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اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا در نظر دارد  يک درب باغ از موقوفه حاج محمد 
تقی واقع در صحرای فودان برای نوبت دوم يكباب مغازه از موقوفه محمد علی واليانی واقع در 
خيابان شهيد رئيسی، يكباب مغازه از موقوفه آقا حسين ابن كرباليی جعفر واقع  در بلوار امام 
خمينی، يک باب انبار از امام زاده شاهرضا واقع در بلوار مدرس، يک درب باغ از موقوفه حاج 
حسين واقع در خيابان طالقانی و يک باب پاركينگ از موقوفه مشهدی اسماعيل واقع در بلوار 
مدرس برای نوبت اول  را از طريق مزايده به اجاره واگذار نمايد. لذا متقاضيان می توانند از تاريخ 
1400/11/12 الی 1400/11/28 از محل بازديد و جهت كسب اطالعات بيشتر به اداره اوقاف مراجعه 

و يا با شماره تلفن های 53243264-53227246 تماس حاصل فرمايند. 
تاريخ بازگشايی پاكت ها و برگزاری مزايده روز شنبه 1400/11/30 خواهد بود. 

فرهاد عرب بافرانی - رییس  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 

شناسه: 1271792
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان چهارشنبه| 13 بهمن 1400| 2  فوریه  2022 |  30 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 986|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

بر اساس آمار، اقتصاد کشور  
در دهه نود به قدری تأســف 
بار بوده است که تنها می توان 
گفت مدیــران ایــن دهه به 
اقتصــاد باخته انــد! هر چند 
دالیل زیادی در این ده سال 
از زبان برخی مسئوالن کشور 
در توجیه ایــن وضعیت بیان 
شده است اما واقعیت آن است 
که تمرکزها در این دهه بیشتر 
بــر سیاســت های خارجی و 
سامان دادن آن بود که البته 
نه این روابط درست شد و نه 
مشکالت داخلی برطرف شد 
و گویی در این ده ســال آب 
در هاون می کوبیده ایم. البته 
اقتصاد جهان آنچنان پیشرفت 
کرد که ما با در جا زدن و شاید 
پسرفت هایمان در این ده سال 
گویی صد سال از جهان عقب 

مانده ایم!
یکی از مشکالت عمده در این 
ســالها تغییر نرخ ارز به طور 
متوالی بود. پــس از فروکش 
نوســانات ارزی در سال ۹۲، 
برخی معتقــد بودند که نرخ 
دالر بایــد به نرخ هــای قبل 
یعنی ســطح یک هزار تومانی 

بازگردد،
2 ادامه در صفحه 

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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 مدیران؛ بازنده های 
دهه 90!

Everything you Everything you 
need to know need to know 
about green about green 

beansbeans
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گروه کارشناسی رتبه بندی IMI-100 اعالم کرد:

فوالد مبارکه  شرکت  پیشرو در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی

6

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان خبرداد:

  گشایش نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

به مناسبت سالروزگرامیداشت ورود تاریخی حضرت امام خمینیبه مناسبت سالروزگرامیداشت ورود تاریخی حضرت امام خمینی  )ره()ره( به وطن؛ به وطن؛

ناوگان تاکسیرانی اصفهان به خط شدندناوگان تاکسیرانی اصفهان به خط شدند
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 یک استاد دانشگاه مطرح کرد؛

انرژی های تجدیدپذیر؛ راه برون رفت از 
مخاطرات زیست محیطی

یک عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس:

بودجه فرهنگی کشور سه برابر شود

خواص موسیرچیست ؟

خوردنی های اثرگذار و مفید 

چهره  برتر چهره روز

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان 
مطرح کرد:

 رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور:

همگرایی برای تسری اقتصاد 
گردشگری به اقتصاد شهری

 برند شهری اصفهان
 در حال ارتقـا است

رئیس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: آورده همگرایی مدیریت 
شهری و استان تســری اقتصاد گردشگری 
به اقتصاد شهر و شهروندان است. مصطفی 
نباتی نژاد در دومین روز برگزاری پانزدهمین 

نمایشگاه بین المللی...

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور با بیان اینکه برند شهری اصفهان در 
حوزه گردشگری، با تالش دست اندرکاران در 
حال ارتقا است، گفت: در اوایل کار بسیاری 
از همکاران اطــالع کاملــی از این موضوع 

نداشتند...
62
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 علی وطن خواه:   اصفهان و اصفهانی در همه 
ادوار آنجا که پای ایران و ایرانی در میان بوده، از جان 
و مال خود کم که نگذاشته حتی پیشگام و پیشقدم 
هم بوده است؛ برای یک اصفهانی تفاوتی ندارد در 
چه صنف، شغل و حرفه ای مشغول به کار باشد، 
همین که نام ایران مطرح باشد، یک صدا و هم قدم 
با هم تا آخرین نفس از پای نخواهند نشست. یکی 
از طالیی ترین برش های تاریخی در کشور پیروزی 
انقالب اسالمی در سال ۱۳۵۷ بود که همه اقشار به 
نوعی نقش خود را به خوبی ایفا کردند؛ تاکسیرانان 
نیز در این حرکت تاریخی همگام با دیگر مردم در 
شهر اصفهان حضوری تأثیرگذار داشتند و در آن 
روزهای پر تب و تاب که انقالبیون مبارزه با ظلم 
را یگانه راه برای رهایی و آزادی می دانســتند به 
عنوان خط مقدم کمک رســانی و امداد و انتقال 
مجروحان به بیمارستان در میدان حضور داشتند 
و خودشان نیز شهدایی را تقدیم این انقالب کردند. 
سال ها گذشت و گذشت، این سفیران بی بدیل به 
عنوان خستگی ناپذیرترین یاوران انقالب و مردم 
همچنان در صحنه ای دیگری از خدمت رســانی 
در شهر نقشــی ماندگار و جاودان ایفا می کنند. 
ناوگان تاکسیرانی شهر اصفهان هر سال در آستانه 
دهه مبارک فجر و سالروز ۱۲ بهمن و گرامیداشت 
ورود امام خمینی به وطن و به یاد همه زنان و مردان 
مجاهد که با خون خــود درخت انقالب را آبیاری 
کردند مانوری باشکوه برگزار می کند. امسال نیز بار 
دیگر در اولین روز برفی اصفهان با حضور در مقابل 
گلستان شهدا و تجدید بیعت با شهدا و آرمان های 
انقالب اسالمی ایران و به یاد همه مسافران انقالب 
مانور باشــکوه خود را با به اهتزاز درآوردن پرچم 
خوش رنگ ایران از گلستان شهدا آغاز و تا خیابان 

فرایبورگ ادامه دادند.



ادامه از صفحه یک:
...   در حالی که نرخ دالر در سطح ۳ 
هزار تومان قرار داشت، اگرچه که 
سیاستگذار در مقابل این رویکرد 
پوپولیستی ایستادگی کرد و در ۲ 
سال نخســت، مدیریت مناسبی 
در بازار ارز داشــت، اما از سال ۹۴ 
تثبیت نرخ دالر و بهره گیری برای 
کنترل تورم با لنگر ارزی در دستور 
کار دولت قرار گرفت. این موضوع 
آفت هــای متعــددی در اقتصاد 
ایجاد کرد. بعد از آن ارزپاشی برای 
کنترل قیمت، فرش قرمزی برای 
خروج ســرمایه در این دوره پهن 
کرد. درواقع دولت با بهره گیری از 
منابع ارزی به دنبال سرکوب نرخ 
ارز بود تا از حمله مخالفان در امان 
بماند. این نوع نگاه سیاسی باعث 
شد که سیاســتگذار در راستای 
تصمیمات اشــتباه تشویق شود، 
اما در زمان اجرای سیاســت های 
صحیح با نقــد و مخالفت گروه ها 
روبه رو شــود. در ایــن خصوص 
سیاســت ارزی، شــاهدی است 
که نشان می دهد چرا در دهه ۹۰ 
سیاســتگذاری ارزی با شکست 

روبه رو شد.
این روزها یک اقتصاد دان معروف 
ایرانی که مدتها درآمریکا زندگی 
کرده است باز هم گوشزد کرده و از 
مسئوالن جدید خواسته است که، 
نباید تحریمی که می دانیم طوالنی 
است و ممکن است ابدی باشد را با 
شرایط اقتصادی خود گره بزنیم. 
شــما وقتی یک نظام اقتصادی را 
نگاه می کنید نمی آیید بگویید اگر 
من یک شغل خیلی خوبی بگیریم 
وضعم چطور می شود، بلکه ممکن 
است آن شغل را نگیرید. در اقتصاد 
ایران هم کســانی کــه مدیریت 
می کنند نمی توانند بگویند ما صبر 
می کنیم تحریم مســائلش حل 
بشود ما مســائل دیگر اقتصادی 
ایران را حل می کنیم. ایران دلیل 
ندارد روابط خودش را با کشورهای 
خلیج فارس و کشورهای دیگر دنیا 

حسنه نکند.
پســران گفته اســت، من مدتی 
در آمریکا زندگی کــردم؛ کنگره 
هیچ وقت نمی آید یک قراردادی 
که دولت آمریکا با ایران بســته را 
تصویب بکند؛ کنگره تصویب بکند 
ســنا تصویب نمی کند. بنابراین 
اینکه ما بخواهیم فکر بکنیم دولت 
فعلی ایران می تواند با دولت آمریکا 
روابط حسنه داشته باشد، من وارد 
امور سیاسی نمی شوم ولی به نظرم 
بعید اســت. از نظر اقتصادی من 
آن را عامل مهمی قرار نمی دهم، 
اقتصاد ایران باید در یک حالت نه 
تحریم خیلی سطح باال، تحریم را 
بیاورد پایین و در شرایط محدودی 
و سیاســت خودش را با آن سطح 
تحریم تعادل برقــرار بکند. ایران 
و مردم ایــران نمی توانند منتظر 
بمانند که رابطه شــان را با آمریکا 

حسنه بکنند.
از یــک بعد و منظر دیگــر اگر به 
این جریان نــگاه کنیم باید گفت 
متاسفانه ما در این ده سال نیروی 
انسانی جوانی را که می توانستیم 
به مدد آن کشور را دگرگون کنیم 
نیز از دســت دادیم. زیرا عده ای 
مهاجرت کردند و عده ای به دلیل 
پیدا نکردن شغل مناسب در یک 
انزوای بی پایان فرو رفتند و حاال 
ما عالوه بر نگران بــودن راجع به 
اقتصاد کشــور باید راجع به هرم 
جمعیتی و پیر شدن جمعیت ایران 
در ســالهای نه چندان دور نگران 

باشیم!
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خروجی ســد زاینــده رود با هدف 
جــاری ســازی آب در رودخانه در 
اصفهان و سپس شــرق این خطه 
به منظور کشــت غله در بخشی از 
اراضی کشــاورزی بامداد سه شنبه 

افزایش یافت.
در این ارتباط عضــو هیات مدیره 
نظام صنفی کشاورزی اصفهان در 
گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: قرار 
اســت در مدت ۱۲ روز بازگشایی 
بالغ بر ۵۴ میلیون متر مکعب برای 
کشــاورزی شــرق اصفهان از سد 
زاینده رود رها ســازی می شود که 
در حدود کمتــر از ۳۰ میلیون متر 
مکعب آن به سد آبشار خواهد رسید. 
حسین محمدرضایی زمان رسیدن 
آب به کالنشهر اصفهان را حدود ۴۸ 
ساعت اعالم کرد و افزود: سه روز نیز 
زمان می برد تا آب به اراضی شــرق 

اصفهان برسد.
وی با بیان اینکــه بالغ بر ۳۰ درصد 
اراضی کشاورزی شرق اصفهان زیر 
کشــت غله می رود گفت: این رقم 

حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار هکتار است.
عضو هیــات مدیره نظــام صنفی 
کشــاورزی اصفهان خاطرنشــان 
کرد: بر اســاس توافق انجام شده با 
کشاورزان و باغداران غرب استان، 
رهاسازی آب در این موعد مختص 
کشاورزان شرق اصفهان است و قرار 
شده در زمان دیگری آب برای غرب 

استان اصفهان اختصاص یابد.
محمدرضایی با بیان اینکه نظارت بر 

برداشت آب در باالدست زاینده رود 
بر عهده شرکت آب منطقه ای است 
تصریح کرد: مقرر شده ورودی نهرها 
و مادی ها به منظور عبور حداکثری 
و بدون هدررفت آب بســته شود و 
هیچ بخش دیگــری مانند صنعت 
حق برداشــت از حق آبه کشاورزان 
در طول مسیر زاینده رود را نداشته 

باشــد. وی گفت: میزان آب اعالم 
شده برای رهاسازی از سد است )۵۴ 
میلیون متر مکعب( که حجم زیادی 
از این آب در مسیر پرت خواهد شد 
و حدود ۳۰ میلیون متر مکعب آن به 
آبشار خواهد رسید که برای کشت 
بهینه و مناسب چندان کافی نیست.

وی افزود: پیش تر مقرر شده بود که 

خط قرمز ذخیره سد ۱۱۰ میلیون 
متر مکعب )تأمین آب آشامیدنی( 
در نظر گرفته شود به این معنا که اگر 
در ۱۲ روز پیش رو بارندگی مناسبی 
رخ داد و میزان ذخیره افزایش یافت 
به همان اندازه آب اضافه شده، حجم 
بیشــتری در اختیار کشاورزان قرار 
گیرد و این مطالبه و خواسته کنونی 

کشــاورزان در این موعد بازگشایی 
است.

محمدرضایی تصریح کرد: به دیگر 
سخن، میزان آب تخصیص یافته بر 
اساس خط قرمز آب شرب و نه حجم 

۵۴ میلیون متر مکعب باشد.
عضو هیــات مدیره نظــام صنفی 
کشاورزی اصفهان درباره دوره های 
آتی آبیاری زمین های کشــاورزی 
به منظــور اســتحصال محصول 
خاطرنشــان کرد: این امر بستگی 
بــه بارش هــا دارد در صورتی که 
بارش هــای موثری در اســفندماه 
در شــرق اصفهان شــاهد باشیم 
بازگشــایی دوباره زاینــده رود در 
فروردین ۱۴۰۱ انجــام می گیرد و 
تا دهه دوم خرداد ماه ادامه خواهد 
یافت در غیر این صورت باید نوبت 
بعدی جاری ســازی آب از در نیمه 

دوم اسفند امسال صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، اصفهان خشک سالی 
کم ســابقه ای را در نیم قــرن اخیر 
سپری می کند، رودخانه زاینده رود 
که در ۲ دهه اخیر از سد چم آسمان 
در شهرستان لنجان واقع در غرب 
استان تا تاالب گاوخونی به دفعات 
خشکانده و از مهر سال ۹۹ تاکنون 

نیز این موضوع باز هم تکرار شد.
زاینده رود که به طول افزون بر ۴۵۰ 
کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه 
مرکزی ایران به شــمار می رود در 
عین حال که در سال های گذشته به 

دفعات خشکانده شده است.

با هدف آغاز کشت در شرق اصفهان انجام شد: 

افزایش خروجی سد 
زاینده رود  
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در شــــــهر 

 مدیران؛ بازنده های 
دهه 90!

خواص موسیرچیست ؟

خوردنی های اثرگذار و مفید 
پریسا جمدی :    موسیر سرشــار از مواد مغذی است و خواص بسیار دارد؛ 
ازجمله می تواند کلسترول را کاهش دهد و خاصیت ضدسرطان و ضدمیکروب 
دارد. موسیر همچنین به سالمت قلب و عروق کمک می کند. طعم موسیر چیزی 
بین سیر و پیاز است و برای رشد، نسبت به پیاز، به آب کمتری نیاز دارد و پوست 
آن نیز نازک تر از پیاز است. اما مانند پیاز می تواند اشک تان را جاری کند! برای 

آشنایی بیشتر با خواص موسیر این مقاله را بخوانید.
موسیر از جوره های )واریته( پیاز است و به خانواده آلیوم تعلق دارد. رنگ موسیر 
از قهوه ای روشن تا قرمز متغیر است و گوشت آن سفید و در برخی مواقع سبز 

است. این گیاه در ظاهر شبیه پیاز است، ولی گوشت آن شباهتی به پیاز ندارد.

    ارزش غذایی موسیر
ارزش غذایی هر ۱۰۰ گرم موسیر خردشده بدین شرح است:کالری: ۷۵؛پروتئین: 
چربی: ۰؛کربوهیدرات: ۱۷ گرم؛فیبر: ۳ گرم؛کلسیم: ۳٪ نیاز روزانه  ۲٫۵ گرم؛ 
بدن؛آهن: ۷٪ نیاز روزانه بدن؛منیزیم: ۵٪ نیاز روزانه بدن؛ فسفر: ۵٪ نیاز روزانه 
بدن؛پتاسیم: ۷٪ نیاز روزانه بدن؛روی )زینک(: ۴٪ نیاز روزانه بدن؛فوالت: میزان 
۹٪ نیاز روزانه بدن.میزان پروتئین، فیبر و ریزمغذی هایی مانند کلسیم، آهن، 
منیزیوم، پتاسیم، فسفر، روی، مس، فوالت و ویتامین A  و ویتامین C در موسیر، 

در مقایسه با پیاز، بیشتر است.

    خاصیت آنتی اکسیدانی
شاید مهم ترین خاصیت موسیر وجود مقدار زیادی ترکیبات آنتی اکسیدانی باشد. 
ازجمله این ترکیبات می توان کوئرستین، کمپفرول و سایر آنتی اکسیدان های 
گوگرددار را نام برد.در موسیر نیز مانند ســیر این آنتی اکسیدان ها زمانی آزاد 
می شوند که سطح ســلول موسیر آسیب ببیند. این آســیب از طریق برش یا 
له کردن ایجاد می شود. با آزادشدن این آنتی اکسیدان ها، ترکیبی قدرت مند به 
نام »آلیسین« تشکیل می شود. آلیسین ترکیب قدرت مندی است که می تواند 
خطر بروز جهش های سلولی و انواع سرطان را کاهش دهد. بر اساس مطالعات، 
مصرف موسیر خطر بروز سرطان ریه، سرطان دهان، سرطان معده، سرطان روده 

بزرگ و سرطان سینه را کاهش می دهد.

