا به راه می اندازند.
شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی ۱۸۵ شرکت را در کشور در اختیار خود 
دارد که ۲ شرکت ذوب آهن و فرآورده های نسوز ایران در استان اصفهان فعالیت می کنند.

شرکت فرآورده های نسوز ایران نخستین و بزرگترین تولیدکننده آجرهای نسوز در کشور 
است که از سال ۱۳۵۶ در مبارکه اصفهان شروع به فعالیت کرد.

شهرستان مبارکه در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران

تولید شرکت فرآورده های نسوز ایران به ظرفیت اسمی خود نزدیک شد
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The current Iranian calendar 
year 1401 (began on March 21) 
is named “Production: Knowl-
edge-Based and Job-Creating” 
by Leader of Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei.
In a recent meeting with some 
officials of the country, the Lead-
er referred to the motto of this 
year and called the oil-free econ-
omy a long-term goal, saying 
that at least two governments in 
eight-year responsibilities must 
work to solve this problem (re-
liance on oil income).
Unfortunately, raw materials are 
exported cheaply and the final 
products are imported at high 
prices, while with the knowl-
edge-based production, this 
process must be corrected and 
the final product must be pro-
duced and exported, he further 
emphasized.
Referring to the countries that 
have economic growth without 
oil, the Leader said: “Oil has 
been causing severe addiction in 
the country for about a hundred 
years, which must be cured.”

Elsewhere in his remarks, while 
explaining the different dimen-
sions of the slogan of the year, 
he emphasized that in the cur-
rent condition of country, while 
there are many closed or semi-
closed units in the downstream 
sectors, through the knowl-
edge-based production in these 
sectors, job opportunities will be 
also multiplied.
“Knowledge-based” to increase 
oil output
In line with materializing the 
motto of the year, Oil Ministry 
and all of its subsidiaries have 
announced strong determination 
and prepared plans to this end.
Oil Minister Javad Oji has said, 
“We will increase oil production 
and reduce the import needs of 
the oil industry by relying on the 
power of knowledge-based pro-
duction”.
“At the Ministry of Oil, we called 
in five areas so that we could 
use the potential of knowl-
edge-based companies to in-
crease production. Low-efficien-
cy wells and optimization of fuel 

consumption in collecting gases, 
import needs of the ministry, 
and the chain of petrochemical 
complementary industries are 
among these areas”, the minis-
ter said last week.
“More than 200 capable com-
panies participated and our 
colleagues are evaluating these 
companies. We hope to be able 
to make our production knowl-
edge-based in these areas to 
reduce costs and increase pro-
ductivity”, he added.
“During the short time that this 
government has been estab-
lished various exhibitions of 
knowledge-based companies 
have been held, which I believe 
that they have a very good po-
tential in both the upstream and 
downstream sectors”, Oji further 
reiterated.
“According to the order of the 
Leader, the industry should be-
come knowledge-based; it is 
possible, and we have started 
the work in this due”, the oil 
minister noted.
“Also, with our call, very good 

and capable companies came 
forward, and the new formats of 
contracts we have designed will 
motivate these companies for 
cooperation”, he added.
‘Knowledge-based production, 
oil industry’s priority’
The managing director of Na-
tional Iranian Oil Company 
(NIOC), the main subsidiary of 
Oil Ministry, has also said that 
the main priority of the oil indus-
try in the present year is increas-
ing oil production relying on the 
knowledge-based approach.
“With the planning that has been 
done by using new technolo-
gies in the oil industry, we will 
strengthen the economic front 
in the oil industry more than be-
fore”, Mohsen Khojasteh-Mehr 
has stressed.
Emphasizing that knowl-
edge-based production will be 
at the forefront of the industry’s 
plans, the official said: “Creating 
sustainable job opportunities 
while increasing production will 
definitely be a basic necessity 
and strategy that must be con-

sidered.”
NIGC plays essential role in ma-
terializing motto of year
National Iranian Gas Company 
(NIGC), the other major subsid-
iary of Oil Ministry, also plays an 
important part in materialization 
of the motto of the year.
As Majid Chegeni, the manag-
ing director of the company, 
has said, the activity of the gas 
industry is directly related to 
the issues of production and 
employment; because almost 
all industries in the country are 
dependent on gas energy, so the 
role of the NIGC personnel is 
highlighted in this due.
‘Petchem sector completely 
familiar with knowledge-based 
concept’
National Petrochemical Com-
pany (NPC), another main 
subsidiary of Oil Ministry, is 
completely familiar with the 
knowledge-based concept, and 
plays a significant management 
and development role in moving 
in the way of progress through 
a new and technological view, as 
stated by the managing director 
of the company.
In a recent meeting with the 
NPC directors and experts on 
materializing the slogan of the 
year, Morteza Shahmirzaei said 
the concept of knowledge-bas-
es is familiar to the whole large 
family of petrochemical industry 
and the units have had very good 
activities in this field due to their 
area of responsibility.
“Many equipment and catalysts 
of the petrochemical industry 
are being fully domestically-pro-
duced relying on the internal 
technical know-how, and we 
should eliminate the need to 
import them due to the existing 
capacities in the country and 
relying on our domestic capabil-
ity”, the official stressed.

Knowledge-based approach, main priority of oil industry this year

Ex-diplomat says 
threat of Daesh in Af-
ghanistan is serious
A former diplomat believes that 
Afghanistan’s neighbors must take 
the threat of Daesh in Afghanistan 
seriously.
In an interview with ISNA published 
on April 24, Mohsen Pakaein, the 
former head of the Afghanistan 
Headquarters at the Iranian For-
eign Ministry, said, “The efforts of 
neighboring countries to stabilize 
Afghanistan have so far failed due 
to the Taliban’s one-sided approach, 
and we hope that the Taliban will 
pay attention to this important issue 
and form an inclusive government.”
Regarding the developments in 
Afghanistan, particularly the occur-
rence of deadly explosions in recent 
weeks, the former diplomat noted 
that it was clear that one of the se-
rious dangers and harms for the fu-
ture of Afghanistan is the presence 
of the Takfiri terrorist groups, such 
as Daesh in this country.
“In fact, after the defeat of Daesh 
in Syria and Iraq, the United States 
brought the rest of them to Afghan-
istan with the green light of the then 
government and stationed them in 
the northern regions and indirect-
ly supported them. The main goal 
of the United States was to create 
some kind of instability in Afghan-
istan so that it could achieve its 
goals,” he added. 
The former Iranian ambassador 
to Azerbaijan also stated that the 
series of explosions that have tak-
en place in Afghanistan in recent 
weeks proves that Daesh is active 
in Afghanistan. 
He said the terrorist acts are a mo-
dus operandi of Daesh.
“Whether the explosions for whom 
Daesh is responsible or about the 
events that the terrorist group is 
silent about, proves the existence 
of Daesh in Afghanistan. The type 
of execution, methods and actions 
indicate that they are being done 
by this terrorist group,” the expert 
asserted. 
Unfortunately, Pakaein under-
scored, the current interim govern-
ing body in Afghanistan known as 
the Taliban has been indifferent to 
this issue and has not taken it se-
riously.
Even from the very beginning, the 
Taliban leaders stated that Daesh is 
not a serious threat to Afghanistan 
and it is exaggerated, he lamented.
“Today we see that the terrorist 
group’s attacks in various provinc-
es indicate that Daesh is active, and 
is consolidating its position and 
may soon make demands of the 
government. This will cause seri-
ous damage to Afghanistan,” the 
former diplomat underlined.
He noted that Daesh’s goal is to 
divide Afghanistan’s ethnicities and 
religions and create a kind of insta-
bility. 
“This could be in a way that Daesh 
may claim in the future that in or-
der to help Afghanistan, the Taliban 
must make concessions to Daesh 
so that they can stop their actions,” 
Pakaein warned. 
The former diplomat also stated 
that the totalitarian government of 
the Taliban continues its policies 
in a stubborn manner, regardless 
of other ethnicities, religions and 
influential groups, and seeks to 
strengthen its government and still 
refuses to form an inclusive gov-
ernment, while terrorist acts and 
the issue of refugees also haunt the 
economic and security problems of 
neighboring countries.
“This is all because the Taliban do 
not seek to establish an inclusive 
and stable government in Afghan-
istan, and is not yet recognized by 
the neighbors and the international 
community,” the expert on interna-
tional affairs noted. 
In the end, he said, “Neighboring 
countries’ efforts to help Afghani-
stan and stabilize it due to the Tal-
iban’s one-sided approach have not 
been successful and we hope that 
the Taliban will pay serious atten-
tion to this damage and see stability 
in the region and this country.”

ICESCO denounces 
terrorist attack on 
Afghan school 
In a statement on Sunday, the 
National Commission of the Is-
lamic World Educational, Scien-
tific, and Cultural Organization 
(ICESCO) run by the Iranian 
Ministry of Education under the 
auspices of the Organization of 
Islamic Cooperation (OIC)con-
demned the April 19 terrorist 
attacks on the all-boys Abdul 
Rahim Shahid high school and 
the nearby Mumtaz educa-
tion center, both located in the 
Dasht-e-Barchi area, a predom-
inantly Shiite Muslim neighbor-
hood in western Kabul.
The blasts resulted in the mar-
tyrdom of a number of Afghan 
pupils and injury of some oth-
ers.
The attack at the Abdul Rahim 
Shahid high school reportedly 
occurred as students were com-
ing out of their morning classes, 
according to the UN in Afghani-
stan.  The blasts at the Mumtaz 
education center followed short-
ly afterwards. 
The following is a statement is-
sued by Iran’s ICESCO National 
Commission:
“The American and colonial cur-
rent of takfirism and extremism 
and eclecticism to pump Islam-
ophobia in the world this time 
showed their fear of knowledge 
and education, and by killing 
Afghan pupils and teenagers, 
the biggest target of their explo-
sions were schools as a base of 
wisdom against ignorance and 
adolescents as the founders of 
the future.
The enemies of unity should 
know that each tulip grows from 
every martyr to the awakening 
of nations. Their terrorist acts 
multiply the people’s hatred of 
their American and Salafi and 
reactionary masters.
The ICESCO National Commis-
sion under the Ministry of Edu-
cation of the Islamic Republic of 
Iran condemns the terrorist act 
in Kabul schools and the martyr-
dom of a number of oppressed 
Afghan Sunni and Shiite pupils 
during Ramadan and see it as 
another conspiracy for promot-
ing Islamophobia, sowing divi-
sion and causing backwardness 
by the countries of the region 
and creating a wave of migration 
of Hazaras and their migration 
and departure from Afghani-
stan.”
Ramiz Alakbarov, UN Human-
itarian Coordinator in Afghani-
stan, issued a statement strong-
ly condemning the “horrific” 
attacks. “Violence in or around 
schools is never acceptable. 
For the people of Afghanistan, 
already beleaguered by forty 
years of war, schools should be 
safe havens, and places where 
children can learn and flourish,” 
he said. 
Alakbarov underlined that at-
tacks against civilians and ci-
vilian infrastructure, including 
schools, are strictly prohibited 
under international humanitari-
an law. 
UN Secretary-General António 
Guterres has also denounced 
the bombings.
“Attacks against civilians and 
civilian infrastructure, including 
schools, are strictly prohibited 
under international humani-
tarian law,” UN spokesperson 
Stephane Dujarric told journal-
ists in New York.
In expressing her condemna-
tion, the head of the UN Chil-
dren’s Fund (UNICEF), Catherine 
Russell, noted that the number 
of casualties is expected to rise.
She also appealed in the strong-
est terms to all parties to protect 
boys and girls at all times.

The value of Iran’s exports to Iraq rose 20 percent 
during the previous Iranian calendar year (ended 
on March 20) as compared to the preceding year, 
Tasnim news agency reported citing official data.

As reported, Iran exported $8.916 billion worth of 
commodities to its neighbor in the mentioned year, 
making Iraq the Islamic Republic’s second-biggest 
trade partner.Exports to Iraq accounted for 18.3 
percent of the country’s total non-oil shipments in 
the previous year.As stated by the chairman of the 
Iran-Iraq Joint Chamber of Commerce, Iran is plan-
ning to boost its annual trade with neighboring Iraq 
to $20 billion.Speaking in a business forum between 
Iran and Iraq’s Kirkuk province last December, Yahya 
Al-e Eshagh said the Iranian and Iraqi governments 
are determined to develop regional cooperation in all 
areas.“Despite all events that are happening in the 
region, the relationship between the two countries 
of Iran and Iraq are on the upward trajectory,” the 
official said.
The current administration of Iran under President 
Raisi has shown great interest in broadening and 

enhancing trade and economic ties with neighboring 
states, he emphasized.
Elsewhere in his remarks, the chairman of the Iran-
Iraq Joint Chamber of Commerce pointed to the 
country’s planning for a $20 billion trade with Iraq 
and put the current trade volume exchange between 
the two countries at about $13-$14 billion.
Iran and Iraq signed a memorandum of understand-
ing (MOU) on economic cooperation back in January 
2021, at the end of the fourth meeting of the two 
countries’ Joint Economic Committee.
During the committee meeting, technical committees 
were formed in various business fields to discuss 
technical and engineering services and other topics 
of interest. The meeting also proposed and support-
ed the establishment of a joint investment fund be-
tween the two countries and hopes to continue its 
path.

