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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

تخلفات در فوالد مبارکه محصول سیاست زدگی است

10 Ways to Move More in Everyday Life
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آیت اله ناصری به دیار باقی شتافت؛

 نصف جهان داغدار استاد اخالق

مدیرعامـل سـازمان فـاوا شـهرداری اصفهـان 
از عقـد تفاهـم نامـه همـکاری بین شـهرداری 
اصفهـان و دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان بـا 
موضوع توسـعه و بهره برداری از سـرای فناوری 

اطاعـات و هوشمندسـازی خبـر داد.
سـید حمیدرضـا ابطحـی بـا اعـام ایـن خبـر 
گفـت: تفاهـم نامـه همـکاری بیـن شـهرداری 
اصفهـان و دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان بـا 

موضوع توسـعه و بهره برداری از سـرای فناوری 
اطاعات و هوشمندسـازی روز 23 تیرماه سـال 
جاری منعقـد و بـه امضـای شـهردار اصفهان و 
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان اصفهـان 

رسـید.
او تصریـح کرد: هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامه 
افزایـش تعامـل بیـن شـهرداری و دانشـگاه از 
طریـق راه انـدازی و بهـره بـرداری مشـترک از 

سـرای فناوری اطاعـات و هوشمندسـازی 
جهـت شناسـایی و عارضه یابـی مشـکات 
موجــود مدیریت شهری و ایجاد ساز و کار الزم 
بـرای ارائـه پیشـنهادات و راه حل هـای ممکـن 
جهـت رفـع مشـکات و همچنین تـاش برای 
بهره وری بیشـتر و حل مسـئله بـا کمک بخش 
خصوصـی در راسـتای مدیریـت بهتـر، کاهش 
هزینه های اداره شـهر و افزایـش کیفیت زندگی 

شـهروندان اسـت.
ابطحـی خبـر داد: به منظـور اجرای ایـن تفاهم 
نامه جلسـه ای با حضـور نمایندگان شـهرداری 
و دانشـگاه برگزار و مقرر شـد شـهرداری برخی 
از نیازهـای خـود را بـا مدیـران سـرای فناوری 
اطاعـات و هوشمندسـازی در میـان گذاشـته 
و با برگـزاری رویدادهایی، شـرایط حل مسـائل 
شهری توسـط شـرکت های دانش بنیان، فناور 

و نوپـا فراهم شـود.
او ادامه داد: همچنین در این جلسـه تاکید شـد 
سـرای فناوری اطاعات و هوشمندسـازی باید 
بـه عنـوان درگاهی بـرای اتصـال شـرکت های 
نـوآور و دانـش بنیـان بـا شـهرداری عمـل کند 
و سـاز و کار اجرایی ایـن ارتباط توسـط مدیران 

سـرا پیش بینـی و اجرایی شـود. 

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری از سرای فناوری اطالعات و هوشمندسازی
در قالب تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از ارائه 
گزارش عملکرد 4 ماهه سازمان پایانه ها به رئیس شورای اسامی شهر 

اصفهان خبر داد.
ابوالفضل توکلی با اعام این خبر گفت: در دیداری که با رئیس شورای 
اسامی شهر اصفهان داشتیم، گزارش کاملی از فعالیت های سازمان پایانه ها 

طی 4 ماهه گذشته ارائه شد.
 او افزود: در این دیدار از طرح توسعه پایانه های جنوب غرب اندیشه گزارشی 
ارائه و مطرح شد که پیگیری ها درخصوص تملک و موارد حقوقی و تسطیح 

فاز اول با مشارکت شهرداری منطقه ۱3 شهرداری انجام شده است.
توکلی ادامه داد: همچنین درباره طرح پایانه شمال شرق که 3۱ هزار 
مترمربع از آن در تملک منطقه ۱4 است و اخیراً در شورای برنامه ریزی 
شهرسازی و سیاستگذاری طرح گ های عمرانی و کمیسیون بررسی و 

تصویب طرح ها مصوب شده، گزارشی ارائه شد.
او خبر داد: طرح پارک سوار فاز دوم پایانه کاوه و توجه به طرح پیشنهادی 
ایستگاه پایانی قطار سریع السیر تهران به اصفهان و لزوم استقرار پایانه و 
مراحل پیشرفت پروژه های هوشمندسازی در پایانه کاوه از دیگر موضوعاتی 

بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
توکلی بررسی طرح های راه اندازی استراحتگاه و مجموعه ورزشی برای 

رانندگان، بازسازی رستوران صفه، نوسازی سیستم صوتی و روشنایی 
سالن های پایانه کاوه و نوسازی آسفالت قسمت های مختلف پایانه ها در 

مشارکت با مناطق را از دیگر طرح های مورد بررسی در این دیدار دانست.
به گفته او، تاش برای کاهش حامل های انرژی و تغییر تعرفه انشعابات از 
تجاری به صنعتی و گردشگری، مشارکت با سازمان حمل و نقل و بار جهت 
بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز و موتورسیکلت پایانه 
جی )برای اولین باردر کشور( و مشارکت جهت راه اندازی پایانه ترکیبی جی 
برای سفرهای درون شهری و برون شهری ویژه خط اتوبوس های تندرو شرق 

به غرب در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامـل سـازمان پایانه های مسـافربری شـهرداری اصفهـان گفت: در 
دیدار بـا رئیس شـورای شـهر همچنیـن موضوعات مرمـت معابـر و پیاده 
روها، زیباسـازی، نگهـداری فضای سـبز، پرداخـت سـنوات و معوقات ۱۰ 
نفر از بازنشستگان سـازمان و اسـتقرار معاونت فرهنگی در سازمان را مورد 

بررسـی قـرار دادیم.
او افـزود: تخصیـص اعتبـار و توجـه بـه اهـداف اصلـی سـازمان در جهت 
مرمت، بهسـازی، نگهـداری و آماده سـازی زیرسـاخت ها و حفـظ جایگاه 
پایانه های شـهر اصفهان به عنوان الگوی برجسـته و شـاخص در کشـور از 

مطالبات مـا از جمله شـورای اسـامی شـهر اصفهـان بود.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان:

اقدامات و برنامه های سازمان پایانه ها در دیدار با رئیس شورای شهر بررسی شد
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مریم یادگاری  در راسـتای توسـعه جهـان بینی و 
حکمت اسـامی برای تحقق اهداف شـهر اسـامی 
در کانشـهر اصفهـان، تفاهم نامـه ای بیـن معاونت 
شهرسـازی و معمـاری شـهرداری اصفهـان و سـتاد 
راهبـری معمـاری و شهرسـازی حوزه هـای علمیـه 

کشـور امضاء شـد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از امضای 
تفاهم نامه با ستاد راهبری معماری و شهرسازی 
حوزه های علمیه کشور خبر داد و گفت: این تفاهم نامه 
با محوریت دبیرخانه شهر اسامی معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان و با رویکرد همکاری های 
علمی، پژوهشی و اجرایی در کنار تبادل تجربیات موفق 
منطبق بر الگوی ایرانی اسامی، همچنین پیشرفت 
اهداف گام دوم انقاب یعنی شهر ایرانی اسامی طیب، 
تنظیم و منعقد شد که امیدواریم هر دو طرف این تفاهم 

نامه بتوانیم در توسعه مبانی و رویکردهای شهر اسامی 
تأثیرگذار باشیم.

وحیـد مهدویـان طراحـی و مطالعـات پروژه هـای 
شهرسـازی و معماری را یکی از مهمترین زمینه های 
اجرایـی ایـن تفاهم نامـه دانسـت و گفـت: مـا برای 
ایـن کـه بتوانیـم در بافـت شـهر اصفهـان کـه یک 
شـهر تاریخـی و مذهبـی اسـت شـاهد بـروز و ظهور 
شهرسـازی و معماری اسامی باشـیم بدون شک به 
مطالعات گسـترده و تخصصـی برای طراحـی در این 
زمینه نیـاز داریـم که بـه همین منظـور بر آن شـدیم 
تـا بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود در دبیرخانـه 
شـهر اسـامی شـهرداری اصفهـان و دیگـر نهادها 
و تشـکل های فعـال در ایـن زمینـه از جملـه سـتاد 
راهبـری معمـاری و شهرسـازی حوزه هـای علمیـه 
کشـور مذاکـره و همـکاری متمرکز داشـته باشـیم.

مهدویان برگزاری همایش ها، دوره های تخصصی، 
کارگاه های آموزشی، تدوین و چاپ کتاب در حوزه 
شهر اسامی را از دیگر اهداف این تفاهم نامه اعام 
کرد و گفت: شهر اسامی باید منطبق بر جهان بینی 
و حکمت های پنهان و آشکار دین مبین اسام باشد و 
از شاخصه های مهم شهر اسامی می توان به مسجد 
محوری، محله مقیاسی و خانواده بنیادی اشاره کرد که 
امیدواریم با گفتمان سازی های تخصصی در این بخش 
بتوانیم در دو بُعد کالبدی و فضایی یعنی شهرسازی، 
معماری و سبک زندگی، مسیر نیاکان خود را جهت 

اعتای فرهنگ غنی ایرانی اسامی ادامه دهیم.
این تفاهم نامه در جلسـه ای با حضور اعضای شورای 
اسامی شـهر اصفهان و معاون شهرسازی و معماری 
شـهردار اصفهـان در سـالن جلسـات مهمانسـرای 

شـهرداری اصفهان امضاء شـد.

تفاهم نامه ای بین شهرداری اصفهان و ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه های علمیه کشور برای تحقق اهداف شهر اسالمی امضا شد؛

شهر اسالمی نیازمند جهان بینی و حکمت اسالمی

گزارش

الـف ( هیـچ تردیـدی وجـود نـدارد کـه  
گردشـگری امروزه یکی از پویاترین بخش های 
اقتصـادی اسـت کـه در بخـش عمـده ای از 
کشـورها نقش موثـری در ارتقا تولیـد ناخالص 
داخلی، اشـتغال آفرینـی و توزیـع درآمـد دارد و 
قطعًا جای شـکی نیسـت که ایـران بـا توجه به 
تنوع اقلیمی، فرهنگ ریشه دار و تاریخ پرافتخار 
خـود از ظرفیت هـای بالقـوه بـی نظیـری برای 

توسـعه گردشـگری برخـوردار اسـت.

ب ( در جهـان در حال تحـول امروز، هـر زمان 
گروهـی از فعالیت هـای اقتصـادی اجتماعـی 
طـرف توجـه بیشـتر واقـع می شـوند و منافع و 
اهمیـت یـا محدودیت هـا و موانـع پیـش روی 
آن هـا مـورد بحـث و بررسـی قـرار می گیرنـد. 
صنعـت گردشـگری بـه عنـوان یـک صنعـت 
اشـتغال زا تأثیـر فراوانـی در ابعـاد سیاسـی، 
اقتصـادی و اجتماعی کشـورها خواهد داشـت، 
چرا که بـه دنبـال ایجاد اشـتغال، سـرمایه های 

اقتصادی به حرکت افتـاده و تقاضا بـرای ایجاد 
سـفر شـکل خواهد گرفـت. در این راسـتا آنچه 
مهـم بـه نظـر می رسـد، امنیـت گردشـگران 
اسـت. اصواًل تـا امنیـت برقرار نباشـد، سـفری 
شـکل نخواهـد گرفـت. در واقـع هـر گاه در 
سـطح جامعـه جهانـی بسـتر مناسـب امنیـت 
بـر قـرار باشـد، افـراد سـفر کـرده و بـه دنبـال 
آن فعالیت هـای مربـوط بـه گردشـگری رونق 

بنـد. می یا

دکتر زهره رجبی
سرمقالـــه
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فرصتی که در اختیار شهرهای گردشگرپذیر همچون اصفهان است؛

توریسم، شفاف ترین اقتصاد و دیپلماسی مند ترین رفتار سیاسی
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کمیسیون اقتصادی؛

 طرح اصالح قانون بازاراوراق بهادار
بررسی شد

خواندنی و مفصل درباره هزینه های احتمالی مسافرت به کشورهمسایه وحضوردرجام جهانی 2022؛

سفر به قطر
چند؟

مدیربهره برداری ونگهداری ازتأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان خبرداد:

کاهش 69 درصدی میزان پُرشدگی سدهای 
استان اصفهان
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رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد:

 بسته شدن پنجره جمعیتی ایران
7 سال دیگر

چهره روز

 درخواست مدیرکل امورمالیاتی استان
ازجامعه پزشکی و فعاالن اقتصادی:

با درخواست وجه نقد برای مردم 
ایجاد مشکل نکنید 
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مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه از ۸۶۰۰ 
ماشین لوکس در اصفهان به صورت سیستمی مالیات اخذ شده 
که در جریان وصول است، گفت: از جامعه پزشکی و بقیه فعاالن 

اقتصادی می خواهیم که با درخواست وجه نقد ...

منبع: ایمنا



در شـــهر
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان گفت: شرایط توسعه اقتصادی 
اصفهان مبتنی بر صنعت است که با 
همفکری و هماهنگی بین بخشی و مطابق 

با آمایش سرزمینی می توان پیش برد.
امیر رضا نقش در آئین تودیع و معارفه 
مدیران کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان، اظهار داشت: اصفهان دریایی از 
فرصت ها، ظرفیت ها و توانمندی ها است و 
به همین میزان با چالش ها و مسائل بسیاری 

رو به رو است.
وی با اشاره به وجود بیش از ۱۰ هزار واحد 
صنعتی در استان اصفهان، گفت: بعد از 
انفکاک البرز از استان تهران اکنون استان 
اصفهان با بیشترین واحد صنعتی در مقام 
نخست قرار دارد و در صنعت این استان ۳۰۰ 

هزار نفر اشتغال دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان خاطرنشان کرد: به دلیل تراکم 
استقرار این صنایع در گذشته و مسئله 
آلودگی هوای اصفهان، شاید از یک دیدگاه 
پارادوکس باشد که هم به دنبال اشتغال و 
مسائل رفع موانع تولید باشیم و هم از سوی 
دیگر حداکثر حفاظت را از منابع محیط 

زیست داشته باشیم.
نقـش ادامـه داد: بـا وجـود این بـه عنوان 
یـک مسـئول در اسـتان اصفهـان آن را 
تناقـض نمی دانـم و فکـر می کنـم اگـر 
هم افزایـی، همـکاری و هماهنگـی بیـن 
ببخشـی در اسـتان اتفـاق افتـد، می توان 
با همفکـری و هم دلـی شـرایط را فراهم 
کـرد کـه از یـک سـو توسـعه اقتصـادی 
اسـتان که مبتنی بر صنعت است و بخش 
خدماتی و کشـاورزی سـهم کمتری دارد، 
فراهم شـود و از سـوی دیگر افق استان را 
مطابـق آمایـش سـرزمینی اسـتان پیش 
ببریم که این مهـم به طور جـدی در حال 

پیگیری اسـت.
وی با بیان اینکه این هم افزایی بین 
دستگاه های اجرایی استان اکنون وجود 
دارد، افزود: مدیران صنعتی انتظارات زیادی 
از من دارند و از سوی دیگر باید هماهنگی 
زیادی با محیط زیست داشته باشیم تا 

رضایتمندی اتفاق افتد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان خاطرنشان کرد: در ۹ ماه گذشته، 
هر جایی که باید در برابر توسعه صنایع در 
شعاع ۵۰ کیلومتر ایستادگی می کردیم، 
ایستادیم و جایی که باید تسهیلگری 
می کردیم، تالش شد تا با همکاری محیط 

زیست مشکل مرتفع شود.
نقش با اشاره به اینکه محیط زیست امکانات 
و تجهیزات شایسته و مناسبی ندارد، ابراز 
داشت: اگر دستگاه ها دست به دست هم 
ندهند قطعاً نمی توان کاری را پیش برد؛ امید 
است با همت و تالش دکتر الهیجان زاده 
مسیرهای همکاری ادامه یابد و شاهد توزیع 
امکانات و رفع مشکالت باشیم و اتفاقات 

خوبی رقم بخورد.

افق توسعه اقتصادی 
استان درمسیر سرزمینی 

دردستورکار

معاون اقتصادی استاندار اصفهان 
مطرح کرد:

سرپرسـت اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اصفهـان گفـت: تـالش در 
عرصه هـای فرهنگـی و هنـری در مـدت 
یکسـال فعالیـت دولـت سـیزدهم موجب 
رضایت مـردم و حرکـت در مسـیر اهداف 
واالی نظام جمهوری اسـالمی شده است.

علـی تمنایـی افـزود: ایـن اسـتان از زمان 
شـروع بکار دولت سـیزدهم تاکنـون مهد 
برگـزاری فعالیت هـای عظیـم فرهنگی و 

هنـری بوده اسـت.
وی اظهـار داشـت: ازجمله ایـن فعالیت ها 
به برگـزاری چهار برنامه شـاخص شـامل 
کنگـره بین المللـی نهج البالغه، جشـنواره 
نشـریات مکتـوب و الکترونیـک بـا عنوان 
"رسـانه مطالبـه گـر، اثـر گره گشـا"، 
برگـزاری نمایشـگاه کتـاب در ۲ سـطح 
اسـتانی و ملـی و برگـزاری همایـش ملی 
حکیـم نظامـی گنجـوی می تـوان اشـاره 

کـرد.
سرپرسـت اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
اصفهـان مهـد فرهنـگ و تمـدن ایـران 
اسـالمی در سـال های گذشـته نام گرفتـه 
اسـت، گفت: در یک سـال اخیـر برگزاری 

کنگره هایـی هماننـد کنگـره بین المللـی 
نهج البالغـه در اسـتان شـکل گرفـت.

ــی  ــره بین الملل ــن کنگ ــه وی ای ــه گفت ب
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــد وزی ــه تأکی ــا ب بن
ــیار  ــای بس ــر توانمندی ه ــا ب ــالمی بن اس
ــگ،  ــای فرهن ــتان در زمینه ه ــاالی اس ب
هنــر و دیــن و باهــدف بهره گیــری از 
ظرفیت هــای ایــن رویــداد بــرای 
فیلم ســازی بــا رویکــرد دینــی و محتــوای 
فرمایشــان امیرالمؤمنیــن )ع( برگزار شــد.

تمنایـی افـزود: در ایـن کنگـره بین المللی 
بیـش از ۲۳۰ مقاله و ۳۷ وبی نار و نشسـت 
تخصصـی در هفـت کمسـیون توسـط 
اندیشـمندان داخلـی و خارجـی ارائه شـد.

• برگـزاری جشـنواره نشـریات 
مکتـوب و الکترونیـک بـا عنـوان 
رسـانه مطالبـه گـر، اثر گره گشـا

سرپرسـت اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اصفهـان همچنیـن برگـزاری 
دوازدهمین جشنواره دوسـاالنه مطبوعات 
و نشـریات الکترونیـک اسـتان اصفهان را 
یکی دیگـر از اقدامـات شـاخص فرهنگی 
در یک سال گذشـته برشـمرد و گفت: این 
رویداد در دولت سـیزدهم به عنـوان حامی 

اصلـی مطالبـه گـری به حـق رسـانه های 
داخلـی برگزار شـد.

وی افـزود: در ایـن رویـداد فرهنگـی ۵۷۲ 
اثـر در قالب هـای خبـر، گـزارش مکتـوب 
و تصویـری، تیتـر، عکـس، صفحه آرایـی، 
مصاحبه، طنز مکتـوب و کاریکاتور، مقاله، 
یادداشـت، کلیـپ و اینفوگرافیک شـرکت 
داده شـد و در پایان اثـرات برگزیده معرفی 

و تقدیر شـدند.

• برگـزاری نمایشـگاه مجـازی 
کتـاب در ۲ سـطح اسـتانی و ملی

تمنایـی همچنیـن برگـزاری نمایشـگاه 
مجازی کتـاب در ۲ سـطح اسـتانی و ملی 
را از دیگـر برنامه هـای فرهنگی اسـتان در 
مـدت یـک سـال گذشـته عنـوان کـرد و 
گفـت: در سـال ۱۴۰۰ بـرای نخسـتین بار 
دو نمایشـگاه غیرحضوری کتاب در استان 

اصفهـان برگزاری شـد.
وی اظهـار داشـت: ایـن رخـداد مهـم 
فرهنگـی بـا حضـور ۸۵۰ ناشـر کشـوری 
درصـدی   ۷۰ بالغ بـر  اسـتقبال  بـا  و 
شـرکت کنندگان، بیـش از یـک میلیـارد 
تومان فروش داشـت و عملکرد درخشـانی 

از خـود برجـا گذاشـت.

