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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان یک شنبه| 3 بهمن 1400| 23  ژانویه  2022 |  20 جمادی الثانی  1443 | سال دوم| شماره 977|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
این روزها مســئوالن امر از اتمام 
قرعه کشی خودرو در سال آینده 
خبر می دهنــد و ایــن در حالی 
اســت که دو روز گذشته مجلس 
تنها بــا واردات تعــداد معدودی 
خودرو موافقت کرده است. آیا قرار 
است مسئوالن فشار بیشتری بر 
خودروسازان داخلی بیاورند تا تولید 
داخل نیازهای کشور را برطرف کند 
و یا اینکه قرار است دست دالالن 
خودرو قطع شود؟ شاید هم برآورد 
دقیقی از میزان نیاز واقعی بازار و 
تولید داخلی وجود ندارد و گمان 
می رود واردات تنها 60 هزار خودرو 
می تواند کم بود های تولید داخلی 

را برطرف کند؟
هفته گذشته مجلس در حالی برای 
واردات 60 هزار خودرو )۵0 هزار 
دستگاه سواری و ۱0 هزار دستگاه 
ماشین آالت ســنگین(،بصورت 
محدود و از محل ارز غیرصادراتی 
مجــوز داد کــه دبیــر انجمــن 
واردکنندگان خــودرو امیدی به 
تصویب نهایی و در حقیقت اجرایی 
شدن آن ندارد و تأمین منابع ارزی 
مورد نیاز آن در هاله ای از ابهام قرار 

گرفته است.
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  اتمام قرعه کشی 
تنها با واردات 60 

هزار خودرو؟!
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نخستین حراجی آثار فاخر هنری اصفهان برگزار شد:

فروش تابلوی 5 میلیاردی استاد محمد زمان
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عضو شورای شهر مطرح کرد:

رونق اصفهان در گرو رونق صنعت گردشگری

در آستانه فرا رســیدن میالد دخت نبی مکرم 
اسالم حضرت فاطمه زهرا )س(، جشنواره »بانوی 
آب، دختر آفتاب« همراه با نمایشگاه صنایع دستی، 
در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

باغبهادران برگزار شد.
این جشنواره با مشارکت شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، اداره آموزش و پرورش، شهرداری و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باغبهادران 
برگزار شد و بانوان آثار خود را در قالب صنایع دستی، 
آشپزی، شیرینی پزی، خیاطی، میناکاری، سفال 
گری، شعر، دل نوشته، کاردستی و نشریه دیواری با 
موضوع مهریه حضرت فاطمه )س(، تاریخ، فرهنگ، 
خانواده، اجتماع، مدیران و آموزگاران آب به نمایش 

گذاشتند. در این مراسم نماینده مردم لنجان در 
مجلس شورای اسالمی ضمن تبریک میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( اظهار داشت: به زودی با همکاری 
شهرداری باغبهادران، بازارچه ای که حداقل دو تا 
سه روز در هفته برقرار باشد، در این شهر دایر خواهد 
شد تا عالوه بر نمایش آثار هنرمندان، درآمدزایی 
و کارآفرینی نیز صورت گیرد و جوانان به سمت و 

سوی چنین فعالیت هایی سوق پیدا کنند.
حسین رجایی افزود: باید از هنرمندان و کارآفرینان 
حمایت کرد چرا که در حوزه فرهنگی در شهرستان 
لنجان استعدادهای زیادی داریم و باید تدابیری برای 
شکوفایی ظرفیت های موجود در این شهرستان و 

بخش باغبهادران اندیشیده شود.

درادامه این مراسم مدیرکل کانون پرورشی فکری 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: تربیت 
زنان و کودکان این سرزمین باید مبتنی بر اصول و 
تفکر فاطمی باشد تا زنان ایران اسالمی، اسوه تمام 

دختران و زنان درجهان اسالم و دنیا باشند.
نسرین باباپور با بیان این که فرهنگ و سیره فاطمی 
باید در تعلیم و تربیت فرزندان و به ویژه دختران در 
جامعه ترویج پیدا کند بر ایجاد زمینه شــکوفایی 
ظرفیت و تــوان هنری در کانــون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان باغبهادران تاکید کرد.
 جشنواره »بانوی آب، دختر آفتاب« از 30 دی تا 3 
بهمن ماه سال جاری در کانون پرورشی کودکان و 

نوجوانان شهر باغبهادران برگزار می شود.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: فضای مجازی، فضایی استاندارد برای 
کودکان نیست و نصب فیلترشــکن برای فرزندان سطح دسترسی کودکان و 
نوجوانان را به محتواهای نامناســب باز کرده و باعث بروز آسیب های روحی و 
روانی مختلفی می شود. سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در خصوص دومین 
پویش مردمی کودکان ســایبری، اظهار کرد: یکی از اهداف برگزاری پویش 
مردمی کودکان سایبری، آگاه سازی والدین در خصوص استفاده از ابزارهای 
کنترلی جهت نظارت دقیق تر بر زمان استفاده و فعالیت فرزندان خود در فضای 

مجازی است.

وی افزود: قســمتی از وقت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی سپری 
می شود و خانواده ها باید نظارتی دقیق بر فعالیت های فرزندان خود در فضای 
 مجازی داشــته و در خصوص آســیب های فضای مجازی بــا آنها گفت وگو 

کنند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: فضای مجازی، فضایی استاندارد برای 
کودکان نیست و نبود نظارت والدین بر استفاده فرزند از این فضا و کنترل نکردن 
مدت زمان استفاده وی، می تواند فرزند را در معرض آسیب های جبران ناپذیر 

مختلف ناشی از فضای مجازی قرار دهد.
وی با اشاره به در معرض آسیب های روحی روانی قرار گرفتن فرزندان با نصب 
فیلترشکن ها، تصریح کرد: والدین از نصب و استفاده فیلترشکن توسط کودکان 
و نوجوانان جلوگیری کنند زیرا نصب و اجرای این نرم افزارها سطح دسترسی 
کودکان و نوجوانان را به محتواهای نامناسب باز کرده و باعث بروز آسیب های 

روحی و روانی مختلفی می شود.
سرهنگ مرتضوی ادامه داد: نصب نرم افزار فیلترینگ خانگی بر روی سیستم 
مورد استفاده فرزندان می تواند به خانواده اجازه دهد به اشکال مختلفی مانند 
محدودسازی دسترسی، گزارش به والدین و نظارت بر مصرف اینترنت فرزندان 
را انجام دهند. برخی از این نرم افزارها مخصوص گوشی های هوشمند، تبلت و 

برخی نیز مخصوص رایانه ها طراحی شده اند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند آخرین و به روزترین آموزش های الزم 
در خصوص استفاده صحیح از ظرفیت های فضای مجازی را از طریق سایت پلیس 

فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir دریافت کنند.

با حضور نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛

برگزاری جشنواره »بانوی آب، دختر آفتاب« در شهر باغبهادران 

رئیس پلیس فتا استان اصفهان مطرح کرد:

دسترسی کودکان به محتوای نامناسب با نصب فیلترشکن
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چگونه مهارت های ارتباطی مان را بهبود ببخشیم؟   

 ارتباط مؤثر یکی
 از مهم ترین مهارت های زندگی

اصالح اقتصادی منجر به ریزش سرمایه اجتماعی نشود؛

 حذف ارزترجیحی، یک باید 
در نبایدترین زمان و مکان!

در گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد:

 شرط ارتقا کیفیت خودرو سازی 
تغییر مدیریت

چهره  برتر چهره روز

 معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( استان اصفهان خبرداد:

 رییس سازمان صنعت 
معدن و تجارت اصفهان:

توزیع 300 وسیله گرمایشی بین نیازمندان به 
همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اصفهان

 صادرات اصفهان 
چهار برابر واردات این استان است

معاون اجتماعی ســتاد اجرایــی فرمان 
حضرت امام )ره( استان اصفهان گفت: در 
قالب پویش »احسان دلگرمی« با همت و 
پشتیابی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان 
امام و با مشارکت گروه های جهادی، در فاز 

اول 300 وسیله گرمایشی...

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: حجم کاالهای صادراتی از 
این استان چهار برابر واردات آن است که 
مثبت بودن تراز تجاری در اصفهان را نشان 
می دهد. ایرج موفق افزود: سال ۹۸ بیش از 

یک هزار و ۲۵۵ قلم کاال و ...
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ادامه از صفحه یک:
... اما نکته اصلی همین جاســت؛ 
دولت و بانک مرکزی که تا پیش از 
این ارز نداشته است و واردات را به 
صادرات خودرو و قطعات و خدمات 
مرتبط منوط کرده اســت، چطور 
تصمیم گرفتند واردات این تعداد 
آزاد شود؟ تمام کسانی که مخالف 
جدید واردات خودرو بودند، اعالم 
می کردند کشور در شرایط سخت 
ارزی اســت و با کمبود منابع ارزی 
روبروست. چنانچه واردات آزاد شود، 
انحصار مطلق بازار خودرو خواهد 
شکست؛ تکنولوژی های جدید وارد 
می شود، در حوادثی شبیه به تصادف 
اخیر، احتمال اتفاقات این چنینی 

بسیار کاهش خواهد یافت.
شکسته شدن قیمت خودروهای 
خارجی در بازار داخل، نزولی شدن 
قیمت خودروهای داخلی، احیای 
هزاران شــغل از دســت رفته در 
حوزه واردات خــودرو و همچنین 
شکل گیری رقابتی هرچند اندک در 
بازار، از جمله اتفاقات مهمی است که 
پیش بینی می شود در پی آزادسازی 
واردات خودرو رخ بدهد. در این بین، 
پیش بینی کارشناســان و فعاالن 
بازار خودرو این است که اگر واردات 
خودرو اجرایی شــود، حداقل ۵۰ 
درصد از قیمت خودروهای خارجی 
حال حاضر بازار کشــور کاســته 
می شود. هرچند کشــور هنوز در 
تحریم قرار دارد و انتظارات تورمی و 
قیمت ارز نیز باالست و خودروهای 
وارداتی از این مسیر امکان چندانی 
برای کاهش قیمت ندارنــد، اما با 
آزادسازی واردات قطعاً از قیمتشان 
کاسته خواهد شد. در واقع از آنجا 
که یکی از دالیل اصلی رشد شدید 
قیمت خودروهای خارجی کشور، 
ممنوعیت واردات و کمبود عرضه 
بوده، طبعاً وقتــی واردات آزاد و از 
سر گرفته شود، تأثیر مثبت آن در 
بازار پدیدار خواهد شد، به طوری که 
پیش بینی کارشناسان، افت حتی تا 

۵۰ درصدی قیمت است.
اما پیش از این حواشی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بارهــا اعالم کرده 
است که ســال آینده بیش از نیاز 
داخل خودرو تولیــد می کنیم که 
سبب می شود قرعه کشی نداشته 
باشــیم. وی کمبود تولید داخل را 
ساالنه ۵۰۰ هزار دستگاه دانسته 
ولی واردات خودرو درســال آینده 
به شرط تصویب نهایی، حدود یک 

دهم همین میزان است.
نکته دیگر این اســت که در کشور 
ما خــودرو به کاالی ســرمایه ای 
تبدیل شده؛ به این معنا که بسیاری 
از افرادی که خــودرو می خرند، به 
آن نگاه ســرمایه ای دارند. چندی 
پیش ثبت نام خــودرو در یکی از 
شرکت های خودروساز انجام شد که 
برای 1۰ هزار خودرو، 4 میلیون نفر 
ثبت نام کردند این در حالی است 
که این 4 میلیــون ثبت نام، واقعی 
نیست؛ کل نیاز بازار خودروی ایران، 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در 
سال است که نشــان می دهد بازار 
خودرو، یک بازار واقعی نیست بلکه 

رانتی و سوداگرانه است.
به هر حــال و با وجود تمــام این 
مشکالت وزیر صمت قول 2 ساله 
برای رفع ناکارآمدی صنعت خودرو 
داده است. و اگر واردات خودرو حتی 
به صورت محدود اجرایی شــود نه 
تنها از قیمت خودروهای خترجی 
کاسته می شــود بلکه بازار خودرو 
داخلی و رانت بازی در آن نیز التیام 

خواهد یافت.
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کالنشهر اصفهان در سالیان اخیر 
بدلیل افزایش جمعیت و استفاده از 
خودروی شخصی همواره با معضل 
ترافیک مواجه بوده که این موضوع 
در ورودی و خروجــی جنوب این 
شهر، شکل دیگری به خود گرفته و 
به یک ِگره ترافیکی پیچیده تبدیل 
شده است که باید دید با اقدام کدام 

مسوول یا بخش، باز خواهد شد.
اصفهان بــا 2 میلیون نفر جمعیت 
ســومین کالن شــهر پرجمعیت 
کشور بشــمار می آید و در سالیان 
اخیر به دالیل مختلفــی ازجمله 
افزایــش جمعیــت و مهاجــرت 
توسعه بسیاری یافته و از طرفی با 
مشکالت عدیده ای مانند ترافیک 
سنگین در برخی معابر و خیابان ها، 
تبدیل شــدن برخی بزرگراه ها به 
نقــاط حادثه خیز و آکنده شــدن 
خیابان ها از خودروهای شــخصی 

مواجه شده است.
یکی از نقاطی که در سال های اخیر 
در این کالن شــهر به طورجدی با 
ترافیک و مشــکالت عبور و مرور 
خودروهــای ســبک و ســنگین 
مواجه اســت، اتوبان شهید وحید 
دســتجردی به سمت ســپاهان 
شــهر )جزو منطقه پنج شهرداری 
اصفهان(، مجموعــه خرید بزرگ 
"سیتی سنتر"، کمربندی شرق، پل 
راه آهن، شهر بهارستان و در امتداد 
مسیر بزرگراه خلیج فارس و محور 
اصفهان - شــهرضا - شیراز است 
که تنها شــریان ورودی و خروجی 
جنوب کالن شــهر اصفهان بشمار 
می آید و روزانه صدها هزار سفر در 

این مسیر انجام می شود.
این بزرگراه از طرفــی محل عبور 
و مــرور خودروهایی اســت که از 
مسیر شمال و شــرق کشور قصد 
تردد به سمت بزرگراه خلیج فارس 
)حدفاصل پل راه آهن تا پلیس راه 
اصفهــان - شــهرضا - مبارکه( و 
جنــوب رادارنــد و از ایــن لحاظ 
موقعیت راهبردی و مهمی دارد و 
از طرف دیگر به واسطه استقرار یک 
مرکز خرید بزرگ )سیتی سنتر( با 
حجم زیادی از ســفرها به ویژه در 
روزهای تعطیل مواجه است و این 
نکته را نیز باید در نظر گرفت که در 
چند سال اخیر، طرح قطار شهری 

اصفهان - بهارستان در مسیر این 
بزرگراه در حال اجراست که مسائل 

خاص خود را به همراه دارد.
همچنین عوامــل مختلفی مانند 
تردد خودروهای سنگین، تکمیل 
نشــدن کمربندی های شــرق و 
غرب اصفهان و پیش بینی نشــدن 
مسیر جایگزین و موازی در جنوب 
اصفهان به حادثه هــای زیادی در 
چند سال اخیر در این محور منجر 
شــده اســت به طوری که به گفته 
برخی از مســووالن و کارشناسان، 
ایــن بزرگــراه در مواقعــی مانند 
بارندگی یا تعطیــالت، تبدیل به 

نقطه حادثه خیز می شود.
به دلیل اجرای طرح قطار شــهری 
اصفهان - بهارستان که مسیر ریلی 
و یکی از ایستگاه های آن در جوار 
سیتی ســنتر و سپاهان شهر قرار 
دارد، از حدود یک ســال گذشته 
یکی از 2 مسیر اصلی دسترسی به 
سپاهان شهر )ورودی شاهد( یعنی 
تقاطع غیر هم ســطح "ســپاهان" 
به منظــور تکمیل طــرح مترو در 
این محدوده، مسدود شده است و 
درواقع خودروهایی که از سپاهان 
شــهر قصد خروج به سمت اتوبان 
شــهید دســتجردی رادارند این 
روزها فقط از یک خروجی )غدیر( 

و پُل دوم ســپاهان شهر می توانند 
اســتفاده کنند که این مسیر با راه 
ورود و خــروج مرکــز خرید یکی 

است.
از طرف دیگــر به دلیل مســدود 
شدن پل ســپاهان، مسیر خروج 
از کمربندی شــرق اصفهان برای 
خودروهایی که قصد ورود به اتوبان 
شهید دستجردی به سمت شمال 
و ُصفه رادارند بسته شــده است و 
خودروهایی کــه از این کمربندی 
می آیند که تعــداد قابل توجهی از 
آن ها خودروهای سنگین و باربری 
هســتند ناچارند برای برگشت به 
سمت شــمال اصفهان از روی پل 
ورودی دوم ســپاهان شهر )غدیر( 
و همان مسیر ورود و خروج سیتی 
سنتر عبور کنند که وقتی همه این 
موارد را کنار هم قرار دهیم با کالف 
پیچیــده ای از تــردد خودروها در 
این محدوده مواجه می شــویم که 
در روزهایی که ســانحه تصادف یا 
مراجعه زیاد خودروها به ســیتی 
سنتر اتفاق می افتد ترافیک بسیار 
ســنگین و درهم تنیده ای در این 

منطقه به وجود می آید.
در کنار همه این موارد باید مسدود 
شــدن تقاطع غیر هم سطح و پل 
"شــهید خلبان الفت نظری" را نیز 

که مقابل پایگاه هوانیروز "شــهید 
وطن پــور" و بیــن پایانــه صِفه و 
سپاهان شــهر و سیتی سنتر است 
در نظر گرفت زیرا ایــن پل هم به 
دلیل عملیات اجرایی قطار شهری 
بهارســتان در چند ماه گذشــته 
مسدود شــده اســت درحالی که 
می توانســت در مواقعــی ماننــد 
تصادفات یا ایجاد ترافیک سنگین 
در بزرگراه شهید دســتجردی یا 
مقابل سیتی سنتر و سپاهان شهر 
به عنــوان ســوپاپ اطمینان برای 
هدایت بخشی از تردد خودروها و 

دور زدن آن ها عمل کند.
شــاید بتوان گفت یکی از بدترین 
روزهــای ترافیکــی کالن شــهر 
اصفهان، پنجم آذر امسال در همین 
محور اتفاق افتاد بطوریکه به دلیل 
حراج مرکز خریــد بزرگی که در 
این محدوده مســتقر است، تعداد 
زیــادی از مردم به ایــن مجموعه 
مراجعه کردند و همیــن امر به پُر 
شــدن پارکینگ ها، پارک کردن 
خودروها در حاشیه بزرگراه و همه 
خیابان های اطراف، ایجاد ترافیک 
ســنگین به ویژه در مبادی ورودی 
ســیتی ســنتر، ســپاهان شهر و 
همچنین اتوبان شهید دستجردی 
به ســمت پــل راه آهــن، بزرگراه 

خلیج فــارس و ورودی کمربندی 
شرق، منجر شد و هزاران خودروی 
سبک و سنگین ســاعت ها در این 
چاله ترافیکی، گرفتار شدند هرچند 
اصفهان در حــوادث دیگری مانند 
ناآرامی هــای آبان ۹۸ نیز شــاهد 
چنیــن صحنه هایــی در همیــن 

بزرگراه بود.
همه این موارد به ایجاد نارضایتی 
در بیــن شــهروندان اصفهانی و 
مسافران منجر شده است بطوریکه 
در بســیاری از کانال ها و صفحات 
شــبکه های اجتماعی هر از چند 
گاهــی شــاهد انتشــار تصاویر و 
فیلم هایی از ترافیــک و تصادف و 
ابــراز گله مندی و انتقــاد مردم از 
وجود ترافیک ســنگین و مسدود 
شدن راه ها در این بزرگراه هستیم.

