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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 پنج شنبه| 14 بهمن 1400| 3  فوریه  2022 |  1 رجب  1443 | سال دوم| شماره 987|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

یکی از سخت ترین مراحل شروع 
هر کاری در ایران گرفتن مجوزهای 
الزم است که البته در سال جاری 
قوانین زیادی برای برداشتن و یا 
کاهش روند مجــوز گیری صادر 
شده است اما همچنان در مراحل 
اجرایــی، متقاضیــان راه اندازی 
کسب و کار باید روندهای پیشین 
را عملی کنند، عــاوه بر آن باید 
قبل در ســایت های مختلفی هم 
ثبت نام کرده باشند و مدارکشان 
را با همان فرمت مورد نظر سایت 
بار گزاری کرده باشند! و این یعنی 
نه تنها مراحل کم نشــده بلکه بر 
تعداد آن افزوده شــده اســت. به 
دلیل پروســه های اداری طوالنی 
مدت بسیاری از افراد از راه اندازی 
یک کســب و کار جدید منصرف 
می شــوند و همین امر نیز باعث 
تمایل بیشــتر بــه کار اداره ای و 
پشت میز نشینی شده است. قشر 
جوان حاضر هستند با حقوق کم 
برای دولت و دیگــران کار کنند 
اما ایده های جذاب و نو خود را به 
بازار ارائه نکنند زیرا برای ارائه این 
ایده ها باید از هفت خوان رســتم 

گذر کنند.
2 ادامه در صفحه 
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 دوباره کاری 
یا اعالنی شدن 

مجوزها؟

When It’s OK When It’s OK 
to Be a Little to Be a Little 
Selfish Selfish 
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بر اساس اعالم مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان تلفات ناشی از حوادث کار در اصفهان رشد 17.6 درصدی داشته است؛

 ایمنی کارگـران قربانی چه چیز می شود
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همزمان با فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی ایران انجام شد:

  ورود TBM خط دو متروی اصفهان به ایستگاه شهید خرازی
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دلیل اهمیت زبان بدن برای مدیران چیست؟

 چند پیشنهاد کاربردی 
برای مدیران!

به میزبانی شاهین شهر برگزار می شود؛

 سومین همایش فلسفه سیاسی انقالب اسالمی
 و گام دوم؛

معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور:

 10 میلیارد تومان 
برای مدیریت کوچ اختصاص می یابد

چهره  برتر چهره روز

 مدیرعامل سازمان قطار شهری
 اصفهان:

 یک عضو کمیسیون اقتصادی
 مجلس:

 پیشرفت 17.5 درصدی
 خط 2 مترو

بورس در معرض مداخالت 
آسیب زا نباشد

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: 
طبق اســتاندارد جهانی اگر هزینه احداث 
هر کیلومتر مترو را 50 میلیون دالر در نظر 
بگیریم، در صورت پرداخت خسارت آلودگی 
هوا به شهر اصفهان، می توان خط دو مترو را 

طی دو الی سه سال آینده تکمیل کرد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســامی گفت: بورس از رونق 
کلیت اقتصاد کشــور پیروی می کند و 
باید از مداخات آسیب زننده در بورس 
که به برنامه ســهام دار ضربه می زند، 

36اجتناب شود.

نوبت دومآگهي برگزاري مناقصه عمومي 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي 
به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاريخ 1400/11/30
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1400/12/01

دريافت اسناد : سايت اينترنتي
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلي 334  (

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-4-286
عمليات تعمير و نگهداری از تاسيسات 

و تجهيزات الكترو مكانيكال آبفای 
استان اصفهان

18.151.950.271674.558.000جاری

عمليات مديريت بهره برداری آب 400-4-287
17.759.792.522662.793.000جاریمنطقه تيران و کرون

عمليات بهره برداری آب و امور 400-4-288
11.151.114866464.533.000جاریمشترکين منطقه مهردشت

شركت آب و فاضالب استان اصفهان نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاريخ انتشار:1400/11/14

آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/14/ن  

اداره ارتباطات و اطالع رسانی  اداره كل  راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره كل راه وشهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه  زير را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد ، بدينوسيله از شرکت هاي داراي 
صالحيت و رتبه بندي با رعايت ظرفيت کاري دعوت مي گردد برای دريافت اسناد مناقصه تا روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 به سامانه تدارکات 

الكترونيكی دولت به نشانی http://setadiran.ir  مراجعه نمايند. 

مهلت تحويل پاکت های پيشنهاد تا پايان وقت اداری روز يكشنبه مورخ  01/ 1400/12
گشايش پاکت های الف-ب-ج، ساعت 10 روز  دوشنبه مورخ  1400/12/02
نشانی:  اصفهان  ـ  خيابان سعادت آباد                           تلفن:  6681068 3- 031

مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد ) ريال (موضوع پروژهشماره مناقصهرديف
در مناقصه )ريال(

صالحيت و يا رتبه مورد 
نياز

11400/14
عمليات عمراني احداث پل راه آهن واقع در 

کنار گذر شهر آران و بيدگل و تكميل پل نوش 
آباد در محور کمربندي کاشان

5 راه199.258.443.4637.886.000.000

شناسه: 1271792

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران    ۲000001۲0۵0000۵۶ (

روابط  عمومی شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان شناسه: 1272645

شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد پروژه ســردهانه سازی بتنی انهار سنتی شامل لهرامش، ارانچوبه، 
اسفاجرد، غرقاب، قلعه موتور و فقستان و رباط محمود و غرقه را از طريق مناقصه عمومي يک مرحله ای با ارزيابی ساده و با 
شرايط و مشخصات زير به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از متقاضيانی که تمايل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت مي گردد نسبت 
به دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد ايران( به نشانی اينترنتی )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق 

اقدام نمايند.
مبلغ برآورد: 30.033.929.494  ريال )سی ميليارد و سی و سه ميليون و نهصد و بيست و نه هزار و چهارصد و نود و چهار ريال(. برآورد بر مبنای 

فهارس واحد پايه آبياری و زهكشی سال 1400 است.
مبلغ تضمین شركت در مناقصه:1.501.696.475 ريال )يک ميلياردو پانصد و يک ميليون و ششصد و نود و شش هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ريال( 

و نوع آن از تضمينهای معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئين نامه تضمين معامالت دولتی مورخ 94/9/22 می باشد.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جاری- عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر بايد دارای گواهينامه صالحيت معتبر پيمانكاری پايه پنج يا باالتر )يک تا چهار( در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه 
و گواهينامه معتبر صالحيت ايمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.

محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان گلپايگان  و مدت اجراء 12 ماه شمسی است
مدت اعتبار پيشنهادهای مناقصه سه ماه شمسی با يكبار قابليت تمديد با همين مدت از آخرين مهلت ارايه پيشنهادها است.

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاسخ )پیشنهاد( مناقصه:
کليه مراحل مناقصه از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد ايران( به نشانی اينترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه 
گران جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دريافت اسناد مناقصه و ارسال 
پاسخ مناقصه و از طريق همين سامانه اقدام نمايند. مهلت ارسال پاسخ مناقصه از آخرين مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد ايران، ده روز با رعايت 
بند ب ماده 17 آيين نامه اجرايی نظام مستند سازی و اطالع رسانی مناقصات می باشد. تاريخ گشايش پيشنهادها مندرج در سامانه ستاد ايران است.

 نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئينه خانهـ  جنب هالل احمر- شــرکت آب منطقه اي اصفهان- کدپستی 8164676473 - 
صندوق پستی391 

نوبت اول

نوبت دوم

آگهـی مناقصـه

شناسه: 1272420

نوبت اول

دهیاری كبوتر آباد در نظر دارد براساس صورتجلسه شماره 1400/93 تاريخ 1400/10/14 شورای 
اســالمی کبوترآباد نسبت به زیر سازی و آسفالت، كانال دفع آبهای سطحی معابر روستا با 
اعتباری در حدود 7.۲00.000.000 ریال از محل اعتبارات دهياری از طريق مناقصه عمومی 
اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط در اين مناقصه دعوت می شود جهت دريافت اسناد و مدارک مربوطه 
به دهياری کبوتر آباد واقع در روستای کبوتر آباد، خيابان امام خمينی )ره( ، جنب مدرسه شهيد اسدی دهياری 

کبوتر آباد مراجعه نمايند.
* آخرين مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/11/27 می باشد. 

* هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اطالعیـه

12 شهرداری كوهپایه
72

58
6 :

سه
شنا

شهرداری كوهپایه به استناد ماده 74 قانون و مقررات شهرداری ها، و همچنين 
در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به تهيه و تصويب 
تعرفه عوارض محلی و ارزش محاسباتی سال 1401 شهر کوهپايه اقدام نموده است، 
لذا به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر افزوده، مراتب جهت اعالم عمومی در 

جرايد کثيراالنتشار استان اعالم می گردد.



ادامه از صفحه یک:
...  به غیر از ســخت بودن مراحل 
گرفتن مجوز، تعدد مجوز برای یک 
شغل نیز بسیار در پیشگیری از راه 
اندازی کسب و کارهای جدید تأثیر 
گذار است. به طور مثال برای یک 
بسته بندی مواد غذایی، چندین 
مجوز الزم است که از مجوز شروع 
کسب و کار آغازمی شود تا چندین 
مجوز دیگر که آخرین آن ســیب 
سالمت و یا نشــان حالل است و 
برای گرفتن هر کدام مراحل خاص 
و متفاوتی را باید سپری کرد. یعنی 
برای دریافت سیب سالمت باید 
بهداشت تاییدتان کرده باشد اما 
برای تأییدیه بهداشت باید کارگاه 
یا کارخانه ای تأسیس شده باشد 
که بهداشت بتواند آن را تأیید کند 
و برای تأسیس کارخانه مجوز الزم 
اســت که بدون تأییدیه بهداشت 
نمی شــود و در واقع این یک دور 
باطلی است که هیچ گاه به پایان 
نمی رســد مگر اینکــه آن واحد 
برای مدتی هرچند کوتاه به طور 
غیر قانونی تولید داشــته باشد تا 
از بهداشــت برای بازدید و تأیید 
مراجعه شود و در صورت درست 
و کامل بودن همه شرایط آن وقت 
می تواند برای ثبت برند اقدام کند و 
بعد برای ایران کد که بتواند سیب 
ســالمت بگیرد و در واقع در این 
مدت هیچ کــدام از محصوالتش 
خریداری نمی شود زیرا فروشگاه ها 
حق ارائه محصوالت بدون سیب 
ســالمت و تأییدیه بهداشــت را 

ندارند!
البته قوانین جدیــدی برای رفع 
این مشکالت گذاشته شده است 
به طور مثال روز گذشــته وعده 
وزیر اقتصاد درخصوص تسهیل 
فرآیندهای اخذ مجوز در کشــور 
عملی شد و زین پس ۳۳۰ شغل 
خانگــی، مجوزهای خــود را به 
صورت اعالنی دریافت می کنند. 
از مصادیق این مشــاغل خانگی؛ 
پرورش در حد کوچک دام و طیور، 
ماهی و ... تا تولید غذای خانگی، 
بسته بندی سبزیجات و ترشیجات، 
تولید گیاهان دارویی، فعالیت های 
هنری، آهنگسازی، نویسندگی، 
خوشنویسی، گرافیک، دوزندگی، 
قالی بافی، ابریشم بافی، لباس های 
محلــی، طراحی طــال و جواهر، 
مترجمی و ... که به صورت اعالنی 
خواهد بود. این دســته از مشاغل 
اولین دسته از گروهی هستند که 
مجوزهای آن ها به صورت اعالنی 
صادر می شــود. در این نوع صدور 
مجوز دیگر مجوزهای پیشــینی 
و امضای طالیی کنار گذاشــته 
می شود و نظارت ها پس از صدور 
مجوز برای شروع کار کسب و کار 

آغاز می شود.
فرآیند پیچیده صدور مجوز در تمام 
این سال ها به عنوان یکی از موانع 
تولید در کشور شناخته شده است. 
تا پیش از این دریافت فرسایشی 
مجوزهــا و اســتعالم ها باعــث 
می شد که حتی ســرمایه گذاران 
از ســرمایه گذاری در حوزه تولید 
پشیمان شوند و به سمت کارهای 

بی دردسری مثل داللی برود.
در نهایت و در کنار تمام این مسائل، 
تا زمانی که اراده جدی درون دولت 
برای اصالح و مبــارزه با انحصار، 
تســهیل مجوزها و شفاف کردن 
تمام مجوزهای کشور شکل نگیرد 
و اراده اجرایی الزم در کشور نباشد، 
خیلی نمی توان با حکم یک ماده 
قانونی بگوئیم مجوزهای یک کشور 
تسهیل می شود. باید دید این قانون 
جدید می تواند اندکی از این مشکل 

بکاهد؟!

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
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در بخش 
حمل ونقل 

عمومی ابتدا باید 
زیرساخت ها 
را توسعه داد؛ 

به رغم وجود خط 
یک مترو، خطوط 

اتوبوسرانی و 
تاکسیرانی، 

تنها ۲۲ درصد 
شهروندان 

از حمل ونقل 
عمومی استفاده 

می کنند که سهم 
مترو از این مقدار 
۱.۷ درصد است.

 خط دو متروی اصفهان از ایســتگاه 
شهدای خمینی شهر تا دارک، از غرب 
تا شرق اصفهان به طول ۲۴ کیلومتر 
امتداد می یابد و در مســیر خود از ۲۳ 
ایستگاه عبور می کند که در این راستا 
جهت تسریع در بهره برداری از این خط، 
پروژه به سه بخش مجزا تقسیم شده 
است. هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر به 
منظور حفاری تونل حدفاصل ایستگاه 
شهید حجازی تا ایستگاه شهید خرازی 
از خط دو مترو، دستگاه حفار مکانیزه 

TBM وارد ایستگاه خرازی شد.
امیدواریم این پروژه ها زیرساختی اقدام 
مؤثری در پیشرفت و آبادانی اصفهان 
باشد مهران زینلیان، معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتاندار اصفهان در این 
مراسم ضمن تشکر از مجموعه سازمان 
قطار شهری و شهرداری اصفهان گفت: 
امیدواریم این پروژه های زیرســاختی 
اقدام مؤثــری در پیشــرفت و آبادانی 
اصفهان بوده و کمکی برای مردم این 

شهر باشد.

    تأمین اعتبار پروژه قطار شهری 
مهم ترین هدف مدیریت شهری

شــهردار اصفهان گفت: با وجود همه 
مشکالتی که برای تأمین اعتبار پروژه 
قطار شــهری وجود دارد، احداث خط 
دو، توسعه خط یک و آغاز خط سه مترو 
مهم ترین هدف مدیریت شهری در این 
دوره است. علی قاسم زاده در آئین ورود 
دســتگاه حفار مکانیزه TBM متروی 
اصفهان به ایستگاه شهید خرازی، اظهار 
کرد: ۸۰ درصد جامعه کنونی، پیروزی 
انقالب در ســال ۵۷ را درک نکرده اند؛ 
بنابراین معیار نسل امروز برای سنجش 
توانمندی نظام، رفع مسائل و مشکالت 
کشور است. وی افزود: اگر اعتقاد داریم 
این انقالب به حق بوده اســت و برای 
حفظ آن باید تالش کرد، مسیری جز 
کمک به رفع مسائل جامعه وجود ندارد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه مشکل 

ترافیک و نوسازی حمل ونقل عمومی 
یکی از مسائل بزرگ کشور است، گفت: 
از زمانی که فعالیت خــود را به عنوان 
شهردار آغاز کردم، یکی از تقاضاهای 
مهم شهروندان کاهش ترافیک شهر 
بوده است که آلودگی هوا یکی از نتایج 
آن اســت. وی با تاکید بر اینکه برای 
خدمت به انقالب در شــرایط کنونی 
هیچ امری مهم تر از حل مسائل جامعه 
نیست، اضافه کرد: در بخش حمل ونقل 
عمومی ابتدا باید زیرساخت ها را توسعه 
داد؛ به رغم وجود خط یک مترو، خطوط 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی، تنها ۲۲ درصد 
شــهروندان از حمل ونقــل عمومی 
استفاده می کنند که سهم مترو از این 
مقدار ۱.۷ درصد است. قاسم زاده تاکید 
کرد: برای ترغیب شهروندان به استفاده 
از حمل ونقل عمومی، باید در راستای 
گسترش زیرساخت ها گام برداریم که 
بهترین روش آن، توســعه مترو است؛ 
به این منظور با وجود مشــکالتی که 
برای تأمین اعتبار پروژه قطار شهری 
وجود دارد، احداث خط دو، توسعه خط 
یک، آغاز خط سه مترو مهم ترین هدف 
مدیریت شهری در این دوره خواهد بود.