Annual exports from Iran to Iraq rises 20%

Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture (IC-
CIMA) Gholam-Hossein Shafeie has 
expressed the Iranian private sector’s 
readiness for expanding trade rela-
tions with Kyrgyz counterparts, the 
ICCIMA portal reported on Sunday.
Speaking in a meeting with Kyr-
gyzstan’s Ambassador to Tehran 

Turdakun Sydykov, Shafeie said: “De-
velopment of economic and trade re-
lations with neighbors and the coun-
tries in the region is a priority for the 
Iranian government and the private 
sector, and in this regard, Kyrgyzstan 
has a special place.”
Shafeie underlined the free economy 
laws and regulations as the most im-

portant feature of Kyrgyzstan’s econ-
omy, saying: “These laws are well 
established in this country and are 
a strong point for the economy and 
a valuable capacity to attract invest-
ment.”
He further mentioned Iran’s mem-
bership in the Eurasian Economic 
Union (EAEU) and the Shanghai 
Cooperation Organization (SCO) as 
factors that could open new windows 
for the development of the Islamic 
Republic’s economic relations with 
Kyrgyzstan, and said: “The Iranian 
private sector is eager to develop 
economic interactions with Kyr-
gyzstan, and Iran chamber of com-
merce is ready to cooperate in this 
regard.”
“In recent years, Iranian business-
men and investors have invested in 
Kyrgyzstan and set up production 
units, and it is expected that with the 

new conditions created, we will see 
the continuation of this type of col-
laboration and economic interaction 
with Kyrgyzstan,” the official added.
He also emphasized the diverse 
common fields for mutual cooper-
ation between Iran and Kyrgyzstan 
and noted that the current volume 
of trade between the two countries 
is considerable and in sectors such 
as mining, agriculture, and industry, 
there are significant opportunities 
for the expansion of cooperation be-
tween the two sides.
Sydykov for his part, referred to the 
30-year diplomatic relationship be-
tween Iran and his country, saying: 
“We have a lot in common with Iran 
and we hope to hold trade meetings 
and exhibitions in the near future on 
the occasion of the 30th anniversary 
of diplomatic relations between the 
two countries.”

Iranian private sector ready to expand trade ties with Kyrgyzstan
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Iranian Trade Promotion Organization (TPO) has 
made the preparations to send managers of 23 small 
and medium-sized enterprises (SMEs) to Germany to 
pave the way for the exports of Iranian-made prod-
ucts to the European country. “The Trade Promotion 
Organization of Iran, in cooperation with the Interna-
tional Trade Center has sent the managers of 23 small 
and medium-sized export companies to Germany 

with the aim of supporting them to enter the German 
market,” Alireza Peyman-Pak said on Sunday.
As reported by the TPO portal, the managers of the 
mentioned companies will visit Cologne and Ham-
burg from April 24 to May 14, and during this period, 
they will try to provide the necessary grounds for ex-
porting their products to Germany by attending B2B 
meetings with German companies.

TPO dispatches 23 SMEs to Germany

Terror acts in Afghan-
istan intended to sow 
division, foster Is-
lamophobia: Islamic 
awakening body
The World Assembly of Islamic 
Awakening has denounced the 
recent despicable terrorist attacks 
against Muslims in Afghanistan, 
saying such acts are intended to 
inflame tensions among Afghan 
ethnic and religious groups and 
foster Islamophobia.
“Certainly, such actions are 
planned to create tension and 
wage ethnic and religious wars, 
launch massacre and killings of 
Muslims, and as a result, portray 
an unrealistic image [of Islam] 
and [spread] Islamophobia,” the 
assembly said in a statement re-
leased on Saturday.
It went on to say that the acting 
Taliban governing body in Af-
ghanistan is responsible for en-
suring the safety of all Muslims 
doing religious activities and 
should be held accountable. 
The recent terrorist assaults in 
Afghanistan on mosques are a 
desecration of the holy month of 
Ramadan and a continuation of 
the slaughter of innocent people 
carried out by U.S.-backed crim-
inals and terrorists with the goal 
of inciting a regional crisis, ac-
cording to the organization.
“The recent terrorist act in Mazar-
e-Sharif in fact completes ... a 
conspiracy and plan that seek to 
create division among the Mus-
lim Ummah… and shows that 
such crimes know no bounda-
ries,” the statement mentioned. 
It highlighted that the Afghan 
Muslim people will soon respond 
appropriately to such atrocities, 
and it urged all Muslim gov-
ernments, nations, groups, and 
parties, as well as international 
freedom fighters, to preserve 
unity, coherence, and solidarity in 
the face of the enemies’ machina-
tions. Since the Taliban took con-
trol of the country in August last 
year multiple assaults have been 
recorded, some of which have 
been claimed by Daesh.
Taliban’s rule has yet to be rec-
ognized by governments. The 
former Taliban government was 
solely recognized by Pakistan, 
Saudi Arabia, and the United Arab 
Emirates.
At least 33 Afghans, including 
children, were killed and 43 oth-
ers were injured as an explosion 
ripped through a mosque in the 
northern city of Kunduz on Friday, 
the latest in a string of horrific 
strikes in the war-torn country.
---------------------------------------------------

Barij Essence start 
Asian Women’s Club 
Volleyball C’ship on 
high
Iranian volleyball club Barij Es-
sence swept past Kyrgyzstan VC 
in straight sets (25-14, 25-14, 
25-7) in the opening match of 
the 2022 Asian Women’s Club 
Volleyball Championship on Sun-
day. Barij Essence are scheduled 
to play Uzbekistan’s Jizzakh State 
Pedagogical Institute on Monday.
The tournament is being held in 
Semey, Kazakhstan, from April 
24 to 30. Kazakhstan’s Altay and 
Kuanysh, Barij Essence of Iran, 
Thailand’s Diamond Food–Fine 
Chef Sport Club, Uzbekistan’s 
Jizzakh State Pedagogical In-
stitute and Kyrgyzstan compete 
against one another in the single 
round-robin competition.
Japanese volleyball team JT 
Marvelous withdrew from the 
competition due to the COVID-19 
infection among their team mem-
bers and Kazakhstan’s Kuanysh 
replaced the team.

By: PARISA JAMADI
There are many natural home reme-
dies for treating anemia, but a few of 
the most effective home remedies are 
blackstrap molasses, spinach, and 
beetroot.
Many individuals consider anemia 
as a disease all by itself, however, it 
is in reality only a lack of nutrition’s. 
Iron deficiency is a condition that hap-
pens when an individual does not have 
enough healthy red blood cells. Your 
blood can’t supply proper oxygen to 
your body if you are suffering from 
anemia. There are many causes that 
create an iron deficiency 
in the hu- m a n 
body. 
I f 

y o u r 
body does 
not produce sufficient 
amount of red blood 
cells due to any health issue, then 
you might develop anemia.  There are 
many natural home remedies for treat-
ing anemia, but a few of the most ef-
fective home remedies are blackstrap 
molasses, spinach, and beetroot. The 
main thing you need  for treating ane-
mia is remake of red blood cells in the 
body. This  can only achieved by add-
ing nutritional food in your daily diet. 
We recommend few effective natural 

remedies to follow in your daily rou-
tine. 
Causes of Anemia
There are various causes of anemia 
including:
• Cancer 
• Bleeding disorders
• Chronic diseases
• Deficiency of iron
• Folic acid
• Vitamin B12
• Inherited

• Heavy bleeding during men-
struation

• Pregnancy
• Ulcers

• Intestinal disorders 
Symptoms of Ane-
mia
There are various 
symptoms of ane-

mia including:
• Fatigue

• Pale 
skin

• Irregu-
lar heartbeat 
• Shortness of breath
• Chest pain 
• Dizziness 
• Cognitive problems 
• Headaches 
• Cold hands and feet
• Lack of energy
• Hair loss
• High or low blood pressure
Beetroot
Beetroot is one of the most effective 

remedy for treating anemia. It is very 
helpful for the people  who is having 
anemia due to iron deficiency. It is the 
very first reason of all types of anemia. 
Beetroot is rich in iron. It also contains 
fiber, potassium, sulfur, calcium and 
vitamins. It is packed with nutritions 
and helps to supply more oxygen 
to the body. In this 
way it 

helps to increase the red blood 
cells in your body.
Blackstrap Molasses
Blackstrap molasses is full of nutri-
tional values, It contains iron, manga-
nese, B vitamins and other essential 
minerals that are helpful in making red 
blood cells in the body.  Include black-
strap molasses in your diet to increase 
the iron content in your body if you are 
a anemic. Blackstrap molasses is very 

useful for pregnant women.

Spinach
Spinach is one of the healthy leafy veg-
etables. Include Spinach in your daily 
diet to get more iron. It is one of the 
best home remedy for treating anemia. 
Spinach is highly rich in iron. It also 

contains vitamin B12 , folic acid and 
other energy-boosting nutrients 
that helps to recover from anemia.

Pomegranate
Pomegranate is very effec-
tive for treating anemia. It 
is highly rich in iron and 
minerals like calcium 
and magnesium. Vi-
tamin C present 

in Pomegranate 
helps to absorb 

iron in the body. This 
can increase the red blood 

cells and the hemoglobin 
level. You can eat Pomegranate 
in its any form to increase healthy 

blood flow in the body. 
Apple

Apple contains lot of health ben-
efits. It is highly nutritional con-

taining iron and other vitamins. Apples 
are very helpful in treating anemia.   
Sesame Seeds
Sesame seeds are also effective for 
curing anemia due to its iron content. 
Try this home remedy for treating ane-
mia. It is one of the powerful home 
remedy. 
Banana

Banana is rich in iron and magnesium. 
It helps in producing more hemoglo-
bin and many other enzymes that are 
important for the making of red blood 
cells. 
Dried Black Currant
Dried Black Currant are rich in iron and 
vitamin C. It is one of the most effec-
tive home remedy for treating anemia. 
Vitamin C helps in improving iron ab-
sorption in the body and increasing 
red blood cells. It also increases the 
h e - moglobin level in the 

body. 
Dates

D a t e s 
a r e a m a z - ing home 
remedies for anemia which are very 
effective to improve the levels. Dates 
are highly rich in vitamin C that acts an 
essential role in the body’s absorption 
of iron.
Fenugreek
Fenugreek is also highly rich in iron 
content that helps to keep maintaining 
the iron in your blood. It also helps 
in making new red blood cells in the 
body. 

Iran has maintained its place as the 
world’s 10th biggest steel producer 
during January-March 2022, accord-
ing to the latest report released by the 
World Steel Association (WSA).
Production of crude steel in Iran 
reached 6.9 million tons during the 
mentioned three months, registering 
a 4.4 percent decline year on year, the 
report said. The WSA’s report put the 
crude steel output by the world’s top 
64 producers at about 456.6 million 
tons in the mentioned time span, 6.8 
percent less than the figure for the 
previous year’s first quarter.
Iran’s monthly crude steel output 
stood at 2.3 million tons in March, fall-
ing 6.1 percent compared to the figure 
for March 2021. The world’s produc-
ers managed to produce 161 million 
tons of steel in the said month to reg-
ister a 5.8-percent drop year on year.
Producing 243.4 million and 31.9 
million tons of steel, China and India 
stood in first and second places in the 
said period, respectively, while Japan 
occupied third place producing 23 
million tons of the mentioned product.
The U.S., Russia, South Korea, Ger-

many, Turkey, and Brazil took fourth to 
ninth places, respectively.
During the first quarter of the current 
year, China’s production declined by 
10.5 percent, Japan’s production fell 
2.9 percent, Brazil experienced neg-
ative growth of 2.2 percent, Turkey’s 
output declined by 4.7 percent, and 
South Korea registered a negative 3.8 
percent growth.
African nations produced 1.2 million 
tons of the commodity in March 2022, 
down 17.1 percent from the figure for 
March 2021, while Asia and Ocean-
ia countries produced 118.6 million 
tons, down five percent, year on year, 
according to the mentioned report.
The Iranian Steel industry has been 
constantly developing over the past 
years against all the pressures and 
obstacles created by outside forces 
like the U.S. sanctions and the coro-
navirus outbreak that has severely af-
fected the performance of the world’s 
top producers.
The country is expected to climb to 
seventh place among the world’s top 
steel producers by the Iranian calen-
dar year 1404 (March 2025).