    ترافیک در مســیر منتهی به 
سیتی سنتر و سپاهان شهر

خبرنگار ایرنا دربــاره این معضل 
شــهری و ترافیکی با شــماری از 
مسووالن و کارشناسان گفت و گو 
کرد که چند دلیل عمــده را برای 
آن مطرح کردند از جمله مســدود 
بودن پل خروجی ســپاهان شهر 
)تقاطع غیر همســطح سپاهان( و 
کنار گذر شــرق اصفهان به سمت 
شمال بزرگراه شــهید دستجردی 
بدلیل اجرای پروژه قطار شــهری 
اصفهان - بهارستان و مجزا نبودن 
ورودی و خروجی مجموعه سیتی 
ســنتر از ورودی و خروجــی دوم 
)جنوب( سپاهان شهر که در ادامه 
گزارش به مشــروح ایــن مطالب 
پرداخته می شــود. مدیر کل امور 
اجرایی ترافیــک معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در 
پاسخ به ایرنا درباره دالیل پیدایش 
این معضل در منطقه مذکور گفت: 
این موضوع به یک مشکل اساسی 
تبدیل شده است و ما نیز به شدت 
پیگیر آن هســتیم. حمید آقایی با 
تاکید بر اینکه طرح قطار شــهری 
اصفهان - بهارســتان باید هرچه 
سریعتر اجرا شود، افزود: این طرح 
که توسط شرکت عمران بهارستان 
اجرا می شود و کاری به شهرداری 
اصفهان نــدارد، با ُکنــدی پیش 

می رود.

ِگرهترافیکیجنوبکالنشهراصفهانباکدامدستبازمیشود؟
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در شــــــهر 

اتمام قرعه کشی 
 تنها با واردات

 60 هزار خودرو؟!

عضو شورای نظام روانشناسی استان اصفهان پاسخ داد:

موانع شاد زیستن نوجوانان چیست؟
عضو شورای نظام روانشناسی استان اصفهان سهم عمده شادی را درونی و 
یکی از هیجان ها و عواطف الزم برای نوجوانان دانست و هفت مانع برای شاد 

زیستن نوجوانان را تشریح کرد.
محسن لعلی در خصوص ابعاد شادی در زندگی نوجوانان، اظهار کرد: شادی 
یکی از هیجان ها و عواطف الزم برای نوجوانان است. شادی دارای سه ویژگی 
ذاتی شناختی )رضایت مندی از زندگی(، احساسی عاطفی، حس خوشحالی 

از زندگی و نداشتن عواطف منفی مثل غم، افسردگی و پرخاشگری است.

    بخش عمده شادی درونی است
وی با بیان اینکه سهم عمده شادی درونی است و نباید منتظر بود تا شادی را 
به ما تقدیم کنند، اضافه کرد: عامل ایجاد شادی درونی است و گاهی اوقات 
افرادی را می بینیم با وجود داشتن آسایش و مادیات، رضایت مندی درونی از 
زندگی ندارند، بنابراین داشتن رفاه نسبی عامل کافی برای شادمانی نیست، 
انسان ها در زندگی برای شاد بودن نیازمند حداقل ها و استانداردهای الزم 
هستند و اگر از نظر مالی مشکالتی داشته باشند نمی توانند شادمان زندگی 
کنند اما در کنار مادیات رضایت درونی از زندگی هم بسیار مهم است. این 
مدرس دوره های تخصصی روانشناسی تاکید کرد: وقتی نوجوان سه عامل 
هدف، انگیزه و برنامه را در زندگی دارد و متناسب با این سه عامل به خوبی در 
زندگی خود پیش می رود به طور یقین نوجوان شادی هم خواهد بود، شادی 
تنها به معنای مرتب خندیدن، شوخی کردن و قهقهه زدن نیست بلکه یکی 
از مؤلفه های ظاهری شادی انجام این حرکت ها است اما نکته حائز اهمیت 

این است که آیا این گروه از افراد به طور شناختی و ذاتی نیز شاد هستند؟.
لعلی در خصوص موانع شادی نوجوان تصریح کرد: منفی گویی و ناسپاسی 
مانعی برای شادمانی است، آن ها باید یاد بگیرند با حداقل های زندگی هم 
می توانند شاد باشند و بســیاری از اوقات حداقل های زندگی هم موجب 
احساس شادی در بین جوانان می شــود. ناامیدی دومین مانع شادی در 
نوجوانان است و راهکار آن امید داشتن است اما موضوع به این معنا نیست 
که نوجوان مرتب به خود القا کند که روز خوبی دارد؛ امید داشتن مبتنی بر 

انگیزه هدف و برنامه در زندگی است.
وی افزود: سرکوب کردن احساسات سومین مانع شادی در بین نوجوانان 
است؛ آن ها باید بیاموزند نباید احساسات را در وجودشان سرکوب کنند، البته 
شادی به شکل مصنوعی خوب نیست برخی از افراد خنده های مصنوعی 

دارند. احساس شادی باید درونی و همراه با رضایت مندی باشد.
عضو شورای نظام روانشناسی اســتان اصفهان گفت: نوجوانان برای بیان 
احساسات خود می توانند با دوســتان، پدر و مادر خود صحبت کنند و یا 
اینکه احساسات خود را روی کاغذ بنویسند؛ بیان احساسات باعث می شود 
نوجوانان راحت تر زندگی کنند. معموالً بیان احساسات در نوجوانان دختر 

نسبت به پسران بیشتر است.

    نوجوان شاد ارتباطات خوب، سازنده و سالم دارد
وی خاطرنشان کرد: اگر برای پسران مشــکلی پیش بیاید در درون خود 
سرکوب می شوند اما دختران معموالً با دوستان خود درد و دل می کنند. 
منزوی بودن مانع چهارم برای شادمانی نوجوانان است و داشتن ارتباطات 
اجتماعی نوجوانان بسیار مهم است، در حقیقت نوجوان سالم و شاد انسانی 

است که ارتباطات خوب، سازنده و سالمی دارد.
لعلی اضافه کرد: نوجوان شاد نوجوانی اســت که دوستان خوبی دارد و در 
فرایند دوست یابی والدین می توانند به نوجوان کمک کنند. نوجوانانی که 
به طور مرتب استرس دارند و منزوی هستند نیازمند آموزش خودمراقبتی 
و مهارت های اجتماعی در زندگی هســتند که بخشی از این آموزش ها به 
روانشناسان تخصصی مربوط است و بخشــی به نوع آموزش های والدین 
بستگی دارد. این مدرس دوره های تخصصی روانشناسی اظهار کرد: درگیر 
شدن در گذشته عامل پنجم است که باعث می شود نوجوانان در زندگی شاد 
نباشند؛ اکثر روانشناسان عقیده دارند نوجوانان و بزرگساالن باید در زمان 
حال زندگی کنند تا شادمان باشــند و تاکید دارند زمان حال را دریابید و 

استرس آینده را نداشته باشید.
وی تصریح کرد: امام علی )ع( می فرمایــد: »دل خودتان را بر اندوه آنچه از 
دست رفته و گذشته مشغول نسازید تا تو را از آنچه می آید غافل نسازد.« 
یعنی اگر افراد به گذشته خود وصل شدند شادمانی خود را از دست می دهند 
مثل اینکه من می توانستم »فالن مدرسه بروم و نرفتم«، »می توانستم این 
کار را انجام دهم و نکردم« و موارد دیگر. در گذشته ماندن و افسوس خوردن 

احساس شادمانی را از انسان سلب می کند.

    بی تحرکی نوجوانان در اپیدمی کرونا و مشکالت خلقی
لعلی خاطرنشان کرد: راضی نگه داشتن همه دوستان و اطرافیان ششمین 
عاملی است که مانع از شادی نوجوانان می شود. این تفکر غیرمنطقی است و 
اگر نوجوان بخواهد همه اطرافیان را راضی نگه دارد یک فرد ناراضی از خود 
به وجود می آورد. یکی از اصول زندگی نوجوانان راضی نگه داشتن دیگران 
است، اما این موضوع باید شکل »برد برد« داشته باشد نه اینکه برای نوجوان 
شکل »برد باخت« پیدا کند و دوســتان و اطرافیان را راضی نگه دارد و در 

نهایت خودش دچار صدمه و آسیب شود.
عضو شورای نظام روانشناسی استان اصفهان گفت: بی تحرکی و نداشتن 
فعالیت بدنی و ورزش مانع هفتم بروز شــادی در بین نوجوانان است. در 
دو سال اپیدمی کرونا نوجوانان به دلیل بی تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی 
دچار چاقی، مشکالت خلقی، ناشــادمانی، یکنواختی و رنجش شده اند و 
باید خانواده ها این مسئله و یافتن راه حل هایی برای افزایش شادی در بین 

نوجوانان را مورد توجه قرار دهند.

 معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( استان اصفهان خبرداد:

 توزیع 300 وسیله 
 گرمایشی بین نیازمندان

 به همت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام اصفهان

معاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام )ره( 
اســتان اصفهان گفت: در قالب پویش »احسان دلگرمی« 
با همت و پشتیابی بنیاد احسان ســتاد اجرایی فرمان امام 
و با مشــارکت گروه های جهادی، در فاز اول ۳۰۰ وســیله 
گرمایشی بین محرومان و نیازمندان استان توزیع خواهد 

شد.
رضــوان اصغری، معــاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( استان اصفهان در حاشیه مراسم احسان 
دلگرمی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان بیان کرد: 
در قالب پویش »احسان دلگرمی« با همت و پشتیابی بنیاد 
احسان ســتاد اجرایی فرمان امام و با مشارکت گروه های 
جهادی، امروز این پویش برگزار می شــود که ۳۰۰ وسیله 

گرمایشــی بین محرومان و نیازمندان اســتان در فاز اول 
توزیع خواهد شد.

وی اضافه کرد: ستاد اجرایی در قالب رزمایش های همدلی 
این کار را انجام می دهد که فازهای مختلفی دارد، به عنوان 
مثال در فاز ششم، توزیع بســته های معیشتی بود، در فاز 
هفتم بســته های پروتوئینی به اندازه 4۸ تن گوشــت بین 
نیازمندان و در این فاز وسایل گرمایشی توزیع می شود که 

ارزش آن معادل 4۵۰ میلیون تومان است.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: این محرومان و نیازمندان 
از طریق گروه های جهادی که در سطح استان فعال هستند 
شناسایی شدند و با بازدیدی که از منازل صورت گرفته به 
این نتیجه رسیدیم که نیاز آن ها در حال حاضر با توجه به 

فصل سرما آبگرمکن و بخاری است.
حسن عجمی، مســؤول سازمان بسیج ســازندگی استان 
اصفهان نیز در حاشــیه این مراســم اظهار داشت: قرارگاه 
امام حسن مجتبی در سطح کشور با حضور نهادهایی مثل 
مثل سپاه، ســتاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و 
آستان قدس تشکیل شده که دبیر آن با بسیج سازندگی و 

مسؤولیت آن هم با فرمانده سپاه استان می باشد. 
وی ادامه داد: اعضای این ستاد اعم از ستاد فرمان اجرایی 
و نماینده آن در اســتان، نماینده بنیاد علوی در اســتان، 
نماینده آستان قدس در اســتان و کمیته امداد و نهادهای 
خدمت رسان در این قرارگاه شرکت می کنند و تصمیماتی 

برای کمک به مردم اصفهان، گرفته می شود.

 گفت و گو

عضو شورای شهر مطرح کرد:

رونق اصفهان در گرو رونق صنعت گردشگری
 رئیس اداره بهداشت و سالمت کارکنان شهرداری اصفهان:

۹۷ درصد کارکنان شهرداری اصفهان واکسینه شدند

عضو هیات رییسه شــورای اسالمی شهر 
اصفهــان گفت: گردشــگری یک ظرفیت 
فوق العاده به منظور بازگشــت این شهر به 
دوران رونق اســت که باید بیش از گذشته 
مورد توجه قرار گیــرد. فرزانه کالهدوزان 
در بازدید او از منطقه 11 شهرداری تصریح 
کرد: این شهر دیگر ظرفیت صنعتی شدن 
ندارد و امــکان اضافه بار جدیــد در حوزه 
صنعت آن قابل قبول نیســت، لذا توسعه 
گردشگری برای شــورای اسالمی شهر در 

این دوره بسیار حائز اهمیت است.
وی اضافه کرد: با توجه به مشکالت عدیده 
شهر اصفهان از جمله کمبود آب و مسائل 
زیســت محیطی و آلودگی هــوا، هرگونه 
توسعه صنعتی شهر باید بر اساس انرژی های 
پاک انجام شود که در این مسیر بطور حتم 
از ظرفیت شــرکت های دانــش بنیان نیز 

استفاده خواهد کرد.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان درباره 
مسائل منطقه 11 شهرداری واقع در غرب 
این کالنشهر تصریح کرد: توسعه گردشگری 
و استفاده از ظرفیت این منطقه از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت، برای مثال منطقه 
رهنان با توجه به بافــت تاریخی و ظرفیت 
گردشــگری همچون حمام و بازار تاریخی 
آن، می تواند نگاه سرمایه گذاران را به خود 

معطوف سازد تا ایده های گردشگری را در 
منطقه بیش از پیش رونق دهند.

کالهدوزان با اشــاره به برخی از پروژه های 
منطقــه 11 افــزود: فضای ســبز پارک 
ظهرآبادی یکی از پروژه های شــاخص این 
منطقه محسوب می شود که بودجه خوبی 
در ســال آینده برای تکمیل آن پیش بینی 

شده است.
عضو هیات رییســه شورای شــهر با اشاره 
به ضرورت همراهی شــهروندان با اجرای 
پروژه های شهری تصریح کرد: البته تاکید 
شــهردار اصفهان این اســت که در اجرای 
پروژه های شهری از جمله پارک ظهرآبادی 

حقی از شهروندان ضایع نشود.
وی دربــاره احــداث خیابــان شــهدای 
ورزشگاه در شمال خیابان امام رضا )ع( نیز 
خاطرنشان کرد: این پروژه با همراهی مردم 
و منطقه 11 انجام شده است که با تکمیل 
آسفالت آن، ظرف یک هفته آینده در اختیار 

مردم این منطقه قرار خواهد گرفت.
کالهدوزان اظهار داشت: طبق قول مساعد 
مدیر این منطقه، تا یک مــاه آینده پروژه 
احداث چهــارراه خیابان امــام رضا )ع( به 
خیابان حسین آباد تکمیل خواهد شد، البته 
این محور بدلیل وجود ترافیک، نارضایتی 

مردم منطقه را بدنبال داشته است.

رئیس اداره بهداشت و ســالمت کارکنان 
شــهرداری اصفهان خوشــبختانه تعداد 
فوتی های ناشی از کرونا پرسنل شهرداری 

به قدری کم بوده که قابل اعالم نیست.
محمدمهــدی مغــروری در گفت وگــو با 
ایمنا اظهار کرد: بخش بهداشت و سالمت 
کارکنان در ایــام کرونا اقدامــات خوب و 
پیشگیرانه ای داشته اســت که نتیجه آن 
تعطیل نشدن بدنه شهرداری بود، علی رغم 

تمام مشکالت که وجود داشت.
وی افزود: شــعار اداره بهداشت و سالمت 
کارکنان شهرداری، »اصفهان شهر زندگی، 
با کارکنان ســالم و پویا اســت«، زیرا هر 
چه کارکنان ســالم و پویا داشــته باشیم، 

خدمت رسانی بهتری نیز رخ می دهد.
رئیس اداره بهداشت و ســالمت کارکنان 
شهرداری اصفهان ادامه داد: از ابتدای شیوع 
کرونا، اداره بهداشت به ســه حوزه آگاهی 
بخشی، تشــخیصی و درمان ورود کرد. در 
بخش آگاهی بخشی با توجه به شیوه نامه ها 
که پیشگیری و واکسیناسیون در آن مورد 
توجه قرار گرفته بود، آمــوزش کارکنان و 
شهروندان به صورت چهره به چهره و پیام 
شهری انجام شد، همچنین با پیگیری های 
انجام شده شهرداری توانست کارکنان خود 
را زودتر از ســایر ارگان ها واکسیناســیون 

کند زیرا شــهرداری جز جبهــه حرکتی و 
مقدماتی است.

وی افزود: متأســفانه تعداد قابل توجهی از 
کارکنان به علت مراجعات مردمی با کرونا 
درگیر شدند به طوری که در دو سال اخیر 
دو هزار پرونده مراجعه به اداره بهداشــت 

داشتیم که تحت درمان قرار گرفتند.
مغروری ادامه داد: به جــد در صدد انجام 
دوز سوم واکسیناسیون کارکنان شهرداری 
هســتیم، البته بیش از ۹۷ درصد کارکنان 
واکسیناسیون شدند و سه درصد باقی مانده 
نیز به علت اینکه داوطلبانه واکســن های 

داخلی را زده بودن در سامانه ثبت نشدند.
وی با بیــان اینکــه طبق سیاســت اداره 
بهداشت و سالمت شــهرداری، به موضوع 
پیشگیری و مســائل روانی ورود خواهیم 
کرد، افزود: تمام کارکنان شهرداری پرونده 
ســالمت و بیمه تکمیلی دارنــد که تنها 
مختص شخص نیست بلکه شامل خانواده 

آنها نیز می شود.
رئیس اداره بهداشت و ســالمت کارکنان 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه 
تعداد فوتی های کرونایی به قدری کم بوده 
است که قابل اعالم نیســت، تصریح کرد: 
پرونده سالمت شــامل کارکنان رسمی و 

حجمی شهرداری می شود.