    کاهش عالئم آلرژی
در طول یک واکنش آلرژیک، سلول های بدن هیستامین آزاد می کنند. این امر 
موجب بروز عالئمی مانند ورم بافت ها و ایجاد اشک در چشم و بینی می شود.

موسیر سرشار از کوئرستین است. کوئرستین یک فالونوئید گیاهی است که 
می تواند مشکالت بینی و چشم، که از حساسیت فصلی نشئت گرفته باشند، 
را کاهش دهد. کوئرســتین می تواند، با جلوگیری از آزادشدن هیستامین، به 
کاهش شدت واکنش های تنفســی و التهابی مانند آسم آلرژیک، برونشیت و 
حساسیت های فصلی کمک کند.کوئرستین یکی از ترکیبات اصلی در بسیاری 
از مکمل ها و داروهای حساسیت است که، به منظور کنترل عالئم مالیم آلرژی، 

برای بینی و چشم استفاده می شود.

    خاصیت ضدمیکروبی
مطالعه ای گسترده درمورد ترکیبات آلی گوگرد در سبزیجاتی مانند موسیر نشان 
داد این مواد غذایی خاصیت ضدباکتری، ضدقارچ و ضدویروس دارند. همچنین 
از سبزیجات خانواده آلیوم به عنوان درمان سنتی سرماخوردگی، تب، سرفه و 

آنفوالنزا استفاده می شود.

    حفظ وزن مناسب
برخی مطالعات نشــان داده اند که ترکیبات موجود در موســیر می توانند به 
جلوگیری از تجمع زیاد چربی در بدن کمک کنند و درصد چربی بدن را کاهش 

دهند.

    کاهش کلسترول و کمک به سالمت قلب
آلیسین با تنظیم سطح کلســترول در بدن مرتبط است. آلیسین تولید آنزیم 
ردوکتاز را در کبد مهار می کند. این آنزیم در تولید کلسترول مؤثر است.موسیر با 
کاهش کلسترول در بدن می تواند خطر بروز تصلب شرایین، بیماری سرخ رگ 

کرونری، حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد.

    جایگزین هایی برای موسیر
اگر به موسیر دسترسی ندارید، بهترین جایگزین آن پیاز معمولی و مقداری سیر 
خردشده یا پودر سیر است. البته یادتان باشد که طعم موسیر با پیاز تفاوت هایی 
دارد. این جایگزینی زمانی بهتر است که در دستورالعمل غذا سیر تفت داده شود، 
زیرا طعم پیاز خام با موسیر خام متفاوت است.از آن سو، اگر می خواهید موسیر را 

جایگزین پیاز کنید، بهتر است به جای هر پیاز از سه عدد موسیر استفاده کنید.

    سخن پایانی
موسیر نوعی بسیار مغذی از پیاز است. خواص موسیر برای سالمتی قابل مالحظه 
است و سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی است. این ترکیبات می توانند التهاب و 

خطر بروز بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو را کاهش دهند.
عالوه بر  این، درمورد ترکیبات موجود در موسیر، به خاطر خواص شان، به طور 
گسترده  مطالعه شده اســت. ازجمله این خواص می توان سالمت قلب، بهبود 
میزان قند خون و کاهش خطر چاقی و بیماری هایی مانند سرطان و دیابت نوع 

۲ را ذکر کرد.

برای افزودن طعم مالیم موسیر به غذا های تان می توانید آن را 
جایگزین پیاز کنید.

Source: https://www.healthline.com/nutrition/
what-are-shallots#bottom-line

عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی 
دانشگاه اصفهان:

زباله های شهری 
منبـع غنـی برای 

تولید برق است

عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی دانشگاه 
اصفهان گفــت: زباله های شــهری به عنوان 
طالی کثیف منبع غنی تولیــد برق و انرژی 

برای صنایع خواهد بود.
فریبرز کریمی در نشست توسعه انرژی های 
تجدید پذیر در استان اصفهان اظهار داشت: 
امــروز زباله های شــهر خــوراک جانورها و 
پرندگان و یک معضل زیســت محیطی شده 
است و بار سنگینی را بردوش شهرداری وارد 
کرده ضمن اینکه انتقــال دهنده میکروب و 

انواع ویروس ها شده است.
وی ســرانه تولید زباله در اصفهــان را ۵۲۶ 

گرم در روز بــرآورد کرد و افــزود: میانگین 
کشوری تولید زباله ۷۰۰ گرم و میانگین آن 
در کشورهای توسه یافته برابر با ۳۰۰ تا ۳۵۰ 

گرم است.
عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی دانشگاه 
اصفهان تصریح کرد: ســال ۸۲، میزان تولید 
زباله شــهری اصفهان برابر با ۸۲۰ تن در روز 
ثبت شده که سال ۹۹ این رقم به یک هزار و 
۳۰۰ تن رسیده و در استان اصفهان ۲ هزار و 

۵۰۰ تن در روز شده است.
وی با اشاره به اینکه مشهد تنها شهری است 
که در کشور اقدام به تولید برق از زباله کرده 

اســت، بیان داشت: ســال ۸۸ لندفیل زباله 
بعنوان انرژی تجدید پذیر از زباله ایجاد شــد 
که بــه تولید ۶۰۰ کیلو وات برق در ســاعت 

رسید.
عضو هیات علمی دانشــگاه پیام نور اســتان 
اصفهان نیز در این نشســت اظهار داشــت: 
بهره برداری از انرژی هــای نو از جمله انرژی 
خورشیدی یکی از بهترین راهکارهای کاهش 
وابستگی به سوخت های فســیلی و کاهش 
آلودگی هوا در مقیاس های شهری و جهانی 

است.
عباســعلی آروین با بیــان اینکه در شــهر 

اصفهان مــرگ حــدود ۵۰۰ نفــر را در هر 
ســال به آالینده های هوا است، گفت: در سه 
سال گذشــته از ســال ۹۷ تا ۹۹ با افزایش 
۳۵ درصــدی ذرات معلق کمتــر از دو ونیم 
میکرون، میزان مرگ و میر در اصفهان تقریباً 
دو برابر شده و از آمار ۶۸۳ نفری در سال ۹۷ 
به یک هزار و ۲۹۱ نفر در ســال ۹۹ افزایش 

یافته است.
آروین ادامه داد: آلودگی هوای اصفهان همواره 
مشکلی است که گریزی از آن نیست و با توجه 
به جاذبه اصفهان برای افزایش جمعیت انتظار 

می رود آلودگی همچنان رو به افزایش باشد.

دانستنی ها

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

 همگرایی برای تسری اقتصاد گردشگری
 به اقتصاد شهری

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان خبرداد:

 گشایش نمایشگاه تجهیزات سرمایشی 
و گرمایشی

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: آورده همگرایی مدیریت 
شهری و استان تسری اقتصاد گردشــگری به اقتصاد شهر و شهروندان است. مصطفی 
نباتی نژاد در دومین روز برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
وابسته تهران با حضور در غرفه اصفهان، اظهار کرد: همان طور که اصفهان نگین ایران 
است، اکنون غرفه این شهر به لحاظ تولید محتوا و تعامل نیز نگین مجموعه نمایشگاه ها 
است که این مهم نیز مرهون همگرایی مدیریت شهری، مدیریت استان و میراث فرهنگی 
است. وی با بیان اینکه تاکنون همگرایی مدیریت شــهری و استانی را در عمر فعالیت 
سازمانی خود را در این سطح مشاهده نکرده ام، افزود: سطح همگرایی به گونه ای است 
که برخالف سایر غرفه های نمایشگاه گردشگری، در غرفه اصفهان لوگوی سازمانی را 
مشاهده نمی کنیم و تنها لوگوی اصفهان مطرح است. رئیس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار امیدواری کرد: آورده این همگرایی برای شهر تسری اقتصاد 

گردشگری به اقتصاد شهر و شهروندان باشد و به تعالی شهر کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: غرفه اصفهان در نمایشگاه پیام فرهنگی دارد، تهیه کلیپ هایی از 
ناگفته های شهر اصفهان اقدام بسیار خوبی است، اصفهان را همه به عنوان جهان شهر 
می شناسند، اما در این روایت ها موضوعات جدیدی در مورد این جهان شهر آورده شده 
که بسیار جذاب است. نباتی نژاد با بیان اینکه تولید محتوا برای اصفهان ضروری است، 
اظهار کرد: بسیاری از شهرها و کشورهای دیگر خیاالت و افسانه های خود را تبدیل به 
محتوا می کنند اما ما تنها باید محتواها را بازگو کنیم، زیرا این محتواها به صورت دانش 

شفاهی و تاریخ شفاهی سینه به سینه رد می شود.

بیستمین نمایشــگاه تجهیزات و تاسیســات سرمایشی و گرمایشــی عصر دوشنبه در 
اصفهان گشایش یافت. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مراسم افتتاح 
این نمایشگاه اظهار داشــت: با توجه به وضعیت موجود ضرورت تشکیل کمیته اجرایی 
صنعتی سازی در استان اصفهان احساس می شود. احمد خرم بیان داشت: الزم است که 
این کمیته به ریاست معاون عمرانی استان وعضویت مدیر کل راه و شهرسازی و صمت و 
رئیس سازمان نظام مهندسی تشکیل شود و با برگزاری جلسات ماهیانه، وضعیت صنایع 
از این شکل غیر قابل خارج شود.  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره 
به اینکه اصفهان از قدیم االیام در کشور در حوزه صنعت پیشتاز بوده است، بیان داشت: 

امیدوارم تا ایام عید شاهد شکل گیری کمیته مذکور باشیم.
وی ادامه داد: طی بازدیدی که از صنایع مختلف در اصفهان داشتیم به این نکته رسیدیم 
که اصفهانی ها بخوبی توانستند در یک همکاری مسالمت آمیزی با تمام قومیت ها کار کنند 
مسئله ای که در دیگر استان ها شاهد نیستیم و همین امر باعث شده که شاهد حضور تمام 
مغزهای صنعتی در اصفهان باشیم. مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان نیز 
در آئین افتتاح این نمایشگاه گفت: بیستمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و 
گرمایشی در ۱۵ هزار متر مربع با حضور شرکت های مختلف از استان البرز، تهران، مشهد، 
گیالن، قزوین، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان )کیش( برگزار شــده اســت. علیرضا 
مرتضوی گفت: نمایش آخرین دستاورد استان ها باعث تقویت این صنعت و توسعه صادرات 
خواهد شدکه امید است طی ۵ روز برگزاری نمایشگاه شاهد رونق هر چه بیشتر صنعت 

سرمایشی و گرمایشی در کشور باشیم.

مدیر گروه داخلــی و عضو هیــات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اطفال 
در این مرحله از شیوع کرونا بیشتر مبتال و 
گرفتار می شوند و مراکز بهداشتی و درمانی 
این استان امکانات و متخصصان الزم برای 
پذیرش بیماران اطفال را ندارند. بیژن ایرج در 
جلسه فوق العاده ستاد استانی بیماری کرونا 
در استانداری اصفهان اظهار داشت: سرعت 
انتقال ویروس در سویه اُمیکرون بسیار باالتر 
است و اطفال که در دوره های گذشته بیشتر 
ناقل بودند، در شرایط کنونی مبتال و بستری 

می شوند.
وی ادامه داد: میزان و درصد بستری اطفال 
در شهرهایی که روزهای گذشته در وضعیت 
قرمز قرار گرفتند، خیلی باالست و به سرعت 

و انفجاری افزایش پیدا می کند.
مدیر گروه داخلــی و عضو هیــات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: 
مراکز بهداشتی و درمانی این استان تا کنون 
تجربه هجوم بیماران اطفال را نداشــتند و 
کرونا در پنج پیک گذشته بیشتر بزرگساالن 
را درگیر و مبتال کرده بود و ارتباطی با اطفال 

نداشت.
وی اضافه کرد: تجمع کنترل نشده کودکان 
و والدین در مدارس، مشکل امروز در مورد 

اطفال است.
این فــوق تخصــص بیماری هــای غدد و 
متابولیسم گفت: اســتفاده از ماسک و دوز 
سوم کمک چندانی به انتقال ویروس سویه 

اُمیکرون نمی کند و تنهــا راه جلوگیری از 
تجمع است.ص

وی با بیان اینکه در این مرحله اطفال ناقل و 
گرفتار و بستری می شوند به مسووالن استان 
توصیه کرد که ۱۰ تا ۱۴ روز مدارس تعطیل 
شوند تا بتوانیم سرعت پیک انتقال بیماری 
را کند کنیم و مراکز بهداشتی آمادگی الزم 

را برای مقابله با بیماری را بدست بیاورند.
ایرج با بیان اینکه مدارس شهرســتان های 

مهریز، اردکان و یزد تعطیل شده است افزود: 
کشــش روانی مرگ کودکان در بین مردم 
وجود ندارد و تحمل مرگ فرزند برای والدین 

خیلی سنگین تر است.
وی گفت: پیک انتقال سویه اُمیکرون بصورت 
انفجاری اســت و به یک مرتبه همه شهرها 
از وضعیت آبــی به نارنجــی و قرمز تبدیل 
می شوند و احتمال اینکه کالنشهر اصفهان 
امروز در وضعیت قرمز قرار بگیرد وجود دارد 

و باید پیش از اینکه اصفهان در وضعیت قرمز 
قرار بگیرد، مدارس را تعطیل کنیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه 
احتمال قرمز شدن برخی از شهرستان های 
این منطقه تا ۲ هفته آینده زیاد است، گفت: 
میزان تست های مثبت و قطعی کرونا در این 
استان در یک ماه گذشته افزایش یافته و به 

۴۵ درصد رسیده است.
پژمان عقــدک افزود: تســت های مثبت و 
قطعی کرونا یک ماه گذشــته در اســتان 
اصفهان بین پنج تا ۱۰ درصد بود اما اکنون 
به حدود ۴۵ رســیده که نشان دهنده خیز 
موج ششم کرونا و افزایش سرعت شیوع این 

ویروس در سطح جامعه است.
وی بــا بیــان اینکــه در زمــان حاضر در 
شهرستان های زیر پوشــش دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان، اصفهــان در وضعیت 
نارنجــی )پر خطــر( و ۱۴ شهرســتان در 
وضعیت زرد )خطر متوســط( همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ قرار دارد، اظهار داشت: 
این در حالی است که هفته گذشته فقط یک 
شهرستان زرد داشتیم و بقیه شهرستان ها 

آبی )کم خطر( بود.
بر اساس آخرین آماردانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان حدود ۳۵۰ بیمار دارای عالئم کرونا 
در بیمارســتان های استان بستری هستند 
که ۵۲ نفر آنهــا در بخش مراقبت های ویژه 

بسر می برند.

مدیر گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی استان:

مراکز درمانی اصفهان امکانات الزم برای پذیرش شمار 
زیاد اطفال کرونایی را ندارند



شـهردار نوش آباد از پیوسـتن این شـهر به شبکه شـهرهای همکار گردشگری 
ایـران بـا هـدف اسـتفاده از تجربـه، امکانات و خدمات شـهرهای عضـو برای 

رونق گردشـگری خبر داد.
احمدرضـا طحانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: نوش آبـاد، دارای 
ویژگی هـای طبیعـی، تاریخـی و فرهنگـی اسـت کـه شناسـایی و معرفـی 
آن در صـورت توجـه مسـئوالن می توانـد به عنـوان یکـی از شـهرهای نمونـه 

گردشـگری معرفـی شـود.
وی افـزود: ایـن تفاهم نامـه بیـن ۳۲ شـهر از جملـه نوش آبـاد، کاشـان، مهریز، 
سـرخرود، تلخـاب، مهدی شـهر، ایـذه، بنـدر خمیر، ورزنـه، شوشـتر، دامغان، 
سـمنان، نجف آباد، زرند، دهاقان، الهیجان، رامسـر، کنگ و بافق امضا شـده 
کـه زیـر نظـر اداره کل توسـعه گردشـگری داخلـی وزارت میـراث فرهنگی 

فعالیت خواهـد کرد.
همکاری هـای  بسـتر  کـردن  فراهـم  کـرد:  تصریـح  نوش آبـاد  شـهردار 
گردشـگری، تبادل دانش و تعامل گردشـگری با سایر کشورها در چارچوب 
طرح هـای خواهـر خواندگی، تولید محتوای مشـترک مجـازی جهت تجهیز 
مقصد شـهرهای هدف گردشـگری، توسـعه سـفرهای گردشـگری و ارتقای 

آمـوزش گردشـگری از جملـه هدف هـای ایـن توافق نامـه اسـت.
طحانی گفت: تفاهم نامه شـبکه شـهرهای همکار گردشـگری ایران با حضور 
وزیـر میـراث فرهنگـی و رئیـس سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور 
در پانزدهمیـن نمایشـگاه بین المللی گردشـگری تهـران رونمایی خواهد شـد 

و مرکـز آن شـهر بافق در اسـتان یـزد خواهد بود.
وی بـا اشـاره بـه اهمیت توسـعه صنعـت گردشـگری در شـهرهای کوچک، 
افـزود: توسـعه و اقتـدار پایـدار کشـور از مسـیر تعامـات فرهنگـی می گذرد 
و حمایـت دولـت از صنایع دسـتی، زمینه سـاز رونـق تولیـد و اقتصـاد خـرد و 

کان خواهد شـد.
شـهردار نوش آبـاد تأکیـد کـرد: آمـوزش و ترویـج فرهنـگ گردشـگری، 
فراهـم کـردن سـفر ارزان، اختصـاص بخشـی از خدمات رفاهی دسـتگاه های 
اجرایـی بـه سـفرهای کوتـاه مـدت، از جملـه کارهایـی اسـت کـه هـم باعث 
پیشـرفت صنعـت گردشـگری شـده و هـم توسـعه متـوازن مناطـق مختلـف 

کشـور را بـه همـراه دارد.
طحانـی تصریـح کـرد: نمایـش آثـار کشـف شـده در حفاری هـای شـهر 
زیرزمینـی نوش آبـاد، پخش فیلم آیین های سـنتی این شـهر و پذیرایی با قهوه 
انوشـه که در فهرسـت میراث ناملموس ثبت شـده اسـت، همراه با نان سـنتی 
عباسـعلی و معرفـی ارگ ایلخانی از جمله برنامه هـای نوش آباد در پانزدهمین 

نمایشـگاه بین المللی گردشـگری تهران اسـت.
پانزدهمین نمایشـگاه بین المللی گردشـگری و سـی و پنجمین نمایشـگاه ملی 
صنایع دسـتی در محـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهـران از ۹ بهمن ماه 

آغـاز بـه کار کـرد و به مدت چهـار روز ادامـه دارد.