Iran stays world’s 10th biggest 
steel producer in Q1 2022: WSA

The secretary of Iran’s Free Zones High 
Council said that commodities worth 
about $1.2 billion were imported to the 
country’s free trade zones (FTZs) and 
special economic zones during the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20).
Saeed Mohammad said that of the 
mentioned goods, 40 percent were raw 
materials, 30 percent were basic goods 
and 30 percent were passenger cargo.
The official had also previously stated 
that 40-45 percent of Iran’s export is 
from the country’s free trade zones and 
special economic zones.
The establishment of free trade zones 
in Iran dates back to the Iranian cal-
endar year 1368 (March 1989- March 
1990) following the fall in the country’s 

oil income in the preceding year which 
prompted the government to promote 
the non-oil exports.
The first two free trade zones of Iran 
were established in the south of the 
country. The first one was Kish Free 
Trade Zone established in 1368 on Kish 
Island in the Persian Gulf and the sec-
ond one was Qeshm Free Trade Zone 
established the year after on Qeshm 
Island in the Strait of Hormuz.
Some five other free trade zones have 
been also established in the coun-
try since then, including Chabahar 
in southeastern Sistan-Baluchestan 
Province, Arvand in southwestern 
Khuzestan Province, Anzali in northern 
Gilan Province, Aras in East-Azarbaijan 
Province, and Maku in West-Azarbaijan 

Province, both in the northwest of the 
country.
While near three decades have passed 
since the start of free trade zones ac-
tivity in Iran, their planned objectives 
have not been fully achieved and their 
development is still facing some imped-
iments.  
Lack of proportion between the facilities 
and the objectives, lack of a national 
definition for free trade zones’ perfor-
mance, limited resources for estab-
lishment and completion of infrastruc-
tures, no comprehensive management 
between the zones, and not complete 
implementation of zones management 
law are some of the barriers in the way 
of free trade zones’ activity and devel-
opment in the country.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), lost 7,487 points to 1.504 million on Sunday.
As reported, over 8.66 billion securities worth 52.32 
trillion rials (about $190.2 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index rose 8,717 points, while the 
second market’s index dropped 5,082 points.
TEDPIX gained 58,000 points (four percent) to 1.512 
million in the past Iranian calendar week (ended on  
Friday). As reported, the indices of Tehran Oil Refining 
Company (TORC), Iran Khodro Investment Develop-
ment Company (IKIDO), Social Security Investment 

Company (SSIC), Iran Khodro Company (IKCO), Sai-
pa Company, and Isfahan Oil Refinery were the most-
ly followed ones during the past week.
TEDPIX also rose 145,000 points (10.5 percent) in 
the past Iranian month Farvardin, the first month of 
the Iranian calendar year (March 21-April 20).
Former Deputy Industry, Mining, and Trade Minister 
Mehdi Karbasian believes that the stock market can 
provide the liquidity required by the country’s produc-
tive sectors to perform at full capacity, IRNA reported 
on April 10. “All around the world, investor liquidity is 
a major source of capital for production units which is 

mostly provided by the banking system or the capital 
market, but in Iran, it [growing liquidity] is considered 
as an issue,” Karbasian said.
Pointing to the important role of the capital market 
in removing barriers to production and creating the 
necessary conditions for the realization of the slogan 
of the current Iranian calendar year (started on March 
21) which is named “Production: Knowledge-Based 
and Job-Creating” the official added: “There are sev-
eral factors affecting the production process in the 
country, each of which should be considered sepa-
rately.”

TEDPIX drops 7,000 points on Sunday

Commodities worth $1.2b im-
ported to free trade, special 

economic zones in a year

10 HOME REMEDIES FOR ANEMIA
Source: https://www.getatoz.com/content/10-home-remedies-for-anemia/1250
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و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
آبخیـزداری اسـتان اصفهـان بـا 
بیـان اینکـه معدن گـچ قانونـی در 
شـرق اصفهـان نداریـم، گفـت: 
۴۵۰ هکتار از اراضی تخریب شـده 
توسـط معادن در سـجزی با کاشت 
نهـال و بذر بازسـازی شـده اسـت.

محمدعلی کاظمـی در گفت وگو با 
خبرنـگار مهر اظهار داشـت: معادن 
گـچ، خـاک رس و شـن و ماسـه با 
توجـه بـه اینکـه طـی بیـش از ۳۰ 
سـال فعالیـت در دشـت سـجزی 
تخریـب بسـیار زیـادی داشـتند با 
پیگیری ها و همـکاری ادارت منابع 
طبیعـی، محیـط زیسـت و صمـت 
خوشـبختانه اواخـر سـال ۱۳۹۹ 
تعطیـل شـدند و اکنون معـادن گچ 
قانونـی در شـرق اصفهـان نداریم.

وی با بیان اینکه در شـرق اصفهان 
و مناطق کویـری اسـتان، قاچاق و 
برداشـت غیرمجـاز خـاک اتفـاق 
می افتـد، افـزود: بـا وجـود تعطیلی 
معـادن گـچ و کوره هـای آجرپزی 
امـا کوره هایی کـه اکنـون فعالیت 
می کنند بـرای تأمین مـاده معدنی 
خـود، غیرمجـاز خـاک برداشـت 

می کننـد و حتـی در برخـی معادن 
دارای مجوز اسـتان نیـز این تخلف 

مشـاهده می شـود.
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
آبخیزداری اسـتان اصفهان با بیان 
اینکـه یـگان حفاظـت ایـن نهـاد 
تاکنون شـماری از خودروها را که از 
اراضی ملی در سـجزی، محمدآباد 
و مزرعـه شـور غیرمجـاز خـاک 
برداشـت می کردنـد، شناسـایی و 
متوقف کـرده اسـت، ابراز داشـت: 
مـردم نیـز هرگونـه تخلـف در این 
زمینـه را بـا شـماره گیـری ۱۵۰۴ 
بـه یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی 
اسـتان بـرای پیگیـری، گـزارش 

. کننـد
کاظمی بـا اشـاره به اینکه بخشـی 
از برداشـت های غیرمجـاز خـاک 
نیـز در اراضـی کشـاورزی اسـتان 
اتفاق می افتـد، خاطرنشـان کرد: با 
توجـه به کـم آبی و خشـک شـدن 
چاه هـای آب، برخـی کشـاورزان 
اجـازه می دهنـد خـاک اراضـی و 
مستثنیاتشـان را برداشـت کننـد 
کـه این امـر از نظـر سـازمان جهاد 
کشـاورزی نیـز تغییـر کاربـری و 

تخریب اراضی محسـوب می شـود 
و غیـر مجاز اسـت امـا در بخشـی 
از اراضـی کشـاورزی اسـتان ایـن 

معضـل را شـاهد هسـتیم.
وی تصریـح کرد: با توجـه به اینکه 
ایـن شـرایط بـر تشـدید آلودگـی 
هـوای شـهر اصفهـان تأثیـر گذار 
اسـت، محـل اسـتقرار و فعالیـت 
معـادن براسـاس مصوبه شـورای 
عالـی برنامـه ریـزی بایـد مـکان 
یابی شـود، از ایـن رو ما نیـز اعالم 
آمادگـی کردیم کـه گـروه آمایش 
سـرزمین، هـر نقطـه ای در اراضی 
ملـی را کـه خـارج از شـعاع ۵۰ 
کیلومتر شـهر اصفهان، شناسـایی 
و تأییـد کنند بـرای انتقـال معادن 
گـچ و آجـر در اختیـار آنـان قـرار 

دهیـم.

• بازسـازی ۹۲۰ هکتـار از 
اراضی سـجزی با مشارکت 
معـدن داران در دسـتور کار 

ست ا
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
آبخیزداری اسـتان اصفهـان اظهار 
داشـت: برای تشـویق معدن داران 

بـرای کاهـش آالیندگـی و تغییـر 
کاربـری اراضـی بـه کاربـری پاک 
گذشـته  سـال های  در  زمیـن، 
۴۵۰ هکتـار از اراضـی معـادن 
تخریـب شـده در منطقـه سـجزی 
را بـا کاشـت گونه هـای مناسـب 

بازسـازی و تثبیـت کردیـم.
کاظمـی اضافه کـرد: سـال جاری 
نیـز ۹۲۰ هکتـار از اراضـی دشـت 
انجمـن  بـا مشـارکت  سـجزی 
صنفی کوره داران شـرق اصفهان، 

نهـال کاری و تثبیـت می شـود.

پرونـده  پیگیـری   •
تاالب خـواری معـدن نمک 

یـه قو جر
آخریـن  دربـاره  همچنیـن  وی 
وضعیـت پرونـده زمین خـواری در 
تـاالب گاوخونـی نیز گفـت: معدن 
قدیمی نمک حسـن آباد جرقویه در 
کویر خارا بـه دلیل نبود نظـارت در 
سـال های گذشـته اقدام بـه ایجاد 
جـاده و معابـر ورودی و خروجـی 
در مسـیر منتهـی بـه ایـن معـدن 

کـرده بـود.
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 

آبخیـزداری اسـتان اصفهـان بـا 
اشـاره به اینکه خـود معـدن دارای 
مجوز اسـت، ابراز داشـت: تصرفات 
غیرقانونـی معدن نمک حسـن آباد 
در تـاالب گاوخونی بالغ بـر یکهزار 
هکتاراسـت کـه پـس از بررسـی 
پرونـده آن تشـکیل و بـه محاکـم 
قضائـی ارسـال شـده و اکنـون در 

حـال رسـیدگی اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، برپایه 
آمـار اداره کل صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان اصفهـان مجموع 
مجوزهـای معـدن اسـتان یـک 
هـزار و ۳۰۹ فقـره بـوده کـه از این 
تعـداد ۸۴۳ معـدن دارای پروانـه 
بهـره بـرداری و ۶۳۲ معـدن فعال 
اسـت؛ همچنیـن ۱۳۶ معـدن در 
کالنشـهر اصفهان در زمینـه تولید 
سـنگ تزئینی، مصالح سـاختمانی، 
سـنگ آهن، سـرب و روی فعالیـت 
می کننـد. بنا بر آمـار موجـود بیش 
از ۷۰ کوره گچ در شرق اصفهان در 
دشـت سـجزی فعالیـت می کردند 
کـه تخریـب ناشـی از فعالیـت آنها 
طـی چهـار دهـه بـه حـدود هفت 

هـزار هکتـار می رسـد.

مدیـرکل دفتـر آب و خـاک سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
گفت: پسـاب فاضـالب شـهری اصفهـان منبـع آب جدیدی 

نیسـت که بـر اسـاس آن توسـعه و مصـارف تعریف شـود.
علی مریـدی در گفت وگو بـا خبرنگار مهـر در اصفهـان درباره 
موضـع محیط زیسـت در زمینـه تخصیـص پسـاب فاضالب 
شـهری اصفهـان بـه بخـش کشـاورزی یـا تزریـق آن بـه 
آبخوان هـا بـرای کنتـرل فرونشسـت، اظهـار داشـت: طبـق 
قانـون وظیفـه جمـع آوری و تخصیـص پسـاب فاضـالب بر 
عهـده وزارت نیـرو اسـت و محیط زیسـت در ایـن حـوزه هیچ 

اختیـاری نـدارد.
وی تصریـح کـرد: وزارت نیـرو بایـد مشـخص کنـد کـه چه 
برنامه ای برای کنترل فرونشسـت زمیـن دارد و قرار اسـت چه 
بـاری را از آبخـوان بـردارد؟! و چرا طـرح احیا و تعادل بخشـی 
منابع آب زیرزمینی را اجـرا نمی کند؟ زیرا یکـی از بندهای این 
طرح تغذیـه آبخوان ها با پسـاب های تصفیه شـده بوده اسـت.

مدیـرکل دفتـر آب و خـاک سـازمان حفاظت محیط زیسـت 

افزود: فاضـالب پیش تر بـه طور طبیعـی و از طریـق چاه های 
جذبـی وارد زمیـن می شـده و آبخوان هـا را تغذیـه مـی کـرده 

اسـت.
مریـدی ابـراز داشـت: اینکـه تصـور شـود اکنـون با سیسـتم 
جمع آوری و ساماندهی فاضالب شـهری منبع آب جدیدی در 
اصفهان پیدا شـده که مصـارف جدید بـرای آن تعریـف کنند، 
بایـد گفت فاضـالب منبـع آب جدیدی نیسـت که توسـعه ای 

بنا شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: پسـاب تصفیه خانه هـای فاضـالب 
شـهر اصفهـان اگر قرار باشـد بـه کشـاورزی تخصیـص یابد، 
کشـاورزان باید درهـای چاه هـا را ببندنـد و درحقیقت پسـاب 
جایگزیـن چاه هـای آب کشـاورزی باشـد وگرنـه اوضـاع 
فرونشسـت زمیـن از اینی کـه مشـاهده می کنید بدتـر خواهد 
شـد زیرا نـه تنهـا اجـازه ندادیـد این منبـع آبـی بـرای کنترل 
فرونشسـت جذب زمین و آبخوان ها شـود بلکه مصارف جدید 

و توسـعه بـرای آن تعریـف کردید. 

 مدیرکل دفتر آب و خاک
سازمان حفاظت محیط زیست:

فاضالب شهری اصفهان 
منبع آب جدیدی نیست 

که توسعه ای بنا شود

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان:

معدن گچ قانونی در شرق اصفهان نداریم

سه شنبه 6 اردیبهشت 1401  | شمـاره 1040

حمید مهدوی، هر سال همه واحدها و شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر 
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بر اساس شاخص های گردش مالی، 
پیچیدگی فناوری، بازارهای جدید، صادرات، فروش داخلی، نیروی انسانی، 
تحقیق و توسعه و میزان اتکا به سرمایه داخلی ارزیابی می شوند و به آنها امتیاز 

تعلق می گیرد.
وی با بیان  اینکه سقف این امتیاز ۱۰۰ است و امتیاز باالی ۷۵ در سطح بسیار 
خوب ارزیابی می شود، اظهار داشت: شرکت های دارای امتیاز باالی ۵۰، 
سطح بندی می شوند و بر اساس نتایج آخرین ارزیابی صورت گرفته، حدود ۵۵ 

درصد از آنها در سطح بسیار خوب قرار دارند.
مهدوی با اشاره به اینکه این امتیازبندی نقاط ضعف و قوت شرکت ها در 
بخش های مختلف را نشان می دهد، اضافه کرد: شرکت های در سطح بسیار 
خوب تشویق می شوند و بر اساس نقاط قوت و با هدف توسعه بازار، به آنها 

خدمات الزم صورت می گیرد تا گسترش یابند.
وی با بیان اینکه اگر امتیاز شرکت ها پایین باشد، اخطار دریافت می کنند، ادامه 
داد: بطور معمول کمتر از ۱۰ درصد از واحدهای فناور در این سطح قرار می گیرند 
و نقاط ضعف و مشکالت آنها بررسی و با ارائه سیستم های خدماتی و مشاوره ای 

برای رفع آنها کوشش می شود.
رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: از حدود ۶۰۰ واحد مستقر در این شهرک، حدود ۵۰۰ واحد بعنوان شرکت 

حقوقی ثبت شده اند و سایر آنها هسته های فناور یا واحدهای خدماتی هستند.
مهدوی افزود: از بین حدود ۵۰۰ شرکت فناور مستقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان تاکنون حدود ۲۱۰ شرکت موفق به دریافت مجوز دانش بنیان 
شده اند و در زمان حاضر پرونده حدود ۲۲ شرکت نیز برای دریافت این مجوز در 

دست پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه مجوز دانش بنیان توسط مرکز امور موسسات و شرکت های 
دانش بنیان زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر 
می شود، خاطرنشان کرد: این مجوز بر اساس شاخص هایی مانند تحقیق و 
توسعه، داشتن محصولی که پس از گذراندن مراحل آزمایشگاهی به مرحله 
تولید نمونه یا انبوه رسیده باشد و پیچیدگی فناوری، در ۲ سطح شرکت های 

دانش بنیان نوپا و باسابقه صادر می شود.
مهدوی با بیان اینکه اگر شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری 
استقرار داشته باشند، مزایای به آنها تعلق می گیرد، اظهار داشت: تاکنون حدود ۶ 

هزار و ۷۰۰ شرکت در کشور مجوز دانش بنیان دریافت کرده اند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ شرکت دانش بنیان ُمجوزدار در اصفهان مستقر 
است و این استان ُرتبه دوم کشوری را در این زمینه پس از تهران دارد، افزود: 
نزدیک به ۴۰ درصد از آنها در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت دارند.