وی تصریــح کرد: به منظــور کاهش 
آلودگــی هوا و امنیــت حمل ونقل، با 
وجود تمام مشکالت مالی راهی به جز 

گسترش و توسعه مترو وجود ندارد.

      ۱4 کیلومتــر از خط دو مترو با ۱۶ 
ایستگاه در دستور کار است

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
گفت: طبق استاندارد جهانی اگر هزینه 

احداث هر کیلومتر مســیر مترو را ۵۰ 
میلیون دالر در نظر بگیریم، در صورت 
پرداخت خسارت آلودگی هوا به شهر 
اصفهان، می توان خط دو مترو را تا سه 

سال آینده تکمیل کرد.
سید محســن واعظی فر در آئین ورود 
دســتگاه حفار مکانیزه TBM متروی 
اصفهان به ایستگاه شهید خرازی، ضمن 
تبریک ایام اهلل دهه فجر و گرامیداشت 
یاد شــهدا، اظهار کرد: خط دو متروی 
اصفهان به طول ۲۴ کیلومتر از شهرک 
امام حسین )ع( در شمال خیابان زینبیه 
آغاز شده و با ۲۳ ایستگاه به سمت غرب 
اصفهان حرکت کرده است و به میدان 
امام حسین خمینی شهر ختم می شود.

وی افزود: ۱۴ کیلومتر از خط دو مترو 
با ۱۶ ایستگاه در دستور کار است که 
تاکنون ۱۳ ایســتگاه آن در حال اجرا 
بوده و سه ایستگاه دیگر خط دو قطار 
شــهری، در شــرف انعقاد قرارداد با 
پیمانکاران است. مدیرعامل سازمان 
قطار شــهری اصفهان تصریح کرد: با 
استفاده از دســتگاه TBM خط یک، 
حفاری خط دو مترو را از شــمال آغاز 
کردیم و تاکنــون ۴۸ کیلومتر از آن 
حفاری شده اســت و به ایستگاه الله 
رسیده اســت. وی با بیان اینکه هفته 
گذشــته نیز حفاری TBM غربی آغاز 
شده است و تا چند ماه آینده به ایستگاه 
شاهد می رسد، ادامه داد: از طرف غرب 
نیز حفاری از ایستگاه شهید حجازی 
آغاز شده اســت و طبق برنامه ریزی 
هر سه دستگاه های TBM در ایستگاه 
ابن ســینا به هم رسیده است و سپس 

خارج می شوند. واعظی فر با بیان اینکه 
در خصوص اهمیت مترو ســخن زیاد 
گفته شده است، خاطرنشان کرد: در 
برنامه بودجه خط دو قطاری شهری، 
هفت ساله دیده شده اســت و این در 
حالی اســت که طبق آخریــن آمار، 
تاکنون خط دو، حــدود ۱۷.۵ درصد 
پیشرفت داشته است. وی اظهار کرد: 
در ســال ۲۰۲۱ بانک جهانی میزان 
خسارت آلودگی هوا به شهر تهران را دو 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر اعالم کرده 
است، چنان چه بخواهیم این میزان را با 
جمعیت اصفهان محاسبه کنیم، تقریباً 
۵۰۰ میلیون دالر خسارت بابت آلودگی 
هوا باید به شهر اصفهان پرداخت شود. 
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
ادامه داد: طبق اســتاندارد جهانی اگر 
هزینه احداث هر کیلومتر مترو را ۵۰ 
میلیون دالر در نظر بگیریم، بر اساس 
میزان خسارت آلودگی هوا، می توان 
خط دو متروی اصفهــان را طی دو تا 
سه سال آینده تکمیل کرد. وی تاکید 
کرد: خسارت ناشــی از آلودگی هوا، 
اهمیت مترو را بیش از پیش مشخص 
می کند، چراکه آلودگی هوا هزینه های 
پنهان زیــادی را بــر دوش دولت ها و 
مدیریت شــهری در عرصه سالمتی، 
پزشکی و اجتماعی تحمیل می کند. 
واعظی فر گفت: سازمان قطار شهری 
اصفهان این توان را دارد که در صورت 
همت دولتمردان و مدیریت شهری در 
تأمین منابع مالی الزم، خط دو متروی 
اصفهان را ظرف چهار تا پنج سال آینده 

تکمیل کند.

همزمان با فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی ایران انجام شد:

ورود TBM خط دو متروی اصفهان به ایستگاه شهید خرازی
 اخبار اصفهان:   همزمان با فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر انقالب 
اسالمی ایران، دســتگاه حفار مکانیزه TBM خط دو متروی 
اصفهان با حضور شهردار اصفهان، معاون عمرانی استانداری و 

مدیران شهری وارد ایستگاه شهید خرازی شد. 
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در شــــــهر 

 دوباره کاری یا اعالنی 
شدن مجوزها؟

به میزبانی شاهین شهر برگزار می شود؛

 سومین همایش فلسفه سیاسی
 انقالب اسالمی و گام دوم؛

یلدا توکلی:   سومین همایش فلسفه سیاســی انقالب اسالمی و گام 
دوم با موضوع فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنه ای درآمدی بر تبیین منظومه 
فکری رهبر معظم انقالب برگزار می شــود و چهاردهم بهمن ماه شاهین 
شهر میزبان برگزاری این همایش است. در اولین همایش سیاسی انقالب 
اسالمی ۱۱۰۰ شرکت کننده از نخبگان شامل هیئت های علمی، اساتید 
دانشگاه، ائمه جمعه، طلبه ها و دانشجویان حضور داشتند، سال گذشته به 
دلیل شرایط کرونا نیمی از این جمعیت در همایش شرکت داشتند و امسال 
با تشخیص ستاد مبارزه با کرونا پیش بینی می شود که شرایط برای حضور 

۷۰۰ نفر از نخبگان علمی و فرهنگی فراهم باشد.

    همه باید روی بیانیه گام دوم کار کنند
حجت االسالم والمسلمین قاسم هاشمی، امام جمعه شاهین شهر و رئیس 
سومین همایش فلســفه سیاسی انقالب اســالمی و گام دوم در نشست 
خبری و در جمع خبرنگاران گفت: تکرار فلسفه سیاسی انقالب و بیانیه 
گام دوم، موضوعیت دارد چراکه مجموعه ها، کارگزاران، پشت میزنشین ها، 
دســت اندرکاران به لحاظ روزمرگی و فعالیت های فــراوان خود در روز 
فراموش می کنند که برای چه هستند؟ فلسفه سیاسی انقالب چیست؟ 
گام دوم از آن ها چه می خواهد؟ لذا تکرار ساالنه این همایش تلنگری برای 
همه ما اســت. وی ادامه داد: در مدت حدود ۳۰ سال رهبری مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( هیچ وقت جمالتی که درباره بیانیه گام دوم داشتند 
در رابطه با بیانیه ها و همایش ها و پیام های دیگر نداشته اند. هاشمی با بیان 
اینکه اگر بخواهیم چهل سال دوم انقالب را به خوبی طی کنیم حتماً باید 
فلسفه سیاسی انقالب را به درســتی بدانیم و به دستاوردهای چهل ساله 
به خوبی توجه کنیم، ادامه داد: یکی از رســالت هایی که باید با همراهی 
اصحاب رسانه به عنوان سربازان و افسران این جبهه انجام دهیم این است 
که نگذاریم دستاوردهای سخت و نرم انقالب اسالمی مورد تحریف واقع 
شود. وی ادامه داد: حجت االسالم و المسلمین مهاجرنیا که کتاب فلسفه 
سیاسی آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( را تألیف کرده از مدعوین سومین 
همایش فلسفه سیاسی انقالب اسالمی و گام دوم است، استاد فخریان نیز 
دیگر مدعو همایش است، ضمن اینکه استاندار اصفهان و نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه اصفهان نیز حضور خواهند داشت. وی با اشاره به 
تشکیل کمیته های متعددی مانند کمیته علمی و کمیته ایثارگران، گفت: 
برنامه شاخص استانی دهه فجر برگزاری همایش فلسفه سیاسی انقالب 
و گام دوم است که رویکرد امسال آن فلســفه سیاسی آیت اهلل خامنه ای 

)مدظله العالی( خواهد بود.