فرمانده انتظامی شهرسـتان نطنز گفت: مأمور 
قابـی کـه در پوشـش مأمـور دسـتگاه های 
دولتـی اقـدام بـه اخـاذی از مـردم می کـرد، 

دسـتگیر شد.
مهـدی کریمـی فرمانـده انتظامـی شهرسـتان 
نطنـز ظهـر امـروز در جمـع اصحـاب رسـانه 
اظهـار کـرد: با تاش مأمـوران پلیس آگاهی 
شهرسـتان فـردی کـه خـود را مأمـور یکـی 
از دسـتگاه ها معرفـی کـرده و از شـهروندان 
اطاعاتـی  شـگرد  بـا  می کـرد،  اخـاذی 
شناسـایی و دسـتگیر شـد. وی افـزود: مبالـغ 
کاه برداری شـده توسـط متهم به صاحبانش 
بازگردانـده و نامبـرده پس از تشـکیل پرونده 
تحویـل مقـام قضایـی شـد. کریمـی تصریح 
کـرد: این مأمور قابی در شـهرهای مختلف 

کشـور تحت پوشـش مأمـور دسـتگاه دولتی 
بـا تهدیـد و ارعـاب دسـت بـه اخـاذی زده و 
خوشـبختانه بـا هوشـیاری مأمـوران آگاهـی 
نطنـز بـه آخـر خـط رسـید و دسـتگیر شـد. 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نطنز خاطرنشـان 
امنیـت یکـی از حقـوق اساسـی هـر  کـرد: 
شـهروند و ملت اسـت لیکن در وهله اول هر 
فـرد بایـد حافظ امـوال خود باشـد و گام بعد 
نیـروی انتظامی و دسـتگاه قضایـی در این امر 
دخیل می باشـند. وی گفت: هیچ دسـتگاهی 
به تنهایـی نمی توانـد در تأمیـن امنیـت مطلـق 
جامعـه نقش داشـته باشـد، لـذا مردم بایسـتی 
خـود در تأمیـن امنیتشـان تـاش کننـد و بـا 
حفـظ  در  بازدارنـده  عوامـل  به کارگیـری 

امـوال خود کوشـا باشـند.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سمیرم:

اعطای ۱۱ نشان صنایع دستی به هنرمندان شهرستان

یک عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس:

بودجه فرهنگی کشور سه برابر شود
یک عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی گفت: 
آمریکا ۶ درصد بودجه ساالنه خود را برای فعالیت های فرهنگی 
اختصاص می دهد در حالی که در ایران این رقم کمتر از ۲ درصد 

است که امیدواریم دولت جدید این رقم را سه برابر کند.
برای  عملی  راهکار  درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  سالک  احمد 
باید فرهنگ  با جنگ فرهنگی، اظهار کرد: در وهله اول  مقابله 
را معنا کنیم، چراکه فرهنگ انعکاس دهنده هویت جامعه است 
و بسیاری از مسائل به فرهنگ بر می گردد و به قول مقام معظم 
رهبری مقوله فرهنگ مظلوم واقع شده است. باید توجه داشته باشیم 
که فرهنگ زیرساخت تمام دستگاه های حاکمیتی است و به همین 
دلیل در برنامه پنج ساله ششم پیوست فرهنگی برای وزارتخانه ها 

و دستگاه های مختلف تعریف شد که کم ترین توجه به آن شد.
تمام  دین  و  بدانیم  دین  را  فرهنگ  معنای  اگر  افزود:  وی 
زیرساخت های خانواده برای استحکام جامعه و حاکمیت را شامل 
شود باید بیش از گذشته به مقوله فرهنگ دینی توجه کنیم. اگر در 
دل قرآن برویم دستورالعمل ها و اصول خاصی را برای گسترش 

فرهنگ اسامی در سطح جامعه خواهیم داشت.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: اینکه در جامعه می بینیم 
برخی افراد به دنبال بی حجابی، سگ بازی و ... هستند، ناشی از 
فرهنگ غرب و نشان دهنده دوری از فرهنگ قرآنی و دینی است. 
بنابراین راه عملی برای مقابله با جنگ فرهنگی وجود دارد و در 
و  ابعاد  فرهنگ جامعه در  برای عترت و  قرآن کریم دستوراتی 

عرصه های مختلف دارد. همه باید به دنبال اجرای چنین فرهنگی 
باشیم و دستگاه های مختلف باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

سالک گفت: در برخی موارد هم هنوز برای مردم تبیین نشده که 
فرهنگ دینی کدام است و اکنون که مقام معظم رهبری موضوع 
جهاد تبیین را مطرح کردند بهترین فرصت برای بیان این مطلب 
بخش  برای  را  بودجه  کمترین  گذشته  دولت های  تمام  است. 
فرهنگ اختصاص داده اند. آمریکا ۶ درصد بودجه ساالنه خود را 
برای فعالیت های فرهنگی و زیرساخت های آن اختصاص می دهد 
در حالی که در ایران این رقم کمتر از ۲ درصد است که امیدواریم 
دولت جدید این رقم را سه برابر کند و مجلس یازدهم هم باید به 

چهار شنبه ۱3 بهمن ۱۴۰۰ | شمــــاره 986این مهم توجه داشته باشد.
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ملی  نشان   ۱۱ دریافت  به  موفق  سمیرم  هنرمندان 
فرصت  شدند،  کشور  در  دستی  صنایع  مرغوبیت 
گردشگری در خور و بیابانک به یک تهدید فرهنگی 
تبدیل شده است و زباله های شهری منبع غنی برای 
تولید برق است؛ چند خبر کوتاه امروز استان اصفهان 

است.
هنرمندان شهرستان سمیرم در جنوب اصفهان موفق 
به دریافت ۱۱ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در 
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس  شدند  کشور 
دستی و گردشگری سمیرم در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: این هنرمندان در ششمین دوره نشان 
در  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  مرغوبیت  و  ملی 
یزد، موفق به کسب این عناوین شدند. سعید سلمانیان 
درباره این جشنواره و نحوه انتخاب آثار برتر، تصریح 
کرد: سال گذشته با اعام معاونت صنایع دستی برای 
کار  دستور  در  موضوع  هنرمندان،  به  رسانی  اطاع 
اداره میراث فرهنگی قرار گرفت و هنرمندان شاخص 

این صنایع شناسایی شدند.
به گفته وی، در این مدت عاوه بر نظارت های مستمر 
نوع طرح ها، بافته ها و تکنیک های مختلف کاربرده 
شده در بافت و همچنین استفاده از مواد مرغوب و 
رنگ های طبیعی آثار تولید شدند که ۱۴ اثر از میان 

آنها انتخاب شده و به مرکز استان ارسال شد.
رییس اداره میراث فرهنگی سمیرم با اشاره به انتخاب 
۱۱ اثر از بین ۱۴ اثر ارسالی به استان، افزود: هر ۱۱ اثر 
ارسالی و داوری شده در استان توانستند در داوری 

نشان ملی مرغوبیت موفق به کسب نشان ملی شوند.
این  انتخاب  در  توجه  قابل  نکته  داد:  ادامه  سلمانیان 
هنرهای دستی اینکه ۹ اثر برتر از ۱۱ اثر انتخابی، از 
روستای ملی بافته های داری سمیرم یعنی »مهرگرد« 
بوده است.  فریبا آیین کوب، زینب خانبازی، هدی 
آذرکیان و مرضیه پیکری هر کدام ۲ نشان و فاطمه 
خانبازی، فرزانه سلوکی و فرخی ولدخانی هر کدام 

یک نشان ملی کسب کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز:

مأمور قالبی به دام افتاد

بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  وضعیت  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
در این منطقه را نامطلوب دانست و گفت: خبرنگاران و رسانه ها باید در این زمینه با 

اطاع رسانی و آگاهی بخشی به مجموعه کارکنان این دانشگاه کمک کنند.
کورش ساکی در نشستی مجازی با خبرنگاران افزود: استفاده از ماسک به طور میانگین 
در ۲ شهرستان کاشان و آران و بیدگل ۵۰ درصد و حتی در برخی مکان ها از جمله 

رستوران ها، فروشگاه های زنجیره ای و مکان های ورزشی کمتر از آن است.
است،  بحرانی  شرایط  داشت:  اظهار  امیکرون  سویه  رشد  رو  روند  به  اشاره  با  وی 
خبرنگاران و اصحاب قلم باید با اطاع رسانی نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
این منطقه هم نزدیک به ۵۰ درصد است و اگر این رقم به صددرصد ارتقا نیابد ممکن 

است با شرایط طغیان بیشتری در منطقه روبه رو شویم.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی کاشان به دلیل رعایت نکردن کامل شیوه نامه های 
بهداشتی در این منطقه با هدف تشدید بازرسی ها، به تشکیل قرارگاه بازرسی اقدام کرده 
است. ساکی با اشاره به اینکه سویه امیکرون قدرت سرایت بسیارباالیی دارد و به شیوه 
آسانسوری افراد را مبتا به کرونا می کند، افزود: مرگ و میر سویه امیکرون نسبت به 
سویه دلتا کمتر است اما چون شمار بیشتری را متبا می کند در مجموع می تواند شمار 

فوتی ها و افراد بدحال را بیشتر کند.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که آزمایش آنها مثبت و به سویه امیکرون مبتا شده اند 
باید استراحت کنند و از خانه خارج نشوند، تصریح کرد: برخی از این افراد، بیماری را 

جدی نگرفته و با حضور در جامعه باعث افزایش بیماری می شوند.
وی، تزریق دز سوم واکسن کرونا در ابتا نشدن به سویه امیکرون را بسیار با اهمیت 
نشدن  درگیر  برای  باید  نیز  بهداشتی  نامه  شیوه نامه های  کرد:  نشان  خاطر  دانست، 
با این بیماری با شدت بیشتری رعایت شود تا از این موج نیز گذر کنیم. سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: با هدف جلوگیری از گسترش شیوع سویه 
امیکرون، این دانشگاه با ارسال نامه ای به استاندار اصفهان کاس های غیرحضوری 
تمامی مدرسه های ۲ شهرستان کاشان و آران و بیدگل را دست کم به مدت سه هفته 
خواستار شده بود که تاکنون فقط برای دوره ابتدایی این اتفاق رخ داده است. وی با 
اشاره به بازرسی های روزانه از واحدهای آموزشی منطقه کاشان، تصریح کرد: اگر 
شمار ابتا به سویه امیکرون در هر کاس بیش از ۲ نفر باشد، این کاس باید به صورت 
امیکرون  به سویه  ابتای کودکان  موارد  درباره  برگزار شود. ساکی،  غیرحضوری 
توضیح داد: این سویه نسبت به سویه های دیگر کرونا، اطفال را بیشتر درگیر می کند 
و به همین دلیل در بسیاری از کشورها سن واکسیناسیون از زیر پنج سال شروع شده 
است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان اظهار داشت: 
هم اکنون ۱۵ کودک در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل به دلیل ابتا به این 
سویه در بیمارستان ها بستری هستند. به گفته وی، هم اکنون افزون بر مرکزهای سهراب 
سپهری در بلوار امام رضا )ع(، سیدالشهدا )ع( در خیایان غیاث الدین جمشید کاشان و 
مرکز ساجدی در آران و بیدگل که از ساعت هشت تا ۲۴ به ثبت نام و نمونه گیری 
کرونا اقدام می کنند، در تمامی شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر این منطقه نیز مرکزهای 
منتخب غربال گری )در مجموع ۱۰ مرکز( وجود دارد. وی با تاکید دوباره بر اینکه 
ارتباط مدیران، مسووالن و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با خبرنگاران نقش بسیار 
عمده ای در سطح آگاهی جامعه دارد، اظهار امیدواری کرد که این ارتباط دوطرفه و 
منصفانه باشد. وضعیت کرونایی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در برهه کنونی 
قرمز است. جمعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفری شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارد. ویروس 
کرونا )COVID-۱۹( اواسط دسامبر ۲۰۱۹ )۲۴ آذر ۹۸( در شهر »ووهان« کشور چین 
گزارش شد؛ ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی 
بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ۹۸( به صورت رسمی شیوع این ویروس 
را در این کشور اعام کرد؛ این ویروس در نهایت به همه کشورها از جمله ایران 
سرایت کرد و سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشت تا وضعیت فوق العاده اعام کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی:

وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در کاشان نامطلوب است

گفت و گو
امــام جمعــه شهرســتان خــور و بیابانــک گفــت: فرهنگ هــای 
ــن  ــن شهرســتان در حــال از دســت رفت ــل در ای ــی و اصی بوم
اســت و بــه دلیــل بحــث گردشــگری فرهنــگ وارداتی بــر این 
ــا حضــور برخــی  شهرســتان مســتولی شــده و برخــی رفتاره

گردشــگران مــردم را دچــار تنگنــا و مشــکل کــرده اســت.
حجــت االســام ســعید جاویدی در شــورای فرهنــگ عمومی 
ــه  ــد، ب ــرادی کــه در منطقــه حضــور می یابن ــزود: عمــوم اف اف
ــی از  ــع اندک ــتند، جم ــد هس ــد پایبن ــط متعه ــد و ضواب قواع
گردشــگران هســتند، کــه بــا رفتارهــای خــود ایجــاد اختــال 
ــرای عمــوم گردشــگران و  ــد آرامــش خاطــر ب ــد، بای می کنن

نیــز ســاکنین و شــهروندان مناطــق ایجــاد شــود.
ــن خواســتار مدیریــت مســائل فرهنگــی و ایجــاد  وی همچنی
زیرســاخت های الزم در مناطــق گردشــگری ایــن شهرســتان 
شــد و گفــت: وقتــی شــاهد حضــور حجــم باالیــی از 
گردشــگران بــه مناطــق گردشــگری در ایــام تعطیــل هســتیم، 
بایــد بــرای ایــن امــر پیــش بینی هــای فرهنگــی و زیرســاختی 

انجــام شــود.
وی افــزود: امــروز جامعــه مــا را برخــی مســائل درگیــر کــرده 
اســت اعتمادهــا، اتحادهــا و باورهــای مــردم ضــروری و مهــم 
ــه  ــیده ب ــرای رس ــی را ب ــای گوناگون ــمن روش ه ــت دش اس

ــد. ــی می کن ــود عملیات ــوم خ ــداف ش اه
رییــس شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان خــور و بیابانــک 
ادامــه داد: نســل جــوان امــروز کــه در ایــن عرصــه بیشــتر مورد 
هــدف اســت؛ نســلی کــه از یــک طــرف بــا ابزارهــای ارتبــاط 
به فضاهــای  ســریع تری  دسترســی های  جدیــد،  جمعــی 
ــی دارد؛  ــات بین الملل ــار جریان ــای در اختی ــی و فضاه عموم
و از طرفــی دیگــر تــا حــدود زیــادی خالی الذهــن اســت 
ــدای  ــمنان در دوران ابت ــی دش ــخت و علن ــمنی های س و دش
انقــاب و دوران دفــاع مقــدس را ندیــده اســت. حجــت 
ــف نشــان  ــال ضعی ــه دنب ــزود: دشــمن ب ــدی اف االســام جاوی
دادن انقــاب اســت و امــروز عــاوه بر جنــگ اقتصــادی وارد 

جنــگ رســانه شــده اســت.

امام جمعه شهرستان خور و بیابانک:

 فرصت گردشگری در خور و بیابانک
به یک تهدید فرهنگی تبدیل شده است

شهردار نوش آباد خبر داد:

نوش آباد به شبکه شهرهای همکار 
گردشگری ایران پیوست



German Ambassador to Iran 
Hans-Udo Muzel said on 
Sunday that his country is 
interested in the expansion 
of economic ties with Iran in 
various areas, the portal of 
Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA) reported.
Speaking in a meeting with 
Head of Iran Small Industries 
and Industrial Parks Organi-
zation (ISIPO) Ali Rasoulian 
for extending a previously 
signed memorandum of un-
derstanding (MOU) on eco-
nomic cooperation, Muzel 
said: “I believe that the two 
countries should cooperate 
not only in the political and 

macro sectors, but also in 
operational fields, and Iran 
Small Industries and Indus-
trial Parks Organization is 
a key organization for such 
cooperation.”
Germany has one of the 
largest joint chambers of 
commerce with 1,800 active 
members in Iran and this 
shows the depth of econom-
ic cooperation between the 
two countries in various in-
dustries, he stressed.
Expressing hope that the 
existing challenges will be 
resolved and that good re-
sults will be achieved in 
the Vienna talks, the official 
continued: “An agreement 

is expected to be reached in 
the very near future, and be-
cause opportunities are very 
limited, we should be ready 
to conclude business coop-
eration processes as soon 
as possible.”
Muzel further stressed the 
need to prepare for the for-
mation of a new business 
environment between the 
two countries, and said: “It 
does not matter what gov-
ernments do; We want to 
act with strong faith and 
with the intention of creating 
opportunities from challeng-
es.”
He mentioned Small and 
Medium-sized Enterprises 

(SMEs) as a prominent fea-
ture and the backbone of 
the German economy and 
added: “In other European 
countries, small and me-
dium enterprises are also 
considered important, while 
in France there is an SME 
association that covers the 
field of services, but in Iran 
and Germany the activities 
are more focused on the in-

dustry.”
“There are many fields of 
industrial production in Iran 
and in this respect, it is very 
different from the other 
Persian Gulf countries; Be-
cause they are more active 
in the logistics and finance 
sectors, but are weak in the 
manufacturing sector,” he 
added.
Further in the meeting, 
Rasoulian, for his part, 
mentioned the history of 
cooperation between his 
organization and various 
German entities and said: 
“Over the past five years, in 
addition to working with the 
German Ministry of Econo-
my and the German Society 
for International Cooperation 
(GIZ), ISIPO has also signed 
memorandums of under-
standing with the Leipzig 
University and the German 
Association of Small and 
Medium-sized Businesses.”
Referring to the positive 
contribution of the German 
government in the technolo-
gy transfer and industrial de-
velopment of the Islamic Re-
public, Rasoulian expressed 
the willingness of Iranian 
small and medium-sized en-
terprises to cooperate with 
German counterparts.