وی همچنین با بیان اینکه در زمان حاضر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
دارای ۲ پارک علم و فناوری شیخ بهایی و ابوریحان بیرونی است، خاطرنشان 

کرد: پارک علم و فناوری غیاث الدین کاشانی به دانشگاه کاشان واگذار شد.
به گزارش ایرنا، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بعنوان نخستین سازمان 
مؤسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور، فعالیت اجرایی خود را از 
سال ۱۳۸۰ با هدف حمایت و هدایت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان آغاز کرد .

اکنون حدود ۶۱۲ شرکت دانش بنیان و واحد فناور با اشتغال بیش از هفت هزار و 
۸۰۰ دانش آموخته دانشگاهی در این شهرک مستقر است.

شهرک مزبور دارای ۲ پارک علم و فناوری، هشت مرکز رشد فناوری، پنج 
مرکز نوآوری و شکوفایی و مرکز علم و فناوری کودکان و نوجوانان در ۵۲۰ 

هکتار است.
اصفهان به عنوان استان پیشرو در راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و 
فناوری که نخستین زمینه های رسمی شکل گیری شرکت های دانش بنیان را 
بوجود آورده، حدود ۱۰ درصد از واحدهای فناور و دانش بنیان کشور را در خود 

جای داده است و دومین استان کشور در این زمینه محسوب می شود. 

رئیس پارک علم وفناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان گفت: حدود ۵۵ درصد از واحدها و شرکت های فناور و 
دانش بنیان مستقر در این شــهرک، در سطح بسیار خوب قرار 

دارند.

گزارش روز

 رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان: 

 ۵۵ درصد از واحدهای فناور اصفهان
در سطح بسیار خوبی قرار دارند

محمدیاسـر طیب نیـا مدیرعامـل 
بـه  پیامـی  در  مبارکـه  فـوالد 
مناسـبت رکوردشـکنی های تولیـد 
در نخسـتین مـاه از سـال جدیـد 
عنـوان کـرد: اینجانب ضمـن ادای 
احترام بـه همه کارکنان تالشـگر و 
خدوم گروه فـوالد مبارکـه، مراتب 
سـپاس و قدردانی خود را به ایشـان 
ابـالغ نمـوده و همـت بلند ایشـان 
کـه ترسـیم کننده عـزت و آبادانـی 
هرچـه بیشـتر میهنمـان اسـت را 

. یم می سـتا
در این پیام آمده اسـت: رهبر معظم 
انقالب اسـالمی بـا شـناخت دقیق 
اولویت هـای  و  نیازمندی هـا  از 
کشور، سـال جدید را سـال »تولید، 
آفریـن«  اشـتغال  دانش بنیـان، 
نام گـذاری فرمودند و ایـن در حالی 
اسـت کـه فـوالد مبارکـه به عنوان 
مجموعه ای هوشـمند، پیش از این 
نام گـذاری، زیرسـاخت های ایـن 
موضـوع را به خوبـی فراهم سـاخته 
و با عنایـت به ظرفیت هـای موجود 
و رسـالت ذاتـی خـود به عنـوان 
نمونـه ملـی و موفـق بنـگاه داری، 
آمـاده جهش هایـی بـا محوریـت 

این شـعار اسـت.
نمونـه بـارز ایـن آمادگـی ثبـت 
نزدیـک بـه ۳۰ عنـوان رکـورد در 
یـک مـاه و در شـرایطی اسـت که 
جامعـه و بسـیاری از سـازمان ها 
و مراکـز، تـا نیمـه فروردین مـاه 
عمال در شـرایط رکـود و تعطیالت 
عمومـی نـوروز بـه سـر می بردنـد. 
ایـن افزایـش تولیـد محصـوالت 
و گـذر از حدنصاب هـای قبلـی 
از  فراتـر  و  دقیـق  رعایـت  بـا 
زیسـت محیطی،  اسـتانداردهای 
دستاورد شـگرفی اسـت که عنوان 
»حماسـه تولیـد« بـه شایسـتگی 
برازنـده آن اسـت و مصداقـی 
از توسـعه مـداوم کّمـی، کیفـی و 
متـوازن در وجـوه مختلف به شـمار 

مـی رود.
به دسـت آمده  دسـتاوردهای 
در عرصـه تولیـد گـروه فـوالد 
مبارکـه به خوبـی مؤیـد ظرفیـت 
موجـود تولیـد، تعهـد و تخصـص 
توانمنـد،  انسـانی  سـرمایه های 
نهضـت بهره گیـری حداکثـری از 
ظرفیت هـای موجـود، چاالکـی و 
هماهنگـی مجموعه هـای همـکار 
در بخش هـای مختلـف و شـوق و 
سـرزندگی ایـن مجموعـه بـزرگ 
برای تحقق شـعار سـال بوده است.

فـوالد مبارکـه بـر نقـش و جایگاه 
خـود به عنـوان یـک الگـو و نمونه 
پیشـرو بـه  خوبـی واقـف اسـت و 
در مبحـث تولیـد بـه لطـف الهـی 
زیرسـاخت های خوبی در مجموعه 
گـروه شـکل گرفتـه و در تولیـد 
محصوالت کیفی نیـز فعالیت های 

خوبـی انجـام پذیرفتـه اسـت.
در مجموعه هـای گـروه در برخـی 
از مـوارد بیـش از ۹۰ درصـد و در 
بعضـی دیگـر بیـش از ۱۰۰ درصد 
امـکان بهره بـرداری و تولیـد وجود 
دارد و ایـن در صورتـی اسـت کـه 
و  برطـرف شـود  تولیـد  موانـع 
خألهـای مربوط بـه حـوزه انرژی، 
حمل ونقـل و مـواد اولیـه نیـز بـا 
همـکاری و همدلـی مسـئولین 
محترم و دلسـوز کشـور رفـع گردد.

اینجانـب ضمـن ادای احتـرام بـه 
همـه کارکنـان تالشـگر و خـدوم 
گـروه فوالدمبارکـه مراتب سـپاس 
و قدردانـی خـود را بـه ایشـان 
ابـالغ نمـوده و همـت بلند ایشـان 
کـه ترسـیم کننده عـزت و آبادانـی 
اسـت  میهنمـان  بیشـتر  هرچـه 
می سـتایم و امیـدوارم بـا عنایـت 
خداونـد مهربـان و بـه عظمـت 
ایـن روزهـا و شـب های شـریف و 
معنـوی، تقدیـری به مراتـب نیکـو 
و مبـارک بـرای خانـواده بـزرگ 
 فـوالد مبارکـه در سـال پیـش رو

رقم بخورد.  

همت بلند كاركنان 
 فوالد مباركه را

در خلق حماسه 
تولید می ستایم

مدیرعامل فوالد مباركه با صدور 
پیامی عنوان كرد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: با نزدیک شدن 
به هفته کارگر،  الزم است که شهرداری اصفهان به جای برگزاری برنامه ها و مراسم 

نمادین، صیانت از حقوق کارگران را در اولویت قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، میثم مداحی در دیدار با شهردار اصفهان در آستانه هفته 
کارگر اظهار داشت: شهرداری اصفهان از بزرگترین مجموعه های دارای شاغالن 
کارگر است که الزم است تشکل های کارگری، شورای اسالمی کار، انجمن 

اسالمی کار و جامعه اسالمی کار دراین مجموعه تشکیل شود.
وی بیان داشت: شکل گیری تشکل های کارگری باعث ساماندهی بهتر مسائل و 

مشکالت احتمالی کارگران، مشارکت در حل وفصل مسائل، مشکالت و اختالفات 
بین کارگران با کارفرمایان، افزایش میزان مشارکت کارگران و بهره وری از طریق 
انعقاد پیمان های دسته جمعی و قراردادهای پاداِش افزایش تولید و پیگیری امور 

آموزش و ارتقای کارگران می شود.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: هفته 
گرامیداشت کارگر فرصتی برای مطالبه گری کارگران و تریبونی برای تبیین 
خواسته های کارگران است که خواسته های آنها باید به صورت عملی محقق شود.

وی افزود: اقداماتی که در هفته کارگر توسط شهرداری انجام می شود نباید محدود 

به اجرای برنامه و مراسم نمادین شود بلکه عالوه بر فضاسازی شهری، می بایست 
در جهت صیانت از حقوق کارگران نیز باشد.

مداحی با بیان اینکه در شهرداری اصفهان و شرکت های اقماری آن حدود ۱۱ هزار 
نفر کارگر اشتغال دارند، گفت: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از مطالبات کارگران 

این مجموعه است.
وی تصریح کرد: طرح طبقه بندی مشاغل باعث رفع تبعیض در پرداخت حقوق و 
مزایای کارگران، جلوگیری از بهره کشی از کارگران و مشخص شدن شرح وظایف 

شغلی و جایگاه تخصصی کارگران خواهد شد.

سرپرست اداره کل تعاون اصفهان:

شهرداری اصفهان 
صیانت از حقوق 

کارگران را در اولویت 
امور خود قرار دهد

ــش  ــت: بی ــان گف ــتایی اســتان اصفه ــاون روس ــر تع مدی
از یــک میلیــون و ۲۲۰ هــزار ُتــن نهاده هــای دامــی 
ــاون روســتایی اســتان  در ســال ۱۴۰۰ توســط شــبکه تع
تامیــن و بیــن بهره بــرداران توزیــع شــد. محســن 
ــن از کل  ــدی اعــالم کــرد: بیــش از ۴۰۰ هــزار ُت حاج عاب
ــه ای  ــع شــده در اســتان، ذرت دان نهاده هــای دامــی توزی
ــای  ــه داد: نهاده ه ــو اســت.وی ادام ــن، ج ــزار ُت و ۲۶۰ ه
ــه  ــه ای، ُکنجال ــو، ذرت دان ــواع ج ــامل ان ــع شــده ش توزی
ســویا، یونجــه، ســبوس، ُذرت علوفــه ای، کاه و کنســانتره 

ــار  ــان اظه ــتایی اصفه ــاون روس ــت.مدیر تع ــی اس دام
داشــت: ایــن میــزان نهــاده توزیــع شــده توســط شــبکه 
ــه  ــته در مقایس ــال گذش ــتان در س ــتایی اس ــی روس تعاون
ــان مشــابه در ســال ۹۹  نشــان از رشــد ۱۲  ــدت زم ــا م ب
درصــدی دارد.حاج عابــدی خاطرنشــان کــرد: توزیــع 
ــی  ــی تعاون ــبکه مویرگ ــی در ش ــی خدمت ــای دام نهاده ه
ــداران،  ــت از دام ــدف حمای ــا ه ــه ب ــت ک ــتایی اس روس
ایجــاد تعــادل در بــازار، کاهــش هزینــه  تولیــد و افزایــش 

ــود.   ــی  ش ــام م ــاورزی انج ــره وری کش به

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهــان از 
امدادرســانی نجاتگــران جمعیــت هالل احمــر اســتان 
ــال  ــاه س ــن م ــده در فروردی ــه دی ــه ۹۳۸ حادث ــان ب اصفه
ــه در  ــان اینک ــا بی ــی محمدهاشــمی ب ــر داد. عل ــاری خب ج
طــول مــاه گذشــته در ۳۱۳ حادثــه ۹۳۸ حادثــه دیده توســط 
امدادگــران این جمعیــت امدادرســانی شــده اند، اظهــار کرد: 
از ۲۶۵ نجــات یافتــه در ایــن حــوادث، ۸۰ نفــر بــه صــورت 
ســرپایی تحــت درمــان قــرار گرفتــه و ۱۸۵ نفــر بــه مراکــز 
ــه  ــا ارائ درمانــی منتقــل شــدند.وی افــزود: در ایــن مــدت ب

خدمــات امــدادی بــه ۱۵۹ حادثــه جــاده ای و ترافیکــی، این 
ــته اســت. ــه داش ــن زمین ــوادث بیشــترین ســهم را در ای ح
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهــان تصریح 
کــرد: بــرای امدادرســانی بــه ایــن حــوادث در فروردیــن ماه 
ــم  ــب ۳۶۳ تی ــی در قال ــروی عملیات ــاری ۹۱۴ نی ــال ج س
ــری ۲۸۱  ــا به کارگی ــات را ب ــداد و نج ــات ام ــدادی، عملی ام
ــه داد:  ــانده اند. وی ادام ــام رس ــه انج ــس ب ــتگاه آمبوالن دس
در ایــن مــدت ۲۳ عملیات رهاســازی توســط نیروهــای این 

جمعیــت انجــام شــده اســت.