    چهاردهم بهمن میزبان همایش هستیم
ســید محمدرضا کاظمی طبا، فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه و 
نایب رئیس سومین همایش فلسفه سیاســی انقالب اسالمی و گام دوم 
نیز در این نشســت خبری گفت: دوازدهم بهمن زنگ انقالب اسالمی در 
مدارس در شاهین شهر به صدا درخواهد آمد، سیزدهم بهمن یادواره ۷۰۰ 
شهید شاهین شهر در مصلی شهر برگزار می شود وچهاردهم بهمن همایش 
فلسفه سیاسی انقالب اسالمی و گام دوم برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: 
بعد از ظهر روز همایش نیز غبارروبی مزار شهدا را داریم و هجدهم بهمن 
همایش بانوان در سالن آموزش وپرورش برگزار می شود، ۲۰ و ۲۱ بهمن به 
همت شهرداری شاهین شهر جشن خانوادگی و ۲۲ بهمن نیز راهپیمایی 
سراسری شهرستان از مقابل تاالر شیخ بهایی به سمت مصلی در خیابان 
فردوسی برگزار می شود که ســخنران برنامه نیز موسوی الرگانی رئیس 

مجمع نمایندگان استان خواهد بود.

    برپایی نمایشگاه کتاب در کنار همایش
مهدی غراب دبیر سومین همایش فلسفه سیاسی انقالب اسالمی و گام 
دوم است وی نیز با اشــاره به حضور حجت االسالم والمسلمین محسن 
مهاجرنیا حجت االسالم والمسلمین اسماعیل در این همایش ادامه داد: 
در کنار سومین همایش فلسفه سیاسی انقالب اسالمی، نمایشگاه کتابی 
از آثار رهبر معظم انقالب و آثاری که در رابطه با اندیشه های ایشان تألیف 

شده برگزار خواهد شد.

    در حال رایزنی با بعضی مجله های علمی پژوهشی هستیم
مجتبی جعفری، رئیس کمیته علمی سومین همایش فلسفه سیاسی 
انقالب اسالمی و گام دوم است وی نیز افزود: در این همایش از مؤلفان و 
اندیشمندان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی خواسته شده که مقاالت 
مســتخرج از پایان نامه های خــود را برای این همایش ارســال کنند، 
همچنین در حال رایزنی با بعضی مجله های علمی پژوهشی هستیم که 
یکی از شماره های خود را به مقاله های برگزیده این همایش اختصاص 
دهند. ضمن اینکه با بعضی دانشــگاه هایی که رشــته هایی مرتبط با 
انقالب اسالمی دارند گفتگو و مذاکره شــده تا دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی مقاله های مستخرج از پایان نامه های خود را به سومین همایش 
فلسفه سیاسی انقالب اسالمی و گام دوم ارسال کنند. وی با بیان اینکه 
این همایش به صورت حضــوری و مجازی برگزار خواهد شــد، افزود: 
عالقه مندان تا دوازدهــم مهلت دارند تا مقاله های خود را به ســومین 
همایش فلسفه سیاسی انقالب اســالمی به دبیرخانه همایش واقع در 
دفتر امام جمعه شاهین شهر به نشانی شاهین شهر، بلوار فردوسی، فرعی 
چهار شرقی ارسال دارند، همچنین می توانند آثار خود را به نشانی ایمیل 

souroushadineh@iran.ir ارسال کنند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان 
اعالم کرد:

تکمیل عملیات 
ساماندهی گذر 

جهان آرا در کمتر 
از سه ماه

 اخبار اصفهان:   مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان ضمن 
تبریک آغاز دهــه فجر، در تشــریح اقدامــات، بهره برداری ها و 
فعالیت های فرهنگی و عمرانی به این مناسبت اظهار کرد: پروژه 
ســاماندهی گذر جهان آرا در کمتر از سه ماه تکمیل شده و آماده 
بهره برداری اســت. میثم بکتاشــیان در این رابطه گفت: تحویل 
کامل پروژه از زمان انعقاد قرارداد با پیمانکار تا زمان بهره برداری در 
کمتر از سه ماه صورت پذیرفت که این امر، مرهون تالش بی وقفه 

همکاران در مجموعه منطقه یک شهرداری است.
وی اضافه کرد: این پروژه در راســتای اجرای طرح ســاماندهی 
مســیرهای منتهی به چهارباغ پیش بینی شده بود که با هزینه ای 
بالغ بر 9۰ میلیارد ریال به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع تا ۲۲ بهمن ماه 
تکمیل خواهد شــد و شــهروندان می توانند برای دسترسی به 

چهارباغ عباسی از این مسیر استفاده کنند.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان ادامه داد: خیابان کواالالمپور 
و گذر عالم آرا به مســاحت ۲۴۰۰ و ۳۸۰۰ مترمربع نیز دو مسیر 
دیگر منتهی به چهارباغ است که پروژه ســاماندهی آن ها نیز در 
حال انجام اســت و به زودی شــهروندان می توانند در مسیر این 

گذرها تردد کنند.
وی با اشاره به پروژه ســاماندهی مادی نیاصرم تصریح کرد: این 
پروژه در چهار مرحله برنامه ریزی شده که فاز اول آن از چهارباغ تا 
خیابان شمس آبادی در حال انجام بوده و ساماندهی این مسیر در 

آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.
بکتاشیان با بیان اینکه سنگین ترین ترافیک شهر در منطقه یک 
رقم می خورد، تاکید کرد: باید به تقویــت حمل ونقل عمومی در 

محدوده این منطقه توجه ویژه داشــت، البتــه باید برای ترغیب 
مردم به استفاده از حمل ونقل عمومی، شــرایط استفاده از آن را 

نیز تسهیل کرد.
به گفته او، به منظور آســایش شــهروندان در زمــان انتظار در 
ایســتگاه های اتوبوس، پنج ایســتگاه مطابق با اســتانداردهای 
تعیین شده ساخته و به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر راه اندازی 
و آماده بهره برداری می شــود. وی در رابطه با مکان و اسامی این 
ایســتگاه ها اضافه کرد: نام گذاری ایســتگاه ها با توجه به اسامی 
خیابان های مجاور صورت پذیرفته تا شهروندان هنگام رفت وآمد 
با سردرگمی مواجه نشوند، به نحوی که این ایستگاه ها به نام های 
»هفتم محــرم«، »آیت اهلل ظهیراالســالم«، »آیــت اهلل زاهد«، 

»آیت اهلل طیب« و »جهان پهلوان تختی« نام گذاری شده است.

گزارش

معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور:

۱0 میلیارد تومان برای مدیریت کوچ اختصاص می یابد
معاون ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور از افزایش اعتبار مدیریت کوچ در کشور 

به ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
پرویز گرشاسبی اظهار داشت: بودجه مدیریت 
کوچ برای سراســر کشور در ســال جاری ۴.۲ 
میلیارد تومــان بود که در ســال ۱۴۰۱ به ۱۰ 
میلیارد تومان افزایش می یابد تا طرح مدیریت 
کوچ در استان ها به بهانه کمبود اعتبار متوقف 

نشود.