Germany eager for expanding economic ties with Iran: envoy

Oil, gas, conden-
sate revenues ex-
pected to reach 
$35b by late March
Iran’s oil exports have increased 
by 40 percent in recent months 
and the oil, gas, condensate and 
oil products export revenues are 
expected to reach $35 billion by 
the end of the current Iranian 
calendar year (March 20), Shana 
reported on Sunday.
According to Finance and Eco-
nomic Affairs Minister Ehsan 
Khandouzi, the country has 
received the payment for all its 
crude oil sales since the new 
government administration and 
the Oil Ministry has no unsettled 
oil dues.
Based on official data, the Ira-
nian crude oil export revenues 
amounted to $18.677 billion 
in the first six months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-September 22, 
2021), while the figure was only 
$8.855 billion in the previous 
year’s same six months.
The country’s crude oil exports 
in the first half of the current 
year increased by 118 percent 
compared to the figure for the 
same period in the previous 
year, while the non-oil exports 
also rose by 50 percent.
Back in December 2021, Iranian 
Oil Minister Javad Oji said the 
country’s oil sales in the current 
Iranian calendar year have in-
creased drastically compared to 
the previous year.
“The Oil Ministry has published 
a report on the oil sales as well 
as the exports of natural gas and 
petrochemical products over 
the past 100 days, according 
to which the figures have in-
creased drastically compared to 
last year,” Oji said.
Later that month, Bloomberg 
reported that China increased 
imports of Iranian crude during 
November 2021 after independ-
ent refiners were granted addi-
tional import quotas for 2021.
Citing market intelligence firm 
Kpler, the report said China 
imported about 18 million bar-
rels of Iranian crude oil in the 
mentioned month, equivalent to 
about 600,000 barrels a day.
In a meeting with the members 
of the Parliament Energy Com-
mittee in mid-November 2021, 
Oji had said that new windows 
have been opened for the coun-
try’s oil sales using the existing 
capacities and the ministry had 
achieved new successes in this 
regard.
Also in September 2021, the 
minister had said his ministry 
was determined to increase the 
country’s oil exports despite the 
U.S. sanctions, adding that the 
use of oil sanctions as a “politi-
cal tool” would harm the market.

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

IAEA: Iran to Move 
Centrifuge Produc-
tion to Isfahan
The International Atomic Ener-
gy Agency (IAEA) said Monday 
Iran has informed it that it will 
move the production of centri-
fuge rotor tubes and bellows 
from TESA Karaj Complex to the 
central city of Isfahan. In a state-
ment, the IAEA confirmed that 
Iran has informed the agency 
that it can adjust its surveillance 
and monitoring measures ac-
cordingly. The IAEA inspectors 
had installed surveillance cam-
eras in a new workshop in Isfa-
han on January 24 to ensure the 
machines intended for the pro-
duction of centrifuge rotor tubes 
and bellows were under moni-
toring but the production of the 
parts there had not started then. 
The UN nuclear agency noted 
that the production of centrifuge 
rotor tubes and bellows at TESA 
Karaj Complex has been ceased.

Housing rental ris-
es 54% in Tehran 
city in a month
Central Bank of Iran (CBI) 
has announced that the rental 
price has increased 54 percent 
in Tehran city during the tenth 
Iranian calendar month Dey 
(ended on January 20), as 
compared to the same month 
in the past year.
The CBI has also announced 
that the average housing price 
has increased 1.1 percent in 
the capital Tehran during the 
tenth month.
Back in April, 2021, the head 
of Iran’s Property Advisers 
Union said housing prices in 
the country should decrease 
at least 25 percent in order for 
people to be able to afford to 
purchase.
Mostafa Gholi Khosravi 
stressed the need for estab-
lishing a market regulation 
headquarters for the housing 
sector to monitor the activi-
ties of dealers and real estate 
agencies in order to balance 
the prices.
Housing prices in Iran have 
been constantly rising over the 
past year due to various inter-
nal and external factors.

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

Deputy minister 
outlines roadmap 
for Iran industrial 
development
Iran’s Deputy Industry, Mine 
and Trade Minister Mehdi Niazi 
outlined the details of the min-
istry’s roadmap for the devel-
opment of trade and strategic 
industries.
According to Niazi, the strate-
gic roadmap of the country’s 
industry will have an inter-
national and foreign trade di-
mension as well as a domestic 
aspect which is concerned 
with industrial activities inside 
the country, especially strate-
gic industries such as the au-
tomotive sector.

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

Iran to inaugurate 
hundreds of civil 
projects
The Iranian government will 
inaugurate hundreds of port 
development, maritime, and 
transport projects from Feb-
ruary 1-11, which marks the 
43rd anniversary of the Islam-
ic Revolution.
The said projects include 484 
transport projects with a total 
investment of about $214.6 
million, 53 railway projects 
valued at $95 million, and 19 
maritime and port develop-
ment projects worth about 
$24.15 million.

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

Palangan Village: 
Hidden jewel of 
Kurdestan Province
One of the adorable treasures 
hidden in the middle of west-
ern province of Kurdestan’s 
grand mountains is Palangan 
Village, located 129km to 
Sanandaj. With its attractive 
terraced architecture, beauti-
ful nature, and sweet people, 
Palangan has won itself the 
title ‘The Lost Paradise of 
Kurdestan’.
Join us on for a pleasant 
exploration around all the 
charms the Kurdish village has 
to offer.
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Heading a high-ranking trade 
delegation, Iranian Industry, 
Mining, and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin is going to travel to 
the United Arab Emirates (UAE) 
and Oman next week, the portal 
of Trade Promotion Organization 
(TPO) announced.
According to Farzad Piltan, the 
director-general of TPO’s Office 
of Arabian and African Coun-
tries, Fatemi-Amin will be ac-
companied by TPO Head Alireza 
Peyman-Pak and the heads of 
some trade-related government 
entities.
The minister will travel to the UAE 
on February 6 to visit the EXPO 
Dubai and also attend a meeting 
with Iranian businessmen active 
in the UAE market, Piltan said.
During the three-day visit, 
Fatemi-Amin will also meet with 
the UAE government and private 
sector officials to discuss eco-
nomic and trade relations, he 
added.
The Iranian delegation will then 
visit Oman during February 8-11 
to attend the 19th Iran-Oman 
Joint Economic Committee 
meeting.
During the event, Fatemi-Amin 
will meet with political, econom-
ic, and private sector officials 
from Oman.

The two sides are going to dis-
cuss expansion of cooperation 
in a variety of areas including 
investment, trade, industry, min-
ing, aviation and maritime trans-
port and transit, energy, technical 
and engineering services, tour-
ism, culture, as well as judicial, 
consular, labor and health issues, 
during the two countries’ joint 
economic committee meeting.
According to Piltan, these two 
trips have been organized in line 
with the government’s plans for 
developing economic and trade 
diplomacy with countries in the 
region, especially Iran’s southern 
neighbors.
He noted that considering the 
TPO‘s general policy in providing 
the necessary conditions for the 
activities of the Iranian private 
sector in neighboring countries, 
resolving the issues and prob-
lems of this sector are to be on 
the agenda of meetings and ne-
gotiations during the mentioned 
visits. Piltan further expressed 
hope that with the increase of 
activities in the field of economic 
and trade diplomacy, in the fu-
ture the country will witness the 
growth of economic and trade 
exchanges with other nations in 
the region, especially the neigh-
boring countries.

Industry minister 
set to visit UAE, Oman next week

 Iran’s Deputy Industry, Mining 
and Trade Minister Mehdi Niazi has 
outlined the details of his minis-
try’s roadmap for the development 
of the country’s trade and strategic 
industries, the portal of the Indus-
try Ministry reported on Monday.
According to Niazi, the strategic 
roadmap of the country’s indus-
try will have an international and 
foreign trade dimension as well 
as a domestic aspect which is 
concerned with industrial activi-
ties inside the country, especially 
strategic industries such as the 
automotive sector.
There should also be a regional and 
spatial planning-based approach 
involved in the development of this 
roadmap, the official said.
He further stated that several such 
roadmaps and comprehensive 
programs have been defined in 
his ministry over time but none of 
them have been successful in im-
plementation.
“[In drafting the new strategic 
roadmap] we were supposed to 
have a comprehensive and stra-
tegic view of all aspects of the in-
dustry so that we would not face 
any obstacles in implementation,” 
he added.
Niazi said the Industry Ministry 
also plans to use the views and 
opinions of the private sector rep-

resentatives in the preparation of 
the mentioned roadmap.
“Some provisions may require a 
law or government decree, but we 
will try to prepare the initial draft 
and documentation of this stra-
tegic roadmap as scheduled,” he 
stated.
Back in September 2021, Deputy 
Industry, Mining, and Trade Min-
ister Mehdi Sadeqi Niaraki said 
his ministry has defined 36 new 
programs for improving the pro-
ductivity of the country’s major 
strategic industries.
Niaraki said the Industry Ministry’s 
programs for supporting the pro-
ductive sector focus on three ma-
jor axes including the facilitation of 
supplying raw materials required 
by industries including equipment, 
machinery, components, and parts 
as well as planning to provide the 
working capital needed by the pro-
duction units.
Mentioning the preparation of the 
roadmap for strategic industries 
as another major ax of the Indus-
try Ministry’s planning, the official 
said: “36 programs have been de-
fined in the industry, mining, and 
trade sectors for supporting stra-
tegic industries such as automo-
tive, home appliances, textiles, and 
clothing, chemicals, pharmaceuti-
cals, and medical equipment.”

Industry Ministry outlines details of 
roadmap for industrial development

German Am-
bassador to Iran 
Hans-Udo Muzel 
said on Sunday 
that his country 
is interested in 
the expansion 
of economic 
ties with Iran in 
various areas, 
the portal of 
Iran Chamber 
of Commerce, 
Industries, Mines 
and Agricul-
ture (ICCIMA) 
reported



Khangiran gas field is one of the 
most remote gas fields of Iran that 
produces about 10 percent of gas 
consumed in the country.
This gas field is located 25 kilom-
eters northwest of Sarakhs border 
city, and 180 kilometers northeast 
of Mashhad capital city, in the north-
east Khorasan Razavi province.
East Oil and Gas Production Compa-
ny (EOGPC), a subsidiary of Iranian 
Central Oil Fields Company (ICOFC), 
is in charge of developing the field.
Khangiran is one of the largest op-
erational areas of Iran’s oil industry, 
so that the distance between the two 
wells in this area is about 60 kilom-
eters.
The gas produced in Khangiran re-

gion is the main source of produc-
tion and supply of consumed gas in 
eastern Iran, but this gas is one of 
the sourest gases in the world due 
to its high sulfur content.
Khangiran field high pressure gas, 
with 3.5 percent sulfur and 6.5 per-
cent carbon dioxide, is a very corro-
sive gas for wells, facilities and pipe-
lines, and due to the high toxicity of 
hydrogen sulfide gas, its release in 
the environment is also very danger-
ous.
The toxicity of the gas in this field 
is such that they have to use masks 
and oxygen capsules to check the 
condition of the wells.
The temperature difference be-
tween -25 degrees in winter and 

+50 degrees in summer is another 
challenge in Khangiran region. The 
extreme cold of winter and the op-
pressive heat of summer have made 
it very difficult to extract gas from 
this field.
Proximity to the border and re-
moteness of the region also has its 
dangers and problems. The field 
shares a 256-kilometer border with 
Turkmenistan, and the dispersion 
of wells in the production area has 
made it difficult to produce from 
these wells.
With all these difficulties and dan-
gers, the gas extracted from the 
wells must be refined in a complex 
and costly process in order to be 
usable.
The gas extracted from Khang-
iran field is refined in Shahid 
Hashemi-Nejad Refinery (known as 
Khangiran Gas Refinery), and sent 
to six northern provinces and has an 
important role in the stability of the 
country’s gas network.
Thousands of specialized person-
nel are working round-the-clock 
in Khangiran field and Shahid 
Hashemi-Nejad Refinery so that the 
production of gas from this field will 
not be stopped even a second.
At present, the total gas production 
from Khangiran field and extraction 
from Shourijeh underground gas 
storage (UGS) in the region has 
reached about 60 million cubic me-
ters per day.

Everything you need to know about green beans

Iran fail to win a medal 
in 2022 Asian Handball Championship

Iran lost to Saudi Arabia 26-23 in 
bronze medal match of the 2022 
Asian Men’s Handball Champion-
ship on Monday.
Iran have already qualified for the 
2023 World Handball Champion-
ship, to be held jointly by Poland 
and Sweden, as one of top five 
teams.

Qatar won the tournament by de-
feating Bahrain 29-24 in the final 
match.
Saudi Arabia was awarded the tour-
nament after the Championship 
was moved in September by the 
Asian Handball Federation due to 
the spread of COVID-19 in the initial 
host country, Iran.
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Loading and unloading of goods 
in the ports of Iran rose 20 percent 
during the first ten months of the 
current Iranian calendar year (March 
21, 2021-January 20, 2022), as com-
pared to the same period in the pre-
vious year. As announced in a report 
by Ports and Maritime Organization 
(PMO), loading and unloading of 
goods in the country’s ports reached 
127.631 million tons in the men-
tioned period, while the figure stood 
at 106.453 million tons in the past 
year’s same time span. During the 
said ten months, unloading and load-
ing operations in the container sec-
tor reached 1.78 million twenty-foot 
equivalent units (TEUs), 18 percent 
more than 1.503 million TEUs in the 
first ten months of the previous year, 
the report said. While Iran is combat-
ing the U.S. unilateral sanctions on its 
economy, the country’s ports as the 
major gates of exports and imports 
play some significant role in this bat-

tle. This role makes all-out support to 
ports and more development of them 
serious and vital. Such necessity has 
led the government to define projects 
for more development of the ports 
and also take some measures to en-
courage investment making in ports, 
in addition, to facilitate loading and 
unloading of goods, especially basic 
commodities, there. It is worth men-
tioning that PMO has defined a high 
number of projects to develop and 
improve the country’s ports, as the 
country aims to double the capacity 
of its ports in a course of five years. 
According to the Ports and Maritime 
Organization, the capacity of the coun-
try’s ports has increased from 180 
million tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 2014) to 
250 million tons in the previous calen-
dar year (ended in March 2021). The 
total capacity of the country’s ports is 
expected to reach 280 million tons by 
the end of the current fiscal year.

Green beans can be used in a variety of foods. 
Whichever way you use green beans, they will still 
have many properties. Green beans are a good 
source of a variety of vitamins and fiber. Green 
beans are harvested when they are still in pods 
and have not reached maturity. In this article, 
we will learn more about the properties of green 
beans.
This is one of a collection of articles on the health 
benefits of popular foods.
Nutrition
Beans carry with them plenty of health benefits.
Consuming fruits and vegetables of all kinds can 
help reduce the risk of many adverse health con-
ditions.
Many studies have suggested that including more 
plant foods, such as green beans, in the diet de-
creases the risk of obesity, diabetes, heart dis-
ease, and overall mortality.
Consumption of fruit and vegetables also pro-
motes a healthy complexion, increased energy, 
and overall lower weight.
one standard cup of canned snap beans (about 
150 grams) containsTrusted Source:
• 28 calories
• 0.55 grams (g) of fat
• 5.66 g of carbohydrate
• 2.6 g of fiber
• 1.94 g of sugar
• 1.42 g of protein
In terms of nutrients, it contains:
• 17 milligrams (mg) of calcium
• 1.2 mg of iron
• 18 mg magnesium
• 30 mg of phosphorus
• 130 mg potassium
• 24 micrograms (mcg) of vitamin A
• 52.5 mcg of vitamin K
• 32 mcg of folate
However, one cup of drained canned snap beans 
also contains 362 microgramsTrusted Source of 
sodium. Consumers should rinse canned beans 
before use. For the best source of nutrients and 
lowest sodium, choose fresh or frozen greens 
beans for cooking.
Benefits
The nutrients provided can help reduce the risk of 
a number of health conditions.
Cancer
Green beans contain a high amount of chloro-
phyll.
This may block the carcinogenic effects of heter-

ocyclic amines that are generated when grilling 
meats at a high temperature. Individuals who pre-
fer their grilled foods charred should pair them 
with green vegetables to decrease the risk.
Fertility and pregnancy
Beans are a good source of iron, and Harvard 
Medical School suggest that this may enhance 
fertility in women.
For women of child-bearing age, consuming more 
iron from plant sources such as spinach, beans, 
pumpkin, and green beans appears to promote 
fertility, according to Harvard Medical School. 
Other studies have shown a correlation between a 
woman’s level of fertility and the level of accord-
ing to, including iron, that she consumes.
Pairing iron-rich foods with vitamin C-rich foods 
like tomatoes, bell peppers, or berries can im-
prove iron absorption.
Adequate folic acid intake is also needed during 
pregnancy, to protect the fetus against neural 
tube defects. One cup of green beans provides 
approximately 10 percent of daily folic acid needs 
and 6 percent of iron.
Depression
Meeting daily folate needs may also help with de-
pression.
Adequate folate consumption can prevent an ex-
cess of homocysteine in the body.