مدیر تعاون روستایی استان اصفهان :

یک میلیون و ۲۲۰ هزار 
 تُن نهاده دامی

در اصفهان توزیع شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
خبرداد: 

امدادرسانی نجاتگران 
هالل احمر به بیش از 

 ۹۳۰ حادثه دیده
در فروردین ماه



یک فعال سیاسی اصول گرا گفت: معتقدم مهم ترین عامل در تقویت ارتباط میان 
مردم و مسئوالن صداقت کارگزارن نظام اسالمی است، چرا که صداقت با مردم 

سبب اعتماد مردم و کارایی الزم خواهد شد.
ابوالفضل قربانی در گفت وگو با ایســنا درباره دیدار اخیر مقام معظم رهبری با 
کارگزاران نظام اسالمی و تأکید ایشان بر تقویت رابطه میان مردم و مسئوالن، 
اظهار کرد: یکی از رموز موفقیت مسئوالن به خصوص در جوامعی که نظام آنان بر 
اساس مردم ساالری استوار است، ارتباط نزدیک با مردم محسوب می شود، به این 
معنا که مسئوالن، ریز و درشت مشکالت شهروندان را ببینند و حس کنند و حتی 

خود آنها در دل این مشکالت باشند. بر فرض اگر مسئولی سطح زندگی اش باالتر 
از سطح زندگی متوسط مردم باشد، طبیعی است که اگر با مردم هم مرتبط باشد، 

اما نمی تواند آن ارتباط واقعی را برقرار کند.
وی افزود: یکی از راه های تقویت رابطه مردم با مســئوالن نظام این است که 
کارگزاران، سطح زندگی خود را در حدی قرار دهند که اکثریت جامعه این سطح از 

زندگی را دارند تا بتوانند مشکالِت خلق را با تمام وجود خود حس کنند.
این عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی استان اصفهان، گفت: 
مسئوالن به شدت باید از رفتارهای پوپولیستی پرهیز کنند، چرا که حرکات نمایشی 

و ظاهری سبب از بین رفتن اعتماد مردم می شود. مسئوالن جایی باید حضور پیدا 
کنند که مطمئن باشند حضور آنان می تواند مشکلی از مردم را حل کند. برای 

مثال شرکت در مراسم ترحیم و ... نمی تواند ارتباط سازنده ای با مردم برقرار کند.
قربانی ادامه داد: البته وقتی مردم ببینند مسئوالن به شکل مؤثر بین خودشان 
هستند اگر تصور اشتباهی از کارگزاران خود داشته باشند قطعاً این تصور اشتباه 
اصالح خواهد شد. نکته دیگر اینکه بعد از این ارتباط مسئوالن باید برای رفع 
معضالت تالش کنند و صرف ارتباط هم کافی نیســت و حتماً این ارتباط باید 

نتیجه بخش برای حل مشکالت باشد.

یک فعال سیاسی اصول گرا مطرح 
کرد:

صداقت، عاملی 
مؤثر در تقویت 

ارتباط میان مردم 
و مسئوالن

جهـــــــان

Isfahan News
سه شنبه 6 اردیبهشت 1401  | شماره 1040

 امیـن رضایـی  تصمیم هـا و 
انتخاب هـای دو رهبـر در این سـوی 
جهـان هـر روز تتمـه نظـم نویـن 
جهانـی را بیشـتر بـه بـاد می دهـد.

 از حمله به اوکرایـن گرفته یا احتمال 
حملـه بـه تایـوان. از تهدیـد انـرژی 
اروپـا گرفته تـا قطع همـکاری غول 
نفتـی چیـن بـا غـرب. روز گذشـته 
خبری در رسـانه ها منتشـر شد مبنی 
براینکه غـول نفتی چین بـرای قطع 
فعالیت هـای خود در بریتانیـا، کانادا و 

ایـاالت متحـده آماده می شـود. 
خبرگـزاری رویتـرز می گویـد ایـن 
تصمیم در پی نگرانی پکن از احتمال 
تحریم و مسدود شـدن دارایی هایش 
در این کشـورها بدلیـل مواضع چین 
در مـورد حملـه روسـیه بـه اوکراین، 
اتخـاذ شـده اسـت. این در حالیسـت 
که تولیدات شـرکت ملی نفت فالت 

قـاره چیـن )CNOOC( در ایـن 
سـه کشـور تنها در سـال گذشـته به 
مـرز ۲۲۰ هزار بشـکه در روز رسـیده 
بود. مواضـع پکـن در »حمایـت« از 
کرملین و عدم محکـوم کردن تجاوز 
نظامی روسـیه به اوکراین در حالی بر 
روابط این کشـور با دنیای غرب سایه 
افکنـده کـه از قبـل هـم ایـن رابطه 
بیـن منافـع تجـاری و دغدغه هـای 
حقوق بشـری در نوسـان بود. ایاالت 
متحـده آمریکا هفته گذشـته چین را 
تهدید کرده بود در صـورت کمک به 
مسـکو بـرای دور زدن تحریم هـای 
غـرب، باید منتظـر عواقب آن باشـد.

 روز گذشـته هـم وزیـر خزانـه داری 
آمریـکا بـا اتخـاذ موضعـی مشـابه، 
همـراه شـدن پکـن بـا تحریم های 
کشـورهای غربـی علیـه مسـکو را 

از ده سـال نمی گـذرد. سـینوک ۱۵ چین در بریتانیا، کانـادا و آمریکا بیش  از سـرمایه گذاری این شرکت دولتی خواسـتار شـد.

میلیارد دالر از نکسـن کانادا را هم در 
اختیار دارد، مزیتی که چیـن را به قله 
تولیدکنندگان در سـطح دنیا رساند.

ایـن دارایـی ۱۵ میلیـارد دالری کـه 
شـامل سـهام در تاسیسـات دریـای 
شـمال، خلیج مکزیـک و پروژه های 
نفتـی کاناداسـت روزانـه بـه تولیـد 
حـدود ۲۲۰ هزار بشـکه نفـت منجر 

می شـود. 
رویترز ماه گذشـته گـزارش داده بود 
که سـینوک از طریق بانک آو آمریکا 
مهیای فروش سـهام خـود در دریای 

شمال شـده است. 
همزمان ســینوک بواســطه باالرفتن 
ــه  ــی حمل ــت و گاز در پ ــت نف قیم
روســیه بــه اوکرایــن منفعــت زیادی 
ــا  ــت ب ــدوار اس ــرده و امی ــب ک کس
ــه اینکــه کشــورهای غربی  توجــه ب
بــه دنبــال گســترش تولیــدات 

ــرای  ــی ب ــن جایگزین ــی و یافت داخل
ــی از روســیه هســتند،  ــرژی واردات ان
مشــتریان بیشــتری پیــدا کنــد. 
شــرکت نفتــی ســینوک البتــه 
به تازگــی از توقــف پروژه هــای 
خــود در روســیه هــم خبــر داده و 
مذاکــرات بــرای ســرمایه گذاری 
در بخــش پتروشــیمی و گاز روســیه 

ــود. ــرده ب ــف ک را متوق
 این در حالیست که آرامکو، غول 
از  به تازگی  هم  عربستان  نفتی 
آمادگی و تمایل خود برای افزایش 
همکاری های مشترک با چین و بویژه 

با شرکت سینوک خبر داده است. 
سـینوک در عیـن حـال پروژه هـای 
بلندپروازانه ای را در آمریکای التین و 
آفریقا دنبـال می کنـد. از برزیل، گینه 
و اوگانـدا به عنـوان اولویت هـای این 

شـرکت چینی نـام برده می شـود.

غول نفتی چین در تدارک قطع همکاری با غرب است؛

بوی نفت از بی نظمی نوین جهانی!

معاون مســکن و ســاختمان اداره کل 
راه وشهرسازی اســتان اصفهان گفت: 
بنابر اعــالم وزارت راه وشهرســازی از 
یکم اردیبهشــت ۱۴۰۱ امکان ویرایش 
اطالعات متقاضیــان طرح نهضت ملی 
مسکن فراهم می شود. امیر زاغیان معاون 
با اعالم این خبر، اظهــار کرد: مطابق با 
اعالم وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان 
طرح های ملی مسکن که در زمان ثبت نام 
در طرح های اقدام ملی مسکن و نهضت 
ملی مسکن، شهر محل درخواست و یا 
مشخصات و اطالعات خود را در سامانه 
ثبت نام، اشــتباه درج کرده اند، می توانند 
از روز پنج شــنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۱ 
به مــدت یک ماه، با مراجعه به ســامانه 
طرح هــای حمایتی مســکن به آدرس 
http://saman.mrud.ir نسبت 
به اصالح شهر محل درخواست مسکن و 
یا مشخصات و اطالعات خود اقدام کنند.

وی تأکید کرد: مردم استان اصفهان که 
متقاضی طرح های ملی مســکن بوده و 
اقدام به ثبت نام کردند، پیش از تغییر شهر 

محل درخواست خود به »اطالعیه ثبت نام 
از متقاضیان نهضت ملی مسکن« به تاریخ 
۲۰ دی ۱۴۰۰ مندرج در سامانه توجه کنند.

بــه گــزارش ایســنا، معاون مســکن 
و ســاختمان اداره کل راه وشهرســازی 
استان اصفهان تصریح کرد: در صورت 
عدم امکان تأمین زمین در شــهر محل 
درخواست، در نزدیک ترین شهر ممکن 
به شهر محل درخواســت تأمین زمین 

انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه پایان سال ۱۴۰۰ 
مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
به پایان رســید، اظهار کرد: در طرح های 
اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن 
جمعاً ۴۱۸ هزار نفر از اهالی استان اصفهان 

ثبت نام کردند.
زاغیان گفت: برنامه این اســتان در طرح 
نهضت ملی مسکن ۵.۸ درصد نسبت به 
کشور است، بنابراین بر این اساس برای 
یک سال نیاز به ساخت ۵۰ هزار و ۹۹۲ واحد 
در استان اســت که این تعداد برای چهار 

سال به ۲۰۳ هزار و ۹۶۸ واحد می رسد.

فراهم شدن امکان
 ویرایش اطالعات متقاضیان طرح ملی مسکن

معاون اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان خبر داد:

 مریم محســنی  اندونزی اعالم کرده 
که صادرات روغن پالم کشــور را با هدف 
اطمینان از دسترسی آسان مردم کشورش 
به محصــوالت غذایی با قیمت مناســب 
ممنوع می کند. قیمــت روغن های نباتی 
با انتشــار این خبر که احتمااًل از ۲۸ آوریل 
اجرایی می شود، افزایش یافته است. روغن 
ســویا دومین روغن نباتی پرکاربرد در دنیا 
۴.۵ درصد افزایش قیمت داشــته و به ۸۳ 
دالر و ۲۱ ســنت در هر پوند رسیده است. 
اندونزی به عنــوان بزرگ ترین تولیدکننده 
روغن پالم دنیا اعالم کرد قصد دارد صادرات 
این روغن نباتی پرکاربرد را ممنوع کند. این 
اقدام قیمت جهانی مــواد غذایی را بیش از 
پیش افزایش می دهد. توقف صادرات این 
روغن خوراکی و مواد اولیــه آن که کاربرد 
زیادی در محصــوالت مختلف از کیک ها 
گرفته تا وســایل آرایشــی دارد، می تواند 
هزینه تولیدکنندگان مواد غذایی در سراسر 
جهان را باال بــرده و دولت ها را مجبور کند 
بین استفاده از روغن های نباتی در غذاها یا 
به عنوان بایوفیول )ســوخت زیستی( یکی 

را انتخاب کنند. اندونــزی بیش از نیمی از 
عرضه روغن پالم دنیا را در اختیار دارد. »جوکو 
ویدودو« رئیس جمهور اندونزی اعالم کرد 
هــدف از ممنوعیت صــادرات روغن پالم 
اطمینان از دسترسی آسان مردم کشورش 
به محصوالت غذایی با قیمت مناسب است. 
اما این تصمیم می تواند به مصرف کنندگان 
در هند به عنوان یکی از بزرگ ترین خریداران 
مواد غذایی در سراســر دنیا آسیب برساند. 
قیمت جهانی روغن پالم خــام که از آن در 
صنایع غذایی استفاده می شود، در سال جاری 
میالدی و در بحبوحه بــاال رفتن تقاضا و 
کاهش تولید از ســوی اندونزی و مالزی و 
همچنین محدودیت موقــت صادرات آن 
توسط اندونزی در ماه ژانویه تا باالترین رقم 
افزایش یافته است. بازار روغن های خوراکی 
در سراسر دنیا به دنبال حمله نظامی روسیه به 
اوکراین و توقف صادرات روغن آفتابگردان 
از این منطقه مختل شده است. دریای سیاه 
7۶ درصد از صادرات روغن آفتاب گردان را در 
اختیار دارد و صادرات در این منطقه به شدت 

تحت تأثیر جنگ اوکراین قرار گرفته است.

اندونزی صادرات پالم را
ممنوع می کند!