    یک سوم مراتع کشور در بهره برداری 
عشایر است

او با اشاره به اینکه یک سوم مراتع کشور تحت 
بهره برداری عشایری است، خاطرنشان کرد: دو 
سوم مراتع کشور نیز عمومی و روستایی است 
که تحت مدیریت شوراهاست و باید گفت که 
مراتع عشایری وضعیت بهتری نسبت به سایر 

مراتع دارد.
معاون آبخیزداری ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور با بیان اینکه مسائل مربوط به 
مراتع را پیچیده دانست و تاکید کرد: الزم است 
مدیران کل استان ها وقت بیشتری را به موضوع 
مراتع اختصــاص دهند و موضوعــات اداری و 
تخلفات موجود در این حوزه نیازمند توجه ویژه 

و نظامی قانونمند است.
گرشاســبی با اشــاره به وجود موانع سیاسی 

در زمینه مراتع و مدیریت کوچ، ابراز داشــت: 
شــوراها به عنوان یک شخصیت حقوقی است 
که می توانیم با آنها گفتگو و قــرار داد منعقد 
کنیم اما زمانیکه عضو شــورا نظام مرتع را یاد 
می گیرد، دوره شورا به پایان می رسد و مشکل 
ما اینجاست که مراتع مشاعی است و یک نفر به 
نیابت از چندین نفر می خواهد مشکالت را حل 
کند که برای مثال اگر دو نفر حاضر به تهیه طرح 

مرتعداری نباشند، کار عمالً متوقف می شود.

    لزوم ساماندهی بهره برداران مراتع در 
زاگرس

او با اشــاره به اینکه بزرگترین ســامانه کوچ و 
مراتع کشور در زاگرس است، ادامه داد: زاگرس 
منطقه ای پر بارش و در عین حال پر فرسایش 
و دارای بهره بردار اســت و این سه ویژگی در 

زاگرس وجود دارد.
معاون آبخیزداری ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور با بیان اینکه یکی از علت های 
فرســایش در زاگرس به لحاظ زمین شناسی، 
چین خوردگی این منطقــه و بارش های زیاد 
اســت، خاطرنشــان کرد: از این رو برای بهره 
برداران باید با اولویت بنــدی اقداماتی صورت 

گیرد.
گرشاسبی با اشاره به اینکه مدیریت کوچ یا تقویم 
کوچ برای حفظ مراتع در دو ســال اخیر انجام 
می شود، افزود: برنامه مدیریت کوچ با توجه به 
شرایط جوی و طبق پیش بینی های دو سه ماهه 
مشخص می کند که زمان ورود عشایر کوچ رو از 
مناطق قشالقی به استان های ییالقی چه زمانی 
باشد؛ برنامه ابالغ می شود تا مراتع مورد تعلیف 

قرار نگیرند و تخریب نشوند.

    ذخیره ۶.۲ میلیارد مترمکعب روان آب 
در بندهای اّبخیزداری جنوب کشور

معاون آبخیزداری ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشــور همچنین بــه وضعیت 
آبگیری بندهای آبخیــزداری مناطق جنوبی 
در بارندگی های اخیر اشاره کرد و گفت: حجم 
بارش ها طبق آمار خوشبختانه در شش هفت 
استان حدود ۳9 میلیارد مترمکعب بود که ۱۶.9 
میلیارد مترمکعب به روانآب تبدیل شد و حدود 
۶.۲ میلیارد مترمکعب در بندهای آبخیزداری 

جنوب کشور ذخیره شد.
گرشاســبی تصریح کرد: این درحالی است که 
در محدوده ۱۶.9 میلیارد مترمکعب رونآبی که 

حاصل شد ۲۵ درصد سطح حوضه ها، عملیات 
آبخیزداری انجام شده و هنوز ۷۵ درصد آزاد و 
۲.۵ میلیون هکتار مطالعه شده و آماده اجرای 

عملیات است.

    انجام ۹.۸ میلیــون هکتار عملیات 
آبخیزداری در جنوب کشور

او با بیان اینکه نقــش و اهمیت آبخیزداری در 
سیالب اخیر در جنوب کشور به طور بارز نمایان 
شد، اضافه کرد: برای اجرای عملیات آبخیزداری 
در این ۲.۵ میلیون هکتار بــه اعتباری حدود 
۵ هزار میلیارد تومان نیار اســت که از دولت و 
مجلس پیگیر هستیم که اعتبارات آن منطقه را 

در اولویت قرار دهند.
معاون آبخیزداری ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه تاکنون حدود 
9.۸ میلیون هکتار آبخیزداری در جنوب کشور 
انجام شده است، ابراز داشــت: هم اکنون یک 

میلیون هکتار نیز در حال اجرا است.
به گزارش خبرنگار مهر، جلســه کارگروه ملی 
مدیریت چــرا با هدف مدیریت و ســاماندهی 
کوچ عشایر با حضور معاونان سازمان جنگل ها و 
مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان 
امور عشایر ۱۰ استان زاگرسی کشور از صبح تا 
بعد از ظهر امروز به میزبانی اصفهان در اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری این استان برگزار شد.



استاندار اصفهان از بهره برداری ۲ هزار و ۴۰۰ طرح 
عمرانی خدماتی در حوزه های مختلف همزمان با 
دهه مبارک فجر در تمامی شهرستان های استان خبر 
داد. سید رضا مرتضوی در حاشیه دیدار با نماینده 
ولی فقیه در کاشان گفت: همزمان با دهه فجر ۲ 
هزار و ۴۰۰ طرح با اعتبار بیش از ۵ هزار میلیارد 
وی  می شود.  برداری  بهره  استان  سطح  در  تومان 
گفت: رسالت ما تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی 
در عرصه های مختلف علمی، صنعتی، فناوری، تعلیم 
و تربیت و زیر ساخت ها به جهانیان است تا مطالب 
به گونه ای دیگر از زبان بیگانگان منتشر نشود. بنا 
به گفته او، مقایسه شرایط پس از انقالب و قبل از 
آن بویژه تربیت ۵۲ هزار دانشمند و بهبود وضعیت 

انقالب اسالمی است.  از دیگر دستاوردهای  زنان 
استاندار اصفهان همچنین از وجود ۱۵۰ هزار طرح 
نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت: برنامه دولت 
سیزدهم در سطح کشور و استان ها برنامه ریزی برای 
طرح های نزدیک به اتمام، تقویت و پشتیبانی از آن 
برای رسیدن به عرصه خدمت گذاری برای مردم 
است. مرتضوی گفت: سیاست های ملی و استانی 
اولویت بهره برداری از از طرح های با درصد قابل 
توجه پیشرفت برای اتمام و به سرانجام رسیدن است. 
سید رضا مرتضوی و هیات همراه برای شرکت در 
آیین تودیع علی اکبر مرتضایی فرماندار پیشین و 
معرفی محمد شریف زارعی فرماندار جدید کاشان 

به شهرستان سفر کرده بود.

فرماندار گلپایگان گفت: مردم در شرایط 
اقتصادی کنونی انتظار دارند که به صورت 
جهادی عمل کنیم و بزرگ ترین خدمت 
در این شرایط به مردم این است که بتوانیم 
و  کنیم  باز  را  آنها  مشکالت  از  گره ای 
از  ملت  رهایی  سرآغاز  اسالمی  انقالب 

استکبار جهانی است.
محمدرضا عسکریان، در مراسم سالروز 
کرد:  اظهار  )ره(،  خمینی  امام  ورود 
رحلت جانسوز آیت اهلل صافی را تسلیت 
اکنون شهرستان گلپایگان در  می گویم، 
سنگینی  غم  و  دارد  قرار  شرایط خاصی 
بر دل یکایک مردم نشسته است، امیدوارم 
سطح  در  ایشان  درشان  مراسمی  بتوانیم 
امروز در مراسم  برگزار کنیم.  شهرستان 
۱۲ بهمن سالروز ورود رهبر کبیر انقالب 
معتقدیم  چراکه  داریم،  حضور  اسالمی 
ارزش های  طلوع  سرآغاز  فجر  دهه 
اسالمی و رهایی ملت از استکبار جهانی 
فرصت  فجر  دهه  داد:  ادامه  وی  است. 
مناسبی برای تجدید میثاق ملت با انقالب 
ملت  است.  نظام  آرمان های  و  اسالمی 

ایران از زمان انقالب اسالمی تاکنون بهای 
زیادی از جمله شهدا و جانبازان پرداخت 
کرده است. این نظام بر یک سری ارزش ها 
استوار است که باید این ارزش ها نهادینه 
کنیم،  منتقل  بعدی  نسل های  به  تا  شود 
انقالب  از  انقالب  حفظ  که  معتقدیم 
گلپایگان  فرماندار  است.  مهم تر  کردن 
گفت: انقالبی بودن و انقالبی عمل کردن 
افرادی که  است، مخصوصاً  همه  وظیفه 
در ادارات مشغول فعالیت هستند و قطعاً 
حوزه ها  تمام  در  بیشتری  تحوالت  باید 
در سطح کشور و شهرستان داشته باشیم 
و انتظاری غیر از این هم از مدیران نداریم.