رئیس شورای اسالمی روستای قنات بخش پادنا خبر داد:

 برگزاری کالس درس
در طبیعت سمیرم

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان با بیان اینکه 
باز است، گفت: کوالک شدید به  همه راه های استان به جز گردنه کلوسه 
مسدود شدن این گردنه در شهرستان فریدونشهر در غرب اصفهان منجر شد. 
فرزاد دادخواه افزود: عملیات بازگشایی این گردنه در حال اجراست و تا فردا 
بازگشایی می شود. وی ادامه داد: با توجه به کوالک شدید و با تالش راهداران، 
عملیات برفروبی محورها انجام شده و تردد در همه راه ها به جز گردنه کلوسه 
نقاط  مرتفع ترین  از  یکی  طرفه  ترانشه های ۲  با  کلوسه  گردنه  است.  برقرار 
کشور محسوب می شود. این گردنه ارتباط زمینی روستاهای کلوسه، وستگان، 
نقاط  سایر  با  را  وزوه  و  پایین  گاهگان  باال،  کاهگان  کاهگانک،  دورک، 
شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان برقرار می کند. با بارش برف و 
کوالک، تردد در این گردنه بسیار سخت و در برخی اوقات غیرممکن می شود 
تا عملیات برفروبی توسط راهداری صورت گیرد. شهرستان فریدونشهر با ۳۵ 

هزار نفر جمعیت در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان است.

 معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:

 کوالک شدید گردنه کلوسه فریدونشهر
را مسدود کرد

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

عزم، همت و عملکرد دولت سیزدهم مثبت است
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده 
عملکرد دولت سیزدهم در مدت کوتاهی که روی کار آمده مثبت 
است، و عزم و همت واالیی در این دولت برای کار و خدمت به مردم 

دیده می شود.
پروین صالحی افزود: مهم ترین وظیفه و رسالت اصلی همه مسووالن 
خدمت صادقانه و بی منت به مردم به عنوان ولی نعمتان این نظام است و 
همه مدیران و روسای ادارات و دستگاه های اجرایی و دولتی موظفند 
با اهتمام بیشتری برای رفع مشکالت مردم گام بردارند. وی با اشاره 
به سفرهای استانی رییس جمهوری و هیات دولت، گفت: سفرهای 
هیات دولت به استان ها موجب همدلی و همگرایی بین مردم و مدیران 
می شود که آثار و نتایج مثبت آن در زندگی مردم آشکار خواهد 

شد. نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، اظهار 
داشت: یکی از مسائل مهم در امر مردم ساالری ارتباط مستقیم و رو 
در رو با مردم است تا هم مسووالن با مشکالت مردم آشنا باشند و هم 
مردم بتوانند محدودیت ها و مشکالتشان را به گوش مسووالن برسانند.

با مردم در سفرهای استانی و  وی اضافه کرد: عالوه بر این، دیدار 
آشنا شدن با مشکالت آنها بدون واسطه موجب اعتماد هر چه بیشتر 
مردم نسبت به مسووالن و مدیران نظام می شود. نماینده مردم شهرستان 
استانی و دیدار  افزود: سفرهای  مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
چهره به چهره با مردم موضوعی است که همواره مورد تاکید بزرگان 

نظام اسالمی به ویژه رهبر معظم انقالب بوده است.
وی همچنین سفر رییس جمهوری به کشور روسیه و دیدار به سران 

این کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این سفر در دراز مدت و 
در عرصه بین المللی ثمرات مفیدی برای کشور در بر خواهد داشت.

سفرهای استانی رییس جمهور به همراه هیات دولت یک فرصت 
بزرگ برای دولتمردان و نقاط مختلف کشور است که باید توسط 
این  تا  شود  شمرده  غنیمت  دولتمردان  و  نخبگان  مسووالن،  مردم، 
دیدارهای چهره به چهره راهگشای مشکالت و فراهم کننده زمینه 
همچون  استان هایی  گذشته  هفته های  باشد.  موانع  رفع  و  توسعه 
رضوی  خراسان  و  بوشهر  قم،  زاهدان،  فارس،  کرمان،  هرمزگان، 
مقصد دولتمردان بود که به روال برنامه های از قبل طراحی شده، کار 
سرکشی و بازدید از طرح ها و پیگیری مشکالت مردم را ادامه دادند تا 
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شهرستان

اینفوگرافیک

امام جمعه اردستان با اشاره به عملکرد مطلوب دولت 
آغاز  کوتاه  مدت  در  دولت  این  گفت:  سیزدهم 
فعالیت تاکنون تالش ها و خدمت های خوبی انجام 
داده که امیدواریم مردم نتیجه آن را مشاهده کنند. 
حجت االسالم حسن دهشیری در خطبه نماز جمعه 
این هفته اردستان در مسجد موسی بن جعفر )ع( این 
شهر با اشاره به سفر وزیر امور خارجه به چین افزود: 
بین  ساله  قرارداد ۲۵  اجرایی کردن  برای  این سفر 
ایران و چین که در دولت دوازدهم به امضا رسید 
و  داخلی  مخالفان  که  موضوعی  گرفت؛  صورت 
خارجی به ویژه کشورهای اروپایی و غربی دارد که 
نمی خواهند ایران به پیشرفت و توسعه برسد، که امید 

می رود این توافق برای کشور مفید و اثرگذار باشد.
وی به سفر اخیر رییس جمهوری به روسیه اشاره و 

تصریح کرد: اینگونه سفرها در روابط بین ۲ ملت، 
توسعه، پیشرفت و روابط ببن المللی اثرگذار خواهد 
بود و مردم ۲ کشور اثرهای آن را در آینده نزدیک 

مشاهده خواهند کرد.
امام جمعه اردستان در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به راه اندازی میز خدمت در محل نماز جمعه 
خاطر نشان کرد: حضور مسووالن اداره ها در محل 
نماز جمعه و پاسخگو بودن در مقابل مردم می تواند 
بسیاری از مشکل های آنان را رفع کند و در وقت و 

هزینه ها صرفه جویی شود.
والدت  سالروز  تبریک  با  دهشیری  حجت االسالم 
حضرت زهرا )س(، روز زن و مادر و والدت امام 
چهارده  و  اطهار  ائمه  داشت:  اظهار  )ره(  خمینی 
در  و  مردم  رستگاری  برای  وسیله ای  )ع(  معصوم 

این بین حضرت فاطمه زهرا )س( یک شخصیت 
برجسته، مادر امامان )ع( و کوثر هستند و همسری 
چون امام علی )ع( دارند که باید الگوی همه باشد. 
وی با اشاره به شرایط موجود در غرب درخصوص 
استفاده ابزاری از زنان گفت: با تأسف امروز در غرب 
به نام آزادی زن این قشر را به لجن زار برده اند و از 
این قشر برای عیاشی برخی مردان استفاده می شود و 
این در حالیست که تا ۱۰ سال پیش در بسیاری از 

کشورها هیچ ارزشی برای زنان قائل نبودند.
امام جمعه اردستان در بخش دیگری از سخنان خود 
به پیشرفت های نظامی یمن در جنگ با رژیم سعودی 
حمله های  استکباری،  دنیای  گفت:  و  کرد  اشاره 
را  یمن  سرزمین  به  سعودی  ائتالف  شبانه روزی 
نمی بیند اما وقتی نیروهای یمن به مواضع نظامی و 

حامی  کشورهای  می کنند  حمله  امارات  اقتصادی 
به راه می اندازند و شورای  تجاوزگران سر و صدا 
امنیت سازمان ملل متحد با برگزاری نشست، توقف 

این عملیات را خواستار می شود.
وقتی  کرد:  اضافه  دهشیری  االسالم  حجت 
و  می دهد  انجام  جنایت  آنقدر  صهیونیستی  رژیم 
پرتاب کنندگان  می گوید  رژیم  این  رییس  حتی 
هستند  تروریست  فلسطین(  )مظلومان  پاره سنگ ها 
اما وقتی ترامپ جنایتکار سردار قاسم سلیمانی را به 
استکبار سکوت می کند،  دنیای  شهادت می رساند 
هستند  انسان  آنان  فقط  مگر  که  اینجاست  سووال 
شهرستان  ندارند؟  حقوقی  و  حق  ملت ها  دیگر  و 
نفر جمعیت در ۱۱۸  بر ۴۳ هزار  افزون  با  اردستان 

کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

امام جمعه شهرستان خور و بیابانک گفت: یکی از اهداف دشمن 
و عملیات رسانه ای آن در برجام، نرسیدن ایران به خواسته های 
قانونی خود است. حجت االسالم سعید جاویدی در خطبه های 
نماز جمعه شهر خور افزود: جنگ شناختی دشمن با عملیات 
هدفمند رسانه ای در صدد است تا راهبرد خنثی سازی تحریم را 
که از یک سو نگاه به درون دارد و از دیگر سو در صدد تعامل با 
همسایگان و دیگر کشورها است هدف قرار دهد تا کشور بازهم 

معطل غرب و آمریکا بماند.
امام جمعه شهرستان خور و بیابانک خاطرنشان کرد: مقایسه روابط 
ایران و چین و روسیه با روابط ایران با آمریکا درست نیست زیرا 
آمریکا روابط بین المللی خود با ایران را مبتنی بر تنازع و تقابل 

نهاده است و سابقه ۴۳ ساله گذشته شاهد آن است.
حجت االسالم جاویدی افزود: این درحالی است که چین و روسیه 
نقش خود در عرصه بین الملل را در تعارض و تقابل با ایران تعریف 
نکرده اند و حساب توافق ایران با روسیه و چین، می تواند برد برد 
محسوب شود، چیزی که درباره توافق ایران و آمریکا متصور نیست.

بیابانک ادامه داد: ایران و روسیه در  امام جمعه شهرستان خور و 
و  منطقه ای  امنیتی،  نظامی،  اقتصادی،  روابط  جانبه  دو  زمینه های 

بین المللی اشتراک منافع راهبردی دارند.
از  انقالب اسالمی برای سه گروه  اینکه رهبرمعظم  بیان  با  وی 
کشورها اولویت در توسعه روابط قائل شدند افزود: این تقسیم 

بندی شامل کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان و کشورهای 
همسو است.

حجت االسالم جاویدی گفت: روسیه کشور همسایه است، در 
بسیاری از مواضع با ما همسو است و با داشتن بیش از ۲۵ میلیون 

مسلمان، ظرفیت اسالمی خوبی دارد.
وی استفاده از ظرفیت و توان داخلی و بهره مندی متناسب از 
دیگر کشورها را مهم بیان کرد وافزود: برای خنثی سازی فشار 
تحریم ها باید روابط با کشورهایی که با وجود تحریم عالقه مند 

همکاری با ما هستند از جمله روسیه و چین را توسعه دهیم.
امام جمعه شهرستان خور و بیابانک با اشاره به حمالت مقاومت 
هفت  جنگ  در  نوین  فصل  یک  این  گفت:  ابوظبی  به  یمن 
ساله مردم یمن با ناتوی عربی غربی است که در باره این واقعه 

تحلیل های زیادی انجام شده و خواهد شد.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به سالروز والدت حضرت 
والیتمداری  زن گفت:  و  مادر  روز  گرامیداشت  و  زهرا )س( 

حضرت زهرا )س( بهترین الگو برای جامعه امروز است.
امام جمعه شهرستان خور و بیابانک اظهار کرد: زنان به عنوان تکیه 
گاه اصلی خانواده نقش بسزایی در تربیت فرزندان و همسرداری 

اسالمی دارند.
امام جمعه شهرستان خور و بیابانک افزود: طبق دین اسالم هیچ 

تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.

با  گفت:  سمیرم  پادنا  بخش  قنات  روستای  اسالمی  شورای  رئیس 
همکاری مردم و دانش آموزان روستای قنات زباله های رهاشده اطراف 

روستا جمع آوری شد.
در  پادنا  بخش  قنات  روستای  اسالمی  شورای  رئیس  اسدی  عبداهلل 
گفت وگو با خبرنگار فارس در سمیرم اظهار داشت: هدف از حضور 
از محیط زیست  زباله ها  برای جمع آوری  مردم محلی و دانش آموزان 
فرهنگ سازی است تا زباله ها را در طبیعت رها نکنند زیرا زندگی مردم 
مخصوصاً در روستاها با محیط زیست و منابع طبیعی پیوند خورده است.

وی افزود: در سال های گذشته مکانی برای دفن زباله در مراتع روستا 
مشخص شد ولی به دلیل نداشتن فنس پالستیک های حمل زباله توسط 
باد به اطراف پخش شده و عالوه بر آلوده کردن محیط زیست باعث تلف 

شدن سالیانه حدود ۴۰ رأس از دام های روستا می شوند.
اسدی تصریح کرد: کالس درس دانش آموزان در طبیعت برگزار شد 
تا این پیام را به بزرگ ترها انتقال دهند که نباید زباله ها را در طبیعت رها 
کرد زیرا طبیعت متعلق به آیندگان است و باید در حفظ آن کوشا باشیم.

رئیس شورای اسالمی روستای قنات بخش پادنا خاطرنشان کرد: در 
این برنامه بیش از پنج هکتار از مراتع روستای قنات پاک سازی و بیش 
از یک تن زباله از این مراتع جمع آوری شد. روستای قنات بخش پادنا 

سفلی در فاصله 6۰ کیلومتری جنوب شهر سمیرم واقع شده است.

امام جمعه اردستان:

عملکرد دولت سیزدهم مطلوب است

امام جمعه خور و بیابانک:

هدف دشمن در برجام دست نیافتن ایران به خواسته های خود است

امـام جمعـه موقـت کاشـان بـا اشـاره بـه بیانـات رهبـر معظـم انقـالب به مناسـبت سـالروز 
قیـام تاریخـی ۱۹ دی ۱۳۵6 مـردم قـم و دیـدار بـا مـردم این اسـتان گفت: دشـمن درصدد 

غیرت زدایـی، وحدت زدایـی و حساسـیت زدایی بیـن مـردم اسـت.
حجت االسـالم محمدرضـا اسـالمی تبار درخطبه هـای نمازجمعـه ایـن هفتـه کاشـان در 
مصـالی بقیه اهلل االعظـم )عـج( این شـهر افـزود: رهبـر فرزانه انقـالب در دیدار بـا مردم قم 
بـا تاکیـد بـر حفظ غیـرت دینـی، فرمودند دشـمن در تالش اسـت با غیرت زدایـی، غیرت 

دینـی را در جامعـه از بیـن ببرد.
وی ادامـه داد: غیـرت دینی حماسـه هشـت سـال دفاع مقـدس را مدیریت کرد، حماسـه ۹ 
دی را آفریـد و حماسـه ۱۹ دی را بـه وجـود آورد کـه مـردم در دفـاع از دیـن و مرجعیـت 

تقلید بـه خیابان هـا ریختند.
امـام جمعـه موقـت کاشـان اظهار داشـت: اگـر غیرت دینی وجود داشـته باشـد بـه احکام 
شـرعی عمـل خواهـد شـد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و غیرت ناموسـی نیـز وجود 

خواهد داشـت.
بـه گفتـه وی، غیـرت دینی باعـث دفاع از عالمان دینی، اسـالم و مکتب قرآن خواهد شـد 
و اگـر ایـن غیـرت وجـود نداشـته باشـد دیگـر هیچ کـس انگیـزه ای بـرای حضـور در این 

صحنه هـا را نخواهد داشـت.
حجت االسـالم اسـالمی تبار وحـدت بیـن مـردم را یکـی از عوامـل مهـم پیـروزی انقالب 
اسـالمی و ادامـه آن بیـان و اضافـه کـرد: دشـمن می کوشـد بـا وحدت زدایـی، اتحـاد و 
انسـجام بیـن مـردم را از بیـن ببـرد، بنابر این نبایـد برخی به بهانه دفـاع از دین، دچار اشـتباه 

شوند.
وی اضافـه کـرد: برخـی بـه خیـال خود از امـام زمـان )عج(، دیـن و والیت دفـاع می کنند 
امـا در واقـع در حـال ضربـه زدن به اسـالم هسـتند، نبایـد در دفـاع از دیـن و حضرت علی 

)ع( سـخنی بـر زبـان گفته شـود که اختالف و دشـمنی بوجـود آورد.
خطیـب جمعـه کاشـان گفت: دشـمن درصدد حساسـیت زدایی اسـت و تـالش می کند با 

اقدام هایـی حساسـیت مردم نسـبت بـه اصول انقـالب اسـالمی را از بین ببرد.
وی، جـدا کـردن دیـن از سیاسـت، دفـاع از مظلومان، اسـتقالل، عزت ملت و کشـور را از 
جمله اصول انقالب اسـالمی بیان کرد و اظهار داشـت: دشـمن می کوشـد تا مردم نسـبت 

بـه این اصـول بی تفاوت باشـند.
امـام جمعـه موقـت کاشـان بـا اشـاره بـه سـالروز والدت حضـرت فاطمـه زهـرا )س( کـه 
بـا سـالروز تولـد خجسـته حضرت امـام خمینـی )ره( مصادف شـده اسـت، افـزود: وجود 
بنیانگـذار جمهـوری اسـالمی ایـران یکـی برکت هـای حضـرت فاطمـه زهـرا )س( چنین 
فرزنـد بزرگـواری اسـت کـه حماسـه ای بـزرگ را در سـطح جهـان ایجـاد کـرده اسـت.

حجت االسـالم اسـالمی تبار، سـالروز والدت بـا سـعادت حضـرت زهـرا )س( را روز زن، 
روز مـادر، روز همسـر و روز انسـان یـادآوری و اضافـه کـرد: حضـرت فاطمه زهـرا )س( 

الگـوی زن کامـل، انسـان شـدن، همسـر کامـل و مادر نمونه اسـت.
وی بـا تاکیـد براینکـه حضـرت فاطمـه )س( فقط بـرای زن ها الگو نیسـت بلکه بـرای همه 
انسـانها الگـو هسـت، اظهـار داشـت: ایـن بانـوی بـزرگ اسـالم یک انسـان کامـل و یک 
الگـوی جامـع اسـت و انسـانیت را بایـد از وجـود حضـرت فاطمه زهـرا )س( یـاد گرفت.

خطیـب جمعـه کاشـان افـزود: در عالـم هسـتی فقـط پیامبـر اعظم اسـالم حضـرت محمد 
مصطفـی )ص( باالتـر از حضـرت فاطمـه و فقـط حضرت علـی )ع( مسـاوی آن حضرت 
اسـت و فاطمه زهرا )س( از امامان معصوم )ع( و تمامی پیامبران الهی که البته نزد خداوند 
سـبحان دارای مقـام هسـتند، باالتـر اسـت. وی بـا اشـاره بـه اقامـه نمـاز رییـس جمهـوری 
اسـالمی ایـران در کاخ کرملیـن، یـادآور شـد: ایـن کاخ مرکـز کفـر بود و کمونیسـت در 
این مکان ۷۰ سـال بر علیه دین اسـالم تبلیغ کرد. حجت االسـالم اسـالمی تبار اضافه کرد: 
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسـیه که ارزشـی برای هیچ کس قائل نیسـت، اهمیتی 
نمی دهـد و ابرقدرتـی کـه یـک زمانـی دم از بی دینـی مـی زد، به دکتر رییسـی گفتـه بود، 

سـالم مـرا بـه رهبر عزیـز ایران برسـانید که ایـن مهم بیانگـر اقتدار و عظمت اسـت.