احتمال افزایش قیمت جهانی موادغذایی با یک ممنوعیت جدید؛

حجت االسالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان ضمن تبریک والدت باسعادت کریم اهل بیت علیهم السالم حضرت 
امام حسن مجتبی علیه السالم با اعالم برخی از برنامه های فرهنگی و هنری قرآنی 
پرداخت و اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت هــای قرآنی صرفاً مختص به ماه مبارک 
رمضان نبوده، و الزم است در همه ایام توجه به ترویج فرهنگ قرآن و عترت داشت. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزاری برنامه ها و فعالیت های 
قرآنی در جامعه را یک ضرورت دانســت و افزود: در زمینه تنوع و تعدد برنامه های 
قرآنی محدودیت قائل نیستیم و با توجه به ضرورت، در همه شهرستان ها و بخش ها 
فعالیت های قرآنی را خواهیم داشت و ضرورت دارد یک جریان سازی قرآنی در جای 
جای استان ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه برنامه های بسیاری برای ماه مبارک 
رمضان از طرف این اداره کل پیش بینی شده ادامه داد: یکی از برنامه ها توجه به بیانیه 

گام دوم انقالب، بحث جهاد تبیین و برگزاری محافل قرآن خواهد بود.
حجت االسالم معتمدی خاطرنشــان کرد: با توجه به ظرفیت های هر شهرستان 
و بخش، فعالیت های قرآنی در این مناطق را خواهیم داشــت. مدیرکل فرهنگ 
ارشاد اسالمی استان اصفهان یادآور شد: محفل انس با قرآن با حضور قاریان ممتاز 
کشوری و جلسات وبرنامه های روزانه قرآن در شهرهای اصفهان، کاشان، شهرضا، 
آران وبیدگل، مبارکه، فریدن، فریدونشهر، برخوار، شاهین شهر ومیمه، دولت آباد، 
بادرود، بهارستان، افوس، تیران، درچه، خمینی شهر، دهاقان، گز، سمیرم، قهدریجان، 
نجف آباد، خوانسار، گلپایگان، فالورجان و برخی از دیگر شهرستان های از ابتدای ماه 
مبارک رمضان آغاز شده و هم اکنون در حال برگزاری است. وی نشست های شعر با 
موضوع رمضان، قصه گویی قرآنی، کارگاه خوشنویسی و نقاشی را از دیگر برنامه های 
ماه مبارک رمضان توسط این اداره کل در شهرستان های استان عنوان کرد. مدیرکل 
فرهنگ ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به برگزاری دوره های تفسیر و تدبر 
در کانون های فرهنگی هنری مساجداستان در طول ایام ماه مبارک رمضان افزود: 
تجلیل از فعاالن قرآنی همزمان با محافل قرآنی، مسابقه رادیویی رمضان، دوره های 
آموزش قرآن و نهج البالغه در محالت شهرستان اصفهان نیز در دستور کار اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قرار دارد که با همکاری مراکز وموسسات قرآن 
وعترت در استان در حال برگزاری است. حجت االسالم معتمدی خاطرنشان کرد: 
اداره کل فرهنگ وارشاداســالمی استان اصفهان در نمایشــگاه قرآن و عترت با 
عرضه ۲۲۰۰ کتاب علوم قرآنی، عرضه محصوالت فرهنگی و نرم افزارهای قرآنی 
با تخفیف های مناسب و همچنین عرضه تولیدات فعاالن فرهنگی در حوزه مد و 
لباس و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری از جمله شعر و قصه های قرآنی، زنان و 
خانواده، کارگاه های تجسمی و. .. در محل نمایشگاه از دیگر برنامه های ماه مبارک 
رمضان است. گفتنی اســت از جمله برنامه های ویژه ای که برای روزهای برپایی 
هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت پیش بینی شده، اجرای برنامه های سفره خوانی 
و نقاره زنی است که از سوی نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان اجرا 
می شود. مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، برنامه نقاره زنی هر شب در نمایشگاه 
اصفهان اجرا می شود؛ همچنین پیش بینی شده که برنامه سفره خوانی نیز در زمان 
برگزاری این نمایشگاه اجرا شود. مصطفی حجه فروش همچنین با اشاره به دیگر 
برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان افزود: در این 
نمایشگاه همچنین ضریح حرم امام رضا )ع( شبیه سازی می شود تا حال و هوای این 
آستان مقدس برای مردم اصفهان بیش از پیش زنده شود. وی همچنین به حضور 
کانون های تخصصی آستان قدس رضوی در نمایشگاه قرآن و عترت اشاره کرد و 
ادامه داد: کانون های تخصصی سالمت، آموزش حوزه های فرهنگی، قرآنی، بانوان، 
سبک زندگی، هنری، کتاب و کتابخوانی، شعر و ادب، ایثار و شهادت، خیرین و ناذرین 
و مشاوره در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان حضور خواهند داشت تا مخاطبان این 
نمایشگاه را در حوزه های مورد عالقه راهنمایی و هدایت کنند. براساس این گزارش، 
عالقمندان به بازدید از هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت می توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۲ 
روزهای پنجم تا دهم اردیبهشت ماه به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان 

واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

 مریم یادگاری  هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت، روزهای ۵ تا ۱۰ 
اردیبهشت ۱۴۰۱ درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان 
برگزار می شود. این نمایشگاه با شعار »قرآن کتاب زندگی« همراه 
است و بیش از ۶۰ محفل بزرگ قرآن همزمان با ماه مبارک رمضان 

در مناطق مختلف استان اصفهان درحال برگزاری است.

ترویج فرهنگ قرآن و عترت 
مختص ماه مبارک نباشد

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان:

خبر اول

ــای  ــروزی  در روزه ــام فی  اله
اخیــر شــاهد بوده ایــم کــه در فضای 
ــورد هجوم  ــی در م مجــازی خبرهای
هــزاران مهاجــر افغانــی بــه ایــران و 
رفتارهــای ناشایســت ایــن افــراد که 
بــرای رهایی از مشــکالت در کشــور 
خــود راهــی ایــران شــده اند، منتشــر 
ــوب  ــدان مطل ــه چن ــت ک ــده اس ش
ــت و  ــه صح ــارغ از اینک ــت و ف نیس
ســقم آنهــا نیــاز بــه بررســی دقیــق 

دارد.
امـا ایـن قبیـل اخبـار بـه نوعـی 
متبـادر  ذهـن  بـه  را  موضوعـی 
می کنند؛ اینکه در شـرایطی که موج 
جدید مهاجرت مـردم افغانسـتان به 
دلیل اوضـاع و احوالی که این کشـور 
دارد، پـس از دو دهه جنگ آغاز شـده 
اسـت، آیا بایـد حضـور سـاکنان این 
کشـور همسـایه را دل نگـران کننده 

دانسـت؟
ایــن در حالــی بــوده کــه طبــق 
ــان،  ــارات حســین امیرعبداللهی اظه
تعــداد  امــور خارجــه،  وزیــر 
ــرقی  ــایه ش ــن همس ــهروندان ای ش
در کشــورمان رقمــی در حــدود 
پنــج میلیــون نفــر تخمیــن زده 
می شــود، ایــن در حالــی بــوده 
ــری  ــانه های خب ــی از رس ــه بعض ک
ایــن آمــار را حــدود هشــت میلیــون 
ــددی  ــد، ع ــالم کرده ان ــز اع ــر نی نف
کــه نزدیــک بــه جمعیــت ســاکنان 
ــازه زمانــی ســال های  پایتخــت در ب

۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۵ اســت.
از ســوی دیگــر این گونــه نیــز 

می تــوان در نظــر گرفــت کــه 
جمعیــت افغانســتانی های ایــران 
ــی  ــت برخ ــادل جمعی ــا مع ــر ی کمت
کشــورهای کوچک همســایه شــده 
اســت. آنچــه کــه آن را می تــوان 
ــدی  ــی تهدی ــدی حت ــداری ج هش

ــت. ــی دانس ــت مل ــرای امنی ب
عالوه براین باید عنوان کرد؛ افزایش 
مهاجران  ویژه  به  مهاجران  آمار 
غیرقانونی و تن دادن آنها به اشتغال 
در مشاغلی مانند؛ فعالیت در بناهای 
در حال احداث، خود می تواند بسترساز 
بیکاری یا کاهش حداقل دستمزدهای 

شهروندان شاغل در این حوزه شود.
می تــوان  مثــال  به طــور 
ــتانی  ــران افغانس ــری کارگ به کارگی
را اشــاره کــرد کــه در شــرایط 
کنونــی کــه کشورشــان درگیــر 
ــای  ــا به ــت، ب ــامانی هایی اس نابس
پایین تــر نیــز حاضــر بــه کار 
می شــوند و ایــن امــر شــرایطی 
را رقــم خواهــد زد تــا برخــی 
ــن  ــع پایی ــه طم ــز ب ــان نی کارفرمای
آوردن هزینه هــا و کســب ســود 
ــه  ــراد رفت ــن اف ــه ســراغ ای بیشــتر ب
ــراج  ــود را اخ ــی خ ــای بوم و نیروه

کننــد.
ایــن دل نگرانی هــا تــا جایــی پیــش 
رفتــه که خبرهایــی نیــز در خصوص 
نگرانــی برخی از مســئوالن اســتانی 
ــد،  ــوش می رس ــه گ ــاره ب ــن ب در ای
ــی،  ــی ایران ــال محمدتق ــور مث به ط
ــی و اجتماعی  ــی، امنیت معاون سیاس
اســتان بوشــهر از حضــور بــی قاعده 

شــهروندان افغانســتان در ایــران بعد 
از روی کار آمــدن طالبــان ســخن 

ــه اســت. گفت
ــا  ــم، ام ــه بگذری ــوارد ک ــن م از ای
شــاید از مهمتریــن دغدغه هــای 
مطــرح شــده در ایــن زمینه از ســوی 
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــهروندان ب ش
تعــداد مهاجــران کــه بــه طــور قطع 
تعــدادی از آنهــا بــه طــور غیرقانونی 
ــن  ــه تأمی ــده اند، مقول ــران ش وارد ای
ــرای کــودکان و  ــژه ب ــه وی ــت ب امنی
زنــان اســت، موضوعــی کــه انتشــار 
برخــی از کلیپ هــا در فضــای 
مجــازی نیــز بــه آن دامن زده اســت 
و موجــب شــده تــا بســیاری از افــراد 
در بســتر مجــازی از ایــن امــر انتقــاد 

ــد. کنن
ایــن در حالی بــوده کــه البتــه در این 
راســتا ســفارت ایران در کابل انتشــار 
ــی را نوعــی تالش  ــن کلیپ های چنی
بــرای القــای افغــان هراســی در 
ــا این  ــران دانســته اســت. ب جامعه ای
وجــود امــا بــه نظــر می رســد جــدا از 
همــه ایــن مــوارد آنچــه کــه اهمیت 
ــوده کــه بایــد راهــکاری  دارد ایــن ب
ــرای کاهش  ــل اجــرا ب ــی و قاب اصول
ــده  ــود آم ــه وج ــای ب ــی ه دلنگران
مدنظــر قــرار گیــرد تــا اینکــه تالش 
ــذاری  ــدف گ ــر را ه ــن ام ــود، ای ش
ــط دو  ــب رواب ــرای تخری ــا ب برخی ه

کشــور دانســت.
ضمــن اینکــه نبایــد از یــاد بــرد 

ــه حضور شــهروندان  ــان تجرب ایرانی
افغانســتانی و برخــی خاطــرات از 
آن دوران را هنــوز در ذهــن دارنــد 
ــا و  ــن تردیده ــه ای ــد ب ــه می توان ک
ــالوه  ــد. ع ــن زن ــا دام دل نگرانی ه
برایــن بایــد عنــوان کــرد؛ بــه طــور 
قطــع هیــچ ســرزمینی ماننــد وطــن 
بــرای افــراد دلنشــین نیســت، براین 
ــه زودی  ــا ب ــی رود ت ــد م اســاس امی
ــاهد برطــرف شــدن مشــکالتی  ش
ــان  ــا مردم ــن روزه ــه ای ــیم ک باش
ایــن کشــور همســایه بــا آن مواجــه 
ــه  ــور ب ــه آنجــا کــه مجب ــا ب ــوده ت ب
ــواردی  ــوند، م ــن می ش ــرک وط ت
ــش از آن  ــم و بی ــا ک ــه م ــه هم ک

ــتیم. ــع هس مطل

بی قاعدگی یا القای افغان هراسی؟
حضور شهروندان افغانستان در ایران و لزوم اتخاد تصمیم های صحیح؛

عضو مجمع نمایندگان استان فارس در 
مجلس شورای اسالمی گفت: فرونشست 
زمین و بحران بی آبی در اطراف تخت جمشید 
بیش از پاسارگاد است و این موضوع ابعاد 
مختلفی از بحران ها را به دنبال خواهد 

داشت.
جالل رشیدی کوچی در مورد فرونشست 
گفت:  تخت جمشید  اطراف  در  زمین 
فرونشست زمین و بحران بی آبی در اطراف 
تخت جمشید بیش از پاسارگاد است این 
موضوع ابعاد مختلفی از بحران ها را به دنبال 
خواهد داشت، در خصوص بی آبی پاسارگاد 
پیگیری هایی صورت گرفته است که با 
حضور ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، 
قول های  گردشگری  و  صنایع دستی 
مساعدی برای حل معضل فرونشست 
اطراف مناطق باستانی فارس داده شده 