• برگـزاری همایـش ملـی حکیم 
نظامـی گنجـوی

سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــالمی اصفه اس
میــراث ادب فارســی طــی ســالیان در 
قالــب آثــار گران ســنگی از شــاعران 
بــزرگ برجای مانــده اســت گفــت: ۲۲ 
اســفندماه ســال گذشــته هم زمــان بــا روز 
ــم نظامــی گنجــوی همایــش  ــی حکی مل
ــزار  ــی برگ ــاعر نام ــن ش ــت ای بزرگداش

ــد. ش
وی ادامـه داد: در ایـن همایـش بیـش از 
۸۳ ویژه برنامـه بزرگداشـت ایـن شـاعر 
برجسـته با همکاری ادب دوسـتان در اکثر 
شهرسـتان های اسـتان برگـزار شـد که در 

کشـور نمونـه بـود.
تمنایـی در پایـان با اشـاره بـه توجـه ویژه 
دولـت بـه مقولـه فرهنـگ و هنـر گفـت: 
اولویـت مهـم در ایـن اداره کل پرداختـن 
بـه توانمندی هـا و ظرفیت هـای بـاالی 
هنرمنـدان ایـن حـوزه و ارتقـای جایـگاه 

فرهنـگ و هنـر اسـتان اسـت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

تالش دولت سیزدهم رضایت مردم در راستای اهداف نظام

ج ( احیای برجـام و رفع تحریم هـا و همزمانـی با فروکش کـردن بیماری 
کرونـا در سـطح جهانـی، گردشـگری ایـران را در موقعیت ممتـازی قرار 
می دهـد تا ایـن صنعـت بـا احیـای بـازار بین المللی خـود، فرصتـی برای 

بازنگـری سیاسـت ها و برنامه ریزی هـای داخلـی را هـم بدسـت آورد.
با گذشـت ۵۰ ماه از خـروج یک جانبـه آمریـکا از برجام در ۱۸ اردیبهشـت 
۹۷ )۹ مـی ۲۰۱۸(، هم اینک در فضـای بین الملل امیدهایـی برای احیای 
مجدد برجـام شـکل گرفته اسـت. از آنجـا که گردشـگری جـزء صنایعی 
اسـت که تقریبـاً بالفاصله تحـت تأثیر اثـرات احیـای برجام قـرار خواهد 
گرفـت، لـذا نحـوه مواجهه بـا ایـن رویـداد در حـوزه گردشـگری نیازمند 

تدبیر بیشـتری اسـت.
مهم تریـن هـدف تحریـم آمریکایی هـا ایـن بـود تـا کشـورمان را از یک 
الگـوی توسـعه، به عبرتـی بـرای کشـورهای مسـتقل تبدیل سـازند؛ اما 
پیچیدگـی تجـارت جهانی و اتخـاذ برخـی سیاسـت های اثرگـذار داخلی 
و همچنیـن اثـرات جنـگ اوکرایـن صحنـه بـازی آمریکایی هـا را به نفع 

کشـورمان تغییر داده اسـت.
اگـر آن گونـه کـه از فهـوای رسـانه های مسـتقل برمی آیـد توافـق 
قریب الوقـوع برجـام تحقق یابـد، آنگاه شـرایط برای صنعت گردشـگری 
حداقـل در حـوزه پولـی و بانکی گردشـگری بـه ویـژه در اتصال سیسـتم 
بانکی به شـبکه سـوییفت و گشـایش اعتبارات بین المللی )ال سـی( برای 
طرح های زیرسـاختی گردشـگری و امکان اسـتفاده از منابـع مالی بلوکه 
آزاد شـده و هدایـت بخشـی از آنها به سـوی سـاخت و تجهیز تاسیسـات 

گردشـگری وفـق مـراد خواهـد بود.
همچنین ایجاد زیرساخت الکترونیکی برای استفاده گردشگران از کارت های 
اعتباری بین المللی و شبکه های جهانی رزرواسیون، برقراری پوشش کامل 
بیمه های بین المللی و رفع مشکالت خرید، ورود و صدور کاال و خدمات 
وابسته به گردشگری مانند صنایع دستی در حوزه پولی و بانکی گردشگری از 

دیگر نتایج اثربخش و قابل پیش بینی این توافق است.
البتـه احیای برجـام در حـوزه بازرگانی گردشـگری هـم بی تأثیـر نخواهد 
بود، هدایت شـرکت های خارجی برای همـکاری در صـدور کاال، خدمات 
و سـرمایه به ایران، کاهش هزینه و عوارض و مالیـات در تأمین تجهیزات 
مورد نیـاز واحدهـای گردشـگری و خریـد وسـائط حمل ونقل مناسـب از 
جملـه هواپیماهـا و ورود آنها به بـازار خدمات گردشـگری هـم از مواردی 

اسـت که باید از احیـای برجام انتظار داشـت.
بی تردیـد پـس از احیای برجـام اسـتفاده از خطـوط اعتبـاری کمک های 
فنی و اعتباری برای بخش گردشـگری نسـبت به ۵۰ ماه گذشـته تسهیل 
می شـود و قطعاً برای جذب سـرمایه گذاران خارجی که بـازار خاورمیانه ای 
آنهـا در سـال های اخیر بشـدت لطمه دیـده اسـت، مشـوق هایی تعیین و 
در نظـر گرفته می شـود. ایـن در حالی اسـت کـه شـرکت های بین المللی 
بزرگ و برندهای مشـهور جهت حضـور در بازار گردشـگری ایران ترغیب 
و از سـرمایه گذاران ُخـرد ایرانـی در برابـر سـرمایه گذاری های بـزرگ 
خارجـی بایـد حمایت شـود اگـر شـاخص شـرکت های بین المللـی برای 
ورود به بازار تاسیسـات گردشـگری ایران بایـد بازبینـی و گواهینامه های 

اسـتاندارد اعطا شـود.
اما احیای برجام در حوزه گسـترش بـازار و بازاریابی گردشـگری تحوالتی 
را ایجـاد خواهـد کـرد، بـه طـور مثـال گردشـگری های تخصـص مانند 
گردشـگری سـالمت توسـعه می یابد و تجهیزات مورد نیاز آن بـه راحتی 
تأمین خواهد شـد. از طرفی بـا کاهش ایران هراسـی و رخ نمـودن تصویر 
جدیـد از ایـران بازارهـای سـنتی ایـران در اروپـا احیا می شـود، عـالوه بر 
سـهولت ورود هرچه بیشـتر ایرانیان مقیم خـارج از کشـور، از نظر مقررات 
ورودی و تشـریفات گمرکـی و فرودگاهـی ورود گردشـگران خارجـی به 

کشـور تسـهیل می شود.
همزمانـی رفـع تحریم هـا بـا فروکـش کـردن بیمـاری کرونـا در سـطح 
جهانی به طور مضاعفی صنعت گردشـگری ایـران را در موقعیت ممتازی 
قـرار می دهـد تا ایـن صنعـت بـا احیـای بـازار بین المللـی خـود، فرصتی 
برای بازنگـری سیاسـت ها و برنامه ریزی هـای داخلی را نیز بدسـت آورد. 
مهم ترین اقدامـات متصـور در این حوزه بازسـازی تصویر ایران و ترسـیم 

چهـره واقعی از کشـورمان خواهـد بود.
دکترای جغرافیای شهری

...ادامه سرمقاله از صفحه 1

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهان گفت: ۷ سـال دیگـر پنجره 
جمعیتی ایران بسـته خواهد شد و اگر 
در ایـن فاصلـه زیرسـاخت های الزم 
بـرای تشـویق مردم بـه فرزنـدآوری 
صورت نگیـرد، دیگر ایـران جمعیت 

جـوان نخواهد داشـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنا، شـاهین 
شیرانی در مراسـم آیین افتتاح و بهره 
بـرداری از سـاختمان جدیـد مرکـز 
خدمات جامع سالمت شهر کوهپایه، 
اظهـار داشـت: یکـی از مؤلفه هـای 

امنیـت، جمعیت اسـت
رییس دانشـگاه افزود: بـرای پایداری 
و نگهداشـتن جمعیت و تشویق مردم 
بـه فرزنـدآوری بایـد سـالمت مردم 
را تأمیـن کـرد کـه یکـی از راه هـای 
تأمین سـالمتی در هر نقطـه، احداث 
بیمارسـتان اسـت که در این راسـتا از 
وزیـر کشـور مطالبـه کردیم کـه اگر 
درمناطـق محـروم اقدام به تأسـیس 
بیمارسـتان نشـود و مـردم از نظـر 
سـالمتی احسـاس امنیت نکننـد، به 
نقاط دیگر مهاجرت کـرده و در نتیجه 
خالی شـدن هـر منطقه محلـی امن 

برای فعالیت افراد شـرور خواهد شـد.
وی با اظهـار اینکه بایـد ردیف بودجه 
ویـژه ای بـرای سـاخت بیمارسـتان 
تخصیـص یابـد، گفـت: سـاخت 
بیمارسـتان در شـهر ورزنـه امنیـت 
خوبـی را بـرای سـاکنان آن منطقـه 
ایجـاد خواهـد کـرد، اگـر چـه امروز 
سـاخت بیمارسـتان در شهرسـتان 
خـور و بیابانـک ضـرورت دارد، زیـرا 
کـه فاصله خـور تـا اصفهان بیـش از 

اصفهـان تـا تهـران اسـت.
• 75 درصد سـالمت به دیگر 
دسـتگاه ها )غیـر از وزارت 

بهداشـت( بـر می گـردد
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهـان افزایـش ۲۵ سـال بـه عمر 
متوسط ایرانیان را بزرگترین دستاورد 
انقالب عنـوان کرد و افزود: سـالمت 
یک حوزه تعامالت بین بخشی است 
کـه تنهـا ۲۵ درصـد کار بـه دسـت 
وزارت بهداشـت اسـت و ۷۵ درصـد 
بـه دیگـر دسـتگاه ها بـر می گـردد و 
اگـر کارخانـه ای دودزا شـود منجر به 
افزایـش جمعیت سـرطانی می شـود 
و همینطـور نـا ایمنـی جاده هـا و 

خودروهـا منجـر بـه افزایـش تعـداد 
بیمارستان ها و افراد ناسـالم می شود.

وی بـه نقـش تاثیرگـذار خیـران در 
حـوزه سـالمت و بهداشـت اشـاره 
کـرد و افـزود: شـاهد حضـور پررنگ 
و همـکاری نزدیـک آنهـا بـا حـوزه 
بهداشـت و درمـان و حتـی حـوزه 

پژوهـش هسـتیم.
شـیرانی ادامه داد: دولـت کنونی یک 
دولت مردمی اسـت کـه از جنس آنها 
اسـت و باید از ترویج نا امیـدی دوری 
کنیـم و بـا همـکاری یکدیگر بـه داد 

اصفهان برسـیم.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس 
شـورای اسـالمی نیـز در این جلسـه 
از تأمیـن چنـد زمیـن بـرای حـوزه 
بهداشـت و درمـان در سـفر ریاسـت 
جمهـوری بـه اصفهـان خبـر داد و 
افـزود: بهداشـت یـک مقوله پیشـرو 
اسـت و در سیاسـت های ابالغـی 
رهبر معظم انقالب تقویت بهداشـت 

همـواره مـورد توجـه بـوده اسـت
مؤثـر  نقـش  بـه  شـیخی  زهـرا 
اصفهانی هـا در تمامـی عملیات هـا 
از جملـه محرم، فتـح المبیـن و واقعه 

۲۵ آبان و ۳۷۰ شـهید خاصه اصفهان 
و قبل و بعـد از جنـگ تحمیلی نقش 
بـی بدیلـی داشـتند بـه طـوری کـه 
در فرمایشـات بنیانگـذار انقـالب و 
مقام معظـم رهبری همـواره به نقش 
اثـر گذار مـردم اصفهـان تاکید شـده 

اسـت.
وی با اشـاره بـه اینکه بایـد همچون 
بیمارسـتان شـهر ورزنه، بیمارستانی 
نیـز در شـهر کوهپایه سـاخته شـود، 
ادامـه داد: با پیگیری رییس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی اصفهـان موفـق بـه 
بازگشـایی بخش زایشـگاه کوهپایه 

شـدیم.
شـیخی بـا بیـان اینکـه در حـوزه 
بهداشـت و درمان حمایت همه جانبه 
ای خواهنـد داشـت و تمام تـالش را 
بـرای ارتقاء حـوزه بهداشـت و درمان 
در شهرسـتان های دور افتاده اسـتان 
اصفهـان از جملـه خـور، کوهپایـه، 
ورزنـه انجـام خواهـد داد، گفـت: بـا 
تبدیـل ایـن مناطـق بـه شهرسـتان 
قطعـًا از امکانـات بهتـری حـوزه 
بهداشـت و درمـان برخـوردار خواهد 

شـد.

فرمانـدار شهرسـتان کوهپایـه نیز به 
حمایت همـه جانبـه خیـران در همه 
زمینه هـا بویـژه بهداشـت و درمـان 
اشـاره کـرد و افـزود: از زمـان رییس 
پزشـکی  دانشـگاه علـوم  جدیـد 
اصفهـان شـاهد اقدامـات خوبـی 
بـرای زایشـگاه بیمارسـتان کوهپایه 
شـدیم و به همـت و حرکـت جهادی 
دانشـگاه، شـاهد رفع دغدغـه ذهنی 

مـردم شـدیم.
اصغـر هدایـت دلیـل، ترویـج دولت 
رجایی را خدمـت صادقانـه و مردمی 
عنـوان کرد و افـزود: دولت سـیزدهم 
باید با پیـروی از دولت شـهید رجایی، 

در ارتبـاط نزدیـک با مردم باشـد.
وی با اشـاره بـه اینکه ۲۷ هـزار نفر از 
شهرسـتان کوهپایـه تحت پوشـش 
بیمـه تأمیـن اجتماعـی هسـتند، 
گفـت: ایـن شهرسـتان ۸۰ کیلومتـر 
با نزدیکترین بیمارسـتان فاصله دارد 
علی رغـم اینکـه یک شـهر صنعتی 
اسـت و بـا حـوادث متعـددی مواجه 
اسـت ما خواسـتار طب اورژانـس )یا 
پزشـکی اورژانـس( در ایـن منطقـه 

هسـتیم.

بسته شدن پنجره جمعیتی ایران، ۷ سال دیگر
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد:
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 اخبـار اصفهان آیت اهلل شـیخ محمـد علـی ناصری اسـتاد اخـالق و مدرس 
حوزه علمیـه اصفهان بـه دیار باقی شـتافت. آیـت اله ناصـری از علما و اسـتادان 
اخالق ماه گذشـته به دلیل بیمـاری در بخـش مراقبت های ویـژه )ICU( در یکی 
از مراکز آموزشـی و درمانی دانشـگاه علوم پزشکی اصفهان بسـتری شده بود که 

سـاعتی پیش دار فانـی را وداع گفت.
ایشان با نام کامل آیت اله محّمد علی ناصری دولت آبادی سال ۱۳۰۹ هجری شمسی 
در شهر دولت آباد برخوار در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. پدر او حّجت االسالم و 

المسلمین حاج شیخ محّمد باقر ناصری و در شمار عالمان فرهیخته آن دوران بود.
حوزه علمیه حضرت ولی عصر )عج(، حوزه علمیه صاحب الزمان )عج(، حوزه علمیه 
نرجس خاتون )س(، مرکز دیجیتال حضرت، ولی عصر در دولت آباد و موسسه 

تحقیقات نجوم اسالمی از جمله مراکز دینی زیر نظر این استاده حوزه بود.
وی عالوه بر تالش های علمی و دینـی و هدایت و راهنمایی مـردم طالب و اهل 
علم در کارهـای خیر نیز مشـارکت جدی داشـت و از جمله این اقدامـات می توان 
به تالش بـرای ایجـاد مرکز درمانـی حضرت ولیعصـر، بخش دیالیز بیمارسـتان 

گلدیس شـاهین شـهر، بخش دیالیز بیمارسـتان محمد میمـه و اورژانس شـبانه 
روزی دولـت آباد اشـاره کرد.

آب حیـات )مجموعـه سـخنرانی درباره امـام عصـر(، در امتـداد نـور )مجموعـه 
سـخنرانی درباره آیـات تأویل شـده به حضـرت، ولی عصـر و آخرالزمان(، رسـم 
بندگـی )فرازهایـی از خطبـه بلنـد حضـرت امیرالمؤمنیـن در مـورد حـاالت و 
خصوصیات اخالقـی متقین( و سـخن دوسـت از تتالیفـات و آثـار به جا مانـده از 

آیـت الـه ناصری اسـت.

 نصف جهان 
داغدار استاد 
اخالق

آیت اله ناصری به دیار باقی 
شتافت؛

خبر
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یکی از اساتید حوزه اصفهان شناسی با اشاره به اهمیت مرمت 
و احیای »َمدَرس ابن سینا« به عنوان یکی از مهم ترین 
دغدغه های میراث دوستان، گفت: این َمدرس می تواند به 
مکانی فرهنگی برای ارائه آثار شیخ الرئیس ابوعلی سینا و 

معرفی این شخصیت برجسته تبدیل شود.
اواخر خردادماه بود که عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و هیئت همراهش در جریان 
بیست و پنجمین سفر استانی رئیس جمهور به اصفهان 
آمد و در اتاق بازرگانی این استان حاضر شد. آن روز همه 

نمایندگان و مسئوالن و صاحب نظران اصفهان بر جریان دائمی 
زاینده رود از سراب تا پایاب تأکید کردند، اما این، تنها خواسته 
اصفهان شناسان حاضر در آن جلسه نبود. محمدحسین ریاحی، 
نویسنده، پژوهشگر و اصفهان شناس، یکی از سخنرانان آن 
روز بود که بر ضرورت تأمین اعتبار برای مرمت بناهای تاریخی 
استان به ویژه »َمدَرس ابن سینا« تأکید کرد و در حضور عزت اهلل 
ضرغامی، رسیدگی به این بنای تاریخی را به عنوان یکی از 

دغدغه های میراث دوستان اصفهان خواستار شد.
این نویسنده و اصفهان شناس در زادروز شیخ الرئیس 

ابوعلی سینا که روز پزشک نامیده شده است، به ایسنا گفت: 
شیخ الرئیس از اواخر قرن پنجم هجری قمری، مدت ۱۵ سال 
در اصفهان اقامت داشت و در این مدت از نزدیکان حاکم 
معروف اصفهان یعنی »عالءالدوله کاکویه« یا »عالءالدوله 
دیلمی« بود؛ بنابراین با توجه به جایگاه و مقام شامخ ابن سینا 
ازنظر اجتماعی، علمی و سیاسی، او در جوار حاکم و یا فضاهای 
مهم شهر به تدریس و تعلیم و آموزش می پرداخت به طوری که 
بسیاری از مباحث قابل توجه علمی که شیخ الرئیس تصنیف و یا 
تألیف کرده است در زمان حضور او در اصفهان انجام شده است.

یک اصفهان شناس مطرح کرد:

َمدَرس ابن سینا احیا شود
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شهرستان

Isfahan News

صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
نائین،  شهرستان  گردشگری  و  دستی 
گفت: قلعه محمدیه نائین که در زمان 
و  دفاعی  دژی  شده  ساخته  ساسانیان 
و  راهزنان  حمالت  برابر  در  مستحکم 
بیگانگان بوده است. محمود مدنیان در 
محمدیه  قلعه  درباره  ایسنا  با  گفت وگو 
نائین، اظهار کرد: قلعه محمدیه که در 
محله محمدیه نائین قرار گرفته به عنوان 
محسوب  دفاعی  و  نامنظم  قلعه  یک 
می شود که روی یک بلندی قرار گرفته 
سد  قدیم  در  دفاعی  قلعه های  است. 
و  بیگانگان  برابر حمله  در  مستحکمی 
راهزنان محسوب می شدند و به همین 
دلیل این نوع از قلعه ها را روی بلندی 

احداث می کردند. 
روستاهای  و  نائین  در شهر  افزود:  وی 
اطراف آن معمواًل یک قلعه یا برج دفاعی 
وجود دارد که در گذشته در برابر حمالت 
راهزنان مورد استفاده قرار می گرفتند و 
قلعه محمدیه این کاربرد مهم را داشته به 
طوری که هنگام حمالت راهزنان مردم 
شهر به داخل آن پناه می بردند و برای 
هر یک از خانواده ها یک اتاق در داخل 
قلعه وجود داشته که آذوقه کافی از قبل 
رئیس  است.  پیش بینی می شده  آن  در 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره 
گردشگری شهرستان نائین، گفت: خارج 
آن  کیلومتری  در چند  و  نائین  از شهر 
برج های دیدبانی وجود داشته که هنگام 
برج ها  این  نگهبانان  دشمن،  حمالت 
با دود حمله بیگانگان را به مردم شهر 
خبر می دادند تا مردم فرصت پناه گرفتن 
در داخل قلعه محمدیه را داشته باشند. 
راه مخفی  قلعه ها یک  این  در  معمواًل 
متصل به قنات وجود داشته تا مردم در 
مدت زمان محاصره دشمن از آب کافی 

بهره مند باشند.
مدنیان تصریح کرد: تاریخ ساخت قلعه 
چند برجی محمدیه به دوره ساسانیان و 
۱۵۰۰ سال قبل بر می گردد و در ارتفاع 
کافی برای تسلط بر دشمن ساخته شده 
است. مصالح به کار رفته در ساخت این 
قلعه، خشت و چینه است و مساحت این 
بنای تاریخی بیش از هزار مترمربع است. 
وی با بیان اینکه قلعه محمدیه به ثبت 
ملی رسیده است، افزود: مرمت این قلعه 
در سال های گذشته به شکل جزئی انجام 
شده و مشکل اصلی این قلعه نداشتن 
صاحب و مالک مشخص است که در 
تالش هستیم با کمک اداره ثبت اسناد، 
میراث  اداره  اختیار  تحت  قلعه  مالکیِت 
فرهنگی درآید که در این صورت بهتر 
مرمت  برای  دولتی  اعتبارات  می توانیم 
سرمایه گذاران  حمایت  و  جذب  قلعه 
بخش خصوصی را نیز برای مرمت آن 
جلب کنیم. با توجه به موقعیت خوب این 
قلعه که در بافت قدیمی محله محمدیه 
متولی،  داشتن  صورت  در  گرفته  قرار 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری روی 

قلعه محمدیه تشویق خواهند شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان نائین:

»قلعه محمدیه« نائین؛ 
میراِث جاودانه ۱۵۰۰ ساله

گفت و گو
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اینفوگرافیک

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی طرح اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.