امام جمعه موقت کاشان:

دشمن در صدد غیرت زدایی و تفرفه افکنی 
بین مردم است

خطبه



 Iranian President Ebrahim 
Raisi said on Friday that the 
Islamic Republic and Russia 
have reached an agreement 
to boost the trade between 
the two countries up to $10 
billion, IRNA reported.
“We agreed to remove trade 
barriers and boost the eco-
nomic exchanges between 
the two countries. Currently, 
the level of mutual trade is 
not acceptable, so the two 
countries agreed to increase 
trade to $10 billion a year,” 
Raisi said upon arrival to 
Tehran after a two-day visit 
to Moscow.
The president also noted 
that the two sides have also 
discussed monetary and 

banking issues during his 
talks with Russian officials.
“The two countries can take 
steps to break the dom-
inance of the dollar over 
monetary and banking re-
lations and trade with the 
national currency,” Raisi 
stressed.
The two countries also 
agreed to identify mutual 
agricultural capacities as 
well as suitable areas for 
the exchange of agricultural 
products in order to increase 
the level of trade in the agri-
cultural sector, according to 
the official.
He went on to say that the 
Islamic Republic of Iran has 
very good capacities in the 

field of transit and trans-
portation, saying: “During 
this visit, it was agreed to 
activate the north-south cor-
ridor. This transit route will 
make the time and distance 
of transiting goods from 
Russia and different north-
ern countries to the south-
ern regions much shorter.”
Important energy coopera-
tion MOUs signed
Iranian Oil Minister Javad Oji 
who accompanied President 
Raisi in his visit to Russia 
also announced the signing 
of important documents on 
energy cooperation between 
Iran and Russia during the 
mentioned trip.
Speaking to the press after 

returning to Tehran, Oji said: 
“During the visit to Russia, 
numerous meetings were 
held with Russia’s deputy 
prime minister, minister of 
energy, and senior private 
sector executives in the field 
of oil and gas in order to ex-
pand joint cooperation.”
“Important decisions were 
made in these negotiations 
and important documents 
were signed by the parties,” 
he stated.
Russia to finalize $5b credit 
line for Iran
Another outcome of the visit 
of the Iranian president to 

Russia has been the finaliza-
tion of the previously agreed 
$5 billion credit line for the 
completion of several devel-
opment projects in Iran.
In this regard, Iranian Fi-
nance and Economic Affairs 
Minister Ehsan Khandouzi 
noted that the mentioned 
credit line is going to be 
mainly allocated to the 
North-South Corridor pro-
jects.
Completion of the North-
South Corridor via rail tran-
sit that could connect south-
ern Iran and the Persian Gulf 
to Central Asia and Europe 
was one of the pillars of the 
agreement, under which 
good decisions were made 
for the Rasht-Astara and 
Incheh Boroun-Garmsar rail-
ways, Khandouzi said.
It was decided to finance 
the Rasht-Astara Railway 
through the credit line that 
had previously been agreed 
between the two countries; 
Therefore, this project will 
be financed by Russia in the 
form of the mentioned credit 
line, he added.
In addition to financing the 
Rasht-Astara railway section 
and possibly the purchase of 
200 locomotives, the men-
tioned credit line will also 
be used to finance the Sirik 
Power plant whose con-
struction has already been 
started.

Tehran, Moscow eyeing $10b trade target

Passenger trans-
port via railway up 
110% in 9 months 
on year
The number of passengers car-
ried on Islamic Republic of Iran 
Railways (known as RAI) in the 
first nine months of the current 
Iranian calendar year (March 
21-Decemebr 21, 2021) in-
creased by 110 percent on year, 
the nine-month report released 
by Transport and Urban Devel-
opment Ministry shows.
The report said that 14.7 million 
passengers were transported by 
rail across Iran during the nine-
month period of this year, while 
the figure was seven million in 
the same time span of the past 
year.
Meanwhile, transit of goods 
through Iran’s railway network 
has risen over 200 percent 
during the first nine months of 
this year, to register the highest 
year-on-year increase over the 
past 10 years.
Based on the data released by 
Transport and Urban Develop-
ment Ministry, over 1.39 mil-
lion tons of commodities were 
transited via the Iranian rail 
network in the mentioned nine 
months, 202 percent more than 
the previous year’s same peri-
od in which the figure stood at 
460,000 tons.
According to the mentioned 
data, prior to this record, the 
highest volume of transit had 
been registered in the Iranian 
calendar year 1396 (ended in 
March 2018) when 1.2 million 
tons of commodities had been 
transited.
During the first nine months of 
the current year, 955 locomo-
tives and 27,602 freight wagons 
were active in the country, the 
number of which has increased 
by 0.1 percent and two percent, 
respectively, compared to the 
previous year.

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

Iran, Russia, Chi-
na start naval drills 
in northern Indian 
Ocean
Iran, Russia, and China started 
naval drills in northern parts of 
the Indian Ocean early on Friday.
The exercise, dubbed “naval se-
curity belt combined war game 
2022”, covers an area of 17,000 
square kilometers.
The drill involves marine and 
airborne units of the Iranian 
Navy, the Islamic Revolution 
Guards Corps Navy, and flotillas 
from China and Russia.
“Together for peace and securi-
ty” is the theme of the exercise, 
Admiral Mostafa Tajeddini, the 
drill spokesman, said on Thurs-
day.
“The purpose of holding the 
war game is to strengthen se-
curity and its fundamentals in 
the region, promote multilateral 
cooperation among the three 
countries, display the three 
countries’ goodwill and capa-
bility to jointly support world 
peace and maritime security, 
and create a maritime commu-
nity with a common future,” 
Tasnim quoted Tajeddini as 
saying.
Forces from the three countries 
practice various tactics and 
operations, such as rescuing 
blazing vessels, saving hijacked 
vessels, shooting at targets, noc-
turnal shooting at aerial targets, 
and other tactical maneuvers.
Tajeddini added the drill aimed 
at improving security of inter-
national maritime trade, coun-
tering piracy and maritime ter-
rorism, exchange of information 
in naval rescue and relief oper-
ations, and exchange of opera-
tional and tactical experiences.
It is the third joint naval drill 
among Iran, Russia, and China.

NDF deposits new 
resources into 
capital market 
stabilization fund

Head of Iran’s Capital Market 
Development and Stabiliza-
tion Fund Amir-Mahdi Sabaei 
said on Friday that part of the 
allocations by the National 
Development Fund (NDF) 
has been deposited into the 
stabilization fund to support 
the stock market.
Sabaei had previously an-
nounced the allocation of 
120 trillion rials (about $430 
million) of NDF resources for 
the Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund, 
IRNA reported.
The official said the rest of 
the funding will also be paid 
based on a mutually agreed 
schedule, adding: “We hope 
that the rest of the deposits, 
like the deposits made yes-
terday, will be made regu-
larly according to the agreed 
schedule.”
Sabaei noted that in addition 
to the resources received 
from the NDF, the fund can 
also be financed through the 
money and capital markets.
The allocation of financial 
resources from NDF to the 
Capital Market Stabilization 
Fund is one of the measures 
that the government has 
been taking since the stock 
market started a downward 
trend.
Following the 13th govern-
ment’s new strategies to 
improve the stock market, 
the Government Economic 
Coordination Headquarters 
convened a meeting on No-
vember 2, 2021, chaired by 
President Ebrahim Raisi, 
during which a decision was 
made to inject new resourc-
es from NDF into the Capital 
Market Development and 
Stabilization Fund.
Based on the statute of Cap-
ital Market Development and 
Stabilization Fund, the re-
sources of this fund can be 
provided from three main 
sources, the first is the gov-
ernment investment which 
should be foreseen in the 
national budget bill, the sec-
ond is the allocation of one 
percent of the NDF resources 
for this fund, and the third 
source would be the alloca-
tion of a part of the trades 
commission received by the 
Securities and Exchange Or-
ganization (SEO).
According to Sabaei, cur-
rently, 30 percent of the SEO 
commissions are deposited 
directly to the account of this 
fund on a daily basis.
The Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund’s 
mission is to support the Ira-
nian stock market. The mon-
ey loaned from NDF should 
be repaid over a specified pe-
riod and the maturity can be 
extended. The Capital Market 
Stabilization Fund is respon-
sible for paying the principal 
amount plus interest.
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Deputy Head of Iran’s Ports and 
Maritime Organization (PMO) Jalil 
Eslami has said direct container 
shipping lines have been estab-
lished between Iran’s southeastern 
port of Chabahar and two Western 
Indian ports of Nhava Sheva, and 
Kandla.
According to Eslami, regular con-
tainer service with a traffic sched-
ule of 10 to 15 days is performed by 
the Islamic Republic of Iran Ship-
ping Lines (IRISL) through these 
lines, the PMO portal reported.
The official noted that PMO is go-
ing to offer the necessary tariff in-
centives and facilities on tolls and 
transportation costs to support the 
traders that use the lines.
He pointed out that according to the 
schedule, the first container service 
through the mentioned route will 
enter Iran’s Shahid Beheshti port 
on February 16.
Iran and India had previously 
launched shipping lines between 
Chabahar and the Indian ports of 
Mumbai, and Mundra.
The first shipping route between 
the two countries was put into 
operation in 2017 between Iran’s 
Chabahar port and Mumbai.

In January 2019, Iran and India 
inaugurated the second direct ship-
ping route which passes through 
Mumbai, Mundra, Kandla, Chaba-
har, and finally Bandar Abbas in 
southern Iran.
India is using the mentioned ship-
ping routes to transit goods to Af-
ghanistan and Persian Gulf nations 
as well as the countries in Central 
Asia.
Through Chabahar port India can 
bypass Pakistan and transport 
goods to Afghanistan and Central 
Asia, while Afghanistan can get 
linked to India via sea.
Iran has awarded India the project 
for installing and operating modern 
loading and unloading equipment 
including mobile harbor cranes in 
Shahid Beheshti Port in Chabahar.
The strategic Chabahar port in 
southeastern Iran is the only ocean 
port on the Makran coast and it has 
a special place in the country’s eco-
nomic affairs.
Back in September 2021, Indian 
Prime Minister Narendra Modi had 
called on Central Asian countries to 
benefit from Chabahar Port capaci-
ties for expanding their trade in the 
region.

Shipping line established between 
Iran’s Chabahar Port, 2 Indian ports

 China shipped in 260,312 tons 
(1.9 million barrels) of Iranian 
crude oil in December 2021, ac-
cording to data from the General 
Administration of Chinese Cus-
toms, Reuters reported.
This is China’s first official cus-
toms report on the import of Irani-
an crude in a year despite ongoing 
sanctions.
China has previously been import-
ing Iranian oil, but the shipments 
have not been reflected in official 
customs data as buyers fear in-
voking U.S. sanctions.
The mentioned cargo has been 
offloaded into a state reserve site 
in Zhanjiang in late December, ac-
cording to a senior trade source 
with knowledge of the shipment.
As reported, China has offloaded 
nearly four million barrels of Ira-
nian crude oil into state reserve 
tanks in the southern port city 
of Zhanjiang over the past few 
weeks.
The refilling of China’s strategic 
petroleum reserves comes ahead 
of a plan to release oil from its 
emergency stockpile in a rare co-
ordination with the United States 
to help cool global oil prices which 

hit a seven-year high this week.
Over the past few months, Iran 
has repeatedly announced a sharp 
increase in its oil exports.
In December 2021, Iranian Oil 
Minister Javad Oji said the coun-
try’s oil sales in the current Ira-
nian calendar year (started on 
March 21, 2021) increased dras-
tically compared to the previous 
year.
“The Oil Ministry has published 
a report on the oil sales as well 
as the exports of natural gas and 
petrochemical products over 
the past 100 days, according to 
which the figures have increased 
drastically compared to last 
year,” Oji said.
An official with the Iranian Oil 
Ministry has also told Reuters the 
same thing, stressing that “We do 
not disclose to which countries 
because of the U.S. sanctions, 
but China is one of the countries 
that buy Iran’s oil. It shows that 
the sanctions have become inef-
fective,”
“Our policy is to improve our trade, 
including oil, with non-Western 
countries,” said a second Iranian 
official.

China ships in 1.9m barrels of Iranian 
oil in December 2021: official data

Another out-
come of the 
visit of the Irani-
an president to 
Russia has been 
the finalization 
of the previous-
ly agreed $5 bil-
lion credit line 
for the comple-
tion of several 
development 
projects in Iran



 Iran’s major steel producers have 
managed to produce over 16.232 mil-
lion tons of steel ingots in the first nine 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-Decemebr 21, 2021).
As reported, the nine-month steel ingot 
output indicates a five-percent drop year 
on year.
Major Iranian steel producers had pro-
duced over 22.54 million tons of steel 
ingots in the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20, 2021), regis-
tering an eight percent rise year on year.
The said companies produced over 2.04 
million tons of steel ingots in the last 
month of the previous year (February 
19-March 20, 2021), 17 percent more 
than the figure for the same month in 
the preceding year.
Mobarakeh Steel Company had the best 
performance in the previous calendar 
year with a production of 9.8 million 
tons of the mentioned product while 
the highest production growth was reg-
istered by Sirjan Steel World Company 
with 141 percent growth.
After the withdrawal of the United States 
from Iran’s nuclear deal, the Islamic 
Republic has faced sanctions in various 
industries, including steel sector.
The United States has sanctioned en-
tities and individuals associated with 

Iran’s steel industry.
In January 2021, the U.S. Department 
of the Treasury’s Office of Foreign As-
sets Control (OFAC) added twelve Ira-
nian producers of steel and other metal 
products to the list of sanctions.
However, at that time, the U.S. experts 
said that the Islamic Republic of Iran 
had resisted the so-called U.S. maxi-
mum pressure policy for the past three 
years, and the Trump administration 
had failed to achieve any of its goals in 
the face of sanctions against Iran.
Also, those active in Iran’s steel sector 
believed that sanctions against Iran 
which were in place for 40 years had 
nothing to do with the Iranian industry.
For example, referring to Iran’s success 
in steel production in the country, the 
vice president of the Iranian Steel Pro-
ducers Association (ISPA) stated: “Iran 
is one of the 10 top steel producing 
countries in the world and no doubt 
U.S. sanctions will not take special ac-
tion against Iran’s steel industry at this 
stage.”
“Iran’s ranking among the top 10 steel 
producers in the world shows that the 
decline of Iran’s position among steel 
producing countries will not be easy”, 
Bahador Ehramian noted.
And now, it’s proven based on the re-

pots and statistics released by the in-
ternational bodies and also the Iranian 
sources that Iran’s strong steel sector 
cannot be hit by the sanctions.
Based on the Iranian Steel Producers 
Association’s data, Iranian steel compa-
nies managed to produce 30.2 million 
tons of steel in the previous Iranian cal-
endar year, registering a three-percent 
annual growth.
And according to the latest report re-
leased by the World Steel Association 
(WSA), Iran has maintained its place as 
the world’s 10th biggest steel producer 
during January-October, 2021.
Production of crude steel in Iran reached 
22.4 million tons during the mentioned 
time span to register a 5.7-percent de-
cline year on year, the report said.
The rising trend is also witnessed in 
the export of Iran’s steel, as according 
to the latest report released in this due, 
Iranian major steel producers, including 
Mobarakeh Steel Company, Khuzestan 
Steel Company, Esfahan Steel Compa-
ny, and Hormozgan Steel Company and 
some others, exported over 5.912 mil-
lion tons of steel during the first seven 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-October 22, 2021), 
which was 30 percent more than the 
figure of the same period of time in the 
past year.
The Iranian Steel industry has been 
constantly developing over the past 
years against all the pressures and ob-
stacles created by outside forces like 
the U.S. sanctions and the coronavirus 
outbreak that has severely affected the 
performance of the world’s top produc-
ers.
According to the Iranian Industry, Min-
ing and Trade Ministry, the production 
capacity of the country’s steel chain 
increased from 123 million tons in the 
Iranian calendar year 1392 (ended in 
March 2014) to 230 million tons in the 
previous year.
Iran is currently the tenth largest steel-
maker in the world and is estimated to 
climb to seventh place by the Iranian 
calendar year 1404 (March 2025).

The Best Ways to Improve Your Communication Skills

TSE’s main index down 4.3% in a week
TEDPIX, the main index of Tehran Stock Ex-
change (TSE), lost 55,000 points (4.3 percent) 
to 1.279 million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
As reported, during the past week, the indices 
of Mobarakeh Steel Company, Bandar Abbas Oil 
Refining Company, Isfahan Oil Refinery, Tehran 
Oil Refining Company, Iran Khodro Company, 
Saipa Company, and National Iranian Copper 
Company were the most widely followed ones.
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The Statistical Center of Iran 
(SCI) has put the average infla-
tion rate in the twelve-month pe-
riod ended on January 20, which 
marks the end of the tenth Irani-
an calendar month Dey, at 42.4 
percent, falling one percent from 
the figure for the twelve-month 
ended to the ninth month.
SCI has put the country’s point-
to-point inflation rate at 35.9 
percent in the tenth month of 
this year, which means families 
have paid an average of 35.9 
percent more for purchasing the 
same package of commodities 
and services in that month, com-
pared to the same month in the 
previous year.
The point-to-point inflation rate 
has risen 0.7 percent in compar-
ison to the figure for the preced-
ing month.
The point-to-point inflation rate 
for urban households was re-
ported to be 35.8 percent, which 
is 0.8 percent more than the fig-
ure for the previous month. The 
figure was 36.5 percent for the 
rural households, with 0.3 per-
cent rise from the figure for the 
previous month.
The Statistical Center of Iran 
had put the inflation rate in the 
twelve-month period ended on 
March 20, 2021 (the end of the 

previous Iranian calendar year) at 
36.4 percent, rising 2.2 percent 
from the figure for the twelve-
month period ended on the last 
day of the preceding year.
In late November 2021, the head 
of Iran’s Budget and Planning 
and Budget Organization (PBO) 
had said, “Considering the recent 
data provided by the Statistical 
Center of Iran (SCI) the inflation 
is expected to be curbed in the 
next Iranian calendar year (be-
gins in March 2022).”
“No Money creation has taken 
place in the last three months, 
and a recent report by the Sta-
tistics Center of Iran shows that 
inflation is declining, these are 
indications that the inflation 
could be curbed by the next 
year,” Masoud Mir-Kazemi said 
at the time.
Referring to the current econom-
ic problems, the PBO head stat-
ed: “The problem of people today 
is livelihood, business situation, 
household income, and inflation, 
and solving problems in these 
areas is one of the tasks of the 
Planning and Budget Organiza-
tion. Over the three-month, since 
the 13th government took office, 
PBO’s priority has been econom-
ic stability to restore confidence 
in the economy.”