اینکه  بیان  با  ایسنا، عسکریان  به گزارش 
همه ما مدیون خون شهدا هستیم، افزود: 
است،  انقالبی  و  مردمی  مستقر  دولت 
مردم  کنیم،  عمل  انقالبی  باید  بنابراین 
دارند  انتظار  کنونی  اقتصادی  شرایط  در 
و  کنیم  عمل  جهادی  به صورت  که 
بزرگ ترین خدمت در این شرایط به مردم 
این است که بتوانیم گره ای از مشکالت 

آنها را باز کنیم.

رئیسادارهکتابخانههایعمومیخمینیشهر:

اصغرآباد خمینی شهر کتابخانه ندارد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بورس در معرض مداخالت آسیب زا نباشد
یک عضو کمیسلیون اقتصادی مجلس شلورای اسلالمی گفت: 
بلورس از رونلق کلیلت اقتصاد کشلور پیلروی می کنلد و باید از 
مداخلالت آسلیب زننلده در بورس کله به برنامه سلهام دار ضربه 

می زنلد، اجتناب شلود.
مهلدی طغیانلی در گفت وگلو با ایسلنا درباره وضعیت نابسلامان 
بلورس و راهکارهلای بهبلود ایلن وضعیلت، اظهلار کلرد: وزیلر 
اقتصلاد پیشلنهادهای خوبی را بلرای بهبود وضعیت بلورس ارائه 
داد. معتقلدم مشلکل اصللی به برخلی از تصمیماتی بلر می گردد 
کله اصوللی نبود. بلرای مثلال تصویب می شلود که بله صادرات 
برخلی ملواد پتروشلیمی مالیات وضع شلود که این املر به برخی 
شلرکت ها  ایلن  چراکله  می گلذارد،  منفلی  تأثیلر  شلرکت ها 

سلهام دار دارند و وقتی سلهام دار احساس کند سلودآوری آینده 
شلرکت کاهلش می یابد سلعی می کند سلهم خلود را بفروشلد.

چارچلوب خاصلی  از  بایلد  مداخلالت  نلوع  ایلن  افلزود:  وی 
پیلروی کنلد و از قبلل اعالم شلود و دوللت برنامه روشلنی برای 
حمایلت از صنایلع داشلته باشلد. در ایلن ملوارد باید بله گونه ای 
تصمیم گیلری کلرد کله سلهامدار بتواند در ملورد حلال و آینده 
خلود افلق مثبتلی داشلته باشلد. اگلر سلهام دار دچار سلردرگمی 
شلود سلعی می کند بلازار بورس را تلرک کند که سلرجمع این 
ملوارد کل بلازار بلورس را دچار مشلکل می کند. این ملوارد در 

برنامله اصالحلی دوللت بود کله امیدواریلم عملیاتی شلود.
نماینلده ملردم اصفهلان در مجللس، تصریلح کلرد: بلورس از 

کله  زمانلی  و  می کنلد  پیلروی  کشلور  اقتصلاد  کلیلت  رونلق 
وضعیلت اقتصلادی بهبلود یابلد و تولیلد رونلق پیدا کنلد اوضاع 
بلورس نیلز بهتلر می شلود. در وهله بعلد مداخالت آسلیب زننده 

کله بله برنامله سلهام دار ضربله می زنلد بایلد متوقلف شلود.
کله  اسلت  ایلن  سلرمایه گذاری  راه  بهتریلن  گفلت:  طغیانلی 
در تولیلد سلرمایه گذاری کنیلم بله شلکلی کله یلا خلود فلرد 
تولیدکننلده باشلد یا اینکله فرد بله تولیدکننده و تأمیلن مالی آن 
کملک کنلد و اینکله چند سلال پیش تشلویق به سلرمایه گذاری 
در بلورس شلد حلرف اشلتباهی نبلود، منتهلا بعلد از این تشلویق 
بایلد اطالع رسلانی کافلی بله مردم می شلد و از مداخالت اشلتباه 
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شهرستان

توسعه  گفت:  خمینی شهر  شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
کتابخانه ها یکی از نیازهای شهرستان است، اما هنوز شهر اصغرآباد کتابخانه ای 

ندارد.
سطح  در  کتابخانه ها  مشکالت  به  ایسنا  با  گفت وگو  در  درویشی  مجتبی 
شهرستان خمینی شهر اشاره و اظهار کرد: عمده ترین مشکل کتابخانه ها در 
خمینی شهر، کمبود منابع است. موجودی منابع باید براساس استانداردها به 
ازای هر نفر، ۴ کتاب باشد. با توجه به این مبنا، شهرستان خمینی شهر ۳۵۰ 
هزار نفر جمعیت دارد، بنابراین باید باالی یک میلیون و ۳۰۰ جلد کتاب داشته 
باشیم، ولی در حال حاضر نزدیک ۴۰۰ هزار نسخه کتاب موجود است که بر 

این اساس ۹۰۰ هزار نسخه کمبود منابع داریم.
وی افزود: همچنین برای اجرای برنامه های فرهنگی اعتبارات مالی مورد نیاز 
است که اعتبارات برای تعمیرات و زیباسازی کتابخانه ها خیلی کم است. از 

نیازهای دیگر می توان به نیاز توسعه کتابخانه ها اشاره کرد، تعداد کتابخانه ها 
باید به گونه ای باشد که افراد جامعه به کتابخانه دسترسی داشته باشند. به همین 
منظور سعی شده در هر محله یک کتابخانه وجود داشته باشد، اما متأسفانه شهر 

اصغرآباد، همچنان کتابخانه ای ندارد.
رئیس اداره کتابخانه های شهرستان خمینی شهر درباره عدم وجود کتابخانه در 
شهر اصغرآباد، گفت: تالش های زیادی در این زمینه شده، اما هنوز به نتیجه 
نرسیده ایم هر چند متولی این امر شهرداری است که باید فضایی را آماده و به 

نهاد کتابخانه ها واگذار کند تا تجهیز شود.
درویشی در مورد تعداد کتابخانه های دیگر شهرها و روستاهای شهرستان 
نیز سال  خمینی شهر گفت: شهر درچه ۶ کتابخانه دارد. در شهر کوشک 
گذشته یک کتابخانه افتتاح شد. روستای تیرانچی نیز با مساعدت دهیاری یک 
کتابخانه خوب دارد و روستای قلعه امیریه هم یک کتابخانه مشارکتی دارد که 

متأسفانه به صورت غیرفعال درآمده و نیاز است بررسی و فعال شود.
در شهرک  باالی جمعیت  تراکم  با وجود  این سؤال که  به  پاسخ  در  وی 
منظریه، چرا هنوز کتابخانه یا فرهنگسرایی در این شهرک وجود ندارد؟ اظهار 
کرد: این مشکل تا امسال در این شهرک وجود داشت، ولی در حال حاضر در 
محله آزادگان شهرک منظریه، طبقه دوم مسجد آزادگان تبدیل به کتابخانه و 
امسال این کتابخانه راه اندازی شده و تنها باید موجودی منابع آن افزایش یابد.

مشکالت  از  یکی  افزود:  شهرستان خمینی شهر،  کتابخانه های  اداره  رئیس 
شهرستان نبود تابلوهای راهنمای شهری برای کتابخانه های سطح شهر است 
که متأسفانه کتابخانه سجادیه مسجد آزادگان نیز هنوز تابلو راهنمایی شهری 
آن نصب نشده است. وی انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان را دارای 
ظرفیت باالیی دانست و ادامه داد: این ظرفیت می تواند در توسعه کتابخانه ها و 

رفع مشکالت آن دخیل و کمک کننده باشد.