مهدی طغیانی کمیسیون اقتصادی مجلس را تشریح کرد و گفت: در ابتدای 
جلسه امروز نشست مشترکی با رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی و معاونان وی به منظور بررسی گزارش عملکرد این سازمان برگزار 
شد که در جریان این بررسی اتفاقات اخیر رخ داده در سازمان و مسائلی 
همچون تعیین تکلیف بسیاری از آنچه که در انبارها رسوب کرده بود مطرح 
و واکاوی شد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 

همچنین رئیس و معاونان این سازمان درخواست اصالح قانون را داشتند و در 
این خصوص الیحه ای آماده شده لذا کمیسیون جهت بررسی الیحه اعالم 
آمادگی کرد، ضمن آنکه در برخی از موارد همچون رسوب خودروها دچار 
مشکل هستند چراکه این موضوع بالتکلیف است، درواقع اینکه امحاء یا 

فروخته شود تعیین تکلیف نشده و صراحت قانون در آن وجود ندارد.
وی اظهار کرد: موضوع دیگر جلسه امروز بررسی طرح اصالح قانون بازار 
ایران بود که اختالف میان کمیته بورس  اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
کمیسیون، مرکز پژوهش ها، مرکز تحقیقات اسالمی و بازار سرمایه در 3 

موضوع شورای فقهی بورس، تناسب جرم و مجازات در بازار سرمایه و بحث 
کانون سرمایه داران خرد بررسی شد اما هنوز به جمع بندی نرسیده اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه همچنان 
اصالح قانون بازار سرمایه در کمیسیون جریان دارد و هنوز جمع بندی نهایی 
نشده است، افزود: موضوع آخر جلسه بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان 
برای تحقیق و تفحص از صادرات تولیدات شرکت سیمان کردستان بود 
که هلدینگ سیمان غدیر توضیحات خود را ارائه داد اما همچنان نماینده 

درخواست کننده تحقیق و تفحص از توضیحات قانع نشده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
درباره کمیسیون اقتصادی؛

طرح اصالح قانون 
بازاراوراق بهادار 
بررسی شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل از 
پایان دومین دوره مسابقات والیبال بانوان منطقه فرهنگی 

کاشان در نوش آباد خبر داد.
این دوره  اظهار کرد:  ایسنا،  با  ابوذر فردنژاد در گفت وگو 
از مسابقات یادواره شهیده زهرا دهقانی با حضور ۱۰ تیم 
منتخب و ۱۲۰ بانوی ورزشکار در سالن سردار شهید راحمی 

نوش آباد از روز عید قربان آغاز شده بود.
نایب  با قهرمانی تیم هالل منیر و  افزود: مسابقات  وی 
قهرمانی تیم سورنا هر دو از آران و بیدگل پایان یافت و 

تیم بانوان نوش آباد به مقام سوم رسید. همچنین بانوان 
تیم نجوم محمدآباد کویرات جام اخالق را به دست آوردند.

پژوهش های  گفت:  نیز  نوش آباد  ورزش  شورای  رئیس 
علمی، ورزش بانوان را فرصتی برای حفظ سالمت جامعه 
می داند و گرایش بانوان به ورزش بیشتر شده است، اما 
برنامه ریزی  نیازمند  آنان،  فراگیر شدن ورزش در زندگی 
اجرایی است. سید مسعود علوی  و حمایت دستگاه های 
اظهار کرد: گرایش روز افزون بانوان به رشته های مختلف 
ورزشی، گرفتار مشکالتی نظیر نبود فضای مناسب و کمبود 

تجهیرات ورزشی در شهرهای کوچک و روستاها است.
وی افزود: امیدواریم که برنامه ریزی مسئوالن به گونه ای 
باشد که فضا برای ورزش بانوان در شهرهای کوچک و 
روستاها بیش از پیش فراهم شده و بسترهای الزم برای 
تحقق این امر مهم را فراهم کنند، زیرا در کالم رهبر فرزانه 
انقالب، دعوت به ورزش، به عنوان امر به معروف مورد تاکید 

قرار گرفته است.
ایجاد  و  ورزش  فرهنگ  ترویج  کرد:  تصریح  علوی 
دستگاه های  همه  همکاری  نیازمند  آن  زیرساخت های 

آنها  اثرگذارترین  و  مهم ترین  از  یکی  که  است  اجرایی 
واسطه  به  شهری  مدیریت  مجموعه  است.  شهرداری 
تعامل گسترده با شهروندان، زمینه های مناسبی برای ترویج 

ورزش را در اختیار دارد.
وی تاکید کرد: شورای ورزش نوش آباد یک تشکل مردمی 
فعالیت می کند که  نهادهای رسمی،  غیاب  در  است که 
عالوه بر توسعه ورزش همگانی، در حوزه سواد ورزشی 
شهروندان نیز تالش می کند، زیرا سالمت بانوان ضامن 

سالمت جامعه و توسعه ورزش در خانواده است.

سـخنگوی سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنی 
کارگاه  سـوزی  آتـش  مهـار  از  کاشـان  شـهرداری 

حالجـی الیـاف ایـن شـهر خبـر داد.
بـه گـزارش ایرنا و به نقل از سـازمان آتش نشـانی و 
خدمات ایمنی شـهرداری کاشـان، این آتش سـوزی 
سـاعت ۱3: ۴۶ بـه ایـن سـازمان اعـالم و بالفاصله 

آتش نشـانان بـرای مهار آن اعزام شـدند.
روح اهلل فدایـی سـخنگوی سـازمان آتـش نشـانی و 
خدمـات ایمنی شـهرداری کاشـان اظهار داشـت: در 
ایـن آتش سـوزی آتـش نشـانان درقالب هفـت تیم 
عملیاتـی از ایسـتگاه های ۱، ۲، 3 و ۴ ایـن سـازمان 
توانسـتند، آتـش سـوزی ایـن کارگاه واقـع در بلـوار 

قطـب راونـدی را مهـار کنند.
 وی افـزود: سـرعت عمـل نیروهای آتش نشـانی از 

سـرایت آتش بـه کارخانه فرش همجـوار این کارگاه 
جلوگیـری کرد.

فدایـی اضافـه کـرد: عملیـات آتـش سـوزی کارگاه 
حالجـی الیـاف در سـاعت ۱۸ و 3۰ دقیقـه بـا لکـه 
گیـری توسـط تیم های مسـتقر در محـل پایان یافت 

و ایمنـی محـل بـه طـور کامـل حاصل شـد.
بـه گـزارش ایرنـا پنـج ایسـتگاه آتش نشـانی بـا ۲۷ 
کاشـان  در  سـنگین  و  سـبک  خـودروی  دسـتگاه 

می کنـد. خدمت رسـانی 
شهرسـتان کاشـان بـا برخـورداری از ۲ شـهرک و 
چهـار ناحیـه صنعتـی بـه مسـاحت یکهـزار و ۵۰۰ 
هکتـار بـا افزون بـر یکهـزار و ۲۰۰ واحـد صنعتـی 
فعـال در فاصلـه نزدیـک بـه ۲۰۰ کیلومتری شـمال 

اصفهـان واقـع اسـت.

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: در هفته دولت بیش 
از ۸۰ طرح عمرانی و خدماتی و کشاورزی بااعتبار ۴۱۵ 

میلیارد تومان در شهرستان به بهره برداری می رسد.
در  فرماندار شاهین شهر  سید محمدرضا کاظمی طبا 
جمع اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر، دولت سیزدهم را دولتی مردم 
محور در راستای جلب رضایت عمومی در ارائه خدمات 
دانست و اظهار کرد: همزمان با هفته دولت و با حضور 
مدیران استانی حدود ۸۰ طرح عمرانی و خدماتی با 
اعتبار ۴۱۵ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و به 

بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی سه طرح شاخص 
توسط بخش خصوصی آماده بهره برداری است، افزود: 
در بخش تولیدات دام و طیور و آبزیان، مرکز پرورش 

هزار رأس گاو شیرده با اعتبار ۱۲۵ میلیون تومان با 
امکان ایجاد اشتغال برای 3۰ نفر، در بخش تولیدات 
گیاهی، گلخانه سبزی و صیفی با زیر بنای ۲۰ هکتار و 
اشتعال زایی برای بیش از ۲۰۰ نفر و در بخش صنایع 
کشاورزی، تولید انواع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان 
با توان تولید 3۰ هزار تن روزانه با امکان اشتعال برای 

۱۲ نفر در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.
کاظمی طبا گفت: بازار روز شهرداری میمه متشکل از 
فروشندگان بومی و غیربومی که در یک روز هفته در 
شهر میمه برای ۴۰ نفر اشتغال ایجاد می کند نیز به 

بهره برداری خواهد رسید.
کاظمی طبا با تاکید بر اولویت دولت سیزدهم بر اتمام 
پروژه ها و طرح های نیمه تمام، افزود: ساختمان جدید 
مرکز بهداشت شاهین شهر و میمه با اعتبار ۲۴ میلیارد 

تومان و اتاق عمل ۴ تخته بیمارستان گلدیس شاهین 
شهر نیز آماده بهره برداری است، همچنین در شهر 
گرگاب بازسازی ساختمان اداری و طرح آبرسانی خط 
دوم این شهر برای حل مشکل افت فشار آب شرب به 

بهره برداری می رسد.
فرماندار شاهین شهر و میمه با اشاره به افتتاح مرکز 
معاینه فنی خودرو سنگین شاهین شهر ومیمه تصریح 
کرد: این مرکز به صورت خصوصی با اعتبار ۸ میلیارد 
تومان جنب پلیس راه مورچه خورت احداث شده که 
با فرصت ایجاد اشتغال برای ۱۰ نفر آماده بهره برداری 
است، همچنین باند دوم علویجه به سمت پلیس راه 
مورچه خورت جهت تسهیل در عبور و مرور مسافران 

نیز در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به خاموشی دوساله بلوار معلم به دلیل 

سرقت ترانس ها و کابل های برق، ادامه داد: اصالح 
روشنایی و ایمن سازی ترانس های برق بلوار معلم با 
اعتبار بیش از یک میلیارد تومان انجام و در راستای 
بهره برداری خواهد  به  مردم  به عموم  خدمت رسانی 

رسید.
کاظمی طبا تصریح کرد: همچنین قنوات با هزینه ۶۰۰ 
میلیون تومان بازسازی و روشنایی بخشی از ورودی 
کیلومتر  یک  مساحت  به  خورت  مورچه  حادثه خیز 
با بیش از ۵ میلیارد ریال هزینه و نیز توسعه شبکه 
آبرسانی کلهرود از دیگر اقدامات دولت در یک سال 
گذشته در شاهین شهر و میمه است که در هفته دولت 

رونمایی و به بهره برداری می رسد.
برخی  نرخ  بررسی  با  میمه  و  فرماندار شاهین شهر 
همچون  کشور  به  نسبت  شهرستان  شاخص های 

نرخ ۱۷.۴ درصدی بیکاری شاهین شهر و میمه در 
مقابل نرخ ۱۲.۵۷ درصدی بیکاری در کشور، افزود: 
بهداشت،  نظیر؛  شاخص ها  از  برخی  در  شهرستان 
از   ... و  فرهنگی  مراکز  کتابخانه ها،  ورزشی،  اماکن 
شاخص کشوری در سطح پایین تری قرار دارد که در 
تالش هستیم با برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم 
و  شهرستان  سطح  ارتقای  راستای  در  الزم  گیری 
کاهش شکاف موجود گام های مهمی در شهرستان 

برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 
و توازن شاهین شهر و میمه در سال ۱۴۰۱ با رویکرد 
توزیع عادالنه اعتبارات در راستای محرومیت زدایی و 
اولویت بخشی به نیازهای شهرستان از نگاه مردم بین 

3۴ دستگاه اجرایی و اداری توزیع شد.

رئیـس جمعیت هالل احمر کشـور گفت: در سـطح 
کشـور بیـش از ۲ میلیـون داوطلـب عضـو جمعیت 
هـالل احمـر هسـتند کـه تـالش می کنیـم در دو 
سـال آینـده ایـن تعـداد را بـه ۱۰ میلیـون داوطلـب 
افزایش دهیم. پیرحسـین کولیوند، در حاشـیه بازدید 
از پایـگاه جمعیـت هالل احمر اردسـتان، اظهار کرد: 
بـا تصمیم گیری هایـی که صـورت گرفتـه وضعیت 
درآمدی، معیشـتی و به ویژه بیمه سـنوات امدادگران 
جمعیـت هالل احمر کشـور تا پایان شـهریورماه حل 
خواهـد شـد. همچنین تـالش خواهیم کـرد مراحل 
و مجوزهـای الزم بـرای اسـتخدام نیروی انسـانی و 

کمبـود نیـروی ادارات شهرسـتان ها را اخـذ کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه اصـل کار جمعیت هـالل احمر 
عـالوه بـر امـداد و نجـات جـاده ای بیشـتر اقدامات 
ایـن سـازمان داوطلبی اسـت، افـزود: بایـد فرهنگ 

سـازی شـود که فعالیت هـای هالل احمر به سـمت 
اجتماعـی شـدن حرکت کنـد، زیرا هرچقـدر بتوانیم 
کارهـای هـالل احمـر را بـا نـگاه داوطلبـی انجـام 
دهیـم و مـردم را مشـارکت دهیم، اقدامات سـازمان 

را موفق تـر پیـش بردیم.
به گزارش ایسنا، رئیس جمعیت هالل احمر کشور 
با اشاره به کمک های رئیس جمهور به این سازمان 
گفت: خوشبختانه وضعیت انبارهای جمعیت هالل 
احمر در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، ولی در حال 
دستگاه   ۹۰۰ تعداد  سال  پایان  تا  هستیم  پیگیری 
توزیع  شهرستان ها  بین  آمبوالنس  و  نجات  خودرو 
شود. اقالم زیستی و تغذیه ای هم تهیه شده و به مرور 
توزیع خواهد شد. همچنین منابع اعتباری برای تهیه 
اقالم حفاظتی و فردی نیز تأمین شده است که تا آخر 

سال تهیه و توزیع می شود.

احمـر  هـالل  جمعیـت  کـرد:  تصریـح  کولیونـد 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه دلیـل فعالیت هـای 
خوبـی کـه در دوسـال گذشـته داشـته، عالی تریـن 
نشـان فدراسـیون صلیـب سـرخ جهانـی )هانـری 
داویسـون( را کسـب کـرده کـه بـرای این سـازمان 

بسـیار بـا ارزش بـوده اسـت.
وی با بیان اینکه در سـطح کشـور بیش از ۲ میلیون 
داوطلـب عضو جمعیـت هالل احمر هسـتند، گفت: 
در حـال برنامه ریزی هسـتیم در یکی دوسـال آینده، 
ایـن تعـداد را به ۱۰ میلیون داوطلـب افزایش دهیم.

رئیـس جمعیـت هـالل احمـر کشـور، خاطرنشـان 
کـرد: هم اکنـون حـدود ۶۰۰ پایـگاه سـیار و ثابـت 
هـالل احمـر در سـطح کشـور وجـود دارد کـه این 
تعـداد قطعـاً کـم اسـت و تالش داریم تا سـه سـال 
آینـده بـه تعـداد اسـتاندارد 3 هـزار پایگاه برسـانیم.

کولیونـد در خصوص اعزام نیروهای سـازمان هالل 
احمـر بـرای مراسـم اربعیـن امسـال گفت: امسـال 
بیـش از ۴ هـزار نیـروی متخصص به کشـور عراق 
اعـزام خواهنـد شـد که نسـبت به دوسـال گذشـته 
حـدود ۵ برابر شـده اسـت. ایـن افراد در مسـیرهای 
پیاده روی و بیمارسـتان های سـیار و بیمارسـتان های 
دارنـد  وظیفـه  و  می کننـد  رسـانی  کمـک  عـراق 
از  پیشـگیری  گرمازدگـی،  از  پیشـگیری  اقدامـات 
ویـروس کرونـا، وبـا و بیمـاران گوارشـی را بـرای 

زائـران آمـوزش دهند.
جمعیـت  نمایندگـی  دفتـر  راه انـدازی  دربـاره  وی 
از  یکـی  افـزود:  زواره،  شـهر  در  هالل احمـر 
سیاسـت های جمعیـت هـالل احمـر ایجاد اشـتغال 
پایـدار بـرای پایگاه هـای امـداد نجـات بـوده کـه 
بـا تاکیـد مسـئوالن شهرسـتان اردسـتان تـالش 

می کنیـم یک کارگاه تولیدی اشـتغال زا را برای این 
منطقـه راه انـدازی کنیـم.

بـا  افـزود:  احمـر کشـور  رئیـس جمعیـت هـالل 
مسـاعدت فرماندار شهرسـتان و درخواسـت نماینده 
مـردم اردسـتان در مجلس شـورای اسـالمی بـا راه 
انـدازی مجـدد نمایندگـی هـالل احمر شـهر زواره 
موافقـت و در آینـده نزدیـک نیـروی انسـانی هالل 

احمـر زواره تأمیـن خواهـد شـد.
کولیونـد در خصـوص فرسـودگی سـاختمان هالل 
احمـر اردسـتان، گفت: بـا توجه به اینکه سـاختمان 
هـالل احمر شـهر اردسـتان حدود ۶۰ سـال قدمت 
دارد بـا همراهـی مسـئوالن شهرسـتان قـرار شـد 
از منابـع اسـتانی هـالل احمـر کمـک بگیریـم و 
به صـورت مشـارکتی سـاختمان جدیـدی سـاخته 

. شود

رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان آران و بیدگل خبر 

داد:

پایان مسابقات والیبال 
بانوان منطقه فرهنگی 

کاشان در نوش آباد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان:

آتش سوزی کارگاه حالجی الیاف کاشان مهار شد

فرماندار شاهین شهر و میمه:

بهره برداری بیش از ۸۰ پروژه در شاهین شهر و میمه همزمان با هفته دولت

رئیس جمعیت هالل احمر کشور:

افزایش ۱۰ میلیونی تعداد داوطلبان عضو
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Iranian Minister of Indus-
try, Mining, and Trade Reza 
Fatemi-Amin, who traveled to 
Russia to visit the MIMS Au-
tomobility Moscow exhibition, 
said on Tuesday evening that 
Russia is eager for expanding 
economic ties with Iran, IRNA 
reported.
Fatemi-Amin made the re-
marks on the sidelines of a 
meeting with representatives 
of Iranian companies partici-
pating in the mentioned exhibi-
tion at the place of the Iranian 
embassy in Moscow.

The gathering was attended by 
Iranian Ambassador to Mos-
cow Kazem Jalali, two deputy 
industry ministers, the head 
of the Iranian parliament’s In-
dustry and Mining Committee, 
the economic advisor of the 
Iranian Ministry of Foreign Af-
fairs in Russia, as well as the 
heads of Iran Khodro Company 
(IKCO) and SAIPA Group.
Speaking at the meeting, 
Fatemi Amin said Russian 
companies are interested in 
cooperation with Iranian coun-
terparts, especially in the fields 

of automobiles, pharmaceuti-
cals, and home appliances.
“All our efforts at the Industry 
Ministry are aimed to remove 
the existing obstacles as much 
as possible and we hope to 
repeat such successful moves 
that we see in Russia today in 
other countries as well,” he 
stressed.
Tehran, Moscow stress forging 
ties in aviation and maritime 
industries
Iran and Russia have made 
agreements on cooperation 
in aviation and maritime in-

dustries and are planning on 
taking joint measures in the 
future, Fatemi-Amin said at the 
end of the meeting.
The minister told reporters that 
the two countries have made 
agreements on aviation and 
shipbuilding industries, noting 
that big steps have been taken 
in the industry sector in both 
Iran and Russia that has to be 
pursued to bear fruit.
Fatemi-Amin said Iran was 
seriously pursuing the case to 
reach a free trade agreement 
with the Eurasian Economic 
Union (EAEU) as Russia’s im-
ports from Europe have been 
blocked due to sanctions and 
this is a big opportunity for Ira-
nian businesses.
“The free trade agreement with 
Eurasia is expected to take 
place soon,” he said.
The Iranian minister said that 
the main ties are being formed 
between Iranian and Russian 
businesses and the govern-
ments are only facilitating the 
relationship.
If the businesses are linked 
through joint investments, 
they can hardly be separated, 
he noted, adding that the coop-
eration being shaped between 
Iran and Russia wouldn’t be 
stopped even if the European 
and American sanctions on 
Russia are lifted.

 Iran, Russia exchange rial, 
ruble for 1st time
Elsewhere in the meeting, Ka-
zem Jalali announced the ex-
change of rial-ruble between 
Iran and Russia for the first 
time in the history of the two 
countries’ trade, saying that 
the exchange of currencies 
happened through Russia’s 
Mir Business Bank.
The ambassador also men-
tioned the negotiations with 
Russia’s Sberbank for support-
ing trade exchanges between 
the two countries.
“The director of Sberbank vis-
ited Tehran recently and held 
good meetings with the indus-
try minister and the head of 
Trade Promotion Organization 
(TPO),” he said.
Jalali further emphasized on 
the need for providing cus-
toms infrastructure and said: 
“Following the visit of the 
head of Iranian customs ad-
ministration to Russia about 
two months ago, the head of 
Russian customs also visit-
ed Iran and good agreements 
were reached between the two 
sides; also, a tripartite memo-
randum was signed between 
Iran, Russia and the Republic 
of Azerbaijan, and this is a very 
big step in customs coopera-
tion.”