Communication problems can be easily solved 
by learning skills in this area. In fact, effective 
communication is one of the most important 
life skills you can learn. But at the same time 
it is a skill that many people do not try hard to 
acquire. Here are some basic tips to improve 
your communication skills that can be used to 
build relationships with respect, confidence, 
understanding and understanding.
1. Watch your body language
You tell your partner you’re open to discussion 
but your arms are crossed; you say you’re lis-
tening but haven’t looked up from your phone 
yet. Our non-verbal and non-written cues of-
ten reveal more than we think they do. Wheth-
er it’s how you make eye contact or how you 
hold yourself during a video interview, don’t 
forget that you’re constantly communicating 
even when you’re not saying a word. One 
strange way to tap into your body for better 
communication? Think about your toes. Or 
adopt a power pose if you need to boost your 
confidence before a big talk. Or learn how to 
read other people’s body language so you can 
respond appropriately.
2. Get rid of unnecessary conversation fillers
Ums and ahs do little to improve your speech 
or everyday conversations. Cut them out to 
be more persuasive and feel or appear more 
confident. One way is to start keeping track of 
when you say words like “um” or “like.” You 
could also try taking your hands out of your 
pockets or simply relaxing and pausing before 
you speak. Those silences seem more awk-
ward to you than they do to others, trust us.
3. Have a script for small talk and other oc-
casions
Small talk is an art that not many people have 
mastered. For the inevitable, awkward silenc-
es with people you hardly know, it helps to 
have a plan. The FORD (family, occupation, 

recreation, dreams) method might help you 
come up with topics to discuss, and you can 
also turn small talk into conversation by shar-
ing information that could help you and the 
other person find common ground. Hey, all 
that small talk could make you happier in the 
long run. 
4. Tell a story
Stories are powerful. They activate our brains, 
make presentations suck less, make us more 
persuasive and can even help us ace inter-
views. Learn the secrets of becoming a phe-
nomenal storyteller with these rules from 
Pixar or by simply using the word “but” more 
to structure your narrative. Everyone’s got at 
least one great story in them.
5. Ask questions and repeat the other person
Let’s face it, we’ve all drifted off when some-
one else was talking or misheard the other 
person. Asking questions and repeating the 
other person’s last few words shows 
you’re interested in what they say, 
keeps you on your toes and helps clar-
ify points that could be misunderstood 
(e.g., “So to recap, you’re going to buy the 
tickets for Saturday?”).
It also helps for small talk and to fill in awk-
ward silences. Instead of trying to stir up con-
versation on mundane topics like the weather, 
ask the other person questions (e.g., “Got 
any plans for the summer?” or “What are you 
reading lately?”) and engage in their answers. 
It’s more important to be interested than to 
be interesting.
6. Put away the distractions
It’s pretty rude to use your phone while 
someone’s talking to you or you’re supposed 
to be hanging out with them. Maybe we can’t 
get rid of all our distractions or put away 
technology completely, but just taking the 
time to look up could vastly improve our 

communication with each other.
7. Be brief, yet specific
There’s actually a BRIEF acronym—Back-
ground, Reason, Information, End, Fol-
low-up—to help you keep your emails short 
without leaving anything out. It’s a good poli-
cy for both written and verbal communication.
8. Up your empathy
Communication is a two-way street. If you 
practice taking the opposing viewpoint, you 
can reduce the difficulty and anxiety that 
sometimes arises when trying to truly com-
municate with others. (For example, knowing 
what your significant other really 
means when she says 
she’s too tired to talk.) 
Developing empathy 
helps you better un-
derstand even the 

unspoken parts of your communication with 
others, and helps you respond more effective-
ly.
9. Listen, really listen
Finally, going hand-in-hand with most of the 
points above, the best thing you can do to 
improve your communication skills is to learn 
to really listen—to pay attention and let the 
other person talk without interrupting. It’s 
hard work, we know, but a good conversation 
is a bunch of words elegantly connected with 
listening. Then, even if your communication 
styles don’t match, at least you’re both work-
ing off the same page. And hopefully the other 

person will be attentively lis-
tening to you too.

Inflation rate down 1%

Tehran’s private 
sector discuss is-
sues with govt. 
representatives

The 83rd meeting of the di-
alogue council of the gov-
ernment and the Tehran 
Province’s private sector was 
held on Saturday, in which 
the representatives of some 
companies raised issues 
facing their businesses, the 
portal of Tehran Chamber 
of Commerce, Industries, 
Mines, and Agriculture (TC-
CIMA) reported.
The meeting was attended by 
Governor-General of Tehran 
Province Mohsen Mansouri 
and TCCIMA Head Masoud 
Khansari, as well as the rep-
resentatives of the province’s 
private sector.
During the gathering, the 
government and private sec-
tor representatives analyzed 
the raised issues and came 
up with some solutions to 
resolve them.
Furthermore, Mansouri made 
some phone calls to related 
government organizations 
including the Industry, Min-
ing, and Trade Ministry, in 
order to solve some of the 
problems mentioned by the 
private sector representa-
tives immediately.
Also, Deputy Chief of Tehran 
Province Justice Department 
Masoud Setayeshi proposed 
some legal solutions to the 
problems raised by business 
owners.
Some problems regarding 
the issuance of industrial op-
eration licenses, re-injection 
of export revenues, register-
ing requests at the Compre-
hensive Trade System, and 
high electricity tariffs for 
industrial units were among 
the issues discussed at the 
meeting.
Back in December 2021, the 
82nd meeting of the dialogue 
council of the government 
and the Tehran Province’s 
private sector was held, in 
which the attendees had dis-
cussed issues related to the 
province’s agricultural sec-
tor.
During the December gather-
ing, the government and pri-
vate sector representatives 
had analyzed the province’s 
agricultural sector and called 
for reforming the water con-
sumption in agriculture as 
well as focusing on services 
and exports of agricultural 
products in the province as 
priorities for this sector.
Speaking in this meeting, 
Khansari had also men-
tioned the national budget 
bill for the next Iranian cal-
endar year (starts on March 
21, 2022) and noted that 
some decisions made in 
the budget bill like reducing 
the government costs and 
eliminating the allocation of 
subsidized foreign currency 
are expected to have posi-
tive impacts in the country’s 
economy if approved by the 
parliament.
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مصاحبه های غیر تخصصی بدون 
استناد به آمار و ارقام و گاها متضاد 
بــا آنچه مــردم از بازار مشــاهده 
می کنند، نه تنها راهگشــا نخواهد 
بود بلکه روز بــه روز باعث کاهش 
اعتماد مخاطبان بــه متولیان امر 
بخصوص در حــوزه اقتصاد خواهد 

شد.
 سرمایه اجتماعی موتور محرکه و 
اهرم و ابزاری بسیار گران بها وموثر 
اســت که در حال حاضــر نباید با 
اتخاذ گفتار ورفتار نادرست وراهکار 
های غیر کارشناســی و در صورت 
کارشناســی بودن با عدم در نظر 
گرفتن زمــان ومــکان وموقیعت 
اجرای آن، بــه ثمن بخس در حال 

حراج آن باشیم.
 چند وقتی اســت بحث حذف ارز 
ترجیهــی نقل محافــل اقتصادی 
و مجلس و به تبع بــه خاطر تأثیر 
مســتقیم آن بــر زندگــی مردم 
به داخــل خانه ها هم هســتیم. به 
عنوان یک کارشناس معتقدم ارائه 
خدمات چند نرخی در هر موضوع 
زمینه فراهــم آوردن رانت و بدون 
شک وتردید فســاد را در بر خواهد 
داشت مگر در صورت نظارت دقیق، 
پیوســته و بدون کم وکاست که از 
حدود مطلب خارج است. در این که 
ارز ترجیحی باید حذف شود هیچ 
شک وشبهه ای نیســت اما سؤال 
مهم این است آیا در شرایط فعلی 
حاکم بر کشور چه از حیث داخلی 
وخارجی زمان مناسبی برای اجرای 

چنین طرحی می باشد؟

بــرای روشــن تر شــدن موضوع 
بد نیســت به تجربه اجرای طرح 
هدفمندی یارانه در ســالیان قبل 
باز می گردیم؛ طرحی که با توجه به 
نظرات مخالفان وموافقان انجام شد 
اما نه به صورت کامل ودقیق بلکه 
بخشــی از طرح اجرا و بسیاری از 
بندهای سیاستی و حمایتی مربوط 

به صنایع کشور مغفول ماند.
طرح های در این زمینه )اقتصادی( 
و با این وسعت پوشــش و شمول 
باال وتبعات گوناگــون اجرایی آن، 
باید کامــًا کارشناســی )نه فقط 
توســط موافقین وطراحان طرح 
بلکه با دعــوت از نخبگان وصاحب 
نظران خبره و حتــی مخالفان در 
این زمینه( شده و در ابتدا به عنوان 
یک پیشنهاد به صورت پایلوت در 
یک نمونه آماری که دارای حداکثر 
ویژگی های جامعه هدف و محدوده 
معین ومشــخص را دارا باشد، که 
همزمان هم امکان قابلیت بررسی 
وتحلیل بازخوردهــا و هم امکان 
اتخاذ سریع تصمیمات تکمیلی یا 
اصاحی را داشته باشد، اجرا گردد 
ودر صورت موفقیت کامل یا حتی 
نسبی سپس با در نظر گرفتن تمام 
جوانب بر روی جامعه هدف پیاده 

سازی گردد.
 در حال حاضر در صورتیکه شرایط 
موجود کشور و بســتر سازی الزم 
بــرای اجرایی کــردن موضوع در 
کشــور مهیا نشــود، زمان ومکان 
مناسبی برای سنجیدن تاب آوری 
اقتصاد در گیر تحریم های ظالمانه 

نیست. اجرای طرح های این چنینی 
هم درایت دولتــی می خواهد هم 
همیاری مردمی که نبود هریک از 
این دو عنصر موجب بروز حوادث 

ناخوشایند خواهد شد.
در بخش دولتی مدیران اجرایی باید 
با ایجاد قرارگاه فرماندهی اقتصادی 
به صورت مداوم تا اجــرای کامل 
طرح نسبت به رصد طرح وشناخت 
نقاط قوت وضعف ورفع عیوب اقدام 
نمایند. ســرعت عمل در تصمیم 
سازی و اجرایی کردن مصوبات از 
یک ســو و انعطاف پذیری اجرایی 
بایســتی جزء ویژگی های اصلی و 
الینفک این قرارگاه ها لحاظ گردد.

 مخاطبان عزیز کــه همان جامعه 
هدف نام دارند نیز بایستی با درک 
شــرایط موجود و ورجحان منافع 
ملی بــر منافع شــخصی، دولت را 
در دستبیابی به اهداف ملی یاری 
نمایند که دراینجا بحث ســرمایه 
اجتماعی می توانــد به خوبی خود 
را نشان داده و عصای دست دولت 

باشد.
حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
یک بحث است نحوه تقویت قدرت 
خرید افراد یا خانوار و تنظیم بازار 

در پی اجرای آن بحث دیگری.
داشتن اطاعات دقیق الزمه برنامه 
ریزی مدون اســت اما سوالی که 
دراینجا مطرح اســت آن است که 
آیا اطاعــات اقتصــادی موجود 
دولت از مردم چقدر دقیق و به چه 
میزان به روز است تا ضمن تقسیم 
بندی درســت دهک های جامعه 
برای دهک های جامعه بتواند برنامه 
ریزی دقیق ومنســجمی داشــته 
باشــد. با در نظر گرفتن تغییرات 
گسترده ضریب جینی و تغییرات 
اساســی در میزان درامد وهزینه 
جامعه آمار دقیق وبــه روز زمینه 
ساز یرنامه ریزی وعملیاتی کردن 
عدالت محور سیاست های اقتصادی 

خواهد بود.
 نگاهی گــذرا به وضعیــت آماری 
جامعه با دقت در اخبار رســانه ها 
وروزنامــه ها در چنــد مدت اخیر 
به عنوان مثــال در خصوص اعام 
آمارهــای متناقض بیان شــده با 
فاصله های فاحــش در بیان تعداد 
خانه هــای خالی توســط مراجعه 
مختلف می تواند تاحدودی نگران 

کننده باشد.
 ارز ترجیحــی را حــذف کنیــم، 

قبول؛ خب اول بســتران را فراهم 
کنیم و ســپس مبادرت به اجرای 
آن نماییم. سفره مردم تاب شوک 
اقتصادی بدون راهــکار جایگزین 
مطمن و دائمی را نــدارد. صنایع 
ماهم با کوچک شــدن سفره مردم 
وکاهــش قــدرت خرید آســیب 
خواهند دید وبا تغییــر ذائقه ها و 
اولویت بندی نیازهای مصرفی در 
صورت عدم توان صادراتی ویا حتی 
سازگاری با وضعیت حاکم بر بازار 
دچار تعطیلی های ناخواسته و در 
خوشبینانه ترین حالت تعدیل نیرو 
و کاهش خطوط تولید ویا کاهش 

ظرفیت تولیدی خواهند شد.
 بحث نحوه ومیــزان وقیمت تمام 
شده برای دستیابی به مواد اولیه، 
بحث حقوق ودستمزد و نگهداری 
یا اصاح و ترمیم یا به روز رســانی 
دستگاه ها وماشــین آالت تولیدی 
وخدمات مرتبط بــا آن قابل تأمل 
اســت. به همه این دالیل پیشنهاد 
می گردد بسیار سنجیده وبا برنامه 
ریزی مــداوم واجرای مســتمر و 
نظارت های دقیق اقتصاد کشور را 
به سوی سر منزل مقصود رهنمون 

گردیم.

محمود آقادوستی:چند ماهی از استقرار دولت جدید می گذرد 
که در این مدت بحث وایده های اقتصادی بسیار وباید ونبایدهای 
متفاوت ومتنوعی از ســوی تیم اقتصادی دولت جدید به گوش 
می رسد که صدای ناکوک این ساز تأثیر خواسته یا ناخواسته خود 
را چه به صورت مثبت و منفی به نمایش می گذارد، آنچه که به وضوح 

قابل لمس است. 
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یک دکترای شهرسازی گفت: بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی 
پیش آمده موجب پدیدار شدن مفهوم شهر انسان مدار شده است و این مفهوم 

باید در تمام برنامه ها و طرح های شهری مورد توجه قرار گیرد.
امیرحسین شــبانی اظهار کرد: هر رویکرد، نظریه و مسئله ای که در حوزه 
شهر مطرح می شود، نشان دهنده توجه نداشتن کافی مدیران، برنامه ریزان و 
شهروندان به آن مسئله خاص است. وی با بیان اینکه بحران های امروز شهرها 
به عقیده بسیاری از صاحب نظران علوم شهر، ناشی از فراموش کردن انسان 

و نقش واالی او در فرآیندها و روندهای شهری است، خاطرنشان کرد: تبعات 
توجه نداشتن به شهروندان یک شهر در ابعاد گسترده خودش را نشان می دهد؛ 
به نحوی که امروزه شهر دوستدار کودک، دوستدار بانوان، دوستدار سالمندان 
و شهر دوستدار انسان یا شهر انسان محور مطرح است. این دکترای شهرسازی 
تاکید کرد: در شهر انسان محور، قرار است انسان مبنا و اساس توسعه شهر باشد 
تا با دخیل کردن او در روندها به بسیاری از بحران های شهری خاتمه داده شود 
یا شدت این بحران ها رو به کاهش رود. وی تصریح کرد: رفتارهای انسان ها 

در قالب نظام اجتماعی و اقتصادی شکل می گیرد؛ لذا توجه به شهر با دیدگاه 
انسان مدار به معنای شناخت کامل این نظام، نحوه تغییر آن در گذر زمان و 
برنامه ریزی برای اصاح آن است که باید به صورت سیستماتیک دیده شود 
تا بتوان برنامه ریزی دقیقی روی آن انجام داد. این دکترای شهرسازی گفت: 
بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی پیش آمده موجب پدیدار 
شدن مفهوم شهر انسان مدار شده است که این مفهوم باید در تمام برنامه ها و 

طرح های شهری مورد توجه قرار گیرد.

یک دکترای شهرسازی مطرح کرد:

»انسان محوری«؛ 
رویکردی برای رفع 

بحران های شهری

سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی اصفهان گفت: اجرای 
برنامه امانت دهی پستی کتاب 
در این اســتان ســاالنه پنج 
میلیارد ریال برای دولت هزینه 
دارد. امیرهاکویــی افزود: در 
طرح امانت دهی کتاب مانند 
فروشگاه های برخط )آناین(، 
اعضای کتابخانه های عمومی 
با انتخاب کتاب مورد نیاز خود 
از نرم افــزار گنجینه مرکزی، 
درخواســت خــود را ثبــت 
می کننــد و کتــاب از طریق 
پست به منزل یا محل کارشان 

می رسد.
وی اضافه کرد: تعامات ارتباط 
بین نرم افزار کتابخانه عمومی و 
شرکت پست در حال پیگیری 
است که با تأمین اعتبار مورد 
نیاز برای انجام فرآیند پستی 
این اقدام عملیاتی می شــود. 
وی خاطرنشان کرد: بر اساس 
مطالعــات صــورت گرفته و 
برآورد هزینه ها باید ســاالنه 
پنج میلیارد ریال به این طرح 
اختصاص پیدا کند تا ارسال و 

مراسات انجام شود.
وی بــا بیان اینکه بخشــی از 
هزینه پســتی بر عهده مردم 
است، تصریح کرد: سهم مردم 
در تأمین هزینه های پستی را 
در این طرح کاهش داده ایم تا 
گرایش به امر مطالعه و ترویج 
فرهنــگ کتابخوانی محقق 

شود.
کل  اداره  سرپرســت 
کتابخانه های عمومی اصفهان با 
بیان اینکه نرم افزار امانت دهی 
آناین کتاب آماده شده است، 
خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط 
بین این سامانه و سیستم های 
شرکت پســت در حال انجام 
است تا با تأمین اعتبار دولتی 

این کار به سرانجام برسد.
وی با اشاره به وجود ۴۵ میلیون 
جلد کتاب در بانک اطاعاتی 
سامانه نهادهای کتابخانه های 
عمومی کشور، گفت: با اجرای 
طرح امانت دهی کتاب، امکان 
استفاده از کلیه کتاب های این 

گنجینه فراهم می شود.
هاکویی اجــرای این طرح را 
در توســعه عدالت فرهنگی و 
دسترسی آسان به کتاب مؤثر 
دانست و اظهارداشت: به دلیل 
کمبود محیط کتابخانه ای در 
استان اصفهان چنین اقدامی 
قادر به رفع بخش زیادی از این 

مشکل است.
وی راه اندازی کتابخانه سیار 
را از دیگــر اقدامــات پیــش 
رو برای تســهیل دسترســی 
مردم بــه کتــاب و خدمات 
نهاد کتابخانــه ای اعام کرد و 
افزود: خودرو مــورد نیاز باید 
توســط منابع شهرســتانی 
تأمین و کتاب آن توسط نهاد 
کتابخانه های عمومی تأمین 

می شود.
سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی اصفهــان اضافه کرد: 
در زمــان حاضر شــهرضا با 
راه اندازی ۲ کتابخانه ســیار 
پیشگام شده و مقدمات آن در 
شهرستان های ورزنه، کوهپایه، 
اردستان، کاشان و نجف آباد در 

حال انجام است.
وی از کمبود ســرانه کتاب و 
محیط کتابخانه ای در استان 
خبر داد و اظهار داشت: سرانه 
محیط مطالعه از هر ۱۰۰ نفر 
بیش از سه متر و سرانه کتاب 
برای هر نفر کمتر از یک کتاب 
در اســتان اصفهان است در 
حالی که بر اساس افق ۱۴۰۴ 
باید سرانه محیطی به هشت 
متر و سرانه کتاب به چهار جلد 

برای هر نفر برسد.