Too much homocysteine can stop blood and oth-
er nutrients from reaching the brain, and it can 
interfere with the production of the feel-good hor-
mones serotonin, dopamine, and norepinephrine, 
which regulate mood, sleep, and appetite.
Bone health
A low intake of vitamin K is associatedTrusted 
Source with a higher risk of bone fracture.
Adequate vitamin K consumption improves bone 
health by modifying bone matrix proteins, im-
proving calcium absorption, and reducing urinary 
excretion of calcium.
One cup of green beans provides 14.4 micro-
grams of vitamin K, or almost 20 percent of the 
daily requirement, 4 percent of a person’s daily 
need for calcium.
It is important to remember that it is not the in-
dividual vitamins, minerals, or antioxidants alone 
that make vegetables like green beans such an 
important part of our diet.
It has been proven that isolating these healthful 
nutrients in supplement form will not provide the 
same outcomes. It is best to consume them as 
part of a healthy, varied diet.
Green beans help you maintain a healthy weight
One cup of raw green beans has just 31 calor-
iesTrusted Source, virtually no fat, and only 3.6 
grams (g) of sugar. That’s fantastic news if you’re 

watching your waistline.
Green beans are heart healthy
Green beans contain no cholesterol. Although 
your body needs some cholesterol for healthy cell 
growth, too much is bad for you. High cholesterol 
may lead to a build-up of fat deposits in your ar-
teries. This can decrease blood flow to your heart 
and brain and cause a heart attack or stroke.
One cup of raw green beans has 2.7 g of fiber. 
Cooked (boiled) green beansTrusted Source have 
4.0 g of fiber, some of it soluble fiber. Soluble 
fiber may help lower LDL or so-called bad cho-
lesterol and total cholesterol levels. It may also 
support heart health by lowering blood pressure 
and reducing inflammation.
The American Heart Association recommends 
eating no more than 1,500 milligrams (mg)
Trusted Source of sodium daily for optimal heart 
health. Green beans are naturally low in sodium. 
One cup has only 6.6 milligrams (mg). 
Too much sodium in your diet may increase your 
blood pressure. High blood pressure is associ-
ated with an increased risk of heart disease and 
stroke. But beware of canned green beans. One 
undrained cup contains 461 mg of sodiumTrust-
ed Source. Rinse canned green beans before eat-
ing, or choose no-salt added varieties. 
Green beans are a low FODMAP food
FODMAPs are undigested carbohydrates that are 
metabolized by bacteria in your gut leading to gas, 
belly pain, diarrhea, and constipation, according 
to the Cleveland Clinic. Eating foods high in FOD-
MAPs may worsen digestive conditions such as 
irritable bowel syndrome (IBS) and acid reflux. 
Eating low FODMAP foods may bring consider-
able relief to your tummy troubles. Green beans 
are a low FODMAP food and can be enjoyed by 
many people who have chronic digestive issues.
Green beans contain protein
Your body needs protein to maintain: 
• healthy bones
• hair
• organs
• muscles
Protein is also essential to a healthy immune 
system. Plant proteins are not complete proteins; 
that is, they lack at least one of the amino acids 
your body needs. But plant proteins are still ben-
eficial. They can be combined with other proteins 
throughout the day to make complete proteins. 
One cup of raw green beans has almost 2 g of 
protein.

Loading, unloading of goods 
in ports up 20% in 10 months on year

TEDPIX gains 
10,000 points on 
M o n d a y
TEDPIX, the main index of 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
gained 10,022 points to 1.294 
million on Monday.
As reported, over 7.072 billion 
securities worth 46.366 trillion 
rials (about $159.8 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index rose 
10,069 points, and the second 
market’s index climbed 11,745 
points.
TEDPIX lost 50,000 points 
(four percent) to 1.229 million 
in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
During the past week, the 
indices of Mobarakeh Steel 
Company, Bandar Abbas Oil 
Refining Company, Isfahan Oil 
Refinery, Iran Khodro Com-
pany, Saipa Company, and 
National Iranian Copper Com-
pany were the most widely 
followed ones.
On January 22, Head of Iran’s 
Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund 
Amir-Mahdi Sabaei said that 
part of the allocations by the 
National Development Fund 
(NDF) has been deposited into 
the stabilization fund to sup-
port the stock market.
Sabaei had previously an-
nounced the allocation of 120 
trillion rials (about $430 mil-
lion) of NDF resources for the 
Capital Market Development 
and Stabilization Fund.
The official said the rest of 
the funding will also be paid 
based on a mutually agreed 
schedule, adding: “We hope 
that the rest of the deposits, 
like the deposits made yes-
terday, will be made regular-
ly according to the agreed 
schedule.”
Sabaei noted that in addition 
to the resources received from 
the NDF, the fund can also be 
financed through the money 
and capital markets.
The allocation of financial re-
sources from NDF to the Capi-
tal Market Stabilization Fund is 
one of the measures that the 
government has been taking 
since the stock market started 
a downward trend.

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

IME’s 10-month 
value of trades in-
creases 93% yr/yr
The value of trades at Iran 
Mercantile Exchange (IME) 
rose 93 percent during the 
first ten months of the current 
Iranian calendar year (March 
21, 2021-January 20, 2022), 
as compared to the same peri-
od of time in the past year.
In terms of monthly trade, 
over 7.297 million tons of 
commodities worth over $2 
billion were traded at the IME 
in the tenth Iranian calendar 
month Dey (ended on January 
20).
The exchange sold on both 
domestic and export pits of its 
oil and petrochemical trading 
floor more than 1.529 million 
tons of commodities worth 
over $856 million.
Next was the metals and min-
erals trading floor with trades 
of 5.724 million tons of com-
modities valued at more than 
$1 billion.
On its agricultural trading floor 
the exchange saw offering of 
50 kg of saffron strands.
It’s worth noting that the IME 
also played host to trade of 
43,899 tons of commodities 
on its side market.



رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور با بیان اینکه برند شهری اصفهان در 
حوزه گردشگری، با تالش دست اندرکاران 
در حال ارتقا اســت، گفــت: در اوایل کار 
بســیاری از همکاران اطالع کاملی از این 
موضوع نداشــتند؛ اما امــروز روایت های 
شــفاهی شــهر به صورت قصه های شهر 

درآمده است.
 به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی جمالی نژاد 

در دومیــن روز برگــزاری پانزدهمیــن 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
وابســته تهران، با حضور در غرفه اصفهان، 
اظهار کرد: برند شــهر اصفهــان در حوزه 
گردشگری، با تالش دســت اندرکاران در 
حال ارتقا اســت. در اوایل کار بسیاری از 
همکاران اطــالع کاملی از ایــن موضوع 
نداشتند، اما امروز روایت های شفاهی شهر 

به صورت قصه های شهر درآمده است. 

وی اضافه کرد: این اقدام در کشور بی نظیر 
بوده و می تواند برای یک هزار و ۴۰۰ شهر 
و ۳۸ هزار روستای کشــور الگو باشد. این 
اقدام موضوعی بنیادی است و تنها به حوزه 

گردشگری محدود نمی شود. 
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشــور اضافه کرد: این روش بــه معرفی 
شهر، صنایع دستی و هویت معنوی میراث 
فرهنگی کمــک می کند و امیــدوارم این 
نوآوری، موجب پیشــبرد این راه باشــد و 
نتیجه نهایــی آن ثمره ای بــرای ارتقای 

اقتصاد شهری و توسعه شــهر اصفهان به 
دنبال داشته باشد.

به گزارش ایمنا، سی و پنجمین نمایشگاه 
ملی صنایع دستی و پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشــگری و صنایع وابســته 
از شــنبه تا سه شــنبه نهم تــا دوازدهم 
بهمن مــاه بــه مــدت چهــار روز برگزار 
می شود و عالقه مندان می توانند با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا 
از ســاعت ۹ تا ۱۷ از این نمایشگاه بازدید 

کنند.
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 طبــق گــزارش گروه کارشناســی 
رتبه بندی IMI-۱۰۰، براساس نتایج 
به دست آمده از رتبه سال ۱۴۰۰، فوالد 
مبارکه میان ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور، 

به عنوان شرکت پیشرو انتخاب شد.
بیست وچهارمین همایش رتبه بندی 
شــرکت های برتر ایران )رتبه بندی 
IMI-۱۰۰( با حضور مقامات کشور و 
مدیران شرکت های برتر ایران ازجمله 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، به 
میزبانی ســازمان مدیریت صنعتی 
کشور در مرکز همایش های صداوسیما 
برگزار شــد. در این همایش شرکت 
فوالد مبارکه موفق شــد در ارزیابی 
ساالنه سازمان مدیریت صنعتی ایران 
رتبه سوم برترین شرکت های ایران را 
به خود اختصاص دهــد. عالوه بر این 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان برترین 
شرکت ایران ازنظر شاخص فروش در 
گروه فلزات اساســی معرفی شد. این 
شرکت همچنین موفق به کسب رتبه 
دوم ازنظر شاخص ارزش افزوده و رتبه 
سوم ازنظر شاخص فروش شد. مطابق 
گزارش گروه کارشناسی رتبه بندی 
IMI-۱۰۰ بر اساس نتایج به دست آمده 
از رتبه ســال ۱۴۰۰، شــرکت فوالد 
مبارکه در میان ۵۰۰ شــرکت بزرگ 
کشور، به عنوان شرکت پیشرو انتخاب 
شد. بر اساس اعالم سازمان مدیریت 
صنعتی ایران به عنوان متولی رتبه بندی 
شرکت ها، شرکت صنایع پتروشیمی 
صنایع خلیــج فارس، بانــک ملت، 
فوالد مبارکه، شــرکت پاالیش نفت 
بندرعباس، شرکت ســرمایه گذاری 
پارس آریان، شرکت سرمایه گذاری 
غدیر، شــرکت ایران خودرو، شرکت 
گروه مپنــا، بانک صــادرات ایران و 
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان 
۱۰ شــرکت برتر ایران را تشــکیل 

می دهند.
در این رتبه بندی شرکت فوالد مبارکه 
بار دیگر به عنوان اولین و برترین شرکت 
در گروه فلزات اساســی معرفی شده 
است؛ بر اســاس این گزارش، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس شرکت برتر 

گروه پتروشیمی، بانک ملت شرکت 
برتر گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری و 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس شرکت 
برتر گروه فرآورده های نفتی کشور در 

سال ۱۴۰۰ هستند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری پارس 
آریان و شرکت سرمایه گذاری غدیر 
به عنوان شــرکت های برتر در گروه 
شــرکت های چند رشته ای صنعتی، 
رتبه پنجم و ششــم این رتبه بندی 
را به خود اختصــاص داده اند؛ در این 
ارزیابی شرکت ایران خودرو رتبه برتر 
گروه وســایل نقلیه و قطعات خودرو 
را به خود اختصــاص داد و گروه مپنا 
به عنوان شرکت برتر گروه شرکت های 

پیمانکاری شناخته شد.

  آغاز احداث طرح نورد گرم شماره 
۲ فوالد مبارکه در ایام گرامیداشت 

دهه فجر انقالب اسالمی
محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه در حاشــیه 
بیست وچهارمین همایش شرکت های 
برتر ایران )IMI-۱۰۰( در گفت وگو با 
اقتصادآنالین گفت: اجرای طرح نورد 
گرم شــماره ۲ فوالد مبارکه در کنار 
سایر طرح های توســعه ای، زیربنایی 
و حمل ونقل این شرکت از دهه فجر 

امسال آغاز به کار می کند.
وی افزود: شــرکت فوالد مبارکه در 

بیست وچهارمین همایش شرکت های 
برتر ایــران )IMI-۱۰۰( ازنظر میزان 
و حجم فروش پس از شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملت 
قرار گرفت، اما باید به این نکته دقت 
کرد که شــرکت فوالد مبارکه ازنظر 

استراتژیکی برای کشور ممتاز است.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: برخی از شرکت ها 
در تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
و عرضه آن به بازار و همچنین ارزآوری 
برای کشور ازنظر رتبه بندی باالتر از 
شــرکت فوالد مبارکه قرار گرفتند، 
اما ماهیت استراتژیک بودن شرکت 
فوالد مبارکه در مدل تجارت به تجارت 
)B۲B( حائز اهمیت است. وی ادامه 
داد: بالغ بر ۳ هزار صنعت و شرکت در 
باالدست، خوراک فوالد مبارکه، از مواد 
اولیه گرفته تا تجهیزات، قطعات، مواد 
نســوز و انرژی را تأمین می کنند و از 
سوی دیگر، شرکت فوالد مبارکه نقش 
کلیدی و مهمی در صنایع پایین دستی 
دارد و همیــن موارد این شــرکت را 
به عنوان »صنعت مادر« در کشــور 
مطرح می کند. طیب نیا با بیان اینکه 
خودکفایی در صنایع خودروسازی و 
لوازم خانگی به تولیدات صنایع فوالدی 
و شرکت فوالد مبارکه وابسته است، 
اذعان داشــت: میزان اشــتغال زایی 
مستقیم و غیرمستقیم و درآمدزایی 

باال و وابستگی صنایع به محصوالت 
شرکت فوالد مبارکه به علت تخصیص 
امتیازات و مزایا به این شرکت نیست، 
بلکه موفقیت های این شرکت منوط 

به دانش مدیریت حاکم بر آن است.
وی تصریح کرد: دانش مدیریتی که 
در شــرکت فوالد مبارکه از گذشته 
تاکنون برقرار است، موجب رشد درآمد 
و سودآوری در این شرکت شده است و 
در سال های آتی هم با سرمایه گذاری 
در حوزه های زیرساختی و راهبردی 
شعار توسعه فوالد مبارکه به وسعت 

ایران با قوت بیشتری پیش می رود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با 
اشــاره به ســرمایه گذاری ۸ میلیارد 
دالری شــرکت فــوالد مبارکــه در 
پروژه های زیرساختی، ابراز داشت: این 
سرمایه گذاری عظیم به رشد سودآوری 
و پایداری تولید در بزرگ ترین واحد 
صنعتی کشــور می انجامد و شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان صنعتی پیشرو 
بخشی از ســرمایه گذاری را در مسیر 
تولید پایدار، صنعت ســبز و مسائل 
مرتبط با محیط زیســت قــرار داده، 
چراکه بر این باوریم که فوالد مبارکه 

پیشگام تحقق صنعت سبز است.
وی طرح های توســعه ای در شرکت 
فوالد مبارکه را در چند بخش تعریف 
کرد و گفــت: طرح های توســعه ای 
تعریف شده در شرکت فوالد مبارکه از 

ابعاد گوناگون قابل بررسی است؛ تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر یکی از 
طرح های توسعه ای کلیدی و راهبردی 
در شرکت فوالد مبارکه است تا کشور 
طی ۳ سال آینده از واردات ورق های 
فــوالدی بی نیــاز شــود و ورق های 
تولیدی داخل کشور در خدمت صنایع 
خودروســازی و لوازم خانگــی برای 
محصوالت باکیفیت تر قرار گیرد؛ در 
همین راستا، در دهه فجر طرح نورد 

گرم شماره ۲ آغاز به کار می کند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با 
اشــاره به ســرمایه گذاری در گروه 
فوالد مبارکه بیــان کرد: در دهه فجر 
شاهد سرمایه گذاری در شرکت های 
زیرمجموعــه فــوالد مبارکــه در 
اســتان های هرمزگان، چهارمحال و 
بختیاری و شهرستان کاشان خواهیم 
بود. وی در پایــان اضافه کرد: در دهه 
فجر، عالوه بر توســعه محصوالت در 
حوزه زیرســاختی اعم از آغاز به کار 
نیروگاه سیکل ترکیبی هزار مگاواتی، 
نیروگاه ۵۰۰ مگاواتــی تجدیدپذیر 
خورشــیدی و ۱۰۰ مگاواتی بادی، 
طرح هایــی در حــوزه حمل ونقل و 
زیرساختی هم آغاز به کار خواهد کرد 
که در زمان مناســب اعالم می شود. 
مبارکه موفق به کسب عنوان شرکت 
پیشرو در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی 

شد
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فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری عامل اصلی راه اندازی یک 
شرکت هرمی و ۵۰ عضو این شرکت با اقدام هوشمندانه مأموران پلیس 

امنیت عمومی اصفهان خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی 
استان اصفهان متوجه شدند زنی به صورت غیرمجاز اقدام به راه اندازی 
شرکت بازاریابی شبکه ای در شــهر اصفهان کرده است و در بررسی ها و 
استعالم های صورت گرفته دریافتند این شرکت فاقد هرگونه مجوز قانونی 

و فعالیت این شرکت به صورت هرمی بوده است.
وی با اشاره به پلمب و دستگیری ۵۰ نفر از اعضای این شرکت با حکم مقام 
قضائی، تصریح کرد: عامل اصلی راه اندازی شرکت هرمی مذکور دستگیر 
و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه هرگونه فعالیت هرمی جرم 
است و برابر قانون با افراد فعال در این حوزه برخورد می شود، اضافه کرد: 
عده ای در قالب شرکت های بازاریابی شبکه ای اقدام به فعالیت های هرمی 

می کنند و با فریب دادن افراد، به بهانه دریافت ســودهای کالن و پولدار 
شدن در کمترین مدت، سرمایه های اعضا را از آنها گرفته و زندگی شان را 
تباه می کنند. وی با توصیه به شهروندان در خصوص تبلیغات گمراه کننده 
این شرکت ها، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که در فعالیت های 
هرمی تنها سرشاخه ها و افراد اصلی شرکت سود می برند و زیرمجموعه ها 
سرمایه های خود را در مدت کمی از دست داده و ضرر و زیان های مالی 

زیادی متحمل می شوند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

دستگیری عامل اصلی 
و ۵۰ عضو یک شرکت 

هرمی در اصفهان

مدیــرکل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان از افتتاح 
۳۱ طرح در ۱۴ شهرســتان 
این اســتان به مناسبت دهه 

فجر امسال خبر داد.
محمد علی کاظمی در گفت 
و گو با ایرنا افزود: این طرح ها 
شامل اجرای بندهای سنگی 
و سیمانی، سازه های کنترل 
سیالب سنگی مالتی، سرریز 
باالدســت پخش ســیالب، 
نهالکاری مراقبت و آبیاری در 
اراضی بیابانی، توسعه جنگل 
با بــذر، غنی ســازی جنگل 
بابذر، ذخیــره نزوالت )فارو( 
همراه با بذرپاشی و بذرکاری 

و کپه کاری است.
وی اضافه کرد: طرح های فوق 
در شهرســتان های ِسمیرم، 
لِنجــان، خــور و بیابانــک، 
خوانسار، گلپایگان، اردستان، 
اصفهــان، آران و بیــدُگل، 
شاهین شــهر و ِمیمه، نایین، 
کاشــان، دهقان، شــهرضا و 

فریدونشهر اجرا می شود.

  اعتبار اجرای پروژه ها 
بالــغ بــر ۴۲.۷ میلیارد 

تومان
مدیــرکل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهــان اعتبار 
اجرای پروژه های مورد اشاره 
را بالغ بر ۴۲.۷ میلیارد تومان 
اعالم کــرد و ادامه داد: مدت 
زمان اجرای آنهــا از چهار تا 

۱۷ ماه بود.
کاظمی تصریح کرد: حفاظت 
هرچه بیشتر از منابع طبیعی، 
کاهــش خطرات ســیالب، 
بیابان زدایی، توسعه پوشش 
گیاهی، اشتغالزایی، کم شدن 
پدیده فرسایش خاک و بهبود 
وضعیت زیســت محیطی از 
جمله مهترین دالیل و اهداف 
اجــرای طرح هــا به شــمار 

می رود.