فرماندارگلپایگان:

 انقالب اسالمی
سرآغاز رهایی ملت از استکبار جهانی است

دبیلر سلتاد دهله فجلر شهرسلتان شلاهین شلهر و میمله گفلت: ۴۶۰ عنلوان برنامله با 
شلعار محلوری »جشلن مللی ۱۴۰۰« در سلطح شهرسلتان برگلزار ملی شلود. 

مسلیب نجیملی در گفتگلو بلا خبرنگار صاحلب نیوز؛ بلا تبریک فرارسلیدن ایام اهلل 
دهله مبلارک فجر و چهل و سلومین سلالگرد پیروزی انقالب اسلالمی ایلن یادگار 
عزیلز و گرانبهلای املام خمینلی)ره( اظهلار کلرد: ویلژه برنامله هلای گرامیداشلت 
چهلل و سلومین سلالگرد پیلروزی شلکوهمند انقلالب اسلالمی بلا شلعار محلوری 
»جشلن مللی ۱۴۰۰ « نامگذاری شلده اسلت عناویلن روزهای دهه مبلارک فجر نیز 
با تاکید بر موضوعات و اقشلار مختلف، انتخاب شلده تا همه قشلرها و موضوعات 

کشلور در ایلن ایلام بله نوعی ملورد توجه قلرار گیرد.
برگزاری ۴60 عنوان برنامه با شعار محوری »جشن ملی ۱۴00«

مسلئول شلورای هماهنگی و تبلیغات اسلالمی شهرسلتان شلاهین شلهر و میمه تبیین 
دسلتاوردهای ۴۲ سلاله انقلالب اسلالمی و آرمان هلای اصیلل آن و نقلش نسلل 
جوانلان در تحقلق بیانیله گام دوم انقلالب را از محورهلای اصلی برنامه های امسلال 
دهله فجلر دانسلت و افلزود: بلرای برگلزاری ایام اهلل دهه فجر در شهرسلتان شلاهین 
شلهر و میمله، سلتاد دهله فجلر با ۱8 کمیتله تخصصی و ۴ سلتاد فرعی در شلهرهای 
گلز، گلرگاب، میمله، وزوان و همچنیلن تشلکیل ۲۵۰ سلتاد فرعلی در ادارات، 
کارخانجات، مدارس، دانشلگاه ها، مسلاجد و کانون های فرهنگی و تشلکیل شلد 
کله براسلاس برنامله ریلزی و هماهنگلی هلای بله عملل آملده تاکنلون ۴۶۰ عنلوان 
برنامله بلرای گرامیداشلت ایلام اهلل دهله فجلر در سلطح شهرسلتان پیلش بینی شلده 

است.
دبیلر سلتاد دهله فجر شهرسلتان شلاهین شلهر و میمه با اشلاره بله برخی از شلاخص 
عناویلن برنامله هلای دهله مبلارک فجر شهرسلتان شلاهین شلهر و میمه ابلراز کرد: 
ویلژه برنامله هلای چهلل و سلومین سلالگرد پیلروزی انقلالب اسلالمی از ۱۲ بهمن 
و همزملان بلا سلالروز ورود بنیانگلذار انقلالب اسلالمی املام خمینلی)ره( بله ایلران 
اسلالمی، بلا نواخته شلدن زنگ انقلالب، گلباران تمثلال مبارک حضلرت امام)ره( 
و رهبلر معظلم انقلالب، رژه خودرویلی و افتتلاح نمایشلگاه صنایلع دسلتی بانوان به 

طلور رسلمی آغاز می شلود.
نجیملی برگلزاری همایلش فلسلفه سیاسلی انقلالب اسلالمی بلا رویکلرد بررسلی 
دیلدگاه هلای حضرت آیلت اهلل خامنه ای)مدظلله العالی( و بیانیله گام دوم انقالب 
را از شلاخص ترین برنامه هلای امسلال دهله مبلارک فجلر نلام بلرد و تصریلح کلرد: 
ایلن همایلش یکروزه با هدف تبیین و آگاه سلازی جوانان از بیانیله گام دوم انقالب 
و دسلتاوردهای چهلل  و دو سلاله انقلالب بلرای درک آحلاد ملردم بلا عظملت و 
شلکوه آن، بلا حضلور اسلاتید توانمنلد کشلوری روز پنجشلنبه ۱۴ بهملن در تلاالر 

شلیخ بهایلی شلاهین شلهر برگزار می شلود.
وی برگلزاری  یلادواره بیلش از 7۰۰ شلهید شهرسلتان، غبارروبلی و عطرافشلانی 
مزار شلهدای شهرسلتان، اجلرای سلرودهای خیابانی، مسلابقات فرهنگلی، هنری و 
ورزشلی جلام فجلر، مراسلم هلای جشلن پیلروزی انقلالب در مسلاجد، ملدارس و 
کارخانجلات، همایلش زنان فاطملی، همایش من یک انقالبیم، صبحگاه مشلترک 
و رژه خودرویلی نیروهلای مسللح، برپایلی نمایشلگاه هلای دهله فجلر، برگلزاری 
نشسلت های گفتملان امام خمینی)ره( در مسلاجد، اجتماع ملادران انقالبی، محافل 
قرآنلی، دیلدار خانلواده هلای ایثارگلران و شلهدا، همایلش پیلاده روی خانوادگی، 
جشلن کلودکان و انقلالب، جشلنواره های بومی محلی، شلب شلعر فجلر، افتتاح و 
بهلره بلرداری از پلروژه های عمرانی، نورافشلانی و گلبانگ تکبیر مردم همیشله در 
صحنله شهرسلتان، راهپیمایلی یوم اهلل ۲۲ بهمن در شلهرها و روسلتاهای شهرسلتان. 
از جملله عناویلن شلاخص تریلن برنامه های گرامیداشلت چهل و سلومین سلالگرد 

پیلروزی شلکوهمند انقالب اسلالمی در این شهرسلتان اسلت. 

دبیرستاددههفجرشهرستانشاهینشهرومیمه:

460 عنوان برنامه با شعار محوری 
»جشن ملی ۱400« برگزار می شود

گفت و گو

گزارش تصویری

مردم متدین و انقالبی شاهین شهر با حضور با برگزاری راهپیمایی باشکوه ضمن حمایت از مردم مظلوم یمن، 
جنایات ضد بشری در به خاک و خون کشیدن ملت بی دفاع و مسلمان این کشور را محکوم کردند.

فرحناز خیراتی / صاحب نیوز

اجرای  از  اردستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
داد  این شهرستان خبر  در  فجر  دهه  ویژه  برنامه های 
اسالمی  انقالب  تبیین دستاوردهای  به  باید  و گفت: 

بپردازیم.
حجت السالم سید علی طباطبایی نژاد در گفت وگو با 
مهر، اظهار داشت: در آستانه دهه فجر انقالب اسالمی، 
همانگونه که رهبر انقالب بحث جهاد تبیین را مطرح 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  تبیین  به  باید  کردند 

بپردازیم.
انقالب،  تبیین جایگاه ملی  به ضرورت  با اشاره  وی 
برنامه های  به مدت ۱۰ شب  از روز دوازدهم  افزود: 
ویژه ای در مکان های مختلف سطح شهرستان اردستان 
در راستای گرامیداشت دهه فجر و تبیین بیانات رهبر 
انقالب برگزار می شود، همچنین پویش هایی همچون 
یک  خانه  هر  و  کریم  قرآن  قرائت  خانگی  محافل 

پرچم نیز اجرا خواهد شد.
شد:  یادآور  اردستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
مساجد نیز عالوه بر برنامه های متمرکز شهرستانی، در 
طی این مدت برای آذین بندی نیز برنامه های خاص 
خودشان را دارند. طباطبایی نژاد در خصوص نقش 
انقالب، تصریح کرد: در سال ۴۲  پیروزی  مردم در 
امام بود اما چون مردم حضور نداشتند انقالبی شکل 
نگرفت و امام نیز تبعید شد اما ۱۵ سال بعد یعنی در 