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی اصفهان خبر داد:

هزینه پنج میلیارد ریالی 
 ساالنه امانت دهی 

پستی کتاب  

مدیرعامل شــرکت بهران موتور گلپایگان گفت: زمانی که ســتاد 
تسهیل و رفع موانع تولید در استان متمرکز نبود، کارها بهتر انجام 
می شد. رضا صائبی، در حاشــیه بازدید نماینده مردم گلپایگان و 
خوانسار در مجلس از شرکت تولیدی صنعتی بهران موتور، اظهار 
کرد: در منطقه غرب استان هیچ شــرکتی به اندازه شرکت بهران 
موتور نیست و تنها شرکت رقیب، سایپای کاشان است. این شرکت 
۸۰۰ شغل مستقیم و ۵۰۰ شغل غیر مستقیم ایجاد کرده و ماهیانه 
حدود ۸ میلیــارد تومان حقوق به صورت مســتقیم و ۲.۵ میلیارد 
تومان غیر مستقیم پرداخت می کند. براساس عملکرد ۹ ماهه سال 
جاری مجموع فروش این شرکت برابر با حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد 

تومان است.
وی ادامه داد: حدود ۲ میلیــارد تومان حق بیمه و مالیات پرداخت 
می کنیم و بیمه تأمین اجتماعی گلپایگان ماهانه ۲۰ میلیارد تومان 
حقوق بازنشســتگی پرداخت می کند که از ایــن میزان ۲ میلیارد 
تومان آن توسط این شرکت تأمین می شود. همچنین ۱۲ میلیارد 
تومان ارزش افزوده پرداخت می کنیم که بخشی از آن به شهرداری 

گلپایگان می رسد.
مدیر عامل شــرکت بهران موتور با بیان اینکه ساالنه حدود ۱۵۰ 
میلیارد تومان تزریق مستقیم نقدینگی در گلپایگان داریم، گفت: 
خریدهایی که به صورت ماهانــه از گلپایگان انجام می دهیم حدود 
۳ میلیارد تومان است. همچنین ۶۰ درصد ظرفیت کامیون داران 
گلپایگان به این شرکت اختصاص دارد، روزانه ۱۲ تریلی به مقاصد 

مختلف بارگیری و ۲۰ دستگاه هم واردات قطعات داریم.
صائبی افزود: بهران موتور جز معدود شــرکت های ایران است که 
تمام فعالیت های تولیدی و مهندســی را در خود دارد، اکثر فرایند 
مهندسی در گلپایگان و توسط مهندسان گلپایگانی انجام می شود. 
همچنین تیم مهندسی ما در ســه دوره متوالی درسطح استان و 

کشور به عنوان کارگروه برتر انتخاب شده است.
وی با بیان اینکــه فعالیت بهران موتور در گلپایگان منشــأ خیر و 
برکت اســت تصریح کرد: پرســنل خط تولید و بخش اداری هیچ 
وقت نگذاشتند احساس تنهایی کنیم و کارهای با کیفیتی را تولید 
می کنند، اما برای خرید مواد اولیه نیاز به نقدینگی داریم که روسای 
بانک نهایتاً یک میلیارد تومان وام می دهند، اما کمتر از ۳۰ میلیارد 

تومان برای ما مثمر ثمر نیست.
صائبی افزود: بنابراین بایــد به بانک های مختلــف تنفیذ اختیار 
شود تا برای شــرکتی که صورت های مالی صحیحی دارد، اعتبار 
در شهرستان تصویب شــود، تا زمان اخذ تسهیات به درازا نکشد. 
شرکت بهران موتور ۲۳ ســال در حال فعالیت است و دستگاه های 

آن فرسوده شده و نیازمند نوسازی خطوط است.
مدیرعامل شرکت بهران موتور خاطر نشــان کرد: کل نیاز اکسل 
و پیستون گروه خودروسازی ســایپا را این شرکت تأمین می کند. 
همچنین جز معدود گروه های خودروسازی سایپا هستیم که خارج 
از گروه سایپا کار می کنیم. هیچ شــرکتی در ایران و حتی چین از 

لحاظ قیمت و کیفیت نمی تواند بهران موتور را شکست دهد.
صائبی با بیان اینکه قوانین دولت بیشــتر بازرگانی محور است نه 
تولیدمحور، تصریح کرد: محیط زیست جنگل های شمال، سواحل 
دریای جنــوب و ... را فرامــوش کرده، در گلپایــگان چقدر زمین 
کشاورزی به باغ و ویا تبدیل شــد؟ ادارات مربوطه کجا بودند؟ اما 
اگر فردی در بیابان های بین گلپایگان خوانســار در زمین هایی که 
دولت مشخص کرده، کارگاه تولیدی راه اندازی کنند، انواع مشکات 
برایش ایجاد می شــود. از اهمیت محیط زیست مطلع هستیم، اما 
به شرط آنکه فراگیر باشد و فقط در مواردی که زورشان می رسد، 

اقدام نکنند.
وی ادامه داد: حساب کتاب های مالی این شرکت شفاف و مشخص 
است، اما مدام دادنامه برایمان ارسال می شود. از اداره های دارایی 
و بیمه در گلپایگان استعام بگیرید که چقدر از درآمدشان مربوط 

به تولید است.
مدیرعامل شــرکت بهران موتور گفت: اگر در سال ۷۸ که شهرک 
سایپا در گلپایگان شــکل گرفت، قرار بود قوانین و مقررات فعلی 
اعمال شــود و یا همکاری مســئوالن مثل اکنون بود، حتی یک 
کارخانه هم راه اندازی نمی شد. آن زمان تمام مسئوالن شهر بسیج 
شــدند، برای مثال راه اندازی تلفن را در کمتر از چند ساعت انجام 
دادند، اما اکنون روسای ادارات در راستای همکاری با صنعتگران 
و تولیدکنندگان حاضر نســتند کوچک ترین اخمی از مدیران کل 

خود ببینند.
صائبی تصریح کرد: زمانی که ستاد تســهیل و رفع موانع تولید در 
استان متمرکز نبود، کارها بهتر انجام می شــد. بهتر است بگوییم 

ستاد ضد تسهیل، ضمن اینکه مصوباتش هم اجرایی نمی شود.
به گزارش ایسنا؛ شرکت بهران موتور گلپایگان از جمله شرکت های 
تولیدی متعلق به گروه خودروسازی سایپا است که قطعات مختلف 

خودرو را تولید می کند.

گفت و گو

 مدیرعامل شرکت بهران موتور گلپایگان انتقاد کرد:

 متمرکز شدن ستاد تسهیل
 و رفع موانع تولید عامل کندی کارها

اقتصاد استان

اصالح اقتصادی منجر به ریزش سرمایه اجتماعی نشود؛

حذف ارزترجیحی، یک باید در نبایدترین زمان و مکان!

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: حجم کاالهای صادراتی از این استان چهار برابر 
واردات آن است که مثبت بودن تراز تجاری در اصفهان را نشان می دهد.

ایرج موفق افزود: سال ۹۸ بیش از یک هزار و ۲۵۵ قلم کاال و در سال گذشته هم یک هزار و ۴۲۱ قلم 
کاال به یکصد کشور جهان از اصفهان صادر شد که نشان دهنده ظرفیت قابل قبول استان در این زمینه 

است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ارمنستان و چین بیشترین واردکنندگان محصول 
از ایران به شمار می روند، ادامه داد: باید حجم صادرات استان را افزایش دهیم یا کاالهایی را در فرآیند 

صادرات استان اضافه کنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به مثبت بودن تراز تجاری این استان، اظهار 
داشت: مثبت بودن تراز تجاری به ما کمک بزرگی می کند که بتوانیم به سمت توسعه صادرات استان 

حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: ۱۱ میز توســعه صادرات ملی در استان اصفهان وجود دارد که در زمان حاضر تنها 
استان های تهران و اصفهان هر کدام دارای این تعداد میز صادراتی هستند و سایر استان ها هر کدام 

دارای یک یا ۲ میز کاالهای صادراتی هستند.
موفق خاطرنشان کرد: اصفهان در زمینه ثبت سفارش کاالها هم رتبه دوم کشور را دارد و این ثبت 

سفارش کاالها شامل ماشین آالت، خطوط تولیدی و تکنولوژی می شود.
وی بیان کرد: همه اقدامات الزم در زمینه ثبت سفارش در سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام 
می شود و در سه سال گذشته یک هزار و ۱۱۳ کارت بازرگانی جدید صادر شده و ۲ هزار و ۳۸۵ کارت 
بازرگانی با همکاری مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در استان تمدید شده 
است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: تعداد شرکت های مدیریت صادرات 

استان اصفهان در سه سال گذشته از ۲ شرکت به هفت شرکت افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه باید برای تقویت و افزایش شرکت های مدیریت صادرات در استان تاش کنیم، افزود: 
یکی از نقاط ضعف این شرکت ها، فعالیت آنها بصورت سطحی است و در صورتیکه این شرکت ها 

بصورت تخصصی و عمقی کار کنند، بسیار موفق تر خواهند بود.
تراز تجاری یا صادرات خالص تفاوت میان واردات و صادرات خروجی در یک دوره معین در اقتصاد را 
نشان می دهد؛ اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص می شود.

چدن، آهن و فوالد بیشترین سهم تولیدات صادراتی استان اصفهان محسوب می شود و پس از آن 
فراورده های نفتی، فرش و کفپوش باالترین میزان صادرات را دارند. محصوالت لبنی، مصنوعات چدن 
و آهن، مواد پاستیکی و وسایل پاستیکی، مس و مصنوعات آن در رده های بعدی کاالهای صادر شده 
به دیگر کشورها قرار دارند. صنایع دستی استان اصفهان از جمله کاشی های تزیینی، انواع سفال، خاتم 
و ظروف مسی به مقصد امارات، عراق، تاجیکستان و کویت و فرش دستباف به مقصد کویت و امارات 

بیشترین سهم صادرات صنایع دستی هستند.
وجود ُقطب های صنعتی استان نظیر فوالد، منسوجات، هواپیماسازی، لوازم خانگی، رنگ سازی و 

صنایع نظامی از دیگر دالیل اهمیت گمرک اصفهان محسوب می شود.

 مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه با بیان این که عمده محصوالت صنعت لوازم خانگی کشور 
ورق های روغنی، ورق های گالوانیزه و ورق های رنگی است، گفت: فوالد مبارکه در راستای تأمین این 
ورق های ویژه صنعت لوازم خانگی کشور نقش مهمی برعهده دارد. محمد تاجمیرریاحی مدیر فروش 
داخلی شرکت فوالد در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب و کار که با مشتریان فوالد 
مبارکه در عرصه تولید لوازم خانگی برگزار شد، اظهار کرد: هدف ما از برگزاری سلسله نشست های 
هم اندیشی با شرکای کسب و کار در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، بهبود تعامات شرکت 
فوالد مبارکه با تمامی مشتریان در گروه های مختلف صنعتی و به خصوص صنعت لوازم خانگی کشور 
به منظور رونق تولید در این بخش مهم است. وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر 
گردید، برنامه های شرکت فوالد مبارکه برای مشتریان صنعت لوازم خانگی کشور ارائه و انتظارات 
آن ها نیز از شرکت فوالد مبارکه مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ برنامه ریزی برای رفع نقاط ضعف و 
تقویت نقاط قوت در جهت تسهیل امور از مهم ترین اهداف برگزاری این نشست است. مدیر فروش 
داخلی شرکت فوالد مبارکه با بیان این که دولت براستراتژی افزایش تولید لوازم خانگی در کشور 
تأکید دارد، خاطرنشان کرد: در این نشست بسیاری از مسائل مشتریان فوالد مبارکه با تعامل و 

همکاری دوجانبه برطرف می شود.
وی اذعان داشت: ورق های رنگی مورد نیاز صنعت لوازم خانگی کشور اخیراً در سبد محصوالت 
تولیدی شرکت فوالد مبارکه قرار گرفته و برگزاری این نشست و توجه به خواسته های صنعت گران 
این عرصه در تأمین بخشی از مواد اولیه صنعت لوازم خانگی کشور بسیار تأثیرگذار است؛ در حال 
حاضر عمده محصوالت صنعت لوازم خانگی کشور ورق های روغنی، ورق های گالوانیزه و ورق های 
رنگی است و فوالد مبارکه در راستای تأمین این ورق های ویژه صنعت لوازم خانگی کشور نقش 
مهمی بر عهده دارد. تاجمیرریاحی با بیان این که مشــتریان صنعت لوازم خانگی کشور در بین 
مشتریان فوالد مبارکه جایگاه ویژه ای دارند، تصریح کرد: امیدوارم فوالد مبارکه به عنوان صنعت 
باالدستی کشور بتواند انتظارت صنعت لوازم خانگی را برآورده کند؛ فوالد مبارکه همواره به دنبال 
ایجاد ارتباطی نزدیک با مشتریان خود بوده و در تاش است تا تعامل و همکاری با شرکای تجاری 
خود را بیش از پیش تقویت کند. وی عنوان داشت: برخی از خطوط تولید فوالد مبارکه به صورت 
اختصاصی صرفاً برای تأمین نیاز مشتریان صنعت لوازم خانگی کشور راه اندازی شده و این شرکت 
با عرضه محصوالت مورد نیاز فعاالن این صنعت ثابت کرد که کشــورمان به واردات لوازم خانگی 
بی نیاز است و صنعتگران می توانند نیازمردم به لوازم خانگی را به خوبی تأمین کنند. مدیر فروش 
داخلی فوالد مبارکه، ارتقای مستمر کیفیت محصوالت وافزایش تولید درجهت خودکفایی کشور را 
از مهم ترین اولویت های این شرکت دانست وگفت: استمرار نشست های هم اندیشی فوالد مبارکه و 
شرکای کسب و کار به ویژه با مشتریان صنعت لوازم خانگی، می تواند نقش مؤثری درافزایش تولید 
لوازم خانگی کشور داشته باشد. وی با اشاره به اهمیت تأمین محصوالت مورد نیاز مشتریان صنعت 
لوازم خانگی برای فوالد مبارکه ادامه داد: اطاع از آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی کشــور و 

چشم انداز این صنعت برای فوالد مبارکه بسیار مهم است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

صادرات اصفهان چهار برابر واردات این استان است
مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه؛

نقش شرکت در تأمین ورق مورد نیاز لوازم خانگی 
پررنگ است



حراج اصفهان

در اقدامی کم سابقه، چین آمار رسمی را منتشر 
کرد که نشان داد این کشور با وجود تحریم های 
آمریکا، از ایران نفت وارد می کند. برای نخستین 
بار در یک ســال گذشــته چین که بزرگترین 
واردکننده نفت جهان است، آماری را به صورت 
عمومی منتشر کرد که نشــان داد این کشور در 
دسامبر مجموعاً ۱.۹ میلیون بشکه نفت از ایران 
وارد کرده اســت. اطالعاتی که از سوی گمرک 
چین منتشر شد، نخستین افشای علنی خرید 
نفت ایران از سوی چین از دسامبر سال ۲۰۲۰ 
است. چین در زمان تحریمها که در سال ۲۰۱۸ 
از سوی دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا 

علیه ایران به اجرا درآمد، از ایران نفت وارد کرده 
اســت با این حال به ندرت به خرید نفت خام از 

ایران اذعان کرده است.
هنوز علت این که چین چرا به ادامه خرید نفت از 
ایران علناً اذعان کرده است، مشخص نیست اما 
این افشاگری در بحبوحه ادامه مذاکرات هسته ای 
در وین صورت گرفته اســت. ایران و چین اخیراً 
به دنبال پیشبرد همکاری در حوزه انرژی تحت 

قرارداد همکاری استراتژیک ۲۵ ساله بوده اند.
نفت ارزانتر ایران و ونزوئال در مقایسه با قیمتهای 
جهانی که صعود چشــمگیری داشتند، انگیزه 
کافی را فراهــم کرد تا چین ریســک مجازات 

نقض تحریمها را نادیده گرفته و در سال ۲۰۲۱ 
بیشترین میزان خرید را از این دو کشور داشته 
باشند که صادراتشان در سه سال گذشته هدف 

تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
بر اســاس گزارش اویل پرایــس، بلومبرگ در 
گزارشی به نقل از برآورد شرکت تحقیقات بازار 
کپلر نوشت: پاالیشگاه های چینی سال ۲۰۲۱ 
در مقایسه با سال ۲۰۲۰ حدود ۵۳ درصد نفت 
بیشــتری از ایران و ونزوئال خریداری کردند. در 
مجموع، چین طی ســال میالدی گذشته ۳۴۲ 
میلیون بشکه نفت از ایران و ونزوئال وارد کرد که 

باالترین حجم از سال ۲۰۱۸ بود.
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 هر بار یکی از مدافعان طرح از عدد و رقمی 
رونمایی می کند تا در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی کارش را کرده باشــد. طرحی که 

مردم قرار است تحمل کنند.
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
با حذف ارز ترجیحی در ســال آینده، قرار 
اســت به هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان یارانه 

پرداخت شود.
علی نیکــزاد نائب رئیس مجلس شــورای 
اسالمی اظهار کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی 
به غیر از گندم و دارو در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
حذف می شود و قرار است رقم حاصل از این 
منابع برای ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر 

۱۱۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.
وی از راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت 
در استان ها خبر داد و تصریح کرد: سرمایه 
اولیه این صندوق ها ۲ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شــده و قرار اســت مبالغ مازاد 
فروش اموال دولتی، بهره برداری از معادن و 
مالیات به این صندوق واریز شده و در مسیر 

توسعه و پیشرفت استان ها هزینه شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی به تغییر 
فرآیند بررسی بودجه در صحن و کمیسیون 
تلفیق اشــاره کرد و گفت: قرار شد کلیات 
الیحه بعــد از رأی گیــری در صحن علنی 
مجلس در کمیســیون تلفیــق و در قالب 
۲۰ تبصره مورد بررســی دقیق قرار گیرد 
تا یک هزار و ۳۷۲ هزار میلیــارد تومان به 

تصویب برسد.
نیکزاد افزود: از این رقــم یک هزار و ۱۲۲ 
هزار میلیارد تومان جاری و شامل حقوق، 

دستمزد و صندوق های بازنشستگی است و 
۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز ردیف عمرانی 

کشور است.
وی سهم نفت را در بودجه کشور ۳۸ درصد 
و مالیات را باالی ۵۰ درصــد اعالم کرد و 
ادامه داد: دولت در الیحه ۱۴۰۱ رشــد ۸ 
درصدی پیش بینی کرده که بعید است این 

رشد اقتصادی محقق شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از سخنان خود خاطر نشان کرد: قرار است 
از محل افزایش ســرمایه گذاری در حوزه 
مســکن، صنعــت، کشــاورزی و افزایش 

بهره وری این رشــد اقتصادی محقق شود 
که با این شرایط تورمی امکان تحقق رشد ۸ 

درصدی وجود ندارد.
نیکزاد با انتقاد از دولت قبلی در برداشــت 
نابجا از بانک هــا و دامن زدن بــه افزایش 
نقدینگی و ایجاد تورم اضافه کرد: در الیحه 
بودجه سال آینده استقراض از بانک مرکزی 
خط قرمز تعیین شده و قرار است با ۶۰ دالر 
فروش نفــت روزانه به میــزان ۱.۱۰ دهم 
میلیون بشکه فروش نفت انجام شود که به 
نظر می رسد حتی بیشتر از این رقم امکان 

تحقق درآمدهای نفتی وجود داشته باشد.
وی بیان کــرد: اعمال مالیــات بر عایدی 

خانوارهــا اعم از خانه خالــی، خودروهای 
گران قیمــت، واحدهای مســکونی گران 
قیمت باالی ۱۰ میلیارد تومان، مؤسسات 
کنکور، ســلبریتی ها و… می تواند افزایش 
درآمد مالیاتی را ســبب شــود کــه البته 
نگرانی هــا از افزایش ایــن منابع درآمدی 

است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: ویژگی ممتاز بودجه سال آینده عدم 
وابستگی منابع درآمدی کشور به موضوع 
برجام اســت هر چند که در صورت تحقق 
برجام آثار آن در ســفره های مردم نمایان 
خواهد شد ولی به هیچ وجه اقتصاد کشور 

با برجام در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ گره 
نخورده است.