  تخصیص اعتبارات مورد 
نیاز اصلی ترین دغدغه این 

بخش
وی با تاکید بــر اینکه بهبود 
وضعیت زیســت محیطی و 
پیشرفت سایر صنایع نیازمند 
حفاظــت و توســعه منابع 
طبیعی است خاطرنشان کرد: 
بر همین اســاس تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز اصلی ترین 
دغدغه این بخش محســوب 

می شود.
      

به گــزارش ایرنــا، نگاهی به 
وضعیــت عرصه های طبیعی 
اصفهــان حاکی اســت که 
این خطه با ۲۴ شهرســتان، 
مســاحتی معــادل ۱۰.۷ 
میلیون هکتار دارد که بیش 
از ۹۰ درصــد از آن را معادل 
حــدود ۹.۸ میلیــون هکتار 
عرصه های منابــع طبیعی و 
ملــی و از این میــزان حدود 
۴۰۳ هزار هکتــار را جنگل 
معادل )۴ درصد(، ۶ میلیون 
هکتــار مرتع معــادل )۶۴ 
درصد( و ســه میلیون هکتار 
بیابان معادل )۳۲ درصد( در 

برگرفته است.
جنگل های اســتان اصفهان 
به طور عمده در ۲ شهرستان 
فریدون شهر با ۴۰ هزار هکتار 
و ســمیرم با ۲۵ هزار هکتار 

قرار دارند.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان مطرح کرد:

بهره برداری از ۳۱ 
طرح منابع طبیعی به 

مناسبت دهه فجر

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه اصفهان با ارائه نکاتی در خصوص 
ســهم تجدیدپذیرها در ســبد انرژی ایران و جهان گفت: بسیاری از 
کشورهای جهان به سمت اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر حرکت 
کرده اند و می توان استفاده از این نوع انرژی ها را راهی برای برون رفت از 

مخاطرات زیست محیطی دانست.
مهدی نیرومند در نشســت تخصصی »توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
در استان اصفهان؛ چالش ها و راهکارها« که به همت کنسرسیوم مراکز 
علمی- پژوهشی اســتان اصفهان در حوزه محیط زیست و با همکاری 
پژوهشکده انرژی دانشــگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: انرژی های 
تجدیدپذیر انرژی های پایدار و تمام نشدنی هستند که گرمایش زمین و 
انتشار گازهای گلخانه ای، آلودگی زیست محیطی و مصرف آب کمتری 

دارند.

  دالیل کافی برای رو آوردن به سمت استفاده از انرژی ها تجدید 
پذیررا داریم

وی افزود: در ایران با توجه به دارا بودن پتانســیل های خوب استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر، در وضعیتی هســتیم که دالیل کافی برای رو 

آوردن به سمت استفاده از این انرژی ها را داریم.
این استاد دانشگاه در توضیح پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر در ایران و 
جهان گفت: اکثر نقاط کشور به جز نوار باریکی در شمال ایران پتانسیل 
استفاده از انرژی خورشیدی را دارد و در مقایسه با بسیاری از کشورهای 

جهان، بسیار باالتر است.

  ایران پتانسیل ۴0 هزار مگاوات از تولید انرژی بادی دارد
نیرومند با اشاره به اطلس انرژی بادی ایران نیز گفت: این اطلس نشان 
می دهد در شرق کشور و بخش های از نقاط مرکزی توان استفاده از انرژی 
بادی بیشتر است. ایران پتانسیل ۴۰ هزار مگاوات از تولید انرژی بادی 

دارد.
به گفته وی، اطلس انرژی زمین گرمایی نیز نشان می دهد در قسمت های 
مختلف ایران و اصفهان این پتانسیل و توان استفاده از نیروگاه های برق آبی 
رودخانه ها در کشور نیز وجود دارد. استاد دانشگاه اصفهان در توضیح 
منابع زیست توده زباله شــهری برای تولید برق نیز گفت: در شهرهای 
بزرگ ایران این پتانسیل وجود دارد که در اصفهان متأسفانه در این حوزه 

کمی عقب هستیم.

  پتانسیل صرفه جویی برق در بخش صنعت در اصفهان زیاد 
است

نیرومند، پتانسیل صرفه جویی برق در بخش صنعت در اصفهان را زیاد 
دانست و افزود: دیاگرام انرژی ایران در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد ورودی 
انرژی ما نفت و گاز اســت و درصد کمی از انرژی تجدیدپذیر استفاده 

می کنیم.
وی با اشاره به وضعیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران، گفت: 
سهم انواع نیروگاه های تجدیدپذیر در آذرماه ۱۴۰۰، ۹۰۴.۰۷ مگاوات 
برق تجدیدپذیر اعالم شده است. در کل دنیا ۷۲ درصد برق تولیدی از 
منابع غیرتجددیپذیر است و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ به ۶۲۷ گیگاوات 

رشد ظرفیت انرژی خورشیدی رسیده ایم.
این استاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: در دنیا میزان استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر ابتدا از انرژی خورشیدی و سپس انرژی بادی است. مقرر 
شــده تا ســال ۲۰۵۰، ۸۶ درصد برق دنیا از انرژی های تجدید پذیر 

تأمین شود.
نیرومند با تأکید بر باال بودن پتانســیل ایران از ایــن نوع انرژی ها، به 
ســرمایه گذاری های هنگفت کشــورهای عربی در حوزه انرژی های 
خورشیدی اشــاره کرد و گفت: ایران باید به سمت استفاده از این نوع 

انرژی ها حرکت کند.
 وی به افزایش اشتغال در ای حوزه در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: ۱۲ 
میلیون نفر در دنیا در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اشتغال دارند که ۴۰ 
درصد آن در چین است. چین، امریکا، ژاپن و هند بیشترین اشتغال دارند.

  چرا انرژی های تجدیدپذیر الزم و ضروری است
علی اکبر عالم رجبی، اســتاد دانشکده مهندســی مکانیک دانشگاه 
صنعتی اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه فقط گرمایش موجب 
مصرف بیشتر انرژی نمی شود، اظهار کرد: سرمایش واحدهای مسکونی، 
تجاری و اداری نیز مشکل زا است. بخش عمده پیک بار تابستانی مربوط 
به سرمایش است. پیش بار همزمان شبکه برق در فصل گرم بیشتر از 

سرد است.

  کشورهای توسعه یافته به سمت انرژی های تجدیدپذیر حرکت 
کرده اند

این استاد دانشگاه، ادامه داد: کشورهای توسعه یافته به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر حرکت کرده اند، زیرا انرژی های غیرتجدیدپذیر، گران هستند 
و کمبود و یا نبود آنها وجود دارد، همچنین مشکالت زیست محیطی 
این نوع انرژی ها، تحریم و نوسانات قیمت سوخت های فسیلی از دیگر 
دالیلی هستند که کشورهای توسعه یافته را به سمت استفاده از منابع 

تجدیدپذیر سوق داده است.
عالم رجبی با بیان اینکه کشــور ما به ســمت اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر حرکت کرده، اما سیاســت ها کمرنگ بوده اســت، گفت: 
احداث نیروگاه های برق خورشیدی در اطراف شهرها، ایجاد نیروگاه های 
تجدیدپذیر با سرمایه عمومی، اســتفاده از زمین به عنوان انباره انرژی 
گرمایی و اســتفاده از آبخوان ها به عنوان انباره انرژی راهکارهایی برای 

استفاده بهتر از این نوع انرژی ها است.

گزارش

 یک استاد دانشگاه مطرح کرد؛

انرژی های تجدیدپذیر؛ راه برون رفت 
از مخاطرات زیست محیطی

اقتصاد استان

گروه کارشناسی رتبه بندی IMI-100 اعالم کرد:

فوالد مبارکه  شرکت  پیشرو در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان 
گفت: ۳۲ فرصت ســرمایه گذاری و زیرساختی اقامتی و ۴۰۰ 
جاذبه گردشگری اســتان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته در تهران به مردم و مسووالن معرفی 
شد. علیرضا ایزدی افزود: از جمله این فرصت های کالن سرمایه 
گذاری گردشگری اســتان اصفهان می توان به هتل های پنج 
ستاره، توســعه فرودگاه بین المللی اصفهان، طرح قطار سریع 
السیر اصفهان به تهران، تکمیل کنارگذر شرق اصفهان، مرکز 
همایش های بین المللی )سالن اجالس سران( اصفهان، توسعه 

قطار شهری اصفهان و بندر خشک اشاره کرد.
وی با اشــاره به اینکه حدود ۱۱۷ طرح گردشــگری در استان 
اصفهان توسط بخش خصوصی در حال اجراست، اظهار امیدواری 
کرد که با معرفی فرصت های ســرمایه گذاری در نمایشــگاه 
بین المللی تهران، زمینه مشــارکت و حضور بخش خصوصی 
بیش از پیش در این عرصه فراهم شود. وی همچنین با اشاره به 
معرفی حدود ۴۰۰ جاذبه گردشگری استان در غرفه اصفهان در 
نمایشگاه بین المللی تهران، افزود: اصفهان عالوه بر آثار تاریخی 
و میراث شــاخص و جهانی که دارد از جاذبه ها و ظرفیت های 
ناشناخته بسیاری مانند حیات اجتماعی و ساختارهای فرهنگی 
برخوردارست که در این نمایشگاه در کنار فرصت های سرمایه 
گذاری، معرفی می شود. وی با اشــاره به بازدید معاونان وزارت 

میراث فرهنگی از غرفــه اصفهان در نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری تهران، اظهار داشت: سفیران کشورهای مختلف و 
نمایندگان مجلس نیز از غرفه اصفهان بازدید بعمل آوردند. وی با 
تاکید بر اینکه یکی از بهترین و با کیفیت ترین غرفه های نمایشگاه 
بین المللی گردشگری متعلق به اصفهان است، افزود: در داخل 
غرفه اصفهان یک تور گردشگری در فضایی به وسعت حدود ۲۷۰ 
متر مربع برای آشنایی مردم و مسووالن با جاذبه های مختلف و 

فرصت های سرمایه گذاری اصفهان ایجاد شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان هدف اصلی از حضور در این نمایشــگاه را همگرایی و 
انســجام بین دولت و بخش خصوصی در صنعت گردشگری 
دانست و خاطرنشــان کرد: تعدادی ازشهرداری های اصفهان 
مانند نجف آباد، چادگان، اصغرآباد، باغبادران و زرین شهر نیز 
در این نمایشگاه حضور دارند.ایزدی با اشاره به حضور نمایندگان 
اتحادیه های دفاتر خدمات مســافرتی، واحدهــای اقامتی و 
بومگردی و سرمایه گذاران در غرفه اصفهان، ادامه داد: دستیابی 
به توســعه پایدار و بازاریابی برای بخش هــای فعال در زمینه 
گردشگری یکی دیگر از اهداف حضور در این نمایشگاه است زیرا 
با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و در صورتی  که شرایط ناشی 
از کرونا ایجاد محدودیت های جدید نکند، فرصت بسیار خوبی 
برای توسعه گردشگری بویژه جذب گردشگران خارجی در بهار 

آینده ایجاد می شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین ۳۲ غرفه 
صنایع دستی از استان اصفهان در نمایشگاه صنایع دستی نیز که 
همزمان با نمایشگاه گردشگری در حال برگزاری است با حضور 

هنرمندان و معرفی و ارائه ظرفیت های این بخش فعال است.
وی با اشاره به رونمایی از یکی از آثار فاخر صنایع دستی اصفهان 
در رشته معرق چرم در نمایشگاه بین المللی تهران، افزود: این 
اثر توسط استاد خوشنویس زاده خلق شده و از تعداد دیگری از 
آثارشاخص هنرمندان صنایع دستی اصفهان نیز در این رویداد 

رونمایی خواهد شد.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی وپنجمین 
نمایشگاه صنایع دستی تهران شنبه نهم بهمن در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد و تا ۱۲ بهمن 
دایر است. استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت به عنوان 
قطب گردشگری جهان و ایران، بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی 
شناسایی شده دارد که از میان آن ها افزون بر یک هزار و ۸۰۰ اثر 
ثبت ملی شدند. هفت اثر از آثار تاریخی اصفهان شامل میدان امام 
)نقش جهان(، کاخ چهل ستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و 
سه قنات به نام های وزوان، مزدآباد و مون به ثبت جهانی رسیده 
و کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است. اصفهان حدود 
۱۵۰ هتل، ۴۴۴ اقامتگاه برمگردی، ۷۰ هتل سنتی، ۱۵۰ خانه 

مسافر و ۲۳۰ مهمان پذیر دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان خبر داد:

معرفی ۳۲ فرصت سرمایه گذاری گردشگری در نمایشگاه بین المللی

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:

برند شهری اصفهان در حال ارتقا است



حسین محزونیه:   حال و 
روز بازاررمزارزها خوب نیست 
حتــی این روزها کــه »بیت« 
ساز تثبیت می زد. در این باره 
بد نیست بداندی که تحلیلگر 
آلمانــی اعتقاد دارد ســقوط 
ارزش رمز ارزها تا سطح فاجعه 

ادامه می یابد.
تحلیلگــر  »پیترهاســلر« 
برجســته آلمانــی پیش بینی 
کرده اســت رمزارزها به مرور 
تا ۹۰ درصــد از ارزش خود را 

از دســت خواهند داد، اما این 
روند نزول با افت و خیز و حتی 
گاه صعود مقطعی ممکن است 

همراه باشد.
وی تاکیــد دارد در هر صورت 
عاقبــت رمز ارزهــا فاجعه بار 

است.
هاســلر اعتقاد دارد: با تحلیل 
بنده تــا زمانی کــه بازیگران 
بزرگ و هکرهای نیمه دولتی 
جهــان بــا افــت و خیزهای 
امیدوارکننــده، عــده هرچه 

بیشتری از پینوکیوهای جهان 
را لخت و در سیرک قمارخانه 
جهانی، تبدیل به کوآال و دودوو 
نکنند، ایــن پیش بینی خطی 
و نزولی منفــی ۹۰ درصد »به 

سرعت« طی نمی شود.
این مشــار اقتصــادی عنوان 
داشــت: این نظر شــخصی و 
کمی متعارض من است و الزاماً 
۹۰ درصد هم جهنمی مالیمتر 
از منفی ۶۰ درصد نیســت. اما 
به هر حال این اخباری اســت 

که معتبرترین کارشناســان 
در مجالت آلمانــی با هدف و 
انگیزه های مالی پیچیده خود، 
درج می کننــد و بازارها تأثیر 
می پذیرند و من هــم به دلیل 
تهدیدی که علیه امنیت ملی 
کشورها و آرامش مالی ملت ها 
هســتند، عمیقاً بــه اعتماد و 
سرمایه گذاری در رمزارزها که 
همگی تــا فربه شــوند، اثبات 
شده است ناگهان »قابل هک« 

هستند، مخالفم.
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یک تحلیلگر آلمانی بازار رمزارز 
هشدار داد:

ادامه سقوط 
رمزارزها تا سطح 

فاجعه

اخبار اصفهان :    شــاخص کل 
بازار بورس اسه شنبه با ۶ هزار و ۶۸۱ 
واحد افزایش، در جایگاه یک میلیون و 

۳۰۱ هزار واحدی قرارگرفت.
در معامالت ایــن روز بیش از هفت 
میلیــارد و ۵۵۹ میلیــون ســهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ 
هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال داد و ســتد 
شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با ۲ هــزار و ۵۵۸ واحــد افزایش به 
۳۳۳ هزار و ۲۸۷ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با یک هــزار و ۶۰۵ 
واحد رشد به ۲۰۹ هزار و ۱۸۲ واحد 
رسید.شــاخص بازار اول، هفت هزار 
و ۵۰ واحد و شــاخص بــازار دوم، ۶ 
هزار و ۷۸۸ واحد افزایش داشــتند. 
عالوه بــر این در بین همــه نمادها، 
بانک ملت )وبملت( بــا ۷۴۰ واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با ۶۰۳ واحد، 
بانک تجارت )وتجارت( با ۴۶۴ واحد، 
توســعه معادن و فلزات )ومعادن( با 
۴۴۱ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با ۴۰۰ واحد، سایپا )خساپا( با 
۳۷۶ واحد و بانک پاسارگاد )وپاسار( 
با ۳۶۰ واحد تأثیر مثبت بر شاخص 
بورس داشــتند. در مقابل، پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا( با ۱۰۴ واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 
۱۰۰ واحد، نفت و گاز پتروشــیمی 
تأمین )تاپیکو( با ۸۱ واحد، گسترش 
نفت و گاز پارســیان )پارسان( با ۷۰ 
واحد و فوالد خوزستان )فخوز( با ۶۰ 
واحد تأثیر منفی بر شــاخص بورس 
همراه شدند. برپایه این گزارش، نماد 
ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، 
پاالیش نفت تهران )شتران(، پاالیش 
نفت بندرعباس )شبندر(، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا(، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( و گســترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگستر( در نمادهای 

پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هــم در معامالت امروز 
صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه سه میلیارد و ۴۶۸ 
هزار برگه سهم به ارزش هفت هزار و 
۲۲۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.در 
این روز شاخص فرابورس بیش از ۶۶ 
واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ 

هزار و ۶۸۲ واحد ثابت ماند.

 ورود دوباره شاخص بورس به کانال
 یک میلیون و ۳00 هزار واحد

ضربان ها و شوک ها 
احیاگر بود!

بورس

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان 
گفــت: قربانیان ناشــی از حوادث 
کار در این استان امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۱۷.۶ درصد 

افزایش داشته است.
منصور فیروزبخــت افزود: در ۹ ماه 
سال جاری ۱۰۰ نفر که همگی مرد 
بودند در استان اصفهان در حوادث 
کار جان خود را از دســت دادند که 
این میزان در ســال گذشته ۸۵ تن 

بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین آمار 
قربانیان ناشــی از حــوادث کار در 
۹ ماهه امســال با ۴۱ فوتی مربوط 
به اصابت جسم سخت بود تصریح 
کرد: ســقوط از بلندی با ۳۸ فوتی، 
ســوختگی، برق گرفتگی و کمبود 
اکسیژن به ترتیب بیشترین دالیل 

فوت حوادث کار است.
مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان 
ادامه داد: همچنیــن در این مدت 
۲ هزار نفر شــامل ۱۵۷ زن و هزار 
و ۸۴۳ مرد در هنــگام کار مصدوم 
شــدند که نسبت به ســال قبل ۸ 

درصد افزایش نشان می دهد.