Russia eager for expanding trade ties with Iran

“Malleable” SAI-
PA Co.’s Alumi-
num Output up 
4.5% in 4 Months

Malleable SAIPA Company, as 
one of subsidiaries of SAIPA 
Automotive Group, managed 
to increase production vol-
ume of aluminum casting in 
the first four months of the 
current year (from March 21 
to July 22) as much as 4.5 
percent, the Public Relations 
Department of SAIPA Auto-
motive Group reported.
By improving the produc-
tion process and reducing 
stoppage in the process of 
production in the first four 
months of the current year 
(March 21 - July 22), Mallea-
ble SAIPA Company managed 
to record a 4.5 increase in 
production of aluminum parts 
for Tiba, Pride, and Nissan 
passenger cars.
Shahram Moslempour Chief 
Executive of Malleable SAIPA 
Company made the remarks 
and stated that specialists 
and experts of this company 
managed to implement the 
production plans in line with 
removing production stop-
pages caused by power out-
ages, pressure of sanctions 
imposed against the country, 
and provision of raw materi-
als in the production lines.
An increase in production of 
aluminum parts included all 
the aluminum products of 
this company such as cylin-
der heads for Tiba, Pride, and 
Nissan passenger cars, he 
added.
In the casting process, it is 
important to maintain the 
aluminum melting channels 
and produce aluminum parts 
which plays an important role 
in the production of wastes 
as well as quality of product, 
Moslempour underlined.
He called the improvement of 
production process at alumi-
num casting hall as one of the 
challenges of achieving goals 
of aluminum parts’ produc-
tion and supply of parts for 
SAIPA Automotive Group, he 
said, adding that reducing 
wastes and production peri-
od have also been taken into 
serious consideration in pro-
duction growth of the afore-
mentioned parts.
The CEO of Malleable SAI-
PA Company said that his 
company owes production 
increase of aluminum parts 
to the unflinching and non-
stop efforts of industrious 
workers and experts working 
at the Aluminum Casting Hall 
and also other production and 
headquarters departments of 
the company.
Materialization of objectives 
behind the production in-
crease of aluminum parts is 
the result of precision and 
accuracy of expert engineers 
and relentless efforts of oper-
ators and also other employ-
ees of the company working 
in its production hall which 
led to eye-catching improve-
ments and achieving objec-
tives of producing high-quali-
ty products and consequently 
production growth in this in-
dustrial and production unit.
Malleable Company was es-
tablished in October 1965 
for manufacturing all casting 
parts and various kinds of 
metal products. Executive 
operations lasted until March 
1969 and the company came 
into operation from April 
1969.

Masouleh one 
step closer to be-
ing World Herit-
age

Iran is completing an all-in-
clusive dossier for the north-
ern Iranian village of Masoul-
eh in Gilan province, to have 
it registered on the UNESCO 
World Heritage list, the pro-
vincial tourism chief has said.
A number of measures have 
been taken in this to avoid 
obstacles to the world reg-
istration of Masouleh and 
to provide the necessary 
grounds, Vali Jahani ex-
plained on Wednesday.
A team of UNESCO assessors 
is scheduled to visit Iran in 
autumn and evaluate Masoul-
eh for possible inscription on 
the UNESCO World Heritage 
list, the official added.
The scenic village is famed 
for its Lego-shaped earthen 
houses built on another’s 
rooftop. Home to some of the 
most stunning landscapes in 
the country, Masouleh is one 
of the many stepped villages 
that are quite common to find 
around the country, especial-
ly in Kordestan and around 
Mashhad. They have been 
built on a hill so steep that 
the roof of one house is the 
pathway for the next.
Whereas practically, all 
stepped villages in Iran have 
been able to keep their rural 
and traditional essence, for 
some reason, Masouleh has 
evolved into a popular touris-
tic destination that especially 
attracts domestic vacation-
ers.
Thanks to pretty developed 
tourist infrastructure, Ma-
souleh is receiving the at-
tention of all the guidebooks, 
portraying it as a dreamy 
mountain village so, slowly, 
it is becoming the prime des-
tination for those travelers 
who have a little more than 
two weeks in Iran.
The village is pretty, com-
posed of some yellowish 
houses which disappear 
behind the mist during the 
early morning hours. Being 
the most visited stepped vil-
lage in Iran, Masouleh has all 
types of opinions. 
On the one hand, the 
well-traveled backpackers 
will tell you that Masouleh 
is not worth the journey un-
less you don’t mind eating 
in overpriced restaurants or 
trying to bargain ridiculous 
fares with taxi drivers. On the 
other hand, less demanding 
travelers will tell you that Ma-
souleh is such a lovely village 
that you can’t miss.
Surrounded by green valleys, 
misty forests, and 3,000m 
peaks, Masouleh is the ulti-
mate trekking destination in 
Iran, offering several trails 
that include both day treks 
and multi-day treks.

Iran, home to several 
stepped villages
Iran is home to several mag-
nificent stepped villages, of 
which the most popular ones 
are Masouleh, Kang, and UN-
ESCO-tagged Uramanat.
Kang in the northeastern 
province of Khorasan Raza-
vi, which has been recently 
inscribed on the national 
heritage list, with an antiqui-
ty of more than 3,000 years, 
is situated at a distance of 
some 30 km from Mashhad, 
the provincial capital.

As announced by a provincial offi-
cial, 139 idle industrial units were 
revived in Alborz province during 
the past year.
Ramin Rabiei, the head of the prov-
ince’s Industry, Mining and Trade 
Department, said that the mentioned 
units were revived through making 
13.339 trillion rials (about $47.63 
million) of investment.

The units returning to the produc-
tion cycle created jobs for over 
4,000 persons, the official added.
As announced last week by the head 
of Iran Small Industries and Indus-
trial Parks Organization (ISIPO), 352 
idle industrial units have been re-
vived in the country since the begin-
ning of the current Iranian calendar 
year (March 21).

Ali Rasoulian has previously an-
nounced that 2,067 idle industrial 
units were revived in the country’s 
industrial parks and zones during 
the previous Iranian calendar year 
1400.
According to the ISIPO head, with 
the reviving of the mentioned units 
job opportunities were created for 
over 39,000 people.
“ISIPO had put it on the agenda to re-
vive 2,000 stagnant units inside and 
outside industrial parks and zones 
in the previous year and by the end 
of the year 2,067 idle units returned 
to the production cycle, which pro-
vided employment for more than 
39,000 people,” Rasoulian said.
The official noted that 1,433 small 
workshop units were also estab-
lished in the mentioned year most of 
which were production and knowl-
edge-based units with high technol-
ogy.
The necessary licenses were also 
obtained for establishing 26 new 
industrial parks and zones across 
the country in the previous year, he 
added.
In late February, the official said that 

900 consultants from the private 
sector and knowledge-based com-
panies were selected in the form of 
industry clinics across the country 
to recognize the weaknesses of in-
dustrial units with the aim of reac-
tivating stagnant units or units that 
are operating below capacity.
He stressed that reviving idle pro-
duction units is the main approach 
that the government is currently fol-
lowing in the industry sector.
The government is seriously pursu-
ing its programs to resolve produc-
tion units’ problems in collaboration 
with the private sector; Very good 
planning has been done in this re-
gard, Rasoulian said.
He mentioned providing infra-
structure and supporting small 
businesses and enterprises as two 
major programs of the Ministry of 
Industry, Mining and Trade in rela-
tion to industrial parks and said that 
2,023 projects related to providing 
infrastructure for industrial parks, 
including water, electricity, and gas 
supply, with 60 trillion rials (about 
$215 million) of credit is underway 
in different parts of the country.

139 idle industrial units revived in Alborz province in a year

The latest report released by the World Steel Asso-
ciation (WSA) shows that Iran’s crude steel output 
has increased 34 percent in July while the global 
average growth rate stood at – 6.5 percent, IRNA 
reported.
Based on the WSA data, Iran produced about two 
million tons of crude steel in the mentioned month, 
while the figure was 1.49 million tons in July 2021.
The Islamic Republic produced 17.4 million tons of 
steel in the first seven months of 2022 to register a 

3.2 percent growth compared to the same period in 
the previous year.
Iran’s steel output stood at 16.8 million tons in the 
first seven months of 2021.
WSA report says that the world’s 64 steel producers 
managed to produce 1102 million tons of the com-
modity in January-July 2022, 5.4 percent less than 
the figure for the previous year’s same period.
According to the WSA report, China, India, Japan, 
the U.S., and Russia were the world’s top steel pro-
ducers respectively.
The increase in Iran’s crude steel production in Jan-
uary-July came as the U.S. steel production regis-
tered a three percent fall in the said period.
Iran has maintained its place as the world’s 10th 
biggest steel producer during the mentioned seven 
months, according to the WSA data.
Production of crude steel in Iran reached 13.6 mil-
lion tons during the first six months of the current 
year, registering a 10.8 percent decline year on year.
The WSA put the crude steel output by the world’s 
top 64 producers at about 949 million tons in the 
mentioned time span, 5.5 percent less than the fig-

ure for the previous year’s first half.
Iran’s monthly crude steel output stood at 2.2 mil-
lion tons in June, falling 10.8 percent compared to 
the figure for June 2021. The world’s producers 
managed to produce 158.1 million tons of steel in 
the said month to register a 5.9-percent drop year 
on year.
Producing 526 million and 63.2 million tons of 
steel, China and India stood in first and second 
places in the said period, respectively, while Japan 
occupied third place producing 46 million tons of 
the mentioned product.
The U.S., Russia, South Korea, Germany, Turkey, 
and Brazil took fourth to ninth places, respectively.
The Iranian Steel industry has been constantly de-
veloping over the past years against all the pres-
sures and obstacles created by outside forces like 
the U.S. sanctions and the coronavirus outbreak 
that has severely affected the performance of the 
world’s top producers.
The country is expected to climb to seventh place 
among the world’s top steel producers by the Irani-
an calendar year 1404 (March 2025).

Iran’s July steel output grows 34% yr/yr: WSA
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Iranian government’s Supreme Coun-
cil of Stock Exchange has approved 
a decision for establishing an interna-
tional exchange in the country, Head 
of Securities and Exchange Organi-
zation (SEO) Majid Eshqi announced.
According to Eshqi, the decision has 
been made in a meeting of the men-

tioned council on Tuesday, IRNA re-
ported.
The international exchange would be-
come the fifth exchange in Iran along-
side Tehran Stock Exchange (TSE), 
Iran Energy Exchange (IRENEX), Iran 
Mercantile Exchange (IME) and Iran 
Fara Bourse (OTC).

Iran plans to 
launch interna-
tional exchange

Historical caravan-
serai turns into tra-
ditional accommo-
dation center
A historical caravanserai in Tor-
bat-e Heydarieh, northeastern 
Khorasan Razavi province, has 
been repurposed into a traditional 
accommodation center, the city’s 
tourism chief has said.
A budget of 60 billion rials 
($200,000) has been allocated to 
the project, which has been car-
ried out by the private sector, Ali 
Mohammadi said on Wednesday.
The first phase of the project, 
which includes a traditional res-
taurant and handicrafts market, is 
planned to be inaugurated within 
the next week, the official added.
Located in the historical core of 
the city and close to its traditional 
markets, the revival of this his-
torical monument will contribute 
greatly to preserving and restor-
ing other historical works in the 
city, he mentioned.
So far 450 historical structures 
have been identified in Torbat-e 
Heydarieh -located 180 kilome-
ters from the provincial capital of 
Mashhad- of which 80 properties 
have been inscribed on the na-
tional heritage list.
Over the past couple of years, 
Torbat-e Heydarieh and its sur-
roundings have yielded traces 
of the ancient settlements. Last 
year, an archaeological site was 
exposed on the outskirts of Tor-
bat-e Heydarieh after torrential 
rains washed the soil away. The 
site is estimated to date back to 
the early and middle Islamic eras, 
according to preliminary studies 
carried out by cultural heritage 
experts.
According to archaeological 
studies, Torbat-e Heydarieh is 
home to several historical caves 
due to its favorable habitat con-
ditions and traces of habitation 
from about 40,000 years have 
been identified in the caves of the 
region. The history of the area 
stretches back to the Achaeme-
nian Empire from the 6th to 4th 
century BC and the Parthian Em-
pire from the 3rd century BC to 
the 3rd century CE.
Possible UNESCO tag for Iranian 
caravanserais
Iran has put forward a selection 
of 56 caravansaries as a candi-
date for collective inclusion on 
UNESCO’S cultural heritage list.
Last year, the tourism ministry 
announced that Iran was devel-
oping a dossier for a selection of 
its historical caravanserais for a 
possible inscription on the UNE-
SCO World Heritage list. In this 
regard, cultural heritage experts 
are assessing such monuments 
that are scattered across the 
country to make a shortlist in 
terms of their architecture as well 
as historical and cultural values.
Caravansary (also Caravanserai 
or Caravansaray) is a building 
that served as the inn of the Ori-
ent, providing accommodation 
for commercial, pilgrim, postal, 
and especially official travelers.
According to Encyclopedia Irani-
ca, from the number of surviving 
caravansaries and their sizes, it 
is clear that in Safavid and Qajar 
times there was a state architec-
tural department that was specif-
ically concerned with the con-
struction of caravansaries and 
stations on the overland routes. 
Furthermore, in the cities, sev-
eral caravansaries were erected 
as lodging houses, depots, and 
commercial offices in the vicinity 
of the bazaars.
A typical caravansary consists 
of a square or rectangular plan 
centered around a courtyard with 
only one entrance and arrange-
ments for defense if necessary. 
Whether fortified or not, it at least 
provided security against beasts 
of prey and attacks by brigands.

The Statistical Center of Iran (SCI) 
has put the average inflation rate in 
the twelve-month period ended on 
August 22, which marks the end of 
the fifth Iranian calendar month Mor-
dad, at 41.5 percent, rising one per-
cent from the figure for the twelve-
month ended to the fourth month.
The center put the country’s point-
to-point inflation rate at 52.2 percent 
in the fifth month, which means 
families have paid an average of 52.2 
percent more for purchasing the 
same package of commodities and 
services in that month, compared 
to the same month in the preceding 
year.
The inflation rate was 40.9 percent 
for the urban households, rising 0.9 
percent from the previous month, 
and 44.4 percent for the rural house-
holds, increasing 1.2 percent from 
the previous month.
The Statistical Center of Iran has 
put the average inflation rate in 
the twelve-month period ended on 
March 20, which marks the end of 

the past Iranian calendar year 1400, 
at 40.2 percent.
The center put the country’s point-
to-point inflation rate at 34.7 percent 
in the last month of the past year, 
which means families have paid 
an average of 34.7 percent more 
for purchasing the same package 
of commodities and services in 
that month, compared to the same 
month in the preceding year.
The inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20 was 39.7 
percent for urban households, and 
42.8 percent for rural households.
The point-to-point inflation rate was 
reported to be 34.5 percent for urban 
households and 35.8 percent for ru-
ral ones, according to the SCI.
The Statistical Center of Iran had put 
the inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20, 2021 
(the end of the Iranian calendar year 
1399) at 36.4 percent, rising 2.2 per-
cent from the figure for the twelve-
month period ended on the last day 
of the preceding year.

Inflation rate up 1%

Head of Iran’s Civil Aviation Organi-
zation (CAO) said on Wednesday his 
organization is implementing a com-
prehensive program based on which 
the number of the country’s passenger 
airplanes will increase to 550 within the 
next 10 years, IRNA reported.
Speaking in a meeting with the coun-
try’s senior aviation officials on the 
occasion of Government Week, Mo-
hammad Mohammadi-Bakhsh said: 
“Under the framework of this program, 
fleet expansion up to 550 airplanes, re-
pairing airplane parts and indigenizing 
the knowledge for the construction of 
aircraft inside the country are set on the 
agenda.”
“Following President Raisi’s orders, 
we have focused all our efforts on a 
few areas, including buying airplanes, 

manufacturing airplanes, and repair-
ing grounded airplanes. We need 550 
airplanes to meet the country’s air 
transportation demands,” Mohamma-
di-Bakhsh said.
According to the official, based on the 
said program, the government has al-
lowed the private sector to purchase 
small-scale airplanes and operate them 
as part of the country’s civil aviation 
fleet.
Knowledge-based companies have also 
been tasked to work on new programs 
for the domestic manufacturing of pas-
senger aircraft, Mohammadi-Bakhsh 
said.
“In this regard, three platforms includ-
ing 50, 72, and 150 passenger aircraft 
have been suggested to be used for de-
signing domestic airplanes, but what is 

currently being pursued is the manufac-
turing of 50-passenger planes in collab-
oration with Iran Aircraft Manufacturing 
Industry and the ministries of Defense, 
Transport and Urban Development as 
well as Industry, Mining and Trade,” he 
explained.
The official further noted that a consor-
tium of Russian, Chinese and Indian 
companies has been formed to par-
ticipate in the organization’s overhaul 
programs.
Having the oldest airline in West Asia 
and the second oldest in Asia, Iran 
started developing its aviation industry 
nearly 80 years ago and this industry is 
still improving in the country, however, 
despite its long history general aviation 
(GA) in Iran has been almost completely 
neglected.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), rose 10,923 points to 1.442 million on 
Wednesday.
As reported, over 7.052 billion securities worth 
42.855 trillion rials (about $153.05 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index rose 9,537 points, and the 
second market’s index climbed 17,354 points.
TEDPIX rose 20,931 points (0.2 percent) in the past 
Iranian calendar week (ended on Friday).

As reported, 40.58 billion securities worth 228.555 
trillion rials (about $816.267 million) were traded 
through 1.874 deals at the TSE in the past week.
The number and value of traded securities rose 30 
percent and 34 percent, respectively, while the num-
ber of deals increased 114 percent in the past week 
from the preceding week.
TSE is one of the four Iranian stock exchanges, 
the other three ones are Iran Mercantile Exchange 
(IME), Iran Energy Exchange (IRENEX), and Iran’s 

over-the-counter (OTC) market, known as Iran Fara 
Bourse (IFB). 
Head of Iran’s Securities and Exchange Organization 
(SEO) Majid Eshqi has said the guidelines and regu-
lations related to market-making activities at Tehran 
Stock Exchange should be amended.
Speaking at a meeting of the Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mining and Agriculture (ICCIMA) 
Stock Market Committee on Monday (August 22), 
Eshqi also emphasized the need to introduce more 

goods to the Iran Merchandise Exchange (IME), and 
to stop interference in the stock market.
During the meeting, the members of the mentioned 
committee and the SEO head discussed recent is-
sues in the stock market and exchanged ideas for 
resolving such issues. Regarding the activities of 
market makers, the attendees underlined the need 
for revising market-making guidelines and stressed 
the importance of defining a transparent income 
system for this sector.

TEDPIX climbs nearly 11,000 points on Wednesday

 Civil aviation fleet to have 550 airplanes in 10 years

10 Ways to Move More in 
Everyday Life

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/fitness/10-ways-to-move-more#The-bottom-line

It can feel overwhelming when you’re 
trying to make time for exercise. Here 
are some tips I give my physical therapy 
patients… and how I manage to keep 
myself moving.
I get it. We’ve all said, “Who has time to 
exercise when you’re a…” 
Just fill in the blank: working parent, 
working night shifts, entrepreneur, stu-
dent, person who commutes, or parent 
who stays at home keeping children 
alive. You’re not alone in trying to figure 
out how to fit exercise into your day. 
Try adding in a few bonus activities 
throughout the day and week to keep 
your body moving. 
Here are 5 ways to move more during 
everyday life, without having to block 
more time out of your busy schedule! 

1. Take the stairs
I know. This is so boring, and you’ve 
heard it a bajillion times. Yet, it’s one of 
the best tips for a reason. 
Taking the stairs instead of the elevator 
increases your heart rate, helps with 
balance, and improves lower-extremi-
ty strength. If you’re feeling saucy and 
have a few minutes, you can even do 
some heel raises off the edge of a step 
for calf strength, or take the stairs two 
at a time. 
Skip the elevator, your body and heart 
will thank you.
2. Incorporate walking meetings
If you work from home or have tran-
sitioned to virtual conference calls, 
schedule a walk during one call per day. 
If you don’t need to be staring at a 

screen looking at spreadsheets, plug 
in your headphones, slip your phone 
in your pocket, and solve the world’s 
problems on a walk. It’s a great way to 
mix up your daily routine.
And if you work in an office, take your 
one-on-one meetings to go. Walking 
together enhances team bonding, and 
you may even come up with better 
ideas. Research shows walking boosts 
creativity and enhances mental acuity 
(1, 2Trusted Source, 3Trusted Source).
3. Sit on an exercise ball
Swap out your office chair for a stability 
ball. This can help with back pain and 
help improve posture, and while sitting 
on the ball, you can do some gentle 
mobility stretches for your neck, pelvis, 
and spine. 