نیکزاد در مورد افزایش حقــوق کارکنان 
در الیحه بودجه تصریح کــرد: دولت باید 
متوســط افزایش حقوق را از ۱۰ درصد تا 
۳۰ درصد بــه صورت پلکانــی لحاظ کند 
تا کارمنــدی که حقوق کمتــر می گیرد با 
افزایش بیشــتری روبه رو شده و آنهایی که 
حقوق باالیی می گیرند، افزایش کمتری را 

داشته باشند.
وی گفت: باالتر از افزایش حقوق، کارکنان 
انتظار دارند تــا دولت قــدرت خرید آنها 
را حفظ کنــد تا آنها تــوان خرید مایحتاج 

خانوارهای خود را داشته باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در مورد 
بی عدالتی در پرداخت حقوق و شکاف ایجاد 
شده در این زمینه افزود: دومینوی افزایش 
حقوق دستگاه های مختلف به راه افتاده و 
بعد از معلمان، کارکنان دادگستری و اخیراً 
نیز جهاد کشاورزی خواستار افزایش حقوق 
و اجرای قانون تســری شــدند که به هیچ 
وجه با روند شروع شــده نمی توان عدالت 

را برقرار کرد.
نیکزاد خاطر نشان کرد: برای از بین بردن 
تبعیــض در پرداختی ها دولــت باید کار 
اساســی انجام داده و با هماهنگی سایر قوا 
تالش کند تا پرداختــی ۴ میلیون کارمند 
ایرانــی را ســاماندهی کــرده و تفاوت در 
پرداختی هــا را به حداقل رســانده و نظام 
پرداخت عادالنه را یک بار برای همیشه به 

این غائله خاتمه دهد.

دفاع نائب رئیس مجلس شورای اسالمی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی:

هرایرانـی۱۱۰هـزارتومانیـارانهمیگیرد

آماررسمیوارداتنفتیچیندر2۰2۱منتشرشد:

۳۴2میلیونبشکه!

اسرارنفتی
مثلثایران،چین

وونزوئال

براســاس گزارش های منتشرشده، غول 
فناوری متا )فیس بوک سابق( قصد دارد 
با ادغام ویژگی ای که بــه کاربران اجازه 
می دهــد توکن های غیرقابــل تعویض 
)NFT( را در پروفایل هــای فیس بوک و 
اینستاگرام خود به نمایش بگذارند، فعالیت 
خود را در این حــوزه افزایش دهد. طبق 
گزارش ها، متا در حــال حاضر روی یک 
طرح اولیه کار می کند تا به کاربران اجازه 
دهد توکن های کلکسیونی را ضرب و ایجاد 
کنند. متا همچنین به دنبــال راه اندازی 
بازاری است که از طریق آن، امکان خرید و 

فروش NFT ها را هم فراهم نماید.
در حالــی که ایــن اخبار ممکن اســت 
میلیون ها نفر از عالقه مندان به NFT ها 
را که از فیس بوک و اینستاگرام استفاده 
می کنند، هیجــان زده کند، امــا نباید 
فراموش کرد که همه این پروژه ها هنوز 
در مراحل اولیه هستند و ممکن است در 

طول زمان تغییر کنند.
این اخبار در حالی منتشــر می شــوند 
که اخیــراً گزارش هایی در مــورد کوچ 
دســته جمعی کارمنــدان از شــرکت 
مایکروســافت به متا به گوش می رسد. 
طبق گزارش ها، طی چند ماه گذشته و 
به دنبال تغییر نام فیس بوک به متا، حدود 
۱۰۰ نفر از کارمندان شرکت مایکروسافت 
با هدف مشارکت در پروژه های متاورسی، 

به شرکت متا پیوسته اند.
در همین حال، اپل نیز برای جلوگیری از 
ترک این شرکت توسط کارمندان خود به 
مقصد متا، پاداش هایی از ۵۰ هزار دالر تا 
۱۸۰ هزار دالر به همراه اختیارات خرید 

سهام را برای آنها در نظر گرفته است.
تغییر نام فیس بوک به متا به این شرکت 
اجازه می دهد تا بــر روی ابتکاراتی فراتر 
از رسانه های اجتماعی تمرکز کند. سال 
گذشته، این شــرکت از برنامه های خود 
برای ایجاد یک متــاورس که تجربیات 
اجتماعــی فیزیکــی را بــه تجربیات 
آنالین متصــل می کند، خبــر داد. این 
شــرکت همچنیــن پیش نمایش هایی 
 )haptic gloves( ازدستکش های هپتیک
خود را منتشــر کرده که قراراست آنها را 
برای اســتفاده در متاورس خود، عرضه 
کند. با پوشیدن این دستکش ها، می توان 
اشیای مجازی و دیجیتال در متاورس را 
لمس کرد. نادیده گرفتن درآمدهای باال 
در دنیای NFT بسیار دشوار است. برخی 
پیش بینی می کنند کــه در آینده حتی 
برندهای سنتی نیز وارد فضای NFT ها 
شده و چگونگی کسب درآمد در این بازار 

را بررسی خواهند کرد.

غول فناوری متا توکن های )NFT( عرضه می کند:

اینستاگرام، میزبان ارزهای 
دیجیتال

رمـزارز

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد

مدیرکل مهندسی و راهبری شــبکه برق شرکت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی بــرق ایران )توانیر( با 
اشاره به شرایط جوی حاکم بر کشور، گفت: به دلیل 
بارش ســنگین برف و ســیالب در برخی مناطق 
مختلف کشور، خسارت های سنگینی به شبکه برق 
وارد شد. »مسعود صادقی« افزود: اکنون برق حدود 
۸۰۰ مشترک در مناطق کوهستانی و سخت گذر 

ثالث باباجانی و جوانرود قطع است.
وی خاطرنشــان کرد: دسترسی به شبکه های برق 
روستاهای این منطقه به دلیل بســته بودن و یخ 

زدگی راه مواصالتی، امکان پذیر نیست. 
صادقی با بیان این که در کرمان نیز فقط یک روستا 
در منطقه ریگان به دلیــل آب بردگی پل، امکان 
دسترســی اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع برق 
کرمان به آن امکان پذیر نیست، ادامه داد: هم اکنون 
نیروهای عملیاتی توزیع برق سیستان و بلوچستان 
از منطقه ای دیگر که برای آنها راه دسترسی وجود 
دارد، برای بازسازی شبکه تک روستای باقی مانده 

در آن منطقه حرکت کرده اند.
وی اظهار داشــت: به دلیل بارش ســنگین برف و 
ســیالب در برخــی مناطــق مختلف کشــور، 
خسارت های ســنگینی به شــبکه برق وارد شده 
است که در نخستین فرصت ممکن باید نسبت به 

به سازی، اصالح و مرمت شبکه اقدام شود.
 مدیرکل مهندســی و راهبری شبکه برق شرکت 
توانیر همچنین با اشاره به این که ناوگان خودرویی 
و لجستیکی برق مناسب شرایط برفی و سیالبی در 
مناطق مختلف کشور نیست، گفت: به طور معمول 
در ماه های سرد یا ابتدایی سال، در بیشتر مناطق 
جنوب شرق و جنوبی کشور با سیالب و در مناطق 

غرب کشور با بارش سنگین برف مواجه هستیم.
صادقی با بیان این که ناوگان خودرویی اکیپ های 
عملیاتی باید براساس شرایط روز و نیازهای کنونی 
تأمین شــود، خواســتار صدور مجوزهایی برای 
شرکت های برق به منظور خرید و استفاده از ناوگانی 

خودرویی به روز شد.

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر:

خسارت سنگین بارش های اخیر به شبکه برق
بازار

دریا وفایی:    سال هاســت کــه، کیفیت 
محصوالت خودرویی داخل مورد انتقاد است، 
با این حال به قول معــروف خرید همین آهن 
پاره های وطنی هم برای خیلی ها به حســرت 
و آرزوتبدیل شــده است. گذشــته از مسئله 
قیمت های سرسام آور آن، موضوع عدم تطابق 
جنس و پولی که بین تولیــد کننده و مصرف 
کننده رد و بدل می شود، چالشی پایان نیافتنی 
اســت که بارها خود حوزه صنعتی ها را نیز به 
جان هم انداخته چه رســد به مردم عادی. به 
راستی چرا با وجود متخصصان فن وسرمایه های 
میلیاردی هنــوز نمی توانیم خودرویی مرغوب 

تولید کنیم؟ اشکال کارمان کجاست؟
این پرسشی است که بارها مطرح شده و ظاهراً 
پاســخی جز کلیشه های همیشــگی ندارد. از 
سیدجواد حســینی کیا نائب رئیس کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی واقعیات موجود 
را جویا شــدیم، اظهار کرد: هم پولش را داریم 
وهم نیروی انســانی مجرب و کاربلد، منتهی 
احتماالً نــه دلمان بــرای آن پول و ســرمایه 
می ســوزد و نه انگیزه و حالــش را برای تولید 
باکیفیت داریم، این گونه است که همه را به هدر 
می دهیم و از آن بدتر، زبانمان هم برای مطالبه 

نرخ های چند برابری دراز است.
نماینده مردم ســنقر و کلیایی ادامه داد: قطعاً 
ایران هــم می تواند خودروی مرغــوب و قابل 
رقابت تولید و حتی صادر کند به شــرطی که 
اصالح اساسی در مدیریت های این حوزه صورت 

گیرد.
حســینی کیا تصریح کرد: بی کیفیتی خودرو 
ایرانی محرز اســت، ولی مردم از ســر ناچاری 
سمت ایران خودرو و سایپا می روند، تازه با این 
وضعیت نرخ گذاری ها؛ توانی برای خریدش هم 
باقی نمانده است. متاسفانه خودروسازان ما پول 
ماشین خارجی را می گیرند وجنس نامرغوب 
به خلق اله می فروشند، پلیس راهور هم به این 
موضوع اذعان دارد و چندین بار تذکر داده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
یازدهم گفت: مشــکل دیگری که وجود دارد، 
عدم تعامل و همکاری الزم بین قطعه ســازان 
و خودروسازان با شــرکت های دانش بنیان و 
دانشــگاهیان اســت. اگر این حلقه به خوبی با 
یکدیگر جوش می خورد مطمئناً شاهد کیفیت 

اسف بار ماشین ایرانی نبودیم.
وی درپایان به این موضوع هم اشــاره کرد که، 
بارها و بارها از تریبون صحن علنی و غیرعلنی 

مجلس به آقایان صمت تلنگر زده ایم که اوضاع 
را یک بار برای همیشه سرو سامان بدهید ولی 
تلویحی می گویند که نمایندگان به کارقانون 
گذاری شان برســند. ما هم حرفمان این است 
»بله کار ما تقنین است، اما نظارت و تذکر و الزم 
شود سؤال و اســتیضاح هم در حوزه فعالیتی 
برایمان تعیین شده است«. شایان ذکر است که 
طی روزهای گذشته نیز اکبر تاالر پشتی، خطاب 
به وزارت صمت خاطر نشان کرد: »هرچند من 
بر اصالح ساختار خودوسازی ها تاکید دارم، اما 
بحثی در مورد افراد و اشخاص ندارم، این که چه 
کسی مدیرعامل ایران خودرو سایپا باشد به ما 
ارتباطی ندارد و به ســهامداران و سیاست های 
دولت مربوط است و ما هیچ عالقه ای به دخالت 
در ایــن امور نداریــم. منتهی انتظــار می رود 
مسئوالن اجرایی متناسب با شان دولت انقالبی 
عمل کنند و ســریع تر درباره خودروسازی ها 
تصمیم گرفته و به وضع کنونــی پایان دهند. 
نباید ۲ خودروساز از تمامی رانت ها، حمایت ها 
و دخالت ها برخوردار باشند و با این حال بیش 
از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته 
باشــند و خودروهای بی کیفیــت نیز به مردم 

تحویل دهند«.

در گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد:

شرط ارتقا کیفیت خودرو سازی، تغییر مدیریت

اخبار اصفهان:   مدیر هنری نخستین حراج آثار 
فاخر هنری در اصفهان با بیان این مطلب که استقبال 
خوبی از گالری و حراجی این آثار صورت گرفت، گفت: 
باالترین اثر متعلق به استاد محمد زمان به ارزش ۵ 

میلیارد تومان به فروش رسید.
سعید کرمی اظهار کرد: هدف ما از ابتدا این بود که در 
درجه نخست حامی هنرمدان باشیم و به کسانی که 
یک عمر زحمت کشیدند اما آنطور که شایسته ایشان 

بوده تقدیر نشده اند، حس خوبی انتقال دهیم.
وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد آثار موجود در این 
حراجی به فروش رفت، افــزود: در این حراجی یک 
سری از آثار به فروش نرسید و از چرخه حراج خارج 
شدند اما در مجموع به عنوان حراج اول نتیجه راضی 
کننده بود. ضمن اینکه رســالت ما بیزینس در هنر 
نبود بلکه همانطور که اشاره شد سعی کردیم حال 
دل هنرمندان خوب شده و فضایی ایجاد کنیم که 

قدر آثارشان دانسته شود.
رسول بیدرام، مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری 
روشن خانه مشق هنر نیز در رابطه با فروش این آثار 
گفت: آثار نخستین رویداد حراج رخ ست در روزهای 
چهارشنبه ۲۹ دیماه و پنج شنبه ۳۰ دیماه در سالن 
فیروزه هتل عباســی به نمایش درآمد و عصر روز 
جمعه یکم بهمن ماه ساعت ۱۶ مزایده آثار برگزار شد.

بیدرام بیان داشت: در این نمایشگاه ۵۹ اثر به ارزش 
تقریبی مجموع ۳۱ میلیــارد و ۲۵۰ تومان وجود 
داشت که بیشترین اثر متعلق به محمد زمان به ارزش 

۵ و نیم میلیارد تومان با عنوان شاهزاده خانم بود.
وی در ادامه افزود: بــه طور کلی آثار در ۴ رشــته 
خوشنویسی، نقاشــی و نگار گری، احجام فلزی و 

سفالی و زربافت به نمایش گذاشته می شود.
مدیر موسسه فرهنگی هنری روشن خانه مشق هنر 
در خصوص علت برگزاری این نمایشگاه در اصفهان 

اظهار داشت: اصفهان مهد هنر ایران ظرفیت باالیی 
در خلق و آفرینــش آثار بی بدلیل دارد که ســبقه 
تاریخی آن نیز صحه بر این ادعا دارد و بستر مناسبی 

در بازار هنر ملی و بین المللی دارد.
بیدرام اظهار کرد: مدعوین این حراجی خانواده هنر 
اعم از هنرمندان، کلکسیون دارها، مجموعه دارها، 
گاری دار ها و کسانی هستند که به حوزه هنر عالقه 

مند می باشند.
وی بیان داشــت: این حراجی قطره ای از دریا است 
که پتانسیل بسیار خوبی دارد و مهمترین هدف از 
برگزاری آن این است که دارایی هنرمندان تبدیل به 
سرمایه و خلق ارزش شود. بنا داریم با ایجاد بستری 
مناســب از ارزیابی و ارزش گذاری آثار فاخر و ارائه 
گواهی های معتبر به آن، سرمایه سازی اقتصادی و 
فرهنگی کنیم.بیدرام در پایان افزود: در این رویداد 
ارزشمند، گروه هنری زهرا شیخ همگام با خانه حراج 
رخ ست، همت گمارد تا درخور نام هنر ایران ضیافتی 
باشــکوه برگزار کنیم که جای دارد از زحماتشــان 
صمیمانه قدردانی و تشــکر کنم که مسیری نو در 

تجلی ارزش، اثر و ثروت را پیمودند.