    اصفهــان رتبه دوم حوادث 
گازگرفتگی در کشور را دارد

وی اظهارداشــت: در ۹ ماهــه 
امســال ۳۶ نفر شــامل هفت زن و 
۲۹ مرد به دلیل مســمومیت با گاز 
منوکســیدکربن در اصفهان جان 
خود را از دست دادند که این میزان 
در مدت مشابه سال گذشته ۲۹ نفر 

بوده است.
فیروزبخت با بیان اینکه بیشــترین 
آمار فوت با منوکســیدکربن با ۱۱ 
فوتی مربوط به آبان ماه است بیان 
کرد: مسمومیت با منوکسیدکربن 
در اصفهان نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۲۴.۱ درصد افزایش 
داشته و این استان بعد از تهران رتبه 
دوم گازگرفتگی در کشور را به خود 

اختصاص داده است.

    اســتخرهای کشــاورزی 
بیشترین قربانیان غرق شدگی 

را دارند
وی با تاکید بر اینکه فوت ناشــی از 
غرق شدگی در استان اصفهان ۴۰.۳ 
درصد کاهش داشته است گفت: در 
۹ ماه نخست امسال ۴۳ نفر شامل ۷ 
زن و ۳۶ مرد در آب های استان غرق 
شــدند و این میزان در مدت مشابه 
سال قبل ۷۲ مورد شامل ۱۶ زن و ۵۶ 

مرد بوده است.
مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان 
بیشترین آمار فوت ناشــی از غرق 
شــدگی را مربوط به شــهریور ماه 
دانست و یادآورشد: بیشترین تلفات 
غرق شــدگی با ۲۱ نفــر مربوط به 
استخرهای کشــاورزی و پس از آن 

رودخانه ها با ۹ مورد فوتی است.
وی افــزود: استخرشــنا، دریاچــه 
مصنوعــی و طبیعی، کانال، ســد، 
چاه، حوض و حوضچه ســایر منابع 
آبی عامل غرق شــدگی در اصفهان 

هستند.

    نزاع در اصفهان نســبت به 
سال گذشته ۴.۴ درصد افزایش 

داشت
فیروزبخت عنــوان کرد: در ۹ ماهه 
ســال جاری ۳۲ هــزار و ۴۹۹ نفر 
بــه دلیل صدمــات ناشــی از نزاع 
به ادارات پزشــکی قانونی اســتان 
اصفهان مراجعه کردند که این رقم 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

۴.۴ درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: از کل مراجعان نزاع 
به پزشــکی قانونی ۱۱ هزار و ۵۹۴ 
نفر زن و ۲۰ هــزار و ۹۰۵ نفر مرد 

بوده اند.
مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان 
تاکیدکرد: آمار صدمات ناشی از نزاع 
در ۹ ماهه امسال در زنان ۶.۹ درصد 
و در مردان ۳ درصد افزایش داشت.

وی گفت: در مدت مشابه سال قبل 
۳۱ هزار و ۱۴۰ نفر به دلیل نزاع به 
مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه 
کردند که ۱۰ هزار و ۸۴۶ نفر زن و 

۲۰ هزار و ۲۹۴ نفر مرد بودند.

    خودزنی توسط کارشناسان 
پزشکی قانونی قابل تشخیص و 

پیگیری قانونی است
فیروزبخت تصریــح کرد: در ۹ ماهه 
ســال جاری ۶۸۶ مــورد خودزنی 
شــامل ۴۷۰ مــرد و ۲۱۶ زن که با 
ادعای نزاع و بــا هدف دریافت دیه و 
خسارت انجام شــده بود، در ادارات 
پزشکی قانونی استان اصفهان کشف 

و به مراجع قضایی اعالم شد.
وی خاطرنشــان کــرد: همچــون 
تصادفات ساختگی، بسیاری از موارد 
خودزنی که با ادعای نزاع و درگیری 
انجام می شود، توسط کارشناسان با 
تجربه پزشکی قانونی قابل تشخیص 
اســت آنچنان که در ۹ ماهه امسال 
۶۸۶ مورد خودزنی در ادارات پزشکی 
قانونی استان اصفهان تشخیص و به 

مراجع قضایی معرفی شده اند.
مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان 
اشاره کرد: با توجه به اینکه در موارد 
خودزنی و تصادفات ساختگی هدف 
این افراد، عمدتاً دریافت دیه یا آرش 

و جبران خسارت آسیب های ادعایی 
اســت، به لحاظ اینکه در بسیاری از 
موارد کارشناســان پزشکی قانونی 
قادر به تشخیص خودزنی از دیگرزنی 
هستند، افرادی که اقدام به خودزنی 
می کنند در بیشــتر مــوارد نه تنها 
از آسیب رســاندن به خود سودی 
نمی برند بلکه با مشــکالت قانونی و 

قضایی نیز روبرو خواهند شد.
وی یــادآور شــد: آســیب هایی از 
این دســت ممکن اســت محصول 
خودزنــی )ایجــاد آســیب بدون 
هیچ گونــه درگیــری و حادثه( و یا 
محصول تلفیقــی از نزاع و خودزنی 
)افزایش صدمات متعاقب منازعه و 
درگیری( باشــد که در بیشتر موارد 
توسط کارشناســان پزشکی قانونی 
تشخیص و شناسایی شــده و برای 
طی مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی می شوند.
فیروزبخــت همچنین بیــان کرد: 
شناســایی ۳۲ تصادف ســاختگی 
شــامل ۲۳ مــرد و ۹ زن در ۹ ماهه 
امســال در ادارات پزشــکی قانونی 
اســتان اصفهان نشــان از دقت و 
صراحت در صدور نظرات پزشــکی 

قانونی می باشد.

    فوت ناشــی از برق گرفتگی 
در اصفهان ۲7.۶ درصد افزایش 

یافت
وی افزود: در نه ماهه سال جاری ۳۷ 
نفر به دلیل برق گرفتگی در استان 
جان خود را از دست دادند؛ این رقم 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
که آمار تلفات ۲۹ نفر شــامل ۴ زن 
و ۲۵ مرد بود، افزایش داشته است.

مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان 
اظهارداشت: در ۹ ماهه سال جاری از 
کل تلفات برق گرفتگی در استان ۳۴ 
نفر مرد و ۱ نفر زن بودند. که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد 

افزایش داشته است.

آمار قربانیان حوادث کار درگفت و گو مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

بیش از ۱۷ درصد افزایش یافت!
با وجود تحریم ها، تولید و صادرات نفت متوقف نشد؛

جهاد صنعت نفت در مقابله با جنگ 
اقتصادی علیه ایران

تولید و صادرات نفت ایران اگرچه به دلیل تحریم های گسترده علیه 
اقتصاد ایران در سال های اخیر با کاهش همراه شد، اما آن گونه که 
رهبر معظم انقالب اعالم کردند »ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل 
تالش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز و قطع منابع ارزی در 
واقع جهاد و از بزرگ ترین عبادت ها است.« تحریم های اقتصادی علیه 
ایران از بعد از پیروزی انقالب همواره وجود داشته و فشار این تحریم ها 

هر روز بیشتر شده است.
این فشار بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 
۹۷ به اوج رسید تا آنجا که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا 
هدف از اجرای این تحریم ها را به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
اعالم کرده بود. آرزویی که البته هیچ گاه محقق نشد و ایران اگرچه 
با کاهش تولید و صادرات نفت مواجه شد اما جریان فروش نفت با 
راهکارهای متنوع ادامه پیدا کرد. تا آنجا که رسانه های غربی بر ادامه 
صادرات نفت ایران تاکید کردند و گفتند شبح نفتکش های ایرانی در 

دریاها وجود دارد.
نکته دیگر این بود که پول نفتی که با این سختی به فروش می رسید 
نیز به آسانی در اختیار ایران قرار نمی گرفت، زیرا مبادالت بانکی نیز با 
ایران در صدر تحریم ها قرار داشت. موضوعی که در صحبت های رهبر 
معظم انقالب در دیدار با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور نیز 
بازتاب داشت.معظم له با اشــاره به اینکه دشمنِی دشمنان در مورد 
اقتصاد کشور از این واضح تر؟ تاکید کردند: دشمن از دو طرف وارد 
شد که تولید کشور را به زانو در بیاورد. یکی از جهت نفت و گاز بود که 
خب مهم ترین منبع ارزی کشور محسوب می شد؛ یکی هم از ناحیه 
مبادالت بود؛ یعنی چیزی عاید کشور از ناحیه نفت و گاز که منشأ مهم 
و منبع مهّم ارزی است، نشود؛ مبادالت با دنیا هم محدود بشود، مش 
»جواد اوجی« زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم 
به مجلس شورای اسالمی معرفی شد، یکی از مهمترین برنامه های 
خود را افزایش فروش و صادرات نفت ایران عنوان کرد که از مسیرهای 

مختلف مانند تهاتر با کاال یا سرمایه انجام خواهد شد.
وزیر نفت در همان زمان تاکید کرد که ایران خود را معطل توافق و رفع 
تحریم ها نمی کند و صادرات نفت خود را افزایش خواهد داد. موضوعی 
که حاال بعد از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت ســیزدهم مشخص 
شده که برای آن برنامه وجود داشــته و اوجی پس از آنکه به طبقه 
پانزدهم وزارت نفت رفت، افزایش صادرات نفت را در اولویت اصلی 
خود قرار داد.وی در مورد افزایش صادرات نفت ایران گفت: در دولت 
سیزدهم توفیقات خوبی در صادرات نفت و میعانات نفتی رقم خورد 
که با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی و خارجی صادرات 
رو به بهبود رفته است. وزیر نفت البته تاکید کرده که وزارت نفت خود 
را معطل تحریم ها نمی کند و تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت ها و 

روش های مختلف فروش، توفیقات بیشتری حاصل شود.
همین اقدامات باعث شد تا به فاصله ای کمتر از ۶ ماه که از عمر دولت 
سیزدهم می گذرد، حاال خبر از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت 
ایران به گوش برسد. آیت اهلل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران 
اعالم کرده که صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر 
نگران صادرات آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد 
افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور 
است. همچنین ایران اگرچه همچنان با تحریم های شدید آمریکا رو 
به رو است، اما توانسته رشد اقتصادی خود را از ۱.۸ درصد در ۶ ماهه 

نخست سال ۹۹ به ۳.۳ درصد در ۶ ماهه ابتدایی امسال برساند.

صادرات
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اقتصاد

قابل توجه شــهروندان گرامی آیا می دانید با 
مفقود شدن مدارک شناســایی خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir
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  اهدای 500 عدد کاله کاسکت به موتورسواران
 توسط بانک ملی ایران

 اخبار اصفهان :     بانک ملی ایران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، تعداد ۵۰۰ عدد کاله 
کاسکت استاندارد بین موتورسواران پایتخت توزیع کرد.این بانک با  هدف رواج فرهنگ استفاده 
از کاله ایمنی استاندارد توسط راکبان و سرنشین های موتورســیکلت، ۵۰۰ عدد کاله ایمنی 
استاندارد به موتورسواران قانونمداری که با وجود داشتن گواهینامه و بیمه نامه،فاقد کاله ایمن و 
مناسب بودند،اهدا کرد.این اقدام با همکاری پلیس راهور و با  حضور سرهنگ علی همه خانی معاون 
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ انجام شد.شایان ذکر است که آسیب های 
سر،بیشترین علت مرگ و میر موتورسیکلت سواران در حوادث و تصادفات رانندگی است،بنابراین 
نهادینه شدن فرهنگ استفاده ازکاله استاندارد می تواند ازمنجر شدن بسیاری از صدمات منجر 

به مرگ،جلوگیری کند.   

 کودکان روستای »نوشکله سیدرضی« با
 اینترنت ایرانسل آنالین شدند

 اخبار اصفهان :    با راه اندازی سایت ارتباطی اینترنت پرسرعت همراه ایرانسل، مجهز به 
تکنولوژی LTE-Pro در روستای »نوشکله سیدرضی« در استان کرمانشاه، ۳۱ خانوار و ۱۰۶ 
نفر اهالی این روستا برای اولین بار به خدمات اینترنت همراه دسترسی پیدا کردند.اواخر آبان 
۱۴۰۰، کودکان این روستا با ارسال درخواستی در قالب ویدیو از طریق رسانه های اجتماعی، 
نیازمندی خود به دسترسی به اینترنت پرسرعت همراه را اعالم کرده بودند که با اقدام فوری 
ایرانسل، در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰، سایت LTE-Pro در این روستا راه اندازی شد و مورد استقبال 
اهالی روستا قرار گرفت. اقدام های ایرانســل در پروژۀ توسعۀ ارتباطی روستایی کشور، تقدیر 
وزیر ارتباطات را در آیین رونمایی از دسترسی ۱۰۰۰ روستا به شبکۀ ملی اطالعات به همراه 

داشت.  

ایرانسل بانک آینده 
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گزارش مرکز آمار نشان می داد ۶۵ 
درصد مردم ایران از شــبکه های 
مجازی و پیام رسان ها استفاده و ۲۰ 
درصد آنها معادل ۱۱ میلیون نفر از 
طریق شبکه های مجازی کسب 
درآمد می کنند. یعنــی درآمد و 
اشتغال ۱۱ میلیون ایرانی وابسته به 
اینترنت و این شبکه هاست. آمارها و 
گزارش ها نشان می دهد اینستاگرام 
یکی از پرکاربردترین شبکه های 
اجتماعــی در ایران به حســاب 
می آید. مقایسه آمار منتشرشده 
از سوی مرکز پژوهشی بتا نشان 
می دهد از بهمن ســال گذشته 
تاکنون یک میلیون کاربر ایرانی 
به این اپلیکیشن اضافه شده و از ۴۷ 
میلیون به ۴۸ میلیون رسیده است. 
اما اهمیت این شبکه اجتماعی به 
همین جا ختم نمی شود و بررسی ها 
نشــان می دهند تعداد زیادی از 
صفحات موجود در این شــبکه، 
به فعالیت های تجاری اختصاص 
دارند و این صفحات تجاری عمدتاً 
متعلق به کسب وکارهای خانگی، 
بومی و غیررسمی هستند و فضای 
این بســتر اجتماعی به تدریج به 
ســمت یک بازارگاه بزرگ برای 
کســب وکارهای خرد و خانگی 
رفته به طوری که ارتــزاق تعداد 
زیادی از خانوارهــا حاال به وجود 
اینســتاگرام گره خورده اســت. 
درحقیقت اینســتاگرام و بعضی 
دیگر از شبکه های اجتماعی، سبب 
حذف هزینه هایی ماننــد اجاره 
مغازه یا فروشگاه، سرمایه گذاری 
کالن ابتــدای کار و حتی حذف 
هزینه سربار شده اند. بررسی های 
مرکز پژوهشی بتا نشان می دهد 
که در سال گذشــته بیش از یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار کســب و کار 
در اینســتاگرام فعالیت داشته اند 
که حداقل ۲۰۰ هزار کسب وکار 
بزرگ و متوسط را شامل می شده 
و ۵۰۰ هزار کســب وکار استانی و 
بومی که هر کدام از این صفحات، 
منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر 
بوده است. در این بین یک میلیون 
صفحه هم در اینســتاگرام وجود 

دارد که درآمد حداقلی دارند.
نکته مهم تر اینکه اینســتاگرام 
بــا ۸۳ درصد در صدر اســتفاده 
کســب وکارها قــرار دارد که این 
یعنی حدود ۹ میلیون نفر از طریق 
اینستاگرام در حال کسب درآمد 
هستند. آنچه مشخص است فضای 
پیش روی اینســتاگرام نه فقط 
به عنوان یک شبکه سرگرم کننده 
و تفریحی، بلکه به عنوان بستری 
برای انجــام فعالیت های تجاری 
مطرح اســت. از آنجا که مرجعی 
قانونی و رســمی برای مدیریت 
مبادالت انجام شده در اینستاگرام 
وجود نــدارد، میزان گردش مالی 
حاصل از مبادالت کاال و خدمات 
در این پلتفرم قابل محاسبه نیست. 
اصلی ترین حوزه کسب و کاری در 
اینستاگرام، پوشــاک و بعد از آن 
آرایشی و بهداشتی و در رتبه سوم 
مشاغل حوزه مشــاوره و خدمات 
و درچهارمین جایگاه لوازم منزل 
و کســب و کارهای مرتبط با آن و 
بعد ازآن مواد غذایی قراردارد. لوازم 
ساختمانی و دکورمنزل و زیورآالت 
در جایگاه بعــدی و همچنین در 
انتهای نمودار لوازم خودرو و کسب 
وکارهای مرتبط بــا گل و گیاه و 
حیوانات و درسه عنوان آخر کتاب، 
موبایل و لوازم الکترونیکی و دیگر 
کسب و کارها که به تنهایی سهم 

جدی نداشته اند، قرار دارد.

  
                                        بحث و حل تعارض ها به سبک اپل؛                                       

                                     یک گاز از معروف ترین سیب جهان

خودروسازان داخلی ازابتدای امسال تا پایان دی ماه موفق به تولید ۸۳۰ هزار و ۵۸۴ دستگاه خودرو شدند. آماری که در هم سنجی 
با پارسال رشد ۲ درصدی نشان می دهد. بیشترین میزان تولید خودروسازان در این مدت دربخش سواری بود. به طوری که با تولید 
۷۵۲ هزار و ۸۱۷ دستگاهی )رشــد ۱.۷ درصدی( بیش از ۹۰.۶ درصد تولید را به خود اختصاص داد. دراین مدت، خودروسازان 
۶۶ هزار و ۲۱۸ دستگاه وانت )افت سه درصدی(، ۹ هزار و ۲۰۰ دســتگاه کامیونت، کامیون و کشنده )رشد ۹۷ درصدی(، ۹۲۳ 
دستگاه ون )رشد ۲۹۲.۸ درصدی(، ۸۷۲ دستگاه مینی بوس و میدل باس )رشــد ۳۰.۵ درصدی( و ۵۵۴ دستگاه اتوبوس )افت 
۲۷.۶ درصدی( تولید کردند.۸۷ هزارو ۶۷۱ دستگاه از خودروهای تولید شــده مربوط به آمار دی ماه خودروسازان است که افت 
۴.۹ درصدی در مقایسه با دی ماه ۹۹ نشان می دهد. آبی پوشان جاده مخصوص در این مدت ۳۹۸ هزار و ۳۵ دستگاه سواری، ۴۸۲ 
دستگاه وانت، ۳۳۷ دستگاه ون، ۵۱۹ دســتگاه مینی بوس، میدل بأس واتوبوس و چهارهزار و ۲۲۲ دستگاه مامیونت، کامیون و 
کشنده تولید کردند. با این حال، عملکرد گروه صنعتی ســایپا به عنوان دومین خودروسازبزرگ کشوردراین مدت افزایشی بود. 