4. Park far away
While we need to be safe and alert to 
our surroundings, if you’re in a safe and 
well-lit area, consider parking further 
from the entrance of wherever you’re 
going. Adding in a few minutes of walk-
ing time here and there adds up over 
time and can increase your daily step 
count!
5. Exercise or stretch during TV time
Walk on the treadmill, use a stationary 
bike, stretch on the floor, use weights 
for upper- and full-body strengthening, 
or do Pilates during your next Netflix 
sesh. 
If you watch a 30-minute show and 
move the whole time, that’s 30 minutes 
of exercise you didn’t have before! You 
can even limit it to when the commer-

cials come on if that feels like a good 
place to start. 
Keep your exercise stuff near your 
“binge-watching” place, and do some 
bodyweight exercises or even foam roll-
ing during your show. 
This is especially true for women, who 
are at a higher risk of osteoporosis. 
Incorporate weight training into your 
routine to keep your bones healthy and 
strong (5Trusted Source).
The bottom line
I hope these ideas will motivate and in-
spire you to get up and move a bit more 
throughout your day. 
I know how difficult it is to maintain a 
good routine. It can seem overwhelm-
ing when you first start to exercise, but 
trying a few of these things will help. 
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Iranian government’s Supreme Coun-
cil of Stock Exchange has approved 
a decision for establishing an interna-
tional exchange in the country, Head 
of Securities and Exchange Organi-
zation (SEO) Majid Eshqi announced.
According to Eshqi, the decision has 
been made in a meeting of the men-

tioned council on Tuesday, IRNA re-
ported.
The international exchange would be-
come the fifth exchange in Iran along-
side Tehran Stock Exchange (TSE), 
Iran Energy Exchange (IRENEX), Iran 
Mercantile Exchange (IME) and Iran 
Fara Bourse (OTC).

Iran plans to 
launch interna-
tional exchange

Historical caravan-
serai turns into tra-
ditional accommo-
dation center
A historical caravanserai in Tor-
bat-e Heydarieh, northeastern 
Khorasan Razavi province, has 
been repurposed into a traditional 
accommodation center, the city’s 
tourism chief has said.
A budget of 60 billion rials 
($200,000) has been allocated to 
the project, which has been car-
ried out by the private sector, Ali 
Mohammadi said on Wednesday.
The first phase of the project, 
which includes a traditional res-
taurant and handicrafts market, is 
planned to be inaugurated within 
the next week, the official added.
Located in the historical core of 
the city and close to its traditional 
markets, the revival of this his-
torical monument will contribute 
greatly to preserving and restor-
ing other historical works in the 
city, he mentioned.
So far 450 historical structures 
have been identified in Torbat-e 
Heydarieh -located 180 kilome-
ters from the provincial capital of 
Mashhad- of which 80 properties 
have been inscribed on the na-
tional heritage list.
Over the past couple of years, 
Torbat-e Heydarieh and its sur-
roundings have yielded traces 
of the ancient settlements. Last 
year, an archaeological site was 
exposed on the outskirts of Tor-
bat-e Heydarieh after torrential 
rains washed the soil away. The 
site is estimated to date back to 
the early and middle Islamic eras, 
according to preliminary studies 
carried out by cultural heritage 
experts.
According to archaeological 
studies, Torbat-e Heydarieh is 
home to several historical caves 
due to its favorable habitat con-
ditions and traces of habitation 
from about 40,000 years have 
been identified in the caves of the 
region. The history of the area 
stretches back to the Achaeme-
nian Empire from the 6th to 4th 
century BC and the Parthian Em-
pire from the 3rd century BC to 
the 3rd century CE.
Possible UNESCO tag for Iranian 
caravanserais
Iran has put forward a selection 
of 56 caravansaries as a candi-
date for collective inclusion on 
UNESCO’S cultural heritage list.
Last year, the tourism ministry 
announced that Iran was devel-
oping a dossier for a selection of 
its historical caravanserais for a 
possible inscription on the UNE-
SCO World Heritage list. In this 
regard, cultural heritage experts 
are assessing such monuments 
that are scattered across the 
country to make a shortlist in 
terms of their architecture as well 
as historical and cultural values.
Caravansary (also Caravanserai 
or Caravansaray) is a building 
that served as the inn of the Ori-
ent, providing accommodation 
for commercial, pilgrim, postal, 
and especially official travelers.
According to Encyclopedia Irani-
ca, from the number of surviving 
caravansaries and their sizes, it 
is clear that in Safavid and Qajar 
times there was a state architec-
tural department that was specif-
ically concerned with the con-
struction of caravansaries and 
stations on the overland routes. 
Furthermore, in the cities, sev-
eral caravansaries were erected 
as lodging houses, depots, and 
commercial offices in the vicinity 
of the bazaars.
A typical caravansary consists 
of a square or rectangular plan 
centered around a courtyard with 
only one entrance and arrange-
ments for defense if necessary. 
Whether fortified or not, it at least 
provided security against beasts 
of prey and attacks by brigands.

The Statistical Center of Iran (SCI) 
has put the average inflation rate in 
the twelve-month period ended on 
August 22, which marks the end of 
the fifth Iranian calendar month Mor-
dad, at 41.5 percent, rising one per-
cent from the figure for the twelve-
month ended to the fourth month.
The center put the country’s point-
to-point inflation rate at 52.2 percent 
in the fifth month, which means 
families have paid an average of 52.2 
percent more for purchasing the 
same package of commodities and 
services in that month, compared 
to the same month in the preceding 
year.
The inflation rate was 40.9 percent 
for the urban households, rising 0.9 
percent from the previous month, 
and 44.4 percent for the rural house-
holds, increasing 1.2 percent from 
the previous month.
The Statistical Center of Iran has 
put the average inflation rate in 
the twelve-month period ended on 
March 20, which marks the end of 

the past Iranian calendar year 1400, 
at 40.2 percent.
The center put the country’s point-
to-point inflation rate at 34.7 percent 
in the last month of the past year, 
which means families have paid 
an average of 34.7 percent more 
for purchasing the same package 
of commodities and services in 
that month, compared to the same 
month in the preceding year.
The inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20 was 39.7 
percent for urban households, and 
42.8 percent for rural households.
The point-to-point inflation rate was 
reported to be 34.5 percent for urban 
households and 35.8 percent for ru-
ral ones, according to the SCI.
The Statistical Center of Iran had put 
the inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20, 2021 
(the end of the Iranian calendar year 
1399) at 36.4 percent, rising 2.2 per-
cent from the figure for the twelve-
month period ended on the last day 
of the preceding year.

Inflation rate up 1%

Head of Iran’s Civil Aviation Organi-
zation (CAO) said on Wednesday his 
organization is implementing a com-
prehensive program based on which 
the number of the country’s passenger 
airplanes will increase to 550 within the 
next 10 years, IRNA reported.
Speaking in a meeting with the coun-
try’s senior aviation officials on the 
occasion of Government Week, Mo-
hammad Mohammadi-Bakhsh said: 
“Under the framework of this program, 
fleet expansion up to 550 airplanes, re-
pairing airplane parts and indigenizing 
the knowledge for the construction of 
aircraft inside the country are set on the 
agenda.”
“Following President Raisi’s orders, 
we have focused all our efforts on a 
few areas, including buying airplanes, 

manufacturing airplanes, and repair-
ing grounded airplanes. We need 550 
airplanes to meet the country’s air 
transportation demands,” Mohamma-
di-Bakhsh said.
According to the official, based on the 
said program, the government has al-
lowed the private sector to purchase 
small-scale airplanes and operate them 
as part of the country’s civil aviation 
fleet.
Knowledge-based companies have also 
been tasked to work on new programs 
for the domestic manufacturing of pas-
senger aircraft, Mohammadi-Bakhsh 
said.
“In this regard, three platforms includ-
ing 50, 72, and 150 passenger aircraft 
have been suggested to be used for de-
signing domestic airplanes, but what is 

currently being pursued is the manufac-
turing of 50-passenger planes in collab-
oration with Iran Aircraft Manufacturing 
Industry and the ministries of Defense, 
Transport and Urban Development as 
well as Industry, Mining and Trade,” he 
explained.
The official further noted that a consor-
tium of Russian, Chinese and Indian 
companies has been formed to par-
ticipate in the organization’s overhaul 
programs.
Having the oldest airline in West Asia 
and the second oldest in Asia, Iran 
started developing its aviation industry 
nearly 80 years ago and this industry is 
still improving in the country, however, 
despite its long history general aviation 
(GA) in Iran has been almost completely 
neglected.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), rose 10,923 points to 1.442 million on 
Wednesday.
As reported, over 7.052 billion securities worth 
42.855 trillion rials (about $153.05 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index rose 9,537 points, and the 
second market’s index climbed 17,354 points.
TEDPIX rose 20,931 points (0.2 percent) in the past 
Iranian calendar week (ended on Friday).

As reported, 40.58 billion securities worth 228.555 
trillion rials (about $816.267 million) were traded 
through 1.874 deals at the TSE in the past week.
The number and value of traded securities rose 30 
percent and 34 percent, respectively, while the num-
ber of deals increased 114 percent in the past week 
from the preceding week.
TSE is one of the four Iranian stock exchanges, 
the other three ones are Iran Mercantile Exchange 
(IME), Iran Energy Exchange (IRENEX), and Iran’s 

over-the-counter (OTC) market, known as Iran Fara 
Bourse (IFB). 
Head of Iran’s Securities and Exchange Organization 
(SEO) Majid Eshqi has said the guidelines and regu-
lations related to market-making activities at Tehran 
Stock Exchange should be amended.
Speaking at a meeting of the Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mining and Agriculture (ICCIMA) 
Stock Market Committee on Monday (August 22), 
Eshqi also emphasized the need to introduce more 

goods to the Iran Merchandise Exchange (IME), and 
to stop interference in the stock market.
During the meeting, the members of the mentioned 
committee and the SEO head discussed recent is-
sues in the stock market and exchanged ideas for 
resolving such issues. Regarding the activities of 
market makers, the attendees underlined the need 
for revising market-making guidelines and stressed 
the importance of defining a transparent income 
system for this sector.

TEDPIX climbs nearly 11,000 points on Wednesday

 Civil aviation fleet to have 550 airplanes in 10 years

10 Ways to Move More in 
Everyday Life

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/fitness/10-ways-to-move-more#The-bottom-line

It can feel overwhelming when you’re 
trying to make time for exercise. Here 
are some tips I give my physical therapy 
patients… and how I manage to keep 
myself moving.
I get it. We’ve all said, “Who has time to 
exercise when you’re a…” 
Just fill in the blank: working parent, 
working night shifts, entrepreneur, stu-
dent, person who commutes, or parent 
who stays at home keeping children 
alive. You’re not alone in trying to figure 
out how to fit exercise into your day. 
Try adding in a few bonus activities 
throughout the day and week to keep 
your body moving. 
Here are 5 ways to move more during 
everyday life, without having to block 
more time out of your busy schedule! 

1. Take the stairs
I know. This is so boring, and you’ve 
heard it a bajillion times. Yet, it’s one of 
the best tips for a reason. 
Taking the stairs instead of the elevator 
increases your heart rate, helps with 
balance, and improves lower-extremi-
ty strength. If you’re feeling saucy and 
have a few minutes, you can even do 
some heel raises off the edge of a step 
for calf strength, or take the stairs two 
at a time. 
Skip the elevator, your body and heart 
will thank you.
2. Incorporate walking meetings
If you work from home or have tran-
sitioned to virtual conference calls, 
schedule a walk during one call per day. 
If you don’t need to be staring at a 

screen looking at spreadsheets, plug 
in your headphones, slip your phone 
in your pocket, and solve the world’s 
problems on a walk. It’s a great way to 
mix up your daily routine.
And if you work in an office, take your 
one-on-one meetings to go. Walking 
together enhances team bonding, and 
you may even come up with better 
ideas. Research shows walking boosts 
creativity and enhances mental acuity 
(1, 2Trusted Source, 3Trusted Source).
3. Sit on an exercise ball
Swap out your office chair for a stability 
ball. This can help with back pain and 
help improve posture, and while sitting 
on the ball, you can do some gentle 
mobility stretches for your neck, pelvis, 
and spine. 

4. Park far away
While we need to be safe and alert to 
our surroundings, if you’re in a safe and 
well-lit area, consider parking further 
from the entrance of wherever you’re 
going. Adding in a few minutes of walk-
ing time here and there adds up over 
time and can increase your daily step 
count!
5. Exercise or stretch during TV time
Walk on the treadmill, use a stationary 
bike, stretch on the floor, use weights 
for upper- and full-body strengthening, 
or do Pilates during your next Netflix 
sesh. 
If you watch a 30-minute show and 
move the whole time, that’s 30 minutes 
of exercise you didn’t have before! You 
can even limit it to when the commer-

cials come on if that feels like a good 
place to start. 
Keep your exercise stuff near your 
“binge-watching” place, and do some 
bodyweight exercises or even foam roll-
ing during your show. 
This is especially true for women, who 
are at a higher risk of osteoporosis. 
Incorporate weight training into your 
routine to keep your bones healthy and 
strong (5Trusted Source).
The bottom line
I hope these ideas will motivate and in-
spire you to get up and move a bit more 
throughout your day. 
I know how difficult it is to maintain a 
good routine. It can seem overwhelm-
ing when you first start to exercise, but 
trying a few of these things will help. 
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مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه از ۸۶۰۰ ماشین لوکس 
در اصفهان به صورت سیستمی مالیات 
اخذ شده که در جریان وصول است، 
گفت: از جامعه پزشکی و بقیه فعاالن 
اقتصادی می خواهیم که با درخواست 
وجه نقد و اعالم شماره حساب برای 
مردم ایجاد مشکل نکنند، چراکه نظام 
مالیاتی از طریق دریافت اطالعات 
حساب فرد به تمامی تراکنش های آنها 

و خانواده هایشان دسترسی دارد.
عباس مزیکی، در نشست خبری به 
مناسبت هفته دولت با گرامیداشت یاد 
و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار 
کرد: این شهیدان علی رغم مدت کوتاه 
خدمت، الگوی دولت مردان امروز در 
مسیر وظیفه و خدمت به مردم هستند.

 وی افزود: در یک سال گذشته با 
افزایش اطالعات و داده ها، سرعت 
عمل در اصالح نظام مالیاتی بیشتر و 
نمود اجرای طرح های سازمان مالیاتی 
در فعالیت مشاغل و کسب و کارها 

مشخص تر شد.
به گزارش ایسنا، مزیکی با اشاره به 
اینکه نظام مالیاتی عادالنه تنها با وجود 
داده و اطالعات معنا پیدا می کند، گفت: 
تشخیص مالیات با نیروی انسانی با 
وجود همه دانش و تخصص بدون 
دقت خواهد بود و عدالت در امور مالیاتی 
تنها بر محور داده ایجاد می شود، امروز 
عدالت در مالیات دغدغه مردم است و 
ما برای استقرار نظام مالیاتی عادالنه به 

اطالعات و داده های مشاغل و کسب و 
کارها نیاز داریم. اتفاق مهم سال ۱۴۰۰ 
محاسبه مالیات بر مبنای داده های 
نظام بانکی با فرمول واحد برای مشاغل 
و ساماندهی دستگاه های کارت خوان 
بود، اگرچه عدم آمادگی مردم اشکاالتی 
ایجاد کرد، اما انعطاف طرح و همراهی 
سازمان مالیاتی با مردم، رضایت آنها را 

جلب کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
ادامه داد: در سال ۹۹ در بخش 
اشخاص حقیقی ۲۲۹ هزار اظهارنامه 
مالیاتی ارائه شده که این عدد پس از 
ساماندهی دستگاه های پوز به ۳۴۹ 
هزار اظهارنامه رسیده که ۶۰ درصد 
افزایش را نشان می دهد، همچنین 
در بخش پرداخت سال ۹۹ از ۲۲۹ 
هزار پرونده ۲۷۴ میلیارد تومان وصول 
شده که این میزان در سال ۱۴۰۰ به 
۸۵۰ میلیارد تومان مالیات اظهاری 

رسیده است.
وی افزود: در سال ۹۹ از ۲۲۹ هزار 
پرونده ۱۵۰ هزار پرونده معادل ۱۴۳ 
میلیاردتومان خوداظهاری کردند 
که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۶۹ 
هزار پرونده به ارزش ۱۲۰ میلیارد 
تومان رسیده است و نشان می دهد 
اگر سازمان مالیاتی در سنوات قبل به 
سمت داده محوری حرکت می کرد، 
آثار قابل توجه آن امروز مشهود بود، 
بنابراین امروز راه و منطق درستی بر 
فعالیت های مالیاتی حاکم شده و مردم 

هم به علت داده محوری و عادالنه 
بودن نظام، اعتراضی ندارند. همه اینها 
ضمن کاهش هزینه وصول، اعتماد 
مردم به نظام مالیاتی را بیشتر کرده 
است، همچنین یکنواخت بودن فرمول 
و روش در همه کشور باعث قانونی، 
عادالنه و نظام مند شدن پرداخت 

مالیات در کشور شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰، ۲۵ هزار 
و ۸۰۰ اظهارنامه با مالیات اظهاری 
۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد ارائه شده که 
بخشی از این رشد ۵۰ درصدی، ناشی 
از افزایش شفافیت، داده محوری عدم 
موضوعیت کتمان است و بخشی به 
بهبود وضعیت کسب و کار مربوط 

می شود.

• تحقق ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان از درآمدهای مالیاتی 

استان اصفهان
مزیکی با اشاره به اینکه از ۸۶۰۰ 
ماشین لوکس در اصفهان به صورت 
سیستمی مالیات اخذ شده که در 
جریان وصول است، اظهار کرد: در 
زمینه مالیات بر خانه های خالی، داده ها 
در حال بررسی است، گرچه دقیق 
نیست، اما به صورت سیستمی بررسی 
و محاسبه می شود؛ همچنین در چهار 
ماهه ۱۴۰۱، دو هزار و ۲۰ میلیارد تومان 
بدون احتساب عوارض آالیندگی به 
شهرداری ها پرداخت شده که این رقم 
در سال قبل معادل هزار و ۱۰۰ میلیارد 

تومان و ۴۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ 
عوارض آالیندگی بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی اسـتان اصفهان 
تاکید کرد: سـازمان مالیات در جریان 
تغییرات جدیـد، حرف مردم را شـنید، 
اعتراضـات آنها را پذیرفـت و انعطاف 
نشـان داد کـه نتیجـه ایـن تغییـر 
خوداظهـاری ۷۵ درصـدی مـردم 
بـود. همچنیـن پیش بینـی مالیاتـی 
اصفهـان در پنـج ماهـه ۱۴۰۰، ۶ 
هـزار و ۶۰۰ میلیـارد تومان بـوده که 
ایـن میـزان در سـال ۱۴۰۱ بـه ۱۲ 
هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومـان با رشـد 
۵۹ درصـدی رسـیده کـه تـا امـروز 
۱۱ هـزار و ۹۰۰ میلیـارد تومـان از آن 

محقـق شـده اسـت.
 وی از تمرکز اداره کل مالیات بر 
شرکت های صوری که از نام افراد 
خود  مدیره  هیئت  در  بی بضاعت 
استفاده می کنند، خبر داد و گفت: با 
بررسی های تخصصی و استفاده از 
داده ها، از افراد بی بضاعت رفع تعرض 
شده و ذی نفعان اصلی مالیات پرداخت 

می کنند.
مزیکی بـا اشـاره بـه اینکـه افزایش 
حجم مودیان و افزایش داده محوری، 
کار دستی و محاسبات مالی را مشکل 
کرد، گفت: سـازمان مالیات به سمت 
توسعه سـامانه های مالیاتی و خدمات 
الکترونیک به منظور خدمات رسـانی 
بیشـتر حرکت کرده اسـت تـا عالوه 
بـر افزایـش دقـت، نیـاز بـه حضـور 

در ادارات را کاهـش دهـد. در حـال 
حاضر ۱۷ خدمـت از جمله امـور نقل 
و انتقـال امـالک، مشـاهده وضعیت 
بدهی، پرداخت مالیات و... در سـامانه 
انجـام می شـود. ابالغ های سـازمان 
مالیاتی هـم که همـواره بـرای مردم 
و اداره مالیـات ایجاد دردسـر می کرد، 
از اول شـهریور به صورت الکترونیک 
انجام می شـود. مردم ۱۰ روز فرصت 
رویت ابالغیه در کار پوشـه های خود 
دارنـد و بعـد از ۱۰ روز ایـن ابالغ هـا 
رویت شـده تلقی می شـوند، بنابراین 
مردم بـه پیامک هـای ابـالغ مالیاتی 

دقـت کنند.
مدیـرکل امـورز مالیاتـی اسـتان 

اصفهـان ادامـه داد: در سـال ۱۴۰۰، 
هـزار و ۷۵ میلیـارد تومـان اسـترداد 
مالیـات داشـتیم کـه در مقایسـه بـا 
مبلغ سـال ۹۹ که ۴۳۲ میلیارد تومان 
بـود، رشـد دو و نیـم برابری را نشـان 
می دهـد و گویـای این اسـت کـه در 
کنـار افزایـش مالیـات، بدهـی مردم 
بیشـتر و سـریع تر پرداخـت شـده 
اسـت، همچنیـن در پنج مـاه ۱۴۰۱، 
۱۳۶۵ میلیارد تومان درخواسـت وجه 
اسـترداد از خزانـه داشـته ایم و از ایـن 
رقم تـا امـروز ۶۲۵ میلیـارد تومان به 
حسـاب مردم واریز شـده و بقیه پایان 
شهریور به حسـاب فعاالن اقتصادی 

واریـز می شـود.