نخستین حراجی آثار فاخر هنری اصفهان برگزار شد:

فروش تابلوی 5 میلیاردی استاد محمد زمان

معاون وزیر صمت خبر داد:

وجود آب کارستی 
در ۳0 تا ۳5 درصد از 

مساحت کشور
معاون وزیر صنعــت، معدن 
و تجارت گفت: بررســی های 
انجــام شــده از وجــود آب 
کارســتی در ۳۰ تا ۳۵ درصد 
از مساحت کشور خبر می دهد 
و در کل جهان از آب کارستی 
به عنــوان یک آب شــرب با 
کیفیت استفاده می شود، اما 
از این ظرفیت موجود در کشور 
استفاده نمی شــود. کارست 
پدیده ای در پوسته زمین است 
که آثار آن به اشکال مختلف از 
قبیل حفره و غار، در ســطح و 
زیر سطح دیده می شود؛ علت 
ایجاد کارست به شکستگی ها 
و قابلیت انحالل توده ســنگ 
مربوط می شود که در نتیجه 
آن یک سیستم آب زیرزمینی 
می تواند شکل بگیرد. به گفته 
»علیرضا شهیدی«، به فاصله 
پنــج کیلومتر از مــرز ایران، 
پاکستانی ها با تکیه بر آب هایی 
که منبع اصلی آن ایران است، 
تفرجگاه و پــارک آبی ایجاد 
کرده اند. مشهد دیگر شهری 
اســت که قرار بوده بخشی از 
تأمین آبــش از محل آب های 
کارستی انجام شود، اما معلوم 
نیست که چرا چندان به مذاق 
برخــی از مســووالن خوش 

نمی آید.
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معاون علمی و فنــاوری رئیس 
جمهور با حضور در نمایشــگاه 
ایــران ژئــو از دســتاوردهای 
دانش بنیان حوزه فناوری محور 

رونمایی کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، 
در ایــن رویــداد بین المللــی 
از ۷ دســتاورد دانش بنیانــی 
رونمایی شد. »سامانه مدیریت و 
یکپارچه سازی داده های مکانی 
شــرکت دانش بنیان«، »پکیج 
نرم افزاری وب جی آی اس« و، »۲ 
محصول تصویر برداری هم زمان 
دو بعدی و سه بعدی و انیمیشن 
در بســتر موتور gis یا سیســتم 
اطالعــات جغرافیایــی( و فیلم 
برداری و ساخت انیمیشن درباره 
عوارض کره زمین«، »۲ دستگاه 
گیرنده مولتی فرکانس و رفرنس 
استیشن« تولیداتی هستند که 
با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و برای نخستین 
بار در این نمایشــگاه به نمایش 

درآمدند.
ســورنا ســتاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور در بازدید 
از این نمایشــگاه بین المللی، با 
اشاره به ضرورت هم افزایی همه 
نهادهای مرتبط با حوزه ژئوماتیک 
در کشور، گفت: چند سالی است 
که نهادهایــی چون ســازمان 
جغرافیایی نیروهای مسلح و دیگر 
سازمان های دولتی اهتمام ویژه ای 
به استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان دارند، که باید از آنها 

تشکر کنیم.
ســتاری ادامه داد: توسعه امروز 
کشور در همه حوزه های فناورانه 
در گــرو اســتفاده از توانمندی 
شرکت های دانش بنیان و خالق 
اســت. این کار ایران را در مسیر 
توسعه یافتگی قرار می دهد و تنها 
راه برون رفت کشور از مشکالت 

است.
وی این شــرکت ها را اصلی ترین 
عامل تحقق نــوآوری در صنایع 
دانست و خاطرنشــان کرد: باید 
از تــوان نخبگان بــرای این کار 
اســتفاده کنیم. آن ها می توانند 
به توســعه اشــتغال و دانش در 
کشــور کمک کنند. امروز تعداد 
شرکت های دانش بنیان در کشور 
رو به افزایش اســت و محققان و 
پژوهشــگران زیادی در کشــور 

فعالیت می کنند.
ستاری معتقد است که طی چند 
سال اخیر اقدامات و تالش های 
شــرکت های دانش بنیان تأثیر 
بی نظیری در توسعه علمی کشور 
داشــته اند و دســتاوردهای آنها 
همه را حیرت زده کرده اســت. 
باید تالش کنیــم از این ظرفیت 
ملی برای توسعه همه حوزه های 
فناورانه بهره ببریم. نمایشــگاه 
بین المللــی ایران ژئــو ۱۴۰۰، 
به شــرکت ها فرصــت »معرفی 
توانمندی هــا و محصــوالت در 
سطح گســترده و بین المللی«، 
»برقــراری ارتباط مســتقیم با 
مشــتریان و شــناخت نیازهای 
آنها«، »شناخت رقبا و آشنایی با 
خدمات، محصوالت و برنامه های 
آنها«، »فرصت جذب سرمایه گذار 
و توســعه فعالیت شــرکت ها«، 
»انجام مذاکرات تجاری و انعقاد 
قراردادهای داخلی و خارجی« و 
»شرکت در نشست های تجاری 
بین المللی با هیات های خارجی 

مدعو« را می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستای باالی بیست خانوار کشور به شبکه ملی اطالعات فردا با 
حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و حضور ویدئوکنفرانسی جمعی از استانداران، فرمانداران، مقامات 

محلی و مدیران کل ارتباطات استانی برگزار می شود.
بر اساس آمارهای اخذ شــده تاکنون ۳۲ هزار روستا و به عبارتی ۸۱ درصد روستاهای کشــور به شبکه ارتباطی پایدار و 
پرسرعت متصل شده اند. از مجموع قریب به ۴۰ هزار روســتای باالی ۲۰ خانوار کل کشور، کیفیت اینترنت ۳۵۰۰ روستا 

مناسب نیست و ۴۰۰۰ روستای دیگر هیچ اتصالی به شبکه ملی اطالعات ندارند.
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون ۱۰۰۰ روستای کشور به شبکه پایدار و پرسرعت متصل شده اند و این روند همچنان 

تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

اتصال هزار روستای باالی ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطالعات

 مراسم رونمایی از اتصال هزار روستای باالی ۲۰ خانوار کشور
 به شبکه ملی اطالعات فردا با حضور وزیر ارتباطات برگزار می شود

علمی
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

هفت دستاورد حوزه 
فناوری مکان محور 

رونمایی شد

طبق گزارشــی جدید گوگل در ۲۰۲۱ 
میالدی ۹.۶ میلیون دالر صرف البی گری 
در آمریکا کرده که این رقم ۲۷ درصد باالتر 
از سال گذشته است. حال آنکه قانونگذاران 
سعی در کنترل قدرت شرکت های فناوری 
دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس 
پایگاه داده افشاگری البی سنای آمریکا، 

گوگل گزارش داده هزینه های البی گری 
این شــرکت در ایاالت متحده در ســال 
۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ میالدی ۲۷ 
درصد بیشــتر افزایش یافته ۹.۶ میلیون 

دالر در این زمینه هزینه کرده است.
هرچند رقم اعالم شده بسیار کمتر از ۲۰ 
میلیون دالری است که گوگل در ۲۰۱۸ 

صرف البی گری کرد. با این وجود هزینه 
البی گربی ۲۰۲۱ شرکت از ۷.۵۳ میلیون 
دالری صــرف شــده در ۲۰۲۰ میالدی 
بیشتر است. طبق اطالعات موجود گوگل 
در ســه ماهه چهارم ۲۰۲۱ میالدی ۲.۲ 

میلیون دالر صرف البی گری کرده است.
هزینه های البی گری گــوگل در ۲۰۲۰ 

میالدی کاهش یافت زیرا این شــرکت 
تیم های ارتباط با دولت خود را تغییر داد.

بزرگ ترین شرکت های فناوری از جمله 
آمازون، فیس بوک و اپــل اخیراً به اتهام 
سواستفاده از قدرت خود بر بازار به شدت 

تحت فشار کنگره هستند.
در همین راســتا فهرســتی بلند باال از 

لوایح بــا هدف کنترل قــدرت آنها اعالم 
شده است. اما هیچکدام به قانون تبدیل 
نشــده اند. یکی از این لوایح که طبق آن 
پلتفرم هــا نمی توانند کســب و کارهای 
خود را بر دیگری ترجیح دهند، روز پنج 
شنبه توسط کمیته قضایی مجلس سنا 

تصویب شد.

 حاکمیت سایبری 
در خارج از کشـور

احتمال فیلتر شدن 
 تلگرام در برزیل 

و آلمان

»دادگاه عالــی انتخابــات برزیل« 
)TSE( که برترین مقام انتخاباتی این 
کشور به حساب می آید، مشغول انجام 
بررسی هایی است تا پیام رسان تلگرام 
را در بازه انتخابات این کشــور در ماه 

اکتبر مسدود کند.
به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
رویترز، دلیل این امر نیز آن اســت که 
تلگرام به هیچیک از درخواست ها برای 
مقابله با اخبار جعلی پاسخ نداده است.

تلگــرام که تیــم توســعه آن در دبی 
مســتقر اســت دومین پیام رسان پر 
مخاطب در برزیل به حســاب می آید 
امــا تاکنون هیچ دفتــر نمایندگی در 
این کشــور آمریکای جنوبی تأسیس 

نکرده است.
 TSE لوییــس روبرتو باروســو رییس
از اواســط دســامبر ۲۰۲۱ میالدی 
خواهان مالقات با مدیر اجرایی تلگرام 
و همچنین پــاول دوروف )بنیانگذار 
پیام رســان( بوده تا درباره روش های 
مقابله با گسترش اخبار جعلی مذاکره 

کنند.
این در حالی اســت که باروسو اظهار 
کــرد: TSE از هــم اکنون بــرای از 
بین بــردن اخبار جعلی و گســترش 
نظریه های توطئه درباره قانونی بودن 
سیستم انتخاباتی برزیل با شبکه های 
اجتماعــی بزرگ همــکاری می کند. 
همچنین این ســازمان هشــدار داد 
در اوایل ماه فوریــه مذاکراتی جهت 
اتخاذ اقداماتی برای کنترل این موارد 
انجام می دهــد و هیچ اســتثنایی در 
خصوص پلتفرم های فعــال در برزیل 

قائل نخواهد شد.
این درحالی اســت کــه تلگــرام به 
درخواســت ها برای اظهار نظر در این 

باره پاسخی نداده است.
از ســوی دیگر تلگــرام در آلمان بین 
گروه های راســتگرای افراطی و افراد 
مخالــف محدودیت هــای مربوط به 
پاندمی کرونا بســیار محبوب شــده 
است. در همین راستا نانسی فایزر وزیر 
امورخارجه آلمان اعــالم کرد ممکن 
است تلگرام را به دلیل نقض ادامه دار 

قوانین این کشور مسدود کند.

 هزینه  هزینه البی گری گوگلالبی گری گوگل
 در  در ۲۰۲۱۲۰۲۱ میالدی  میالدی ۲۷۲۷ درصد افزایش یافت: درصد افزایش یافت:

۹.۶۹.۶ میلیون دالر! میلیون دالر!

پریسا جمدی:    مشکالت ارتباطی را می توان به راحتی با یادگیری 
مهارت هایی در این زمینه حل کرد. در حقیقــت ارتباط مؤثر یکی از 

مهم ترین مهارت های زندگی است که می توانید بیاموزید.
 اما در عین حال یکی از مهارت هایی اســت که بسیاری از افراد تالش 
زیادی برای کسب آن نمی کنند. در ادامه چند نکتهٔ اساسی برای بهبود 
مهارت های ارتباطی ارائه می شود که با به کارگیری آنها می توان روابطی 

همراه با احترام، اطمینان، احساس درک و تفاهم بنا نمود.

1. مراقب زبان بدن تان باشید
شــما به طرف مقابل تان می گویید که آمادٔه صحبت کردن هستید، 
اما دست به سینه می ایســتید. می گویید دارید به حرف های او گوش 
می کنید، اما سرتان را از موبایل تان بلند نمی کنید. اشارات غیر کالمی و 
نانوشتهٔ ما معموالً بیش از آنچه فکر می کنیم، احساس و افکار واقعی ما 
را آشکار می کنند.  نحوهٔ برقراری ارتباط چشمی با دیگران، نوع دست 
دادن و حتی طرز نشستن تان طی یک مصاحبهٔ ویدئویی، همه جزئی از 
ارتباط هستند. فراموش نکنید که شما دائماً در حال ارتباط برقرار کردن 
هستید، حتی وقتی که یک کلمه هم حرف نزنید. اگر می خواهید پیش 
از یک گفت وگوی مهم، اعتماد به نفس تان را افزایش دهید، یک ژست 
قدرت بخش را امتحان کنید. یا درک و تفسیر زبان بدن دیگران را یاد 

بگیرید تا بتوانید واکنش های مناسبی نشان دهید.

2.از به کار بردن کلمات و آواهای غیرضروری پرهیز 
کنید.

تکرار آواهایی مانند »اِممــم« یا »اِاا« هیچ کمکی به ارتقای ســطح 
گفت وگوهای روزانه یا سخن رانی های تان نمی کند.

 این آواهای اضافه را حذف کنید تا متقاعدکننده تر به نظر برســید و 
اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. یکی از راه های این کار این است 
که دقت کنید که چه زمان هایی در صحبت های تان از کلماتی مانند 

»اِممم« یا »مثاًل« استفاده می کنید.
 هم چنین می توانید دست های تان را از جیب های تان دربیاورید یا فقط 
صبر کنید و پیش از شروع صحبت کمی مکث کنید. این سکوت های 
گاه به گاه بیش از دیگران، برای خودتان عجیب و مسخره به نظر می آید. 

مطمئن باشید.

3.برای گپ های معمولی و موقعیت های دیگر از قبل 
نمایش نامه ای در ذهن داشته باشید.

گپ زدن یکی از هنرهایی است که افراد زیادی در آن مهارت ندارند. 
برای زمان هایی که در مواجهه با افرادی که به سختی آنها را می شناسید 
و ســکوت های اجتناب ناپذیر و ناراحت کننده بین تان پیش می آید، 

داشتن یک نقشهٔ ذهنی بسیار کمک کننده است. اینکه بدانید چطور 
سر صحبت را باز کنید یک هنر اســت، یعنی بتوانید موضوعاتی برای 
گپ زدن )خانواده، شغل، تفریح و سرگرمی، رویاها و آرزوها( پیدا کنید.  
هم چنین می توانید با اشتراک گذاری اطالعاتی که می توانند برای پیدا 
کردن زمینهٔ مشترک به شما و طرف مقابل تان کمک کنند، گپ زدن 
را به گفت وگو تبدیل کنید. گپ زدن در بلند مدت می تواند شما را به 

فردی خوشحال تر تبدیل کند.

4.قصه بگویید.
قصه ها بسیار قدرتمندند. آن ها ذهن تان را فعال می کنند، از خراب شدن 
ارائه های شغلی جلوگیری می کنند، باعث می شوند متقاعدکننده تر 
به نظر برســیم، همچنین می توانند در موفق شدن در مصاحبه ها هم 
کمک کننده باشند.  یاد بگیرید که چطور به یک قصه گوی افسانه ای 
تبدیل شوید. هم چنین می توانید از واژهٔ »اما« بیشتر استفاده کنید تا 
داستان تان را سامان دهی کنید. هر کسی حداقل یک قصه خوب برای 

تعریف کردن در آستین دارد.

5.سؤال بپرسید و حرف های طرف مقابل را تکرار کنید.
بیایید صادق باشیم… برای همهٔ ما پیش آمده است که وقتی شخص 
دیگری حرف می زند، حواسمان پرت شــده باشد یا صحبت های او را 

اشتباه شنیده باشیم. 
سؤال کردن و تکرار چند کلمٔه آخِر طرف مقابل نشان می دهد که به 
آنچه او می گوید عالقه مندید و برای تان جالب است، همچنین شما را 
مجبور می کند که توجه و تمرکز داشته باشید و اگر در مورد نکته ای 
دچار سوءتفاهم شوید، به واضح شدن آن مطلب کمک می کند. برای 
نمونه: »پس درست متوجه شدم، می خواهید برای روز یک شنبه بلیت 

بخرید؟«
این کار همچنین برای گپ زدن و پر کردن سکوت های ناخوشایند نیز 
مناسب است.  به جای اینکه سعی کنید گفت وگو را حول موضوعاتی 
اجباری مانند آب وهوا ادامه دهید، از طرف مقابل ســؤال بپرسید و به 
پاســخ های او واکنش نشــان دهید. مثاًل: »برنامه تون برای تابستون 
چیه؟« یا »آخرین کتابی که خوندید چی بوده؟« شگفت زده شدن از 

شگفت انگیز بودن مهم تر است.

6.حواس پرت کن ها را کنار بگذارید.
هنگامی که کســی با شــما حرف می زند یا قرار اســت که با او وقت 

بگذرانید، َور رفتن با موبایل تان بسیار بی ادبانه است.
شــاید خالص شــدن از دســت همهٔ چیزهایی که  

حواس مــان را پــرت می کنند یا کنار گذاشــتن 
تکنولوژی به طور کل، ممکن نباشــد، اما همین 

که به خودمان زحمت بدهیم و سرمان را از روی گوشی یا تبلت مان بلند 
کنیم، به شدت روی ارتباطات مان با دیگران تاثیرگذار است.

7.مختصر و مفید باشید.
یک مخفف بــرای واژهٔ »BRIEF« بــه معنای »مختصــر« در زبان 
انگلیسی وجود دارد که از ســرنام های کلمات زیر تشکیل شده است: 
Background: زمینه چینی، Reason: دلیل، Information: اطالعات، 

End: پایان و Follow-up: پی گیری.
این مخفف برای این اســت که در هنگام ایمیل نوشتن به شما کمک 
کند تا همه چیز را بیان کنید و در عین حال، مختصر و موجز باشید. این 

سیاست خوبی برای ارتباطات کالمی و نوشتاری است.

8.همدلی تان را تقویت کنید.
ارتباط یک خیابان دوطرفه اســت. اگر تمرین کنید که دیدگاه های 
مخالف را نیز در نظر بگیرید، می توانید دشواری و اضطرابی را که گاهی 
هنگام ارتباط برقرار کردن با دیگران دارید، کاهش دهید. برای نمونه، 
وقتی که مخاطب خاص تان می گوید خســته تر از آن است که بتواند 
حرف بزند، متوجه می شوید که منظورش واقعاً چیست. همدلی کردن به 
شما کمک می کند که حتی بخش های ناگفتهٔ ارتباط تان با دیگران را نیز 
بهتر درک کنید و کمک می کند که واکنش های مؤثرتری نشان دهید.

9.گوش دهید، واقعًا گوش دهید.
در پایان، با به کار بردن نکات باال، بهترین کاری که می توانید برای بهبود 
مهارت های ارتباطی تان انجام دهید، این است که یاد بگیرید واقعاً گوش 
دهید، توجه کنید و اجازه دهید طرف مقابل حرفش را بزند، بدون اینکه 
صحبتش را قطع کنید. ما می دانیم که این کار سختی است، اما »یک 
گفت وگوی خوب، مجموعه ای از واژگان است که به زیبایی با گوش دادن 
پیوند خورده باشد.« در این صورت، حتی اگر سبک های ارتباطی تان با 
هم سازگار نباشد، دسِت کم درک درستی از یک دیگر خواهید داشت و 
می توانید امیدوار باشید که مخاطب تان هم با همان دقت به حرف های 

شما گوش می دهد.

چگونه مهارت های ارتباطی مان را بهبود ببخشیم؟   

 ارتباط مؤثر یکی
 از مهم ترین مهارت های زندگی
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