است.
• وعده وزیر ارشاد مبنی بر ساخت 

موزه پاسارگاد
نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان 
افزود: موزه پاسارگاد یکی از مهم ترین 
موزه های ایران با هدف معرفی هنر و 
معماری در جوار مجموعه جهانی پاسارگاد 
در استان فارس، در دست تکمیل است؛ این 
موزه پس از نیم قرن بالتکلیفی با وعده وزیر 
ارشاد قرار است که در این دولت به سرانجام 
برسد، کمبود اعتبار عاملی شده که این موزه 
نیمه تمام باقی بماند، بر همین اساس مقرر 
شد مجدداً وزیر میراث فرهنگی سفری به 
استان فارس داشته و از نزدیک از اماکن 
تاریخی تخت جمشید، پاسارگاد و نقش 

رستم بازدید داشته باشند.
رشیدی کوچی با اشاره به بی توجهی در حفظ 
و نگهداری آثار باستانی استان فارس تاکید 
کرد: حفظ و نگهداری آثار باستانی و تاریخی 
نشان از تمدن و هویت ایرانیان را می دهد. 
بی توجهی به آثار تاریخی قطعاً انتقادهای 
بسیاری از طرف عالقمندان داخلی و خارجی 
به همراه دارد، آسیب دیدن بناهای تاریخی 
به هر دلیلی از کمبود اعتبار گرفته تا بی 
توجهی در حفظ و نگهداری این آثار، بی 

شک انتقادهایی را به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در سفر 
رییس جمهور به استان فارس بازدیدی از 
بنای تاریخی تخت جمشید داشتند، در همان 
جا عنوان شد باید درآمدهای حاصل از این 
مکان تاریخی و گردشگری در راستای حفظ 
و نگهداری خود این اثر تاریخی و روستاهای 

اطراف آن هزینه شود.
• گلسنگ ها به تخت جمشید آسیب 

می زنند
وی در ادامه یادآور شد: اعتباری که دولت 
برای حفظ و نگهداری بنای تاریخی 
تخت جمشید اختصاص داده بسیار ناچیز 
است و حتی گلسنگ هایی که روی این 
اثر تاریخی ایجاد شده منجر به آسیب های 

جدی این اثر تاریخی ایرانی شده است.
رشیدی کوچی تاکید کرد: امسال حدوداً 
۴۰۰ هزار نفر از تخت جمشید بازدید داشتند 
میانگین هزینه بازدید هر شخص را ۲۰ هزار 
تومان در نظر بگیریم، حدوداً ۸ هزار میلیارد 
تومان درآمد خواهد بود که اگر همین درآمد را 
به حفظ و نگهداری این اثر تاریخی و باستانی 
و همچنین روستاهای اطراف اختصاص 
دهند قطعًا نه تنها شاهد تخریب این اثر 
تاریخی و ملی نخواهیم بود بلکه موجب 

رونق گردشگری آین منطقه نیز می شود.
• درآمد حاصل از تخت جمشید در 

جای خود هزینه شود
استان فارس  نمایندگان  عضو مجمع 
تاکید کرد: در حال حاضر درآمد حاصل از 
تخت جمشید به مرکزیت وزارت میراث 
فرهنگی واریز می شود، مقرر شد جلسه ای 
با وزیر گردشگری داشته باشیم تا در همین 
خصوص اعتبارات اختصاص داده شود، باید 
درآمد حاصل از تخت جمشید در جای خود 
هزینه شود نمی توانیم این بنای تاریخی و 

ملی را با بودجه ملی حفظ کنیم.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس شورای اسالمی در پایان خاطر 
نشان کرد: دو حالت کلی برای حفظ 
و نگهداری بنای تاریخی تخت جمشید 
تعریف می شود، یکی ورود بخش خصوصی 
و دیگری درآمدهای دولتی، بنده به عنوان 
نماینده مرودشت تمام حمایت خود را برای 
حفظ این اثر باستانی خواهم داشت به ویژه از 
باستان شناسان و مرمت گران که در طی این 
سال ها با کمبود اعتبارات تمام تالش خود را 

در جهت حفظ این آثار داشتند.

فرونشست زمین برای 
تخت جمشید دهان باز 

کرده است

هشدارعضومجمع نمایندگان استان 
فارس درخصوص بی توجهی به آثار 

تاریخی استان:

گفت و گو
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 حوریه محزونیه  مهارت های قابل انتقال به مهارت هایی گفته می شود که برای حضور در 
یک شغل مرتبط با حوزه تکنولوژی به آن ها نیاز داریم. اگر در فرایند جستجوی موقعیت شغلی 
در این حوزه هستید، احتمااًل فهرستی بلند از مهارت های خود را با نیت به رخ کشیدن آن ها به 
کارفرما یا از روی صداقت تهیه کرده اید. اما آیا می دانید که این مهارت های قابل انتقال هستند 

که می توانند در جلب توجه کارفرما و موفقیت در مصاحبه به شما کمک کنند؟
سابقه کاری شما ممکن است بتواند شما را تا پشت در اتاق مصاحبه برساند، اما مجموعه 
مهارت های قابل انتقال هستند که شما را از یک جویای کار به یک کارمند شاغل در حوزه 
فناوری تبدیل می کنند. با توجه به این که دنیای تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است، 

تقاضا برای کارمندانی با مهارت های قابل انتقال بسیار زیاد است.
مهم نیست در چه محیط شغلی و در چه موقعیتی قرار دارید، مفهوم مهارت های قابل 
انتقال همان چیزی است که شما باید از آن آگاه باشید. با توسعه هر مهارت ارزشمندی در 
جایگاه شغلی تان، در واقع شما رزومه خود برای سازمان ها و کارفرماها را جذاب تر می کنید. 
مهارت هایی که شما در یک شغل کسب کرده اید قابل انتقال هستند، یعنی می توانید آن ها را 

در بسیاری از فرصت های شغلی دیگر هم به کار بگیرید.
• چرا مهارت های قابل انتقال در حوزه تکنولوژی پرتقاضا هستند؟

در دنیای تکنولوژی، مهارت ها و تجربه های متخصصان این حوزه به اندازه استعدادی شگرف، 
ارزشمند به شمار می آیند. کار در حوزه تکنولوژی یک عنوان کلی است که دربرگیرنده 

مهارت ها و نقش های شغلی بسیاری است.
برای موفقیت در این حوزه، توانایی باال در مهارت هایی مانند حل مسئله، رهبری و همکاری، 
دانش شما از زبان های برنامه نویسی، توانایی درک نیازهای مشتری و آینده نگری درباره 
ترندهای صنعت ضروری هستند. این ها مهارت هایی هستند که در طول فعالیت شغلی تان 

توسعه می یابند و سنگ بنای موفقیت زندگی حرفه ای شما خواهند بود.
کارفرمایان کارمندانی را ترجیح می هند که این مهارت ها را دارا هستند. به این دلیل که 
کارکنانی با مهارت های قابل انتقال ثروتی به نام دانش را در اختیار دارند که می توانند در 

صورت نیاز از آن بهره بگیرند.
برای مثال، فردی با مهارت های تحلیلی می تواند یک مسئله را از هر جهت بررسی کند و در 
نتیجه، گزینه های موجود برای حل آن را بیابد. کمپانی های فعال در حوزه تکنولوژی یا دارای 
موقعیت های شغلی مرتبط با این حوزه به دنبال افرادی با مهارت های قابل انتقال هستند، 
زیرا در نگاه کلی، افرادی با این مهارت ها از ابزار و دانش الزم برای فراتر رفتن از توصیفات 
شغلی شان برخوردارند و می توانند از توانایی های خود برای مدیریت انواع چالش ها در محیط 
کار استفاده کنند. در ادامه به تعدادی از این مهارت های مؤثر اشاره می کنیم که به شما کمک 

می کنند در میان سایر داوطلبان بیشتر دیده شوید:
۱. ارتباطات: مهارت برقراری ارتباط شما با اختالف مهم ترین مهارت قابل انتقالی است 
که می توانید با خود به موقعیت شغلی جدیدتان ببرید. این مهارت برای رشد سریع شما در 
مراحل مختلف مسیر شغلی تان کمک بزرگی خواهد بود. توانایی برقراری ارتباطات واضح و 
رسا با دیگران یکی از قابلیت هایی است که در محیط های کاری امروزی ارزش باالیی دارد. 
اگرچه شنونده و گوینده خوبی بودن بسیار مهم هستند، اما ارتباط مفهومی بیشتر از شنیدن و 

گفتگو کردن است. امروزه مهارت های ارتباطات فناورانه )شامل ارزیابی رسانه های ارتباطی 
امروزی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و انتخاب بهترین بستر برای مخاطب و همچنین 

پیام شما( یکی از مهم ترین جنبه های ارتباط است.
۲. همکاری: حوزه تکنولوژی محیطی تیم محور است که به همکاری افراد با یکدیگر نیاز 
دارد تا بتوانند در توسعه یا به کارگیری ایده های جدید موفق شوند. به همین دلیل، حتمًا باید 
توانایی کار گروهی خود را نشان دهید. مقصود ما این است که از تصویر بزرگ تر آگاه باشید 
و در نظر داشته باشید دیگران چگونه کار می کنند، چطور به تولید کمک می کنند و کار شما 

چطور بر آن ها و کارشان اثر می گذارد.
شما به عنوان بخشی از کار خود، اطالعات و ایده هایی را با همکاران خود در تیم های مختلف 
به اشتراک می گذارید تا به آن ها کمک کنید به اهداف تجاری که شما یا تیم تان به دنبال آن 
هستید برسند. همکاری در حوزه های تخصصی مختلف می تواند به موفقیت بیشتر شما در 

موقعیت شغلی تان کمک کند.
۳. سازگاری: تمایل به تغییر می تواند آینده شغلی شما را تضمین کند. در عصری که 
استفاده از تکنولوژی در حال افزایش است، باید بتوانید مهارت خود در سازگاری با سیستم ها 
و تکنولوژی های جدید را به رخ بکشید. سازگاری یک مهارت ضروری در هر شغل مرتبط با 

حوزه تکنولوژی است.
در محیط کاری مرتبط با فناوری، باید بتوانید برای مسائل راه حل هایی پیدا کنید، چالش ها را 
بپذیرید و از کار کردن در این شرایط لذت ببرید. اگر تمایل داشته باشید تکنیک ها، ابزارها و 

استراتژی های مختلف را امتحان کنید، بهترین خروجی را به دست خواهید آورد.
۴. مدیریت پروژه: مدیریت پروژه هم مهارت قابل انتقال ارزشمند دیگری است که برای 
حضور در محیط های های تک ضروری است. این مهارت شامل برنامه ریزی، برون سپاری، 
رهگیری و بررسی پروژه در مسیر رسیدن به موفقیت است. هنگام کار در محیط های فناورانه، 
باید روی پروژه های مختلفی کار و توسعه آن ها را مدیریت کنید. این کار نیازمند هماهنگی و 

همکاری روزانه با سایر همکاران است تا تحویل پروژه در زمان 
صحیح، با بودجه مشخص شده و حفظ استانداردهای باالی 

کار تضمین شود.
۵. حل مسئله: حل مشکالت پیچیده یک مهارت 

ضروری برای هر فرد فعال در حوزه تکنولوژی 
است. داشتن این مهارت برای پیشرفت و 

حفظ مسیر در این حوزه اهمیت باالیی دارد.
برای نمایش توانایی خود در حل مسائل پیچیده، 

می توانید از تجربه های خود در حل مشکالت و مواجه 
شدن با چالش ها در موقعیت های شغلی پیشین استفاده 

کنید و به بیان اثرگذاری این توانایی خود بر منافع شرکت 
بپردازید.

• چگونه مهارت های قابل انتقال را در رزومه خود ذکر 
کنیم؟

در بازار کاری امروز، باید بتوانید به عنوان یک کارمند برجسته ظاهر شوید. برای این کار الزم 
است توضیح دهید چرا حضور خود را برای یک سازمان یا شرکت مفید می دانید. همچنین، 
سیستم های استخدامی امروزی دائمًا سخت گیرتر می شوند و در بین هزاران درخواستی که 
برای استخدام دریافت می کنند، به دنبال کلیدواژه ها هستند. بنابراین، برای راحت تر کردن 
کار خود اغلب از ATS یا سیستم رهگیری متقاضی برای بررسی رزومه شما استفاده می کنند.