• مردم حساب های تجاری و 
غیرتجاری را تفکیک کنند

وی افزود: تاکنون ۹۸ درصد دستگاه 
پوز ساماندهی شده و حدود ۱.۵ درصد 
باقی مانده مربوط به مراکز خاص با 
حساسیت های ویژه است که باید با احتیاط 
به سراغ آنها رفت، همچنین ساماندهی 
حساب های بانکی در حال انجام است و 
تاکید می شود که مردم حساب های تجاری 
و غیرتجاری را تفکیک کنند، چراکه 
حساب های تجاری در محاسبات مالیاتی 
استفاده می شود. اقدام دیگر سازمان مالیاتی 
جمع آوری اطالعات قرض الحسنه ها بود 
که پس از توجه به داده های نظام بانکی، 

توجه به آنها بیشتر شده بود.
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اخبـار اصفهـان پـارک جنگلی نـاژوان 
یکی از تفریح گاه های شـهر اصفهان اسـت 
که روزانه گردشـگران زیادی بـه آن مراجعه 
کـرده و از مراکز دیدنـی آن بازدیـد می کنند 
و از فضـا و طبیعـت بکـر ایـن منطقـه لذت 
می برند، پـارک جنگلی نـاژوان یـک هزار و 
۲۰۰ هکتار وسـعت دارد کـه ۳۰۰ هکتار این 
عرصـه در اختیـار و تحت تملک شـهرداری 
اصفهان و ۹۰۰ هکتار تحـت تملک مالکان 
اسـت. در واقـع یـک چهـارم ایـن عرصه در 
تملـک شـهرداری و سـه چهـارم در تملک 

شـهروندان و سـاکنان است.

• در عرصه نـاژوان ۱۹۳ هزار اصله 
درخت وجـود دارد

برای آشـنایی بیشـتر بـا این منطقـه مهدی 
قائلـی مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان 
اصفهـان در یک نشسـت خبـری و در جمع 
خبرنـگاران به معرفی بیشـتر پـارک جنگلی 
نـاژوان و خدمـات ایـن مدیریـت پرداخت و 
با اشـاره به اینکـه این پـارک جنگلـی، یک 
منطقه شـهری به شـمار می رود که می توان 
کاربری آن را از کشـاورزی به محیط زیستی 
بـا رویکـرد گردشـگری تغییـر داد تصریـح 

کـرد: در عرصـه نـاژوان ۱۹۳ هـزار اصلـه 
درخت وجود دارد و تأمیـن آب درختان برای 
پهنه وسـیع فضای سـبز ضروری اسـت و تا 
این لحظـه آبیـاری درختان ناژوان با پسـاب 
انجام نشـده اسـت و حفظ و نگهداری و بروز 
رسـانی وضعیت موجود در دسـتور کار است. 
طـی شـش مـاه گذشـته نیـز ۹ هـزار اصله 
درخـت در ناژوان کاشـته شـد و در ایـام عید 
نوروز امسـال نیز ۶۰ هـزار گلـدان گل از ۲۰ 
گونه در این عرصه کاشته شـد. قائلی اضافه 
کـرد: بـاغ پرنـدگان نـاژوان طی سـه ماهه 
اول امسـال ۳۵۰ هـزار نفـر، بـاغ خزنـدگان 
۱۱۵ هـزار نفر، بـاغ گیاهان گرمسـیری ۲۵ 
هـزار نفـر و نمایشـگاه صدف هـا نزدیک به 

هفت هـزار نفـر بازدیـد کننده داشـتند.

• سـی بـال پرنـده از ۱۴ گونـه بـه 
جمـع پرنـدگان اضافـه کردیـم

مدیر طرح ساماندهی ناژوان در ادامه بودجه 
امسال این مجموعه را ۱۳۱ میلیارد تومان 
اعالم کرد و اذعان داشت: از وضعیت موجود 
باغ پرندگان رضایت نداریم زیرا این مجموعه 
سال هاست که احداث شده اما بروز رسانی 
انجام نشده است و امسال برای سازه، مقاوم 

سازی و توسعه آن بودجه ای بالغ بر ۱۵۰ 
میلیارد ریال پیش بینی شده است چرا که 
اصالح سازه گیاهان گرمسیری )استوایی( تا 
پایان سال جاری در دستور کار است و انجام 
خواهد شد، البته بودجه خرید پرنده مجزا 
است و مجموعه باغ پرندگان ۲۵۰۰ بال 
پرنده در قالب ۱۲۰ گونه دارد که طی شش 
ماه گذشته سی بال پرنده از ۱۴ گونه به جمع 
پرندگان آن اضافه کردیم. وی همچنین به راه 
اندازی بخش تاکسیدرمی پرندگان در کنار 
این مجموعه اشاره کرد و گفت: این بخش با 
هدف تاکسیدرمی پرندگان نادر و ارزشمند باغ 
که می میرند، انجام می شود. مدیر ساماندهی 
ناژوان با بیان اینکه در مجموعه باغ پرندگان 
کارشناسان بهداشت و تغذیه حضور دارند، 
خاطرنشان کرد: در باغ پرندگان نیز پرنده ها 
تلف می شوند که باید از مجموعه خارج شوند 
از این رو بخش تاکسیدرمی پرندگان نادر راه 
اندازی شد تا گردشگران از تاکسیدرمی شده 
این پرندگان بازدید کنند و این از هنرهای 

مجموعه باغ پرندگان محسوب می شود. 
وی بـا بیـان اینکـه بـا حکمرانـی مردمـی 
اتفـاق ویـژه در اراضـی نـاژوان رقـم خـورد 
که بـه عنوان یـک تجربـه و الگـوی قابلیت 

تسـری دارد، اظهار داشـت: پس از سال ها به 
همت اهالی، کشـاورزان و گروهای جهادی 
توانسـتیم در مـدت ۳۳ روز مـادی بـزرگ 
ناژوان و انهـار آن را از ضلـع جنوبی محدوده 
دسـتگرد و محدوده نیروگاه به طول هشـت 
کیلومتر تـا درخـت چنـار مرتضـی علی که 
قدمت چند صـد سـاله دارد، الیروبـی و احیا 
کنیـم. وی سـاماندهی ایـن مادی بـزرگ را 
پـروژه ای بسـیار مهـم دانسـت و افـزود: در 
مجمـوع ۹ مـادی در نـاژوان وجـود دارد که 
طرح سـاماندهی و احیای آنها در دسـتور کار 
اسـت. مدیر سـاماندهی ناژوان با بیان اینکه 
در پی احیـای مـادی ۵۰۰ اصلـه درخت نیز 
در مسـیر آن کاشـته شـد، خاطرنشـان کرد: 
مجموعـه مدیریـت شـهری در ایـن پـروژه 
مهـم تأمین تجهیـزات را بـر عهده داشـت.

• طـرح جامـع اراضـی، باالتریـن 
سـند اجرایـی سـاماندهی نـاژوان
مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان اصفهـان 
در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح جامـع 
اراضی کشـاورزی نـاژوان، مصوب شـورای 
معماری شهرسـازی، باالترین سـند اجرایی 
سـاماندهی نـاژوان اسـت، اظهـار داشـت: 

رویکردهـای مدیریتـی پـارک جنگلـی در 
آن سـند مشـخص شـده و بـر اسـاس آن 
بایـد بـرای حفـظ اراضـی اقـدام کـرد. این 
مقـام بـه تشـکیل کمیتـه راهبـری تحقـق 
پذیری نـاژوان، افـزود: این کمیتـه چهار زیر 
مجموعه دارد که یکـی کارگروه حفظ باغات 
بـا همـکاری جهـاد کشـاورزی، کارگـروه 
مشـارکت مردمـی بـا نظـارت مدیریـت 
سـاماندهی نـاژوان، کارگروه تأمیـن منابع با 
اداره کل راه و شهرسـازی و کارگروه امالک 
و حقـوق کـه بـا معاونـت مالـی اقتصـادی 
شـهرداری اسـت. وی با بیان اینکه مدیریت 
شـهری پیش تـر تملکاتـی در ایـن عرصـه 
انجام مـی داد و اقداماتی بـرای حفظ فضای 
سـبز داشته اسـت، خاطرنشـان کرد: در حال 
حاضر رویکردی برای تملـک جدید نداریم.

• پیاده سـازی زیرسـاخت خدمات 
الکترونیـک در ناژوان

قائلـی همچنیـن، حفـظ، بـروز رسـانی و 
ارتقا مراکـز گردشـگری نـاژوان را ضروری 
دانسـت و خاطـر نشـان کـرد: رویکردهـای 
جدیدی در حوزه گردشـگری نـاژوان دنبال 
می شـود کـه پیـش فـرض طـرح مصـوب 

شـده و در نظر داریم گردشـگری کشاورزی 
در مدیریـت شـهری و عرصه نـاژوان اتفاق 
افتـد. وی بـه ایجـاد میـدان گردهمایـی در 
انتهـای پارکینـگ شـماره یـک و بازشـدن 
گـره ترافیکـی آن محـدوده اشـاره کـرد و 
گفـت: در حـوزه روشـنایی عرصـه نـاژوان 
مشـکالتی وجـود دارد که تـالش می کنیم 
بخشـی از آن تا پایان سـال جـاری پیگیری 
شـود و در یک پروسـه چهار- پنج سـاله نیز 
پوشـش روشـنایی مناسـبی در ایـن پـارک 
ایجـاد شـود. وی بـا بیـان اینکه زیرسـاخت 
خدمـات الکترونیـک در ناژوان پیاده سـازی 
می شـود، ادامـه داد: خدمـات فـروش بلیـط 
فرآینـد الکترونیکی اسـت و تأمیـن خدمات 
الکترونیـک پارکینگ هـا در دسـتور کار 
اسـت. مدیـر سـاماندهی نـاژوان بـه آمـاده 
سـازی عرصـه نـاژوان پـس از بازگشـایی 
دوره کرونـا اشـاره کـرد و گفـت: الزم بـود 
بـروز رسـانی هایی اتفـاق افتـد کـه در ایـن 
راسـتا یکصـد تابلـو اطـالع رسـانی چوبـی 
به سـه زبـان زنـده طراحـی و اجرا شـد. وی 
همچنین افـزود: تاکنـون ۱۸ کیلومتر از خط 
کشـی جاده سـالمت و معابـر نـاژوان انجام 

شـده اسـت.

• یکـی از دغدغه هـای مـا رفـع 
مشـکل سـاکنان امـاک نـاژوان

ــی از  ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
مشــکالت عمده نــاژوان کــه از پیــش احصاء 
ــق  ــه تحق ــتین جلس ــود و در نخس ــده ب ش
پذیری ســاماندهی ایــن مجموعه نیــز مطرح 
شــد، تعییــن تکلیــف ســاکنان عرصه نــاژوان 
اســت اذعــان داشــت: ســاخت و ســازهایی در 
ــدود ۸۰۰  ــه ح ــود دارد ک ــاژوان وج ــی ن اراض
ــال  ــت ۴۰- ۵۰ س ــا قدم ــکونی ب ــک مس مل
ــد  ــکونت دارن ــهروندان در آن س ــت و ش اس
و در پهنه بنــدی آنهــا اراضــی کشــاورزی 
قــرار گرفتــه اســت از همیــن رو یکــی از 
دغدغه هــای مــا رفــع مشــکل ســاکنان ایــن 
ــروه  ــن راســتا کارگ ــه در ای امــالک اســت ک
ــتانداری  ــازی، اس ــه از راه و شهرس ــه جانب س
ــادی  ــرح اقتص ــه ط ــرای تهی ــهرداری ب و ش
ــال  ــا در ح ــرا آنه ــد زی ــه کن ــی تهی - اجتماع
ــک  ــازی مل ــازی و نوس ــکان بازس حاضــر ام
خــود را نــدارد و بســیار تحــت فشــار هســتند. 
وی اضافــه کــرد: گزینه هایــی در ایــن زمینــه 
ــازه ها از  ــی از س ــه برخ ــرح اســت ک ــز مط نی
طــرح خــارج شــود یــا بــه ازای آنهــا زمیــن در 

ــرد. ــرار گی ــکان ق ــار مال اختی

مدیر طرح ساماندهی ناژوان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

احیای مادی های ناژوان در دستور کار

درخواست مدیرکل امورمالیاتی استان ازجامعه پزشکی و فعاالن اقتصادی:

با درخواست وجه نقد برای مردم ایجاد مشکل نکنید 
مدیرعامل شرکت فوالد فوالد مبارکه گفت: 
از بدو ورود و طبق هماهنگی با دستگاه های 
نظارتی ما اصالحات و تغییرات مدیریتی را 
آغاز کردیم. ابتدا افراد فاقد صالحیت، کسانی 
که شرایط احراز مسئولیت را نداشتند یا افرادی 
که با سفارش در مناصب قرار داشتند را کنار 

گذاشتیم.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
در گفت وگو با ایرنا درباره تغییرات 
صورت گرفته در مدیریت و عملکرد این 
شرکت بزرگ در دولت سیزدهم توضیح 
داد و گفت:  در ابتدای شکل گیری دولت 
آقای رئیسی عزم جدی دولت بر رشد 
اقتصادی در کنار پاکدستی و مبارزه با 
فساد بود. این موضوعات از وعده های 
دولت به مردم هم بود و با توجه به اهمیت 
بنگاه های بزرگ اقتصادی، فوالد مبارکه از 
اولین مجموعه هایی بود که تغییرات در 
آن صورت گرفت. یاسر طیب نیا با اشاره 
به انتصابش به عنوان مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه در مهرماه سال ۱۴۰۰ بیان 
کرد: انتخاب بنده با دو مأموریت اصلی بود. 
مأموریت اول ایجاد شفافیت، حاکمیت 
پاکدستی و مبارزه با فساد و مأموریت دوم 
به اوج رساندن تولید و توسعه پر شتاب 
فوالد مبارکه بود. مدیرعامل شرکت 
فوالد فوالد مبارکه به اقداماتش در ۱۱ 
ماه گذشته اشاره کرد و گفت: از بدو ورود 
و طبق هماهنگی با دستگاه های نظارتی 
ما اصالحات و تغییرات مدیریتی را آغاز 
کردیم. ابتدا افراد فاقد صالحیت، کسانی 
که شرایط احراز مسئولیت را نداشتند 
یا افرادی که با سفارش در مناصب قرار 
داشتند را کنار گذاشتیم. مجموع این 
موارد بیش از ۵۰ مورد از تغییرات ده ماه 

گذشته را شامل می شود.

تخلفات در فوالد مبارکه 
محصول سیاست زدگی است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
میزان پرشدگی سدهای استان ۲۰ درصد است، اما بررسی وضعیت سدهای استان نشان 
می دهد که میزان ُپرشدگی سدها نسبت به میانگین بلند مدت با کاهشی معادل ۶۹ درصد 
مواجه بوده است. احسان اله امینی مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی ۶ سد بزرگ استان اصفهان، 
اظهار داشت: مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان تا دوم شهریورماه به ۲۷۶ 
میلیون مترمکعب رسید و ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ 

میلیون متر مکعب امروز به ۲۳۶ میلیون مترمکعب رسید.

وی با بیان اینکه ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته 
است، افزود: در مقایسه با بلندمدت )۵۰ سال(، ذخیره آب این سد ۷۲ درصد کاهش یافته 
است. امینی با اشاره به وضعیت سد گلپایگان گفت: این سد در حال حاضر ۷.۱ میلیون 
مترمکعب آب ذخیره دارد و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه ۲۸ درصد 
افزایش و در مقایسه با بلند مدت ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد. مدیر بهره برداری و 
نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه ذخیره سد قره آقاچ 
سمیرم به ۱۹.۵۲ میلیون مترمکعب رسیده است، بیان کرد: ذخیره سد حنای سمیرم تا 
امروز به ۵.۰۸ میلیون مترمکعب رسیده است، حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۲۵ 

درصد و در مقایسه با بلند مدت ۳۸ درصد کاهش ذخیره آبی دارد. وی ادامه داد: سد خمیران 
در تیران و کرون تا امروز ۲.۹ میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته و ذخیره این سد نسبت 
به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است. امینی افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز 
هم اکنون ۱.۲ میلیون مترمکعب آب دارد و بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با 
سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد. مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه میزان پرشدگی سدهای استان ۲۰ درصد 
است، خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت سدهای استان نشان می دهد که میزان پرشدگی 

سدها نسبت به میانگین بلند مدت با کاهشی معادل ۶۹ درصد مواجه بوده است.

مدیربهره برداری ونگهداری 
ازتأسیسات آبی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان خبرداد:

کاهش 69 درصدی 
میزان پُرشدگی 
سدهای استان 
اصفهان



جهـــــــان

Isfahan News

ــه  ــی ک ــان  در حال ــر میری  امی
حــدود یــک هفتــه از پاســخ ایــران 
ــه  ــس اتحادی ــش نوی ــن پی ــه مت ب
اروپــا در رابطــه بــا مذاکــرات 
احیــای برجــام می گــذرد، امــا 
تاکنــون آمریکایی هــا در پاســخ 
دهــی تعلــل کــرده و اعــام 
کرده انــد کــه در حــال بررســی 
پاســخ ایــران هســتند. واقعیــت 
ــاز  ــا در آغ ــه غربی ه ــن اســت ک ای
مذاکــرات، خــود را بــه گونــه ای 
مشــتاق نشــان می دادنــد کــه 
گویــی بــه ســرعت آمــاده امضــای 
ــاره  ــه یکب ــا ب ــتند ام ــق هس تواف
آن هــا رویکــرد متناقــض در پیــش 
گرفتــه و صحنــه مذاکــرات بــه 
یک بــاره تغییــر کــرد. رســانه ها 
غربــی بــه نقــل از مقاماتشــان 
مدعــی شــدند کــه موفقیــت 
مذاکــرات بــه انعطــاف ایــران 
بســتگی دارد، در حالــی کــه همیــن 
رســانه ها تــا چنــد روز پیــش 
ــف  ــازنده توصی ــران را س ــخ ای پاس
ــد! واقعیــت ایــن اســت  کــرده بودن
ــر  ــکا ه ــت امری ــواًل دول ــه معم ک
وقــت در طــول مذاکــرات زیــر 
ــای  ــه ج ــرد، ب ــرار می گی ــار ق فش
حرکــت منطقــی، بــا تأخیــر تصمیم 
گیــری می کنــد.  چنــان کــه در 
ــه ویــژه در  طــول ایــن مذاکــرات ب
ماه هــای گذشــته ثابــت شــده کــه 
ــازات را  ــرده امتی ــاش ک ــکا ت امری
ــن رویکــرد  ــد و همی ــر ده ــا تأخی ب
ــازات بیشــتر  ــذاری امتی ســبب واگ
ــن  ــوی ای ــری از س ــرایط بدت در ش
کشــور شــده اســت. امــا چــه 
ــکا  ــر آمری ــر نظ ــی در تأخی عوامل
ــا  ــه متــن یشــنهادی اروپ نســبت ب

دخیــل هســتند؟
• ضعــف داخلــی بایــدن 
واکنــش  از  تــرس  و 

ن هــا ا یخو ر جمهو
ـــه  ـــکننده ب ـــی ش ـــدن در وضعیت  بای
ریاســـت جمهـــوری رســـید کـــه 
ــای  ــات و اتهام هـ ــه انتخابـ نتیجـ
در  تقلـــب  دربـــاره  پیاپـــی 
هیاهـــوی  همچنیـــن  و  آن 
شـــورش های ۶ ژانویـــه ۲۰۲۱ و 
ـــل  ـــن عوام ـــود. ای ـــای آن، ب پیامده
ـــی  ـــف داخل ـــت ضعی او را در موقعی
قـــرار داد. ترکیبـــی از ضعـــف 
سیاســـی دولـــت او، تـــرس از 
برچســـب »کوتـــاه آمـــدن علیـــه 
ــروزان  ــط جنگ افـ ــران« توسـ ایـ
مداخلـــه گـــر نومحافظـــه کار و 
ــزب  ــم در حـ ــه هـ ــا کـ لیبرال هـ
جمهوری خـــواه و هـــم حـــزب 

ــه  ــد، بـ ــور دارنـ ــرات حضـ دموکـ
ایـــن ضعـــف دامـــن زد.  اکنـــون 
ـــدید  ـــار ش ـــت فش ـــدن، تح ـــز بای نی
سیاســـی جمهـــوری خواهـــان 
قـــرار گرفتـــه تـــا بـــا توجـــه بـــه 
ــر  ــار تهاجمی تـ ــا رفتـ ــه آنهـ آنچـ
ایـــران توصیـــف می کننـــد، 
هیـــچ امتیـــازی ندهـــد. در 
ــتان های  ــر، دادسـ ــای اخیـ روزهـ
ایـــاالت متحـــده یـــک شـــهروند 
ــزی  ــه ریـ ــه برنامـ ــی را بـ ایرانـ
بـــرای کشـــتن »جـــان بولتـــون، 
دســـتیار ســـابق ریاســـت جمهـــوری، 
ـــد. همچنیـــن مقامـــات  متهـــم کردن
ــی  ــای ایرانـ ــی، تندروهـ آمریکایـ
ــحالی  ــراز خوشـ ــل ابـ ــه دلیـ را بـ
از حملـــه خشـــونت آمیـــز بـــا 
ــه  ــته بـ ــه گذشـ ــو در جمعـ چاقـ
»ســـلمان رشـــدی« محکـــوم 
کردنـــد. همـــه ایـــن اقدامـــات در 
ــه  ــن فرضیـ ــد ایـ ــتای تأییـ راسـ
ـــان در  ـــوری خواه ـــه جمه ـــت ک اس
ـــدن  ـــر بای ـــال فشـــار ب حـــال اعم
هســـتند تـــا نظـــر مثبـــت خـــود 
ـــد.  ـــراز نکن ـــا را اب ـــه پیشـــنهاد اروپ ب
ـــت  ـــک اصـــول ثاب ضمـــن اینکـــه ی
در هـــرم قـــدرت آمریـــکا مبنـــی 
سیســـتماتیک  »نقـــض  بـــر 
تعهـــدات بین المللـــی« پـــس 
از بـــی مصـــرف شـــدن آن 
ــا  ــق بـ ــی توافـ ــود دارد: یعنـ وجـ
دولـــت فعلـــی و ابطـــال از ســـوی 
دولت هـــای بعـــدی آمریـــکا. 
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــون بـ اکنـ