نارنجی پوشان جاد مخصوص دراین مدت با تولید ۳۵۷ هزار و ۳۰۱ دستگاه خودرو رشد ۳.۹ درصدی ثبت کردند.

مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

رشد ۲ درصدی تولید خودرو در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰

خبر روز
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 نفر از اینستاگرام 

در ایران

سباستین مارینومس، معاونی که گزارش های تیم نرم افزار دوربین در 
نهایت به او می رسید، تصمیم گرفت معرفی این قابلیت به بازار را یک سال 
دیگر به تعویق بیندازد تا مشکالتش برطرف شــود. هابل اعتراف کرده 

است که اتخاذ چنین تصمیمی از جانب او قطعاً برایش دشوار بوده است.
تیم های مهندســی اقدام به دعوت از مدیران ارشــد طراحی و بازاریابی 
کردند تا شاید به توافقی بر سر کیفیت عکس برداری پرتره برسند. شاید 
هم امید داشــتند که آنها بتوانند پیشــنهادهایی در این باره ارائه دهند. 
مدیران ارشــد بخش طراحی، یک سؤال زیبایی شــناختی دیگر مطرح 
کردند تا روی استاندارد مصنوعات-صفر در کیفیت عکاسی تاکید کنند: 
»چه چیز باعث می شــود یک پرتره زیبا داشته باشید؟« آن ها همچنین 
مجموعه ای از عکس های پرتره ای گرفته شــده توســط عکاسان بزرگ 
جهان را به همراه داشــتند. جواب آن بود که بهترین عکس های پرتره، 
در حاشیه های صورت فرد، تار می شــدند و بیشترین وضوح و درخشش 
به چشمان او داده می شد. با این نتیجه گیری، آن ها از تیم های الگوریتم 
خواســتند همین اثر را برای دوربین های آی فون هم پیاده سازی کنند. 
زمانی که آنها موفق به انجام این کار می شدند، می توانستند مطمئن باشند 

که به استانداردی مطلوب رسیده اند.
مشــکل دیگری که در این مســیر نمود یافت، امکان پیش نمایش یک 
عکس پرتره با پس زمینه محوشــده بود. تیم دوربین ایــن قابلیت را به 
نحوی طراحی کرده بود که کاربر فقط پس از عکس گرفتن بتواند آن را 
بررسی کند. با این حال، تیم طراحی رابط کاربری اعتقاد داشت می توان 
رضایت کاربر را باالتر برد. پیشنهاد آنها این بود که »پیش نمایشی زنده« 
در هنگام عکاسی به کاربر ارائه شود و او بتواند با دریافت راهنمایی هایی 
که می گیرد، پیش از گرفتن عکس اقدام به تغییر و تعدیل های الزم کند. 
یکی از اعضای تیم مهندســی به نام جانی مانزاری می گوید اعضای تیم 
کاربری یک فیلم الگو به ما نشان دادند و متوجه شدیم که منظورشان از 

بهبود تجربه کاربر چیست.
 اعضای تیم ســخت افزاری مطمئن نبودند از پس این خواسته برآیند اما 
ناتوانی بهانه خوبی برای افزایش رضایت کاربر و ارتقای تجربه او از عکاسی 
با آی فون نبود. پس از ماه ها تالش مهندســی، یک ذی نفع کلیدی، تیم 
مهندسی ویدئو )که مسوول نرم افزارهای سطح پایین و حسگرهای کنترل 
و عملیات دوربین بود( راهی برای حل مشــکل پیدا کرد و تالش ها به بار 
نشست. حالت پرتره تبدیل به قابلیتی کلیدی برای آی فون ۷ پالس شد 
که تیم بازاریابی هم دقیقاً روی همین قابلیــت مانور داد. همین قابلیت 
)به رغم افزایش بهای محصول( نشان داد که چرا کاربران اقدام به خرید 

این گوشی موبایل می کنند و از آن لذت می برند.
در این مثال، نشان داده شد که چگونه در شــرکتی مانند اپل بحث ها و 
اختالف نظرها حل می شوند. افراد بسیاری از تیم ها و تخصص های مختلف 
ممکن است بر سر یک موضوع به اختالف برســند، یکدیگر را رد کنند، 
از ایده های دیگران اســتقبال یا انتقاد کنند و با بهبود نظرات دیگران، به 

راهکاری کم نقص و نهایی برسند. 
اما رسیدن به این هدف، بیش از هر چیز، ذهنی روشنفکر و پذیرا در بین 
رهبران ســازمانی می طلبد. آن ها همچنین باید الهام بخش، مشــوق یا 
نقش اثرگذار بر سایر همکاران داشته باشند تا در نهایت شرکت بتواند به 
اهدافش دست یابد. درحالی که تاونسند مسوولیت کیفیت دوربین را بر 
عهده داشت، نیازمند همکاری ده ها تیم دیگر هم بود تا بتواند در نهایت 
به قابلیت پرتره و سایر کیفیت ها و استانداردهای مطلوب دوربین آی فون 
برسد. در این همکاری، به این موضوع توجه کنید که هر کدام از تیم های 
تخصصی، برنامه ها و تعهدات خود را هم داشــتند کــه باید عالوه بر کار 
کردن روی دوربین آی فون آنها را هم به پیش می بردند. به این صورت، در 
اپل شاهد پدیده ای هستیم که به عنوان »مسوولیت پذیری بدون داشتن 

کنترل« معروف است. 
شما مسوول نتیجه یک پروژه هستید و با این حال بر تمام تیم های همکار 
در آن پروژه کنترل ندارید. چنین فرآیندی می تواند منجر به نابسامانی 
یا نتایج فوق العاده شود. »نابسامانی خوب« زمانی اتفاق می افتد که تمام 
تیم های درگیر در یک پروژه با هدفی مشترک و دیدگاهی واحد نسبت به 
کیفیت و ارزش های سازمانی همکاری کنند )اتفاقی که در پروژه حالت 
پرتره افتاد(. »نابسامانی بد« زمانی اتفاق می افتد که تیم ها به برنامه های 
خود بهای بیشتری نسبت به اهداف مشــترک بدهند. کسانی که منجر 
به نابسامانی بد شوند، دســت کم از پست های مدیریتی شرکت اپل کنار 

گذاشته می شوند؛ حتی اگر به یکباره از شرکت اخراج نشوند.

شرکت هایی که در محیط های پر از تغییر و تالطم های دائمی فعالیت 
می کنند، با چالش های فراوانی در حوزه های مدیریت مواجه می شــوند. 
نمونه های چنین شرکت هایی را بسیار می توان در حوزه های دیجیتال، 
الکترونیک و پزشکی مشــاهده کرد. در چنین حوزه هایی هر روز شاهد 
ظهور محصول یا فناوری جدیدی هســتیم، کارکنانــی تحصیل کرده و 
بادانش در آنها فعالیــت می کنند و انتظارات و حتــی قوانین دولت هم 
ممکن است هر لحظه ثبات موجود را به چالش بکشد. در این شرایط، نه 
تنها رسیدن به نوآوری های الزم کار آسانی نیست، بلکه ممکن است بقای 
شرکت در مدتی کوتاه به خطر بیفتد. شرکت اپل یکی از نمونه های موفق 
بقا در چنین شرایطی بوده است )دست کم پس از بازگشت استیو جابز به 
آن در سال ۱۹۹۷ و بازسازی ساختاری شرکت(. در این مقاله به مروری بر 
ساختار سازمانی اپل و شیوه های مدیریتی آن، به ویژه شیوه حل تعارض ها 

و اختالف نظرها می پردازیم.
زمانی که استیو جابز به اپل بازگشت، اکثر شرکت های بزرگ آمریکایی 
محصوالت و حوزه های مختلف فعالیت شــان را از یکدیگر تفکیک کرده 
بودند و عماًل چند شرکت کوچک با مدیران کلی مجزا و صورت های سود 
و زیان جداگانه به فعالیت مشغول بودند. نمونه بارز چنین شرکتی جنرال 
موتورز بود که هر مدل خودروی آن در مجموعه جداگانه ای تولید می شد و 
حتی فروش و طراحی ها هم جدا از یکدیگر بودند. این شیوه فعالیت به رغم 
همه مزایا، باعث موازی کاری های فراوان می شود و حتی مدیران را از نگاه 
بلندمدت به حوزه های مهمی مانند تحقیق و توســعه )که در کوتاه مدت 

زیان ده هستند( بازمی دارد.
اســتیو جابز، اپل را وظیفه محور کرد و با تعییــن معاونانی متخصص و 
دانشمند در رأس بخش های مختلف، ســایر متخصصان آن حوزه را هم 
به همکاری با یکدیگر تشویق کرد. به عنوان مثال، طراحان از متخصصان 
نرم افزار و متخصصان سخت افزار یا بازاریابی تفکیک شدند و مدیر هر واحد 
هم متخصص ترین فرد بود. کنار گذاشتن صورت های سود و زیان فراوان 
باعث شد که نگاه کوتاه مدت از بین برود و به ویژه مدیران حوزه تحقیق و 

توسعه و نوآوری با خیال آسوده به طرح های جدید خود بپردازند.
از آنجا که دیگر خبری از صورت سود و زیان برای واحدی مانند تحقیق 
و توسعه نبود، ارزش پیشــنهادهای شهودی آنها براســاس اعتبارشان 
سنجیده می شد. به عنوان مثال، اگر آنها در گذشته توانسته بودند به خوبی 
آینده یک فناوری جدید را پیش بینی کنند، این بار ارزش بیشتری برای 
نظر آنها در نظر گرفته می شد. با این حال )و حتی با آنکه مدیران بخش ها 
از بین متخصصان و دانشــمندان تراز اول هر حوزه انتخاب می شود(، باز 
هم اختالف نظر و بحث هــای فراوانی به وجود می آید کــه به خوبی باید 

مدیریت شوند.
در ادامه به این موضوع می پردازیم که چگونه در شرکتی وظیفه محور و 
فعال در محیط متالطمی مانند اپل، بحث هــا و اختالف نظرها به نتیجه 

ختم می شوند.

  بحث های همکارانه
یکی از مشکالتی که در سازمان های نوآور و فعال در محیط های پرتالطم 
با آن مواجه می شویم، اختالف نظر کارشناسان و متخصصان است. شرکتی 
مانند اپل صدها تیم تخصصی دارد که ممکن است ده ها مورد از آنها الزم 
شود روی یک فناوری یا جزئیاتی از محصول جدید نظر بدهند. به عنوان 
مثال، لنز دوربین دوگانه با حالت عکس پرتره در آی فون ۷ پالس نیازمند 
همکاری دســت کم ۴۰ تیم تخصصی بود: طراحی ســیلیکون، نرم افزار 
دوربین، مهندسی قابلیت اتکا، سخت افزارهای حسگر حرکت، مهندسی 
ویدئو، جنبش محوری و حســگر دوربین تنها چند مورد از آنها هستند. 
چطور ممکن است اپل بتواند محصولی تولید و عرضه کند که نیازمند این 
سطح از همکاری است؟ پاسخ را باید در بحث همکارانه جست وجو کرد. 
از آنجا که هیچ فرد و عملیاتی به تنهایی مسوول یک محصول یا خدمت 

نیست، همکاری های بین بخشی ضروری هستند.
در بسیاری از مواقع، این بحث های گسترده و تصمیم گیری های چندجانبه 
به بن بســت می خورند. در این حالــت، مدیران یــک رده باالتر به لطف 
تخصص خود، نظر نهایی را می دهند. اما گاهی مشکل به این صورت هم 
حل نمی شود. کارکنان و مدیران در این سازمان تخصصی، عالوه بر آنکه 
باید بتوانند به همکاری های آینده خود ادامه دهند، باید به دنبال راهکاری 
بدون جهت گیری و جانبــداری بگردند. آن ها بایــد متوجه این موضوع 
باشــند که همه برای یک تیم بزرگ و اهدافی واحد تالش می کنند و در 
نهایت تمام تالششان را برای رسیدن به راهکارهایی مشترک و رسیدن به 

محصولی بی نقص و عالی به کار ببندند.
با تمام این مالحظات، حتی مدیران ارشد اپل هم به دلیل اندازه و گستره 
فعالیت این شــرکت، فقط می توانند برخی از بحث های بی نتیجه را حل 
کنند. وابستگی های افقی بین تیم های موازی این شرکت باعث می شود 
که وقوع تنش های احتمالی و کاهــش روابط همکاری به تمام پروژه ها و 

کل فعالیت های شرکت آسیب بزند.
هیچ کدام از این گفته ها به معنای آن نیست که کارکنان اپل نمی توانند 
نظرات خود را بیان کنند. از رهبران ســازمانی انتظار می رود دیدگاه ها و 
نگرش های روشنی نسبت به ابعاد مختلف کار داشته باشند و در تالطم ها 

مســتحکم و قابل اتکا بمانند. با این حال، آن ها هم باید تمایل داشته 
باشــند که در صورت مواجه شــدن با نظری متفاوت که شواهد نشان از 
برتری آن بدهد، سازشکاری پیشــه کنند. البته سازش و عقب نشینی از 
مواضع، آن هم برای یک مدیر ارشد همیشه به سادگی امکان پذیر نیست. 
اینکه یک رهبر سازمانی بتواند همزمان روحیه ای پارتیزانی و روشنفکر 
داشته باشد، از دو راه امکان پذیر می شود: نخست، درک عمیق از ارزش ها 
و منافع جمعی شرکت و از خودگذشــتگی برای تحقق آنها و دوم، تمایز 
قائل شدن بین درستی و دشواری یک راه حل. به عبارت دیگر، زمانی که 
رهبر سازمانی درک می کند که یک تصمیم به نفع شرکت و در راستای 
ارزش های آن است، باید بتواند تمام دشواری ها و تردیدهای شخصی خود 
را کنار بگذارد و آن را انتخاب کند. تصمیم درســت که انتخاب شود، به 

تدریج راه اجرایش هم پیدا خواهد شد.
توسعه حالت پرتره آی فون، نمونه ای از توجه شدید به جزئیات در سطح 
رهبری ســازمان، بحث های همکارانه بین تیم ها و قدرت هدف مشترک 
در شکل دهی و حل تعارضات است. در ســال ۲۰۰۹، پاول هابل ایده ای 
برای عکس برداری در حالت پرتره داشــت. او می خواســت این کار را با 
بوکه )اصطالحــی ژاپنی که به عنــوان محو کردن پس زمینه به شــیوه 
رضایت بخش است( انجام دهد. متخصصان عکاسی این ویژگی را باالترین 
کیفیت عکس برداری می دانند و تصویر سوژه عکاسی با بهترین جزئیات 
ثبت می شــود. در آن زمان، فقط دوربین های تک لنزی بازتابی پیشرفته 
می توانستند چنین تصاویری ثبت کنند. با این حال، هابل اعتقاد داشت که 
با طراحی لنزهای دوگانه و تکنیک های محاسباتی-عکاسی پیشرفته، اپل 
هم می تواند این قابلیت را به آی فون اضافه کند. این ایده با هدف مکتوب 
تیم عکاسی انطباق داشت: »مردم بیشتری به دفعات باالتری عکس های 

بهتری بگیرند«.
کار شروع شد اما همزمان در تالش برای عملی کردن این ایده، چالش های 
مختلفی ظهور کردنــد. تالش های نخســت توانســتند تصاویر پرتره 
شــگفت انگیزی ثبت کنند. با این حال، در برخی از موارد شکست هایی 
وجود داشــت و امکان ثبت نتیجه مطلــوب وجود نداشــت. الگوریتم 
طراحی شده نمی توانست همواره در تشــخیص سوژه مرکزی )به عنوان 
مثال، چهره فرد( موفق عمــل کند و آن را از پس زمینه متمایز ســازد. 
به عنوان مثال، اگر سوژه عکاســی آن طرف یک توری سیمی می ایستاد، 
الگوریتم نمی توانست وضوح تصویر توری سیمی کنار صورت را با وضوح 
تصویر همان توری ســیمی در جلوی صورت فرد، یکســان سازد. توری 

سیمی در حاشیه های عکس، به اندازه مناظر پس زمینه محو می شدند.
ممکن است بگویید »چه کســی به توری ســیمی اهمیت می دهد. به 
ندرت چنین عکســی گرفته خواهد شــد.« اما برای تیم طراحی همین 
مســاله هم مهم بود. مهندســان از چنین حاالت نادری به عنوان موارد 

سرمایه گذاری برای حل مشکالت آنها گوشه ای نام می برند و گاهی 
با این حال، نادیده گرفتن این هم صرفه اقتصادی ندارد. 
به معنای نادیده گرفتن مشکل )هر چند کوچک( 

به دنبــال صفر کردن شعار تیم مهندسی بود که 
نامطلوب و ناخواسته »مصنوعات« یــا »هر تغییر 

داده هــای  در 
فتــی  یا ر د
به وســیله 
تکنیک هــا 

و/ یا فناوری های 
دخیل«  دیجیتال 

بودند.
مایــرا هاگرتی، 

معــاون بخش 
حســگر 

نرم افزاری 
و 

طراحی های 
اولیه محصول 

کــه نظــارت بــر 
تیم های میان افزار )ترکیبی از 

نرم افزار و سخت افزار هستند( )firmware( و الگوریتم را بر عهده داشت، به 
یاد می آورد که موارد گوشه ای منجر به »بحث های سخت فراوانی« شدند. 
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