در نتیجه، شما هم برای افزایش شانس موفقیت خود باید با این تغییرات به روز شوید. به 
عالوه، برای جلوگیری از رد شدن توسط سیستم جستجوی کلیدواژه ها، باید از طیف وسیعی 

از مهارت های قابل انتقال خود در رزومه استفاده کنید.
نمایش مهارت های قابل انتقال در قالب بخش هایی با عنوان های استانداردسازی شده و زبان 
رایج که در آن هر مهارت برجسته تر نوشته شده تا کارفرما یا مصاحبه کننده واضح تر آن را 
مشاهده کند، می تواند تجربه های مرتبط شما را بهتر نشان دهد. چنین رزومه ای می تواند 

بررسی های ATS را هم با موفقیت پشت سر بگذارد.
• داشتن یک حرفه در حوزه تکنولوژی با مهارت های قابل انتقال ساده تر 

خواهد بود
کارفرمایان به دنبال افرادی هستند که به خوبی با فرهنگ سازمانی آن ها سازگاری داشته 
باشند، بنابراین به دنبال مهارت های قابل انتقال هستند تا از آن ها به عنوان معیاری برای 
تشخیص متقاضیان مناسب و دارای ظرفیت های مورد نظر استفاده کنند. در نهایت، آنچه 
اهمیت دارد این است که شما چطور می توانید مهارت های قابل انتقال خود را به موقعیت جدید 
بیاورید. مهم نیست شما از چه صنعت یا پیشینه ای می آیید. هنگامی که بحث تجربه های 
حرفه ای در میان است، کارفرما به دنبال کارمندان سخت کوشی است که بتوانند کارهای 
مختلفی انجام دهند و به اصطالح توانایی مولتی تسکینگ داشته باشند و در دشواری ها 
خونسردی خود را حفظ کنند. فارع از این که متقاضی چه موقعیتی هستید، داشتن مهارت های 

قابل انتقال مزیتی است که شما را یک سروگردن باالتر می برد.
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بــا افزایش تــرس از ســرکوب ثــروت توســط طالبان، شــهروندان اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ــا  ــه اســتیبل کوین ه ــوال خــود ب ــرای محافظــت از ام ــان ب افغ
روی می آورنــد. شــهروندان افغــان نگــران هســتند کــه طالبــان 
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک ــب کنن ــا را تصاح ــای آن ه ــی ه دارای
ــت روی  ــز اهمی ــه حائ ــود. نکت ــد اقتصــادی می ش ــش رش کاه
ــت.  ــن اس ــت کوی ــای بی ــه ج ــا ب ــتیبل کوین ه ــه اس اوردن ب
ــردم  ــر م ــه دیگ ــد ک ــام کردن ــای کشــور اع ــران صرافی ه مدی
بــه ســمت خریــد دارایی هــا ماننــد طــا نمی رونــد زیــرا امــکان 
ــه  ــت، در نتیج ــاد اس ــان زی ــط طالب ــان توس ــب اموالش تصاح
درخواســت بــرای رمزارزهــا بســیار زیــاد شــده اســت. در ســال 

2021، کشــور افغانســتان در رتبــه 20 از 154 کشــور در حفــظ 
دارایــی از طریــق رمــزارز قــرار گرفــت. ایــن اولیــن باری نیســت 
که شــهروندان یــک کشــور بــرای محافظــت از امــور مالــی خود 
ــن از  ــا و آرژانتی ــد. ونزوئ ــال روی می آورن ــای دیجیت ــه ارزه ب
ــتازند. در  ــر پیش ــن ام ــه در ای ــتند ک ــی هس ــه نمونه های جمل
موردی دیگــر، در ســال قبــل دولت میانمــار از رمــزارز تتــر برای 
تامین ســرمایه اســتفاده کــرد. در اتفاقــات اخیــر، اوکرایــن ده ها 
میلیون کمــک مالــی در قالــب ارزهای دیجیتــال دریافــت کرده 
ــد راه  ــه می توانن ــد ک ــت کرده ان ــال ثاب ــای دیجیت ــت. ارزه اس

نجاتــی بــرای مشــکات اقتصــادی باشــند. 

چرامردمافغانستانازرمزارزهاکمکمیگیرند؟

... ادامه از صفحه ۱
ــان معتقدند  ــع کارشناس در واق
بــا تمرکــز بــر مهارت هــا، 
و  آســان تر  را  اســتخدام 
کارآمدتــر کنیــد. اســتخدام 
مهارت هــا بایــد بــه روش 
ارتبــاط  بــرای  جدیــدی 
اســتعدادها بــه فرصــت تبدیل 
شــود. همــان طــور کــه 
مشــاغل تکامــل می یابنــد 
و مهارت هــای جدیــدی را 
می طلبنــد، مدیــران بایــد 
ــی  ــدارج تحصیل ــر م ــر ب کمت
تمرکــز کننــد و بیشــتر بــر 
روی یافتــن اســتعدادهایی 
ــی آنهــا  کــه مهارت هــای فعل
ــد  ــز کنن ــت دارد، تمرک مطابق
و ایــن، مســتلزم بازیابــی 
ــتخدام  ــیوه های اس ــل ش کام

طوالنی مــدت اســت.
همه گیــری باعــث شــتاب 
ــاوری  ــادی در پیشــرفت فن زی
محــل کار شــد. بســیاری 
در  برتــر  مهارت هــای  از 
ــریع و  ــا رشــد س ــای ب نقش ه
پردرآمــد مشــابه مهارت هــای 
دیگــر رشــته ها هســتند. 
حتــی در صنایعــی کــه بــه 
طــور ســنتی متمرکــز بــر 
فنــاوری در نظــر گرفتــه 
نمی شــوند، شــاهد تغییــر 
مهارت هــای برتــر بــرای 
بازتــاب ایــن عصــر جدیــد 
محیط هــای کاری ترکیبــی 
بوده ایــم کــه در آن همــه 
طــور  بــه  عملکردهــا 
فزاینــده ای بــه ابزارهــای 
دیجیتــال بــرای همــکاری 
و انجــام وظایــف روزمــره 

وابســته هســتند.
ــرای  ــان در تــالش ب کارفرمای
ــزرگ  ــتعدادهای ب ــظ اس حف
هســتند و اگــر شــرکت ها 
مهــم  مــوارد  روی  بــر 
نکننــد،  ســرمایه گذاری 
کارگــران اکنــون تمایــل 
کار  تــرک  بــه  بیشــتری 
ــا  ــدان فرصت ه ــد. کارمن دارن
را بــرای یادگیــری و رشــد 
به عنــوان محــرک اصلــی 
فرهنــگ کاری عالــی در نظــر 
می گیرنــد، بــا ایــن حــال 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش داده ه
ــدان  ــا ۵۲ درصــد از کارمن تنه
می کننــد  احســاس 
ــان  ــتفاده از زم ــان اس مدیرش
یادگیــری  بــرای  کاری 
را  جدیــد  مهارت هــای 

می کنــد. تشــویق 
ــارت،  ــاء مه ــر ارتق ــز ب تمرک
ذهنیــت  تغییــر  مســتلزم 
در ســطح مدیریــت اســت. 
ــان  ــه کارکن ــازمان هایی ک س
فــن  صــدر  در  را  خــود 
نگــه  آوری هــای جدیــد 
ــتند  ــی هس ــد، آن های می دارن
کــه در ایــن دنیــای جدیــد کار 
ــد بود.  شــاهد موفقیــت خواهن
ــدان  ــه کارمن ــت دادن ب فرص
ــرای یادگیری و رشــد،  خــود ب
ــت،  ــت نیس ــک مزی ــا ی تنه
بلکــه یــک امــر ضــروری 

اســت.
نتایــج بررســی ها نشــان 
داده اســت کــه اســتعدادها 
بــه طــور مســاوی توزیــع 
می شــوند امــا فرصت هــا 
ایــن  و  نیســت  اینطــور 
می توانــد لحظــه ای باشــد 
کــه در نهایــت یــک بــار برای 
همیشــه بــه ایــن عــدم تعادل 

بپردازیــم.

سرمقاله
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مهارت های قابل انتقال چه مهارت هایی هستند؟
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رئیسکمیسیونعمران،معماریوشهرسازیشورایاسالمی:

بافتفرسودهشهراصفهان،ُمتولیمشخصیندارد
رئیـس کمیسـیون عمـران، معمـاری و شهرسـازی شـورای 
اسـامی شـهر اصفهان گفـت: این کان شـهر هفتمین شـهر 
تاریخـی جهان اسـت اما بافـت فرسـوده آن ُمتولی مشـخصی 

نـدارد.
رسـول میرباقـری، افـزود: بافـت تاریخـی و فرسـوده شـهر 
بیش از 40 سـال بـدون متولـی اسـت و در پی آن هسـتیم که 
به زودی مسـئول و ُمتولی این بافت مشخص شـود تا با جبران 

ناکارآمـدی، شـاهد اقدامـات مناسـب در این حوزه باشـیم.
وی با اشـاره بـه تشـکیل کارگـروه بافت فرسـوده در شـورای 
شـهر اضافه کرد: بر این اسـاس بافت فرسوده، تقسـیم بندی و 
سه پهنه مناسـب برای اجرای بازآفرینی شـهری انتخاب شده 
اسـت و بنا به نظر این کارگـروه می توان ۸ درصد از تسـهیات 

مسـکن ملی را در این بخش مورد اسـتفاده قـرار داد.
رئیـس کمیسـیون عمـران شـورای شـهر اصفهـان بـا اشـاره 
بـه تسـهیل در فرایند ساخت وسـاز شـهر بـا هدف نوسـازی و 
بهسـازی بافـت فرسـوده خاطرنشـان کـرد: بـزودی پروانه دو 
مرحلـه ای در زمینـه ساخت وسـاز صـادر می شـود که بـر این 
مبنا، شـهروندانی که مدارکشـان آماده باشـد در کمتـر از 24 
سـاعت، پروانـه سـاختمانی خـود را اخـذ خواهند کـرد و بقیه 

مراحـل نیـز به صـورت الکترونیکـی انجـام خواهد شـد.

رئیـس کمیسـیون آب و مناطق کـم برخوردار شـورای شـهر 
اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه گفـت: خشکسـالی در حـوزه 
زاینـده رود، محیط زیسـت، آالینده هـا، کشـاورزی، مهاجرت 
و حاشـیه نشـینی، اصلی تریـن چالش هـای این دیار به شـمار 

مـی رود.
مجیـد نادراالصلی افـزود: اصفهان همواره پیشـتاز حـل و رفع 
مشـکات در کشـور بـوده و نمونـه مناسـب آن دفـاع مقدس 
اسـت امـا امـروزه در جایـگاه مدیریتـی کشـور ایـن خطـه و 

خدمـات آن را نادیـده گرفته انـد. همچنیـن رییـس مرکـز 
پژوهش هـای شـورای اسـامی شـهر اصفهـان در جلسـه 
علنی امـروز اظهـار داشـت: ۳0 موضـوع و چالـش در اصفهان 
برای چاره جویـی و رفع آن در دوره ششـم شـورا تعیین شـده 
اسـت و فعالیت ما نیـز بر همیـن مـوارد خواهد بـود. مصطفی 
نباتی نـژاد گفـت: تدویـن الگـوی کسـب و کار شـهرداری و 
سـازمان ها و شـرکت های وابسـته، بهبـود سـهم اسـتفاده 
شـهروندان از حمـل و نقـل عمومـی، تجمیـع سـاختمان ها 
و سـامانه های پراکنـده شـهرداری بـا هـدف افزایش انسـجام 
اجتماعـی نیروهـا، بهبـود عملکـرد و افزایـش رضایتمنـدی 
خدمت گیرنـدگان، شـفافیت حداکثـری در پیمان سـپاری و 
مردم سـپاری پروژه ها، اقدامـات و رویدادهای شـهری و تحول 
سـاختاری و فرایندی بمنظور حفـظ و احیای بافـت تاریخی و 
نیـز نوسـازی بافـت فرسـوده از جمله موضوعـات مورد اشـاره 
اسـت. به گزارش ایرنا، بـر پایه گزارش هـای موجـود، 14 هزار 
هکتار بافت ناکارآمد و فرسـوده شـهری در اسـتان وجود دارد 
و بیشترین حجم بافت فرسـوده مربوط به شـهرهای اصفهان، 
کاشـان، خمینی شـهر و نجف آباد اسـت. سـی ونهمین جلسه 
 علنی شـورای اسـامی شـهر اصفهان، در تاالر شـورای شـهر

برگزار شد.

 فرهاد کلهر بانک ملی ایران در سال 
گذشته بیش از 21.5 هزار میلیارد ریال 
تسهیات بابت شیوع بیماری کرونا 
پرداخت کرد. با شیوع بیمار کرونا، 
بسیاری از کسب و کارها آسیب دیده 
و بخش زیادی از خانواده ها با مشکل 
تأمین مالی مواجه شدند، از این رو دولت 
مصوب کرد بانک ها با هدف تسهیل 
شرایط زندگی عموم مردم و نیز صاحبان 
بنگاه های اقتصادی، تسهیاتی را در 
اختیار آنها قرار دهند. در این میان بانک 

ملی ایران بیشترین سهم را برعهده 
گرفت، به طوری که اکنون آمارها نشان 
می دهد حدود 45 هزار و 200 فقره 
تسهیات از این محل توسط این بانک به 
متقاضیان پرداخت شده است. تسهیات 
عمومی به یارانه بگیران و کسب و کارهای 
آسیب دیده در دوران شیوع کرونا که 
عمدتاً به صورت غیرحضوری بود، بخش 
زیادی از نیازهای مردم را برطرف کرد و 
در عین حال روان سازی شیوه پرداخت 

تسهیات را به نمایش گذاشت.

 اخبار اصفهان  بانک ملی ایران در سال 
گذشته تنها از محل منابع در اختیار 
صندوق توسعه ملی 17۳۳ میلیارد ریال 
منابع به پروژه های دانش بنیان تزریق 
کرده است. گرچه سال جاری از سوی مقام 
معظم رهبری با عنوان »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« نام گذاری شده است، اما این 
بانک از دیرباز حمایت خود از شرکت های 
دانش بنیان را عملیاتی کرده بود. طبیعی 
است که با مزین شدن امسال به این عنوان، 
میزان و شکل حمایت بانک از شرکت های 

دانش بنیان نیز تغییر کرده و توسعه خواهد 
یافت، اما نگاهی به عمکلرد یک سال 
گذشته دراین حوزه نیز قابل توجه است. 
بانک ملی ایران درسال 1400 تنهاازمحل 
قرارداد با صندوق توسعه ملی ۸0۳ میلیارد 
ریال بابت سرمایه ثابت به شرکت های 
دانش بنیان تخصیص داده است. این رقم 
در حوزه سرمایه در گردش نیز به عدد 9۳0 
میلیارد ریال رسید که تقریباً معادل کل 
مبلغی است که از محل صندوق به بانک 

ملی ایران تخصیص یافته بود.

حمایت بانک ملی از آسیب دیدگان کرونا:

21.5هزارمیلیاردریالتسهیالتپرداختشد
توسط بانک ملی ایران انجام گرفت:
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