جمهـــوری خواهـــان در صـــورت 
ـــره  ـــرل کنگ ـــت آوردن کنت ـــه دس ب
در اواخـــر امســـال یـــا کاخ ســـفید 
ـــرا  ـــون و چ ـــی چ ـــال ۲۰۲۴، ب در س
تـــاش خواهنـــد کـــرد تـــا ایـــن 
ـــر  ـــه نظ ـــد ب ـــی کنن ـــق را خنث تواف
می رســـد بایـــدن در دادن پاســـخ 
مثبـــت بـــه متـــن پیشـــنهادهای 

اروپـــا دچـــار تردیـــد اســـت.
• ســنگ اندازی هــای رژیــم 

نیستی صهیو
دولـــت واشـــنگتن در روزهـــای 
اخیـــر بـــه تل آویـــو اطمینـــان 
داده کـــه در مذاکـــرات ویـــن 
ــران  ــه ایـ ــدی بـ ــازات جدیـ امتیـ
نـــداده اســـت بنابرایـــن ایـــن 
ـــه ای  ـــی نتیج ـــا وقت ـــم ت ـــم ه رژی
مشـــخص نشـــده بـــود، ســـکوت 
ـــران  ـــواب ای ـــس از ج ـــا پ ـــرد ام ک
ــکا یعنـــی  ــروع پاســـخ امریـ و شـ
ــد،  ــه مشـــخص شـ ــی کـ در جایـ
جـــواب امریکایی هـــا احتمـــااًل 
بینابینـــی اســـت و مثبـــت کامـــل 
ــد  ــم نخواهـ ــل هـ ــی کامـ و منفـ
بـــود و احتمـــااًل بـــه ســـمت 
مذاکـــرات بیشـــتر مـــی رود، 
اســـرائیلی ها دســـت بـــه کار 
شـــدند و تـــاش کردنـــد تـــا 
ــی را  ــای اختـــاف و دوگانگـ فضـ
ــاد  ــکا ایجـ ــران و آمریـ ــان ایـ میـ
کننـــد واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه 
ــته ای  ــرات هسـ ــرگاه در مذاکـ هـ
ــی  ــرف امریکایـ ــران، طـ ــا ایـ بـ
در اتـــاق مذاکـــره دچـــار ضعـــف 

ـــه  ـــرائیل بافاصل ـــت، اس ـــوده اس ب
ســـعی کـــرده کـــه بـــا یـــک 
ســـری اقدامـــات مذاکـــره را 
ـــته  ـــًا روز گذش ـــد. مث ـــف کن متوق
»یائیـــر الپیـــد« نخســـت وزیـــر 
رژیـــم صهیونیســـتی بـــا ارســـال 
ــام  ــفید اعـ ــه کاخ سـ ــی بـ پیامـ
کـــرد کـــه متـــن پیـــش نویـــس 
ــوط  ــا و خطـ ــا معیارهـ ــق بـ توافـ
قرمـــز آمریـــکا هم خوانـــی نـــدارد 
و آنچـــه در متـــن پیـــش نویـــس 
ـــاز  ـــی امتی ـــه نوع ـــت را ب ـــده اس آم
دهـــی بیـــش از حـــد بـــه ایـــران 
ـــارات  ـــن اظه ـــد ای ـــد. هرچن می دان
ـــا پاســـخ  ـــراییل ب ـــر اس نخســـت وزی
مقامـــات وزارت خارجـــه آمریـــکا 
ـــان  ـــد نش ـــاش ش ـــد و ت ـــه ش مواج
ـــراییل  ـــت اس ـــه مخالف ـــود ک داده ش
تأثیـــر در تـــاش دولـــت بایـــدن 
ـــا  ـــدارد ام ـــام ن ـــای برج ـــرای احی ب
ـــت  ـــه فضـــای مثب ـــت ک ـــن اس روش
ایجـــاد شـــده طـــی دو هفته گذشـــته 
ــه  ــا بـ ــت طرف هـ ــد از بازگشـ بعـ
پایتخت هایشـــان بـــا اظهـــارات و 
موضع گیری هـــای متناقـــض و 
دخالـــت مقامـــات اســـراییلی، بـــه 
ـــم  ـــود و مبه ـــه آل ـــی م ســـمت فضای
پیـــش مـــی رود و ایـــن تحـــوالت 
اتفـــاق نیفتـــاده اســـت جـــز در ســـایه 
ـــه جمـــع  ـــکا در پاســـخ ب ـــر آمری تأخی
ـــان  ـــن می ـــه در ای ـــران. البت ـــدی ای بن
نبایـــد از نقـــش جریان هـــای 
وابســـته بـــه البی هـــای خارجـــی 
ـــژه البی هـــای صهیونیســـتی  ـــه وی ب

ماننـــد آیپـــک غافـــل شـــد. ایـــن 
البی هـــا از جملـــه مخالفـــان 
رســـمی امضـــای برجـــام بـــه 
ـــل  ـــکا و عوام ـــت آمری ـــیله دول وس
ـــه  ـــور ب ـــن کش ـــت ای ـــر دول ـــار ب فش

شـــمار می رونـــد.
شــدن  فرسایشــی   •
گرفتــن  و  مذاکــرات 

بیشــتر امتیــازات 
شــاید یکــی ازدالیــل تأخیــر 
ــن  ــران ای ــه ای ــخ ب ــکا در پاس آمری
ــه  ــده ب ــاالت متح ــه ای ــت ک اس
ــع  ــه تب ــدن و ب ــی ش ــال طوالن دنب
آن فرسایشــی شــدن مذاکــرات 
اســت تــا از ایــن طریــق بــه 
ــدن  ــی ش ــون طوالن ــی چ امتیازات
ــته ای  ــای هس ــان محدودیت ه زم
ــا  ــاختار تحریم ه ــظ س ــران، حف ای
و وارد کــردن کشــورمان بــه دام 
برجــام موشــکی و منطقــه ای 
برســد امتیازاتــی کــه در طــول 
چندیــن دور مذاکــره در ویــن 
نتوانســت بــه دســت بیــاورد. 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــز ب ــون نی اکن
پیــش آمــده حتــی سرســخت ترین 
در  امپریالیســتی  چهره هــای 
آمریــکا متوجــه شــده اند کــه 
ــد دادن  ــرای پیون ــان ب تاش هایش
برجــام بــه موضوع هــای دیگــر 
ــر  ــر و قوی ت ــق بهت ــاد تواف و ایج
بــرای آمریــکا ماننــد سیاســت 
تحریــم فشــار حداکثــری بــا 
شکســت خفــت بــاری روبــرو 

شــده اســت.
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فیلم داستانی »شیب« به کارگردانی حمیدرضا کردسیچانی با موضوع زندگی یک 
شهید مدافع علم ساخته شد. به گزارش ایمنا، این فیلم داستانی به انتخاب مسیر در 
زندگی آدم ها می پردازد؛ اینکه در انتخاب مسیر سرباالیی یا سرپایینی چگونه عمل 
می کنیم و سهم دیگران در این خصوص چیست؟ محور اصلی قصه یکی از نخبگان 
علمی به نام دکتر اردوان اســت که با توجه به نوع تفکرش مبنی بر پذیرش علم و 
ایده هایش در خارج از کشور برای رسیدن به اهداف و آرزوهای دیرینه خود، درست 

زمانی که همه شرایط برای مهاجرتش فراهم می شود، تصمیم می گیرد که...
به گفته کردسیچانی این قصه انتخاب بزرگانی است که مشقت می خرند بر جان برای 

آسایش دیگران؛ آن ها که مرارت باال رفتن از سرباالیی زندگی را به عقیده و ایده به 
جان می خرند تا دیگران بدون صرف وقت و هزینه، خود را در ســرازیری آسایش و 
آرامش زندگی بیابند. وی متولد ۶۷ و دارای کارشناسی بازیگری و کارگردانی سینما و 
کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش است که پیش از این دو فیلم داستانی »ساعت تلخ 

شنی« و »انفرادی به وسعت یک دنیا« را ساخته است.
عوامل این فیلم داستانی عبارتند از نویسنده و کارگردان: حمیدرضا کردسیچانی، تهیه 
کنندگان: راحله خالدی، سید علی حسینی، بازیگران: مهران هادی، سیدعلی حسینی، 
ملیکا صفیان، باران هاشــمی، بهنام ترابی، دانیال سلطانی، بهروز سررشته دار زاده، 

کوروش کریمی، پرهام نصر، مدیر تصویربرداری: یاســر زمانی، مدیر صدا برداری: 
علی حجازی، مدیر تولید: فتح اهلل جهان بخشــی، طراح صحنه و لباس: حمیدرضا 
کردسیچانی، تدوین و اصاح رنگ: مهدی دهقان، طراحی و ترکیب صدا: الهام عبداهلل 
زاده، دستیار اول کارگردان: پرستو خواجه پور، طراح گریم: نفیسه علیزاده، منشی صحنه: 
نگار رضایی، دستیار دوم کارگردان: حسین مرادی، عکاس: شایان سلطانی، جانشین 
تولید: فرزاد سررشته دارزاده، دستیار تولید: حسین جهان بخشی، فیلمبرداری پشت 
صحنه: نازنین جمالی، سینه موبیل: محمد نبوی، مدیر تدارکات: ابراهیم محمدی، 

مجری طرح: انجمن سینما جوانان خمینی شهر.

ساخت فیلم 
داستانی »شیب« 
با موضوع زندگی 
شهید مدافع علم

زندگی سالم 

ISFAHAN
N E W S

انجیر؛ مقوی، مغذی و سرشار از سود

 میوه ای به اندازه
یک وعده غذایی

رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات استان با بیان اینکه مصوبات صد و 
پانزدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در 
خصوص بررسی مسائل و مشکات فعاالن اقتصادی در حوزه گمرک بود افزود: 
در این جلسه که با حضور رئیس کل و معاونین و مدیران ستادی گمرک ایران 
برگزار شد مصوبات خوبی مانند ایجاد گمرک نمایشگاهی در محل نمایشگاه 
بین المللی استان به تصویب رسید که با تحقق این امر تشریفات گمرکی به 

صورت مستقیم در محل نمایشگاه انجام خواهد شد.
وی افزود: زیرساخت های ایجاد این گمرک با هماهنگی شرکت نمایشگاه ها در 
حال فراهم سازی است تا در ماه آینده کارشناسان گمرکی در محل نمایشگاه 
مستقر شوند. کوهستانی ایجاد ترمینال کانتینری در گمرکات استان را دیگر 
مصوبه این جلسه بیان و تصریح کرد: این موضوع نیز از طریق شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی ایران پیگیری و در حال حاضر قراردادهای آن منعقد 
شده و دفاتر در حال استقرار است و بزودی این ترمینال افتتاح خواهد شد. باتوجه 
به سهم ۷ درصدی استان اصفهان در صادرات کشور و جایگاه ۱۴ گمرکات 
استان در صادرات و رتبه ۱9 در زمینه واردات، با راه اندازی ترمینال کانتینری یکی 
از دغدغه های فعاالن اقتصادی رفع خواهد شد. وی ایجاد گمرک تخصصی پارچه 
و منسوجات را نیز دیگر مصوبه صد و پانزدهمین جلسه شورای گفت وگو عنوان 
کرد و افزود: این امر منافع زیادی برای فعاالن صنعت نساجی استان خواهد داشت. 
وی افزود: اجازه ورود موقت محصوالتی مانند شیرین بیان نیز دیگر مصوبه این 
جلسه بود که تأییدیه آن در انتظار اعام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد 
کشاورزی است.  مدیرکل گمرکات استان ایجاد گمرکات تخصصی صنایع دستی 
را نیز از دیگر درخواست های اتاق بازرگانی بیان و تاکید کرد: در صورت آموزش 
کارشناسان گمرکی از سوی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی، 
ایجاد گمرکات تخصصی در شهرهای مهد صنایع دستی مانند اصفهان و زنجان 
بسیار حائز اهمیت است. کوهستانی در پایان سخنان خود گفت: گمرکات استان 
در راستای حمایت از تولید و صادرات به ویژه حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و بهبود فضای کسب و کار به صورت سالیانه بسته حمایتی را در جلسه شورای 
گفت وگو ارائه می نماید که بسته حمایت از شرکت های دانش بنیان تصویب و در 
حال اجرا می باشد و شرکت های دانش بنیان متقاضی استفاده از این حمایت ها ۷ 

تسهیات از گمرکات دریافت می کنند.
بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این برنامه وجود رویه 
ترخیص موقت کاال را در کوتاه تر شدن فرایند ترخیص و کاهش مشکات مربوط 
به بازگشت ارز حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ایجاد گمرک نمایشگاهی، 
تشریفات و هزینه حضور در نمایشگاه را نیز کاهش خواهد داد همچنین منجر به 

رونق فعالیت نمایشگاهی و تجارت خارجی می شود.
ابراهیمی ایجاد این گمرک را یکی از مطالبات بحق فعاالن اقتصادی دانست که 

در اکثر کشورهای دارای تجارت روان وجود دارد.
 وی همچنین ایجاد ترمینال کانتینری را نیز از نظر زمان و هزینه به نفع فعال 
اقتصادی دانست. ابراهیمی عدم وجود گمرک تخصصی پارچه و منسوجات در 
اصفهان به عنوان قطب منسوجات کشور را نیز، یکی دیگر از مشکات فعاالن 
اقتصادی بیان و تصریح کرد: راه اندازی این گمرک در استان درخواست فعاالن 

این صنعت بود که در این جلسه به تصویب رسید.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: مصوبات شورای گفت و گو دارای 

ضمانت اجرا بوده و پیگیری مصوبات را تسهیل خواهد کرد.

 اجرایی شدن مصوبات گمرکی شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور مدیرکل 
گمرکات استان و دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در برنامه 

گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان بررسی شد.

گزارش

در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان بررسی شد:

روند اجرای مصوبات گمرکی 
 شورای گفت وگوی دولت
و بخش خصوصی استان

 پریسا جمدی  انجیر میوه ای شیرین 
و خوشمزه است، و معمواًل اندازه انگشت 
شست بوده و پوست بنفش یا سبز رنگ 
دارد و داخل آن دانه های ریز زیادی وجود 
دارد. داخل انجیر تقریباً صورتی رنگ است. 
انجیر- و برگ های آن- سرشار از مواد 
مغذی است و فواید زیادی برای سامتی 
به همراه دارد. از جمله فواید انجیر می توان 
به بهبود هضم سالم، کاهش خطر ابتا به 
بیماری قلبی و کمک به مدیریت سطح قند 
خون اشاره کرد. انجیر تازه سرشار از مواد 
مغذی بوده و در عین حال کالری نسبتًا 
کمی دارد، که باعث شده یک میان وعده 
عالی و سالم باشد. انجیر تازه به دلیل دارا 
بودن قند طبیعی حاوی مقداری کالری 
است، و به عنوان یک میان وعده مقوی 
و کم کالری به حساب می آید. اما انجیر 
خشک دارای قند و کالری زیادی است، 
چرا که میوه ها وقتی خشک می شوند قند 
آنها بیشتر می شود. بعاوه انجیر حاوی 
 B6 مواد مغذی از جمله مس و ویتامین
می باشد. مس یک ماده معدنی ضروری 
است که در چندین فرآیند بدن از جمله 
تشکیل  و  انرژی  تولید  و  متابولیسم 
سلول های خونی، بافت های همبند و 
انتقال دهنده های عصبی نقش مهمی 
دارد. ویتامین B6 یک ویتامین ضروری 
برای کمک به تجزیه پروتئین های غذایی 
و ایجاد پروتئین های جدید است و نقش 

مهمی در سامت مغز دارد.
انجیر مزایای زیادی برای سامتی دارد، 
از جمله افزایش سامت گوارش و قلب، 
و کمک به مدیریت سطح قند خون. از 
قدیم االیام از انجیر به عنوان یک درمان 
خانگی برای یبوست استفاده می شده 
است. انجیر سرشار از فیبر است که باعث 
نرم کردن و افزایش حجم مدفوع، و کاهش 
یبوست شده، و عملکردی شبیه به یک 
پری بیوتیک دارد- ازاین رو برای سامت 
دستگاه گوارش مفید است. این میوه 
شیرین و خوشمزه باعث بهبود فشار خون 
و کنترل سطح چربی خون شده، و می تواند 
به بهبود سامت عروق و کاهش خطر 
بیماری قلبی کمک کند. نتایج حاصل از 
یک تحقیق قدیمی بر روی ۱۰ نفر نشان 
داد که مصرف چای برگ انجیر همراه با 
صبحانه نیاز آنها به انسولین را کاهش 
داد، و دوز انسولین آنها در آن ماه حدود ۱۲ 
درصد کاهش یافت. بعاوه، نتایج حاصل 
از یک مطالعه جدیدتر حاکی از آن بود 
که نوشیدنی های حاوی دوزهای باالی 
عصاره میوه انجیر نسبت به نوشیدنی های 
بدون عصاره میوه انجیر دارای شاخص 
گلیسمی )GI( پایین تری هستند، به این 
معنی که این نوشیدنی ها تأثیر بهتری بر 
سطح قند خون دارند. با این حال انجیر، به 
خصوص انجیر خشک، حاوی مقدار زیادی 
قند است که در کوتاه مدت باعث افزایش 

سطح قند خون می شود. 

پاسخ منطقی ایران در مقابل بی پاسخی آمریکا!
 -www.healthline.com/nutrition/figsچرا بایدن در ارائه نظر خود تعلل می کند؟
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 شادی بخشی  این روزها قیمت تورهای جام 
جهانی قطر با توجه به امکانات، نوع محل سکونت، 
خدمات ارائه شده و همچنین بازدید از مکان های 
دیدنی و شهری که در آن دیدارهای تیم های مختلف 
انجام می شود، متفاوت خواهد بود. با جستجو در 
سایت های مختلف آژانس های مسافرتی نشان 
می دهد که قیمت این تورها میانگین از ۸۰۰ دالر 
یعنی در حدود ۲۱ میلیون تومان تا ۲۰ هزار دالر یعنی 
در حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. این قیمت های 
اعالم شده برای هفت روز اقامت در قطر بوده و در 
صورتی که مدت زمان تغییر پیدا کند، قاعدتًا میزان 

هزینه ها نوسان خواهد داشت.
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی آژانس هـای 
مسـافرتی سـعی کرده اند بـا خریـد بلیـت بازی ها از 
شـرکت های زیر مجموعه فیفـا برای این مسـابقات 
تورهای مسـافرتی را فراهـم کننـد. همچنین برخی 
پیگیری هـا از یکـی از ایـن آژانس ها نشـان می دهد 
هزینـه ای کـه هـر نفـر بـرای 3 بـازی تیـم ملـی به 
عـالوه حمـل و نقـل و همچنیـن اقامـت در کشـتی 
کـروز و هتـل ۵ سـتاره بایـد پرداخـت کنـد، 36۰ 

میلیـون خواهـد بـود.
با توجه بـه نرخ های ایـن آژانـس هواپیمایـی، تعداد 
کمی از ایرانی هایی که سـاکن داخل کشـور هسـتند 
با توجـه بـه شـرایط اقتصـادی، امکان سـفر بـه آن 
سـوی آهـای خلیـج فـارس را خواهنـد داشـت و به 
همین دلیـل وزارت ورزش بـه دنبـال اجرایی کردن 

نقشـه ای برای کاهـش ایـن هزینه ها هسـتند.

• معـاون فرهنگـی وزارت ورزش: پیگیـر 
کاهش مـدت اسـکان هسـتیم

سـینا کلهـر معـاون فرهنگـی وزارت ورزش، چندی 
پیش در حاشـیه مجمع عمومی فدراسـیون تکواندو، 
توضیـح مفصلـی دربـاره ایـن موضـوع داد و بـه 
خبرنـگاران گفـت: در حـال حاضـر بلیـط هواپیمـا 
بـرای سـفر بـه قطـر نزدیـک بـه ۲۰ تـا ۲۵ میلیون 
تومان اسـت کـه متعلـق بـه هواپیمایی قطر اسـت. 
دوسـتان وزارت راه در تالشـند تـا امـکان پـرواز بـا 
هواپیماهـای ایرانـی وجـود داشـته باشـد کـه فکـر 
می کنـم اگـر ایـن اتفـاق رخ دهـد، ایـن هزینـه تـا 
نصـف کاهـش داشـته باشـد. دومین مـورد نیـز که 
وزارت راه در حال پیگیری اسـت و تقریبًا مقدمات آن 
انجام شـده بحث سـفر یک روزه تماشـاگران به قطر 
اسـت که تماشـاگران صبح برونـد و بعد از تماشـای 
مسـابقات برگردند کـه در این صـورت دیگـر نیازی 

بـه اسـکان آنهـا در قطـر نخواهـد بود.
کلهر بـا بیـان اینکـه مرحلـه دوم بلیت فروشـی جام 
جهانی، از هفتـه آینده آغاز خواهد شـد، بـه این نکته 
اشـاره کرد کـه بلیـت هر بـازی تیـم ملـی در مرحله 
گروهـی، حداقـل ۲.۵ میلیـون تومـان و حداکثر 6.۵ 

میلیون تومـان خواهـد بود.
او دربـاره هزینه سـفر بـه قطـر چنین توضیحـی داد: 

قیمـت هواپیما هنـوز نهایی نشـده امـا آن چیزی که 
من حسـاب کـردم هزینه کل رفـت و برگشـت نباید 

بیشـتر از 3۵ یـا ۴۰ میلیون تومان باشـد.
حـال بـا توجـه بـه قیمت هـای مختلفـی کـه بـرای 
حضـور ایرانیان در جـام جهانی از سـوی آژانس های 
هواپیمایـی مطـرح شـده، بایـد منتظـر مانـد و دیـد 
وزارت ورزش قـادر خواهـد بـود ایـن هزینه هـا را 
بـه حداقـل ممکـن رسـانده تـا شـاهد ایرانی هـای 
بیشـتری در قطر برای تماشـای مسـابقات و حمایت 

از تیـم ملـی باشـیم یـا نه.

بلیـت  فـروش  جزئیـات  آخریـن   •
جـام جهانـی، نحـوه سـفر بـه قطـر و 

کرونـا پروتکل هـای 
آخریـن جزئیـات دربـاره بلیت فروشـی جـام جهانی 
۲۰۲۲ قطـر و حضـور در این کشـور اعالم شـد. فیفا 
بیـش از ۲3 میلیـون درخواسـت بلیـت بـرای جـام 
جهانی امسـال دریافت کـرده اسـت. برگزارکنندگان 
می گوینـد جـام جهانـی ۲۰۲۲ یـک رویـداد جهانی 
اسـت و هـواداران را تشـویق کرده انـد کـه بـرای 

تماشـای مسـابقات به ایـن کشـور سـفر کنند.
داده هـای فیفـا نشـان می دهـد کـه تقاضـای بلیت 
مدت هاسـت کـه از عرضـه آن پیشـی گرفته اسـت، 
به طـوری کـه فیفـا بیـش از 3 میلیـون درخواسـت 
بلیـت بـرای فینـال دریافـت کـرده اسـت. در همین 

حـال، ۲.۵ میلیـون درخواسـت بلیت برای تماشـای 
بازی گـروه C بین آرژانتیـن و مکزیک وجـود دارد و 
۱.۴ میلیون هـوادار امیدوارنـد در ورزشـگاه 6۰ هزار 
نفـری آل بیـت، دیـدار انگلیس بـا ایـاالت متحده را 
تماشـا کننـد. از قرعه کشـی بـرای تخصیـص بلیت 
برای کسـانی که درخواسـت دادند اسـتفاده می شود.

در ادامـه، نگاهـی بـه وضعیـت بلیـت فروشـی بـا 
جزئیـات بیشـتر و همچنین ارائـه آخریـن اطالعات 
در مورد نحوه سـفر به قطر و همچنیـن نحوه رعایت 

آخریـن پروتکل هـای کرونـا می اندازیـم.

• آیـا بـرای ورود بـه قطـر نیـاز بـه ویـزا 
داریـد؟

کسـانی کـه بـا پاسـپورت اسـتاندارد آمریکایـی یـا 
انگلیسـی بـه قطـر سـفر می کننـد نیـازی بـه ویـزا 
ندارنـد. بـا ایـن حـال، آن هـا بـه کارت Hayya نیاز 
دارنـد. کارت Hayya نوعـی شناسـنامه هـواداران 
اسـت که برای ورود به کشـور و حضور در مسـابقات 
الزامـی اسـت. همچنیـن ایـن کارت، حمـل و نقـل 
عمومـی رایـگان در روزهـای مسـابقه را فراهـم 
می کنـد. یکـی دیگـر از جزئیـات مهـم: کسـانی که 
بیـن ۱۰ آبـان ۱۴۰۱ تا 3 بهمـن ۱۴۰۱ به قطر سـفر 
می کنند، حتی اگر در مسـابقات جام جهانی شـرکت 

نکننـد، بـه کارت Hayya تأییـد شـده نیـاز دارند.
)به گـزارش ایسـنا، ایرانی ها نیـز برای سـفر به قطر 

 Hayya در ایام جـام جهانی عـالوه بر ویزا بـه کارت
نیاز خواهند داشـت.(

• آیا قطر امن است؟
تا حد زیـادی همینطور اسـت و میزان جـرم و جنایت 
در این کشـور پایین اسـت. با این حال وزارت خارجه 
بریتانیـا هشـدار داد کـه بازدیدکننـدگان زن بایـد 
هنـگام تردد بـه تنهایی در شـب مراقب باشـند. فقط 
از تاکسـی های ثبـت شـده اسـتفاده کنیـد. هنـگام 
اسـتفاده از اپلیکیشـن های تاکسـی، پـالک خـودرو 
را بررسـی کنیـد. به کسـی اطـالع دهیـد کـه در راه 

هسـتید و جزئیـات خـودرو را اطـالع دهید.
وزارت خارجـه می افزایـد: تحـوالت منطقـه ای 
همچنـان بـر افـکار عمومـی تأثیـر می گذارد. شـما 
بایـد از حساسـیت های محلی آگاه باشـید. شـما باید 
گزارش هـای خبـری را دنبـال کنیـد و از تجمعات و 
تظاهرات عمومی خـودداری کنید. احتمـال افزایش 

تنـش در روزهـای جمعه وجـود دارد.

• آیـا بـرای حضـور در جـام جهانـی قطر 
نیـاز بـه واکسـینه شـدن دارید؟

دولـت قطـر تابسـتان گذشـته اعالم کـرد کـه تمام 
هوادارانـی کـه بـه دنبـال حضـور در مسـابقات جام 
جهانـی هسـتند باید بـه طور کامل واکسـینه شـوند. 
مسـافران کامـاًل واکسـینه شـده می تواننـد بـدون 

قرنطینـه وارد قطـر شـوند امـا بایـد در ۴۸ سـاعت 
قبـل از پرواز به کشـور، آزمایـش منفی کرونا داشـته 
باشـند. مسـافران همچنیـن ملـزم بـه ارائـه مدرک 

واکسیناسـیون در بـدو ورود هسـتند.
برای اینکه طرفـداران کاماًل واکسـینه شـده در نظر 
گرفته شـوند باید هـر دو دوز واکسـن فایـزر، مدرنا یا 
آسـترازنکا یا واکسـن تک دوز جانسـون اند جانسون 
را دریافـت کرده باشـند. کسـانی کـه دوز نهایی خود 
را بیـش از ۹ مـاه پیـش دریافـت کرده اند بـه تزریق 

دوز یـادآور نیـاز دارند.
در حـال حاضر الزام اسـت کـه برنامـه ردیابی تماس 
قطـر، Ehteraz را دانلود کـرده و در هنگام سـفر در 
سراسـر کشـور روی تلفـن هوشـمند خـود اسـتفاده 

کنیـد.

• کـدام خطـوط هوایـی بـه قطـر پـرواز 
؟ می کننـد

بسـیاری از خطوط هوایـی مختلف از سراسـر جهان 
بـه قطـر پـرواز می کننـد از جملـه قطـر ایرویـز، 
بریتیـش ایرویز، خطـوط هوایی سـریالنکا، ترکیش 
ایرالینـز، جـت ایرویـز، ژاپـن ایرالینـز، ایـر ایندیا و 
بسـیاری دیگـر. از بریتانیـا، پروازهـای مسـتقیم از 
لنـدن، منچسـتر، کاردیـف، بیرمنـگام و ادینبـورگ 
انجام می شـود. این پروازهـا در دوحـه، پایتخت قطر 
فرود خواهنـد آمـد. از ایاالت متحـده، بسـتگی دارد 
که از کجا قصد پـرواز داریـد. از نیویورک، شـیکاگو، 
لس آنجلس و واشـنگتن دی سـی می توانیـد روزانه 
مسـتقیم بـه قطـر پـرواز کنیـد. سـایر فرودگاه های 
برجسـته ماننـد داالس، میامی و سانفرانسیسـکو نیز 

پروازهـای مسـتقیم دارند.

• تاکنـون چند هـزار بلیـت فروخته شـده 
اسـت؟

فیفـا اعالم کـرد کـه فـروش بلیت های جـام جهانی 
بـه ۲ میلیـون و ۴۵۰ هزار عـدد رسـیده و کمی بیش 
از ۵۰۰ هـزار صندلـی خالـی هنـوز موجـود اسـت. 
ارزان ترین بلیـت برای هـواداران خـارج از قطر ۲۵۰ 
ریـال )6۹ دالر( قیمـت دارد. هـواداران بـرای رزرو 
مـکان اقامـت در قطـر از طریق وب سـایت رسـمی 
مسـابقات نیـاز به داشـتن بلیـت تأییـد شـده دارند.

• چند هتل در قطر موجود است؟
کافـی نیسـت. خیلـی سـاده. تقاضـا بـرای حضـور 
در هتل هـا بسـیار بیشـتر از امکانـات موجود اسـت. 
قطـر، کشـور کوچکی بـا ۲ میلیـون و ۸۸۱ هـزار نفر 
جمعیـت، اتاق هـای کافـی هتـل نـدارد. هـواداران 
می توانند با اسـتفاده از وب سـایت جـام جهانی قطر، 
اتاق هـای هتل هـای موجـود را بررسـی کننـد. چند 
گزینـه جایگزیـن وجـود دارد، از جملـه کشـتی های 

کـروز، دهکده هـا و آپارتمان هـای اجـاره ای.

گونـــاگون
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معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان از صرف ۴۰ میلیارد اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

تومان در تابستان گرم امسال برای آبیاری فضای سبز شهر با تانکرهای سیار 
خبر داد و گفت: این هزینه تا پایان مهرماه، به رقم 6۰ میلیارد تومان خواهد 
رسید. به گزارش ایمنا، مهدی بقایی دراین باره اظهار کرد: برای مقابله با 
خشکسالی، در شهرداری اصفهان، قرارگاه آب تشکیل شده است که اجرای 
مصوبات آن باعث می شود هزینه صرف شده برای آبیاری فضای سبز به میزان 

۴۰ درصد کاهش یابد.
وی تصریح کرد: در ماه های تیر و مرداد امسال، شهر اصفهان با گرمای شدید 
و بحرانی جدی در زمینه آبیاری فضای سبز شهری روبه رو شد که توانستیم با 

راه اندازی قرارگاه آب، از این بحران عبور کنیم.

معاون شهردار اصفهان ادامه داد: ما در قرارگاه آب، به مدیریت منابع آبی 
پرداختیم و اقداماتی فوری در دستور کار قرار گرفت که هدایت مسیر آب های 

سطحی در منطقه ۱۲ و اجرای پروژه رینگ پساب از آن جمله است.
وی ادامه داد: لوله کشی آب در مناطق شش و ۱3، الیروبی چاه ها و انتقال 
پساب از دیگر اقداماتی است که در قرارگاه آب در دست اجرا قرار دارد که در 
صورت عملیاتی شدن، تا حد قابل توجهی از بحران شدید کم آبی در تابستان، 

کاسته خواهد شد.
بقایی مدیریت عرضه و تقاضا، مکانیزه کردن و هوشمندسازی مدیریت 
تانکرهای آب را از جمله اقداماتی برشمرد که به کاهش هزینه و تأمین آب در 

شهر، کمک شایان توجهی خواهد کرد.

تا پایان مردادماه انجام شده است؛

هزینه ۴۰ میلیاردی برای آبیاری فضای سبز اصفهان با تانکر

انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اسالمی اصفهان گفت: ۴۱ طرح 
عمرانی ایمن سازی پیشگیرانه نظیر 
احداث کانال و سیل بند با اعتبار 
۱۵۰ میلیارد ریال در سالجاری در 

روستاهای این استان اجرا شد.
غالمحسین خانی روز پنجشنبه در 
گفت و گو با ایرنا افزود: به منظور 
استان  روستاهای  سازی  ایمن 
اصفهان، بنیاد مسکن با همکاری 
استانداری  بحران  مدیریت 
سازه هایی نظیر پل، کانال و سیل 
بند را با اعتبار بیش از ۲۷۰ میلیارد و 
۴6۱ میلیون ریال احداث کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در کنار این 
طرح ها، پروژه هایی نظیر احداث ۲۷ 
پایگاه اورژانس، پایگاه تله متری 
زلزله نگاری نیز از جمله این اقدامات 

بنیاد مسکن استان اصفهان است.
انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اسالمی اصفهان گفت: این بنیاد از 
ابتدای تأسیس تاکنون ۱۲۴ هزار 
و 3۰۸ واحد مسکونی در شهرها 
و روستاهای استان را ساخته و به 

متقاضیان واگذار کرده است.
وی ادامه داد: بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در راستای محرومیت 
زدایی و تأمین مسکن اقشار کم 
در آمد و محرومان استان اصفهان 
در طول فعالیت ۵۱ هزار و 3۴3 واحد 
مسکن شهری و ۷۲ هزار و ۹6۵ 
واحد مسکن روستایی را احداث 
کرده و به متقاضیان تحویل داده 
و همچنین ۷3 هزار و ۹33 واحد 
مسکونی نیز توسط این بنیاد در 
مناطق آسیب دیده استان و برون 
استانی بازسازی و به بهره برداری 

رسیده است.
انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اسالمی اصفهان گفت: ساخت 
سه هزار واحد مسکن محرومان از 
سال ۹۹ آغاز شده و تا امروز همه 
این واحدها تکمیل و در اختیار 

خانواده های محروم قرار گرفت.
وی افزود: برای احداث سه هزار 
واحد مسکونی محرومان در استان، 
۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
اختصاص یافت که ۹۰۰ میلیارد 

ریال آن بالعوض بود.
خانی بیان کرد: ۵۰ میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 
پنج درصد و 3۰ میلیون تومان 
تسهیالت بالعوض برای ساخت 
هر کدام از این واحدها از سوی بنیاد 
مسکن استان و همکاری بانک های 

عامل در نظر گرفته شده است.
انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
کرد:  اضافه  اصفهان  اسالمی 
همچنین در پی انعقاد تفاهم نامه 
ساخت مسکن محرومان، سه هزار 
واحد به استان اصفهان اختصاص 
یافت که مجموع این سهمیه به بهره 
برداری رسیده و تحویل متقاضیان 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اصفهان 
از شروع به کار طرح مسکن مهر 
در سال ۱3۸6 تا کنون، ۲۷ هزار 
واحد مسکونی در قالب )انفرادی، سه 
جانبه و تعاونی مسکن( احداث کرده 

و به متقاضیان تحویل داده است.
خانی گفت: طرح های بزرگ آماده 
سازی مسکن مهر در شهرهای 
جدید فوالدشهر، عالمه مجلسی 
و بهارستان نیز توسط بنیاد مسکن 

اجرا شده است.

خبر
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۴۱ طرح ایمن سازی 
امسال در روستاهای 

استان اجرا شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اصفهان:

خواندنی و مفصل درباره هزینه های احتمالی مسافرت به کشورهمسایه وحضوردرجام جهانی 2022؛

سفر به قطر چند؟

پریسـا جمدی برخی افراد به دالیل مثبت در کارشـان، از جایگاه قبلی 
خود به سـمت مدیریـت ارتقا پیـدا می کننـد. امـا مدیریت خـوب و مثبت 

نیازمنـد مهارت هـای زیادی اسـت کـه بیشـتر ایـن مهارت هـا ربطی به 
توانایی های فنـی ندارند. مثاًل ممکن اسـت یک کارمنـد از نظر فنی عالی 

باشـد، اما برای جایگاه مدیریتی گزینه مناسبی نباشـد. معمواًل افرادی که 
از نظر مراقبتی، همدردی و حمایتی نسـبت به خودشـان و دیگران فعال تر 
هسـتند، گزینه بهتری برای مدیریت می باشـند. در این مقالـه قصد داریم 

در مورد ویژگی هـا و رفتارهـای یک مدیر خـوب صحبت کنیم.
• شنیدن

اگر مدیر توانایـی گـوش دادن و شـنیدن حرف هـای کارمندان را داشـته 
باشـد، باعث می شـود کارمندان احسـاس امنیـت و احترام کننـد. مدیران 
خوب معمواًل جلسـاتی تشـکیل می دهنـد که اعضـای تیـم و کارمندان 
بتوانند به راحتی صحبت هـا و مشکالتشـان را در میان بگذارنـد و هر فرد 
۵ دقیقه فرصـت دارد که حرف بزنـد و بقیه افـراد با دقت گـوش دهند. در 
این نـوع جلسـات معمـواًل تایم جلسـه نیز کمتـر شـده و هر فـرد منتظر 
می ماند تا بـه نوبت خـودش عقایـد، سـؤاالت و مشـکالت را بـا جمع در 

میان بگـذارد.
• درخواست کردن

درخواسـت از تیـم باعث ایجـاد اشـتیاق و تمرکـز در افـراد تیم می شـود. 
شـما به عنوان یک مدیر بایـد موارد زیـر را انجـام دهید. آگاهـی افراد تیم 
را افزایـش دهید، دیدگاه آنهـا را تغییـر داده یا به چالش بکشـید، برای آنها 
هدف طراحـی کنید، گزینه هـای مختلـف ارائه دهیـد، احساسـات آنها را 
بشناسـید، با تفکر یا تجسـم خالقانه ایده خلق کنید، متوجه پیشـرفت ها 
بشـوید، متوجـه شـوید چه چیـزی باعـث عـدم پیشـرفت آنها می شـود، 

انگیزه یا تعهـد آنها را بسـنجید.
• حمایت

مراقبت و همـدردی با اعضـای تیم یکـی از کلیدی ترین مشـخصه های 
مدیران خوب اسـت. مدیـران خوب حامی اعضای تیم شـان هسـتند و به 
قدری نسـبت به آنهـا آشـنایی دارند کـه متوجه حـاالت و احساساتشـان 
شـوند. در زمـان آمـوزش یـا توسـعه بیشـتر، اعتمادسـازی، راهنمایی یا 
مربیگری یـا چالش های بیشـتر، یک مدیر خـوب باید از اعضـای تیم ش 
حمایت کنـد. زمانـی که کل تیـم درگیر و تحت فشـار اسـت، یـک مدیر 
خوب خـودش نیـز بـه گـروه می پیونـدد و بـا هـم کار را انجـام می دهند. 

مدیـران خوب بـه راحتـی از اعضـای تیم شـان تعریـف و تمجید کـرده و 
بـرای موفقیت هـای فـردی و جمعـی جشـن می گیرند.

• چالش
اعضای تیم باید درک درسـتی در مـورد آنچه از آنها انتظار می رود داشـته 
باشـند، به همین دلیل مدیران موفق انتظارات واضحی بـرای آنها تعیین 
می کننـد. مدیـران موفـق اعضای تیـم خـود را موظـف می داننـد که در 
مقابل عملکردهای خود پاسـخگو باشـند، بازخورد منظمی ارائه می دهند 
و با محیطی سرشـار از چالش های سالم آشنایی داشـته و مشکلی ندارند.

• الگو بودن
کسـی که زیر دسـت مدیر خوب بوده، به احتمـال زیاد خـودش نیز مدیر 
خوبی خواهد شـد. بدانید که شـما بـرای اعضـای تیم تان به عنـوان یک 
مدیر، الگو نیز هسـتید. اعضای تیم معمـواًل آنچه در رفتار شـما می بینند 
را برای خود الگو می کنند. پس سـعی کنیـد به عنوان یک مدیـر، الگوی 
خوبی برای بقیـه افراد باشـید. بـه این نکتـه توجه کنید کـه افـراد تیم از 
رفتارهای شـما چه برداشـت هایی خواهند داشـت. به سـؤاالت زیر پاسخ 
دهید- سـپس از اعضای تیم تـان بخواهید که بـه این سـؤاالت در مورد 

شـما پاسـخ دهند: هر چند وقت یکبار دیگـران را تحسـین می کنم؟
چقدر راحـت می توانـم دیگـران را به چالش بکشـم؟ نظـر بقیه افـراد در 
مـورد تیمم چیسـت؟ چقـدر نسـبت بـه تیمم وفـادار هسـتم؟ چقـدر به 
وعده هایم پایبنـدم و آنچه را که گفتـه ام عملی می کنم؟ در صـورت بروز 
اشـتباه آیا خیلی راحـت اشـتباهم را پذیرفتـه و عذرخواهـی می کنم؟ هر 
چند وقت یکبـار موفقیت های فـردی و تیمی را جشـن می گیـرم؟ چقدر 

شـنونده خوبی هسـتم؟
در صورتـی کـه به عنـوان یـک مدیـر ویژگی هـای ذکـر شـده را دارید، 
می توانیـد بـه خودتـان ببالید، چـرا که شـما یک مدیـر خوب هسـتید، و 

اعضـای تیم تـان بایـد قـدر شـما را بدانند.

https://www.changeboard.com/article-details/16330/
secrets-of-successful-managers/
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