سال ۵7، انقالب اسالمی با حضور مردم در کنار امام 
به پیروزی رسید. وی خاطرنشان کرد: در هر حادثه 
تاریخی نقش مردم، حضور رهبر و برنامه های آن مهم 
است همچنان که حضور پیامبر اکرم، استقبال مردم 
به شکل گیری  برنامه های قرآنی و اسالمی منجر  و 
اتفاق بزرگی در شبه جزیره عربستان شد. رئیس اداره 
تبلیغات اسالمی با بیان اینکه تا زمانی که مردم باشند، 
انقالب نیز پابرجا خواهد بود، گفت: باتوجه به نقش 
مؤثر مردم، در این ایام باید مباحث گفتمان جمعیت 
هم مطرح شود چرا که جمعیت رو به کاهش است 
و اگر مردم نباشند کسی نیست که از نظام دفاع کند و 
عالوه بر تولید علم از پیشبردهای آن نیز استفاده کند. 
طباطبایی نژاد تصریح کرد: مشکالتی در زندگی مردم 
مشکالت  که  باشند  آگاه  باید  مردم  اما  دارد  وجود 
در یک طرف است و اصل کار که همان انقالب و 
حکمرانی اسالمی که در جهان نیز تک است را مدیون 
شهدا هستیم و باید به این سمت و سو حرکت کنیم. 
وی تاکید کرد: ضعف ها و مشکالتی بخاطر دشمن 
خارجی و ضعف مسئوالن داخلی وجود دارد اما این 
انقالب مسیر خود را ادامه می دهد، این انقالب مدیون 
خون شهداست و خون شهدا پای انقالب ریخته شده 
به این انقالب ضربه  بنابراین هرکس بخواهد  است، 

بزند خودش را به زباله دان تاریخ افکنده است.

رئیسادارهتبلیغاتاسالمیاردستانخبرداد؛

اجرای برنامه های متمرکز ویژه دهه فجر در اردستان
استانداراصفهاندرکاشانمطرحکرد:

بهره برداری از ۲400 طرح در دهه فجر

حمایت مردم متدین و انقالبی شاهین شهر از ملت مظلوم یمن



Transit of goods through 
Iran rose 75 percent during 
the first ten months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-January 20, 
2022), as compared to the 
same period of time in the 
past year, the head of Islam-
ic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) an-
nounced.
Alireza Moghadasi said that 
over 10.228 million tons of 
commodities were transit-
ed via Iran in the mentioned 
10-month period.
“Based on the policies of the 
resistance economy and the 
fifth and sixth national devel-
opment plans of the country, 
every year we should have 
witnessed a 10-percent 
growth in transit via the 
country, which unfortunately 

in recent years, after proper 
growth, we had a decreasing 
trend in transit”, the official 
lamented.
“In the Iranian year 1393 
(March 2014-March 2015), 
the transit of goods via Iran 
reached more than 13 million 
tons, after which not only did 
we not have growth in this 
due, but in 1398 and 1399, 
this amount reached 7.5 mil-
lion tons”, he added.
“Fortunately, transit has re-
turned to its growth path in 
1400 [the present Iranian 
year], and is expected to 
reach 12.4 million tons by the 
end of this year”, Moghadasi 
further stated.
Iran is one of the countries 
that have a special status in 
trade and transit relations 
due to its strategic location 

and special geography, as 
the country is the passage 
of several important interna-
tional corridors.
In the south of Iran is the 
Persian Gulf, which is home 
to the world’s major oil-pro-
ducing countries. This region 
is considered the energy bot-
tleneck of the world.
In the north of Iran is the Cas-
pian Sea, which is the best 
bridge between Iran, Russia, 
Kazakhstan, Turkmenistan, 
and Azerbaijan and can play 
an important role in trade be-
tween these countries.
The country, on the other 
hand, borders Iraq, Turkey, 
Pakistan, and Afghanistan to 
the west and east.
In other words, it can be said 
that Iran communicates with 
15 countries through land 

and water borders, and at 
the same time it can act as a 
bridge between these coun-
tries (with each other and 
other parts of the world).
These countries have a large 
population and high income 
which can be effective as a 
factor in the development of 
transit and trade in the re-
gion.
The connection of Central 
Asian countries with the Per-
sian Gulf, as well as the es-
tablishment of trade relations 
between East Asia and Euro-

pean countries through Iran, 
is very cost-effective so that 
many of these countries seek 
to establish such relations 
through Iran.
This status has provided 
the country with many op-
portunities and by optimal 
use of these opportunities 
through the expansion of the 
transportation network and 
reliable and efficient com-
munication, Iran can achieve 
foreign currency earnings 
and economic growth, and 
make transit revenue a suit-
able alternative to oil export 
while improving its strategic 
position in the region.
Considering its geographical 
location, Iran can play a sig-
nificant role in the transit of 
goods in the region and ben-
efit a lot from its status in this 
due. To take full advantage 
of its location for transit, the 
country has many plans un-
derway and, on the agenda, 
to boost its transit capacity.
Some of these plans include 
developing Shahid Rajaee 
Port, Iran’s largest and most-
equipped container port in 
the south, and also Chabahar 
Port in the southeast of the 
country, connecting the ports 
to the railway network, de-
velopment of transit via rail-
way, and also some customs 
measures such as improving 
transit procedures in the cus-
toms offices.

Transit of goods via Iran rises 75% in 10 months on year

Iranian Tanker Dis-
charging Conden-
sate in Venezuela
An Iranian supertanker carry-
ing about 2 million barrels of 
condensate this week began 
discharging at Venezuelan state-
run oil company PDVSA’s main 
oil port, according to a company 
document and tanker tracking 
services. The Iranian-flagged 
very large crude carrier (VLCC) 
Starla, owned and managed by 
state-run National Iranian Tank-
er Company (NITC), arrived in 
Venezuelan waters on Friday, 
according to a PDVSA schedule 
of imports and exports seen by 
Reuters. The vessel was assist-
ed by tugboats on Monday on its 
approach to PDVSA’s Jose port.

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

FM Urges Australia 
to Counter Terror-
ists
Foreign Minister Hussein 
Amir-Abdollahian on Tuesday 
reiterated Iran’s leading role in 
the fight against terrorism, urg-
ing Australia to “responsibly” 
counter all the terrorist groups 
active in the country.
In a phone call with Australian 
Foreign Minister Marise Payne, 
Amir-Abdollahian outlined effec-
tive measures taken by the late 
Iranian commander Lieutenant 
General Qassem Soleimani to 
bolster regional peace and secu-
rity and said Australia should act 
responsibly to counter terrorist 
groups in that country.

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

IOC: Beijing 2022 
to Usher in New Era 
for Winter Sports 
Globally
As China has fulfilled its com-
mitment of engaging 300 mil-
lion people in winter sports 
prior to the Beijing 2022 Winter 
Olympics, International Olym-
pic Committee (IOC) president 
Thomas Bach said the country’s 
efforts would “open a new era 
for winter sports globally.”
Bach made the remarks during 
an exclusive interview with Xin-
hua ahead of the official opening 
of Beijing 2022, adding that he 
is “very happy to read the official 
statistics.”

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

Picture Tree Intl. 
buys rights to Irani-
an drama “Without 
Her”
Picture Tree International (PTI), 
a Berlin-based world sales com-
pany, has acquired rights for Ira-
nian director Arian Vazirdaftari’s 
drama “Without Her”.
The company is scheduled to 
offer the film during the upcom-
ing European Film Market at its 
Marriot Hotel in Berlin, Variety 
announced on Monday.

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

Loading, unloading 
of goods in ports up 
20% in 10 months 
on year
Loading and unloading of goods 
in the ports of Iran rose 20 per-
cent during the first ten months 
of the current Iranian calendar 
year (March 21, 2021-January 
20, 2022), as compared to the 
same period in the previous 
year.
As announced in a report by 
Ports and Maritime Organization 
(PMO), loading and unloading 
of goods in the country’s ports 
reached 127.631 million tons in 
the mentioned period, while the 
figure stood at 106.453 million 
tons in the past year’s same time 
span.

Industry minister 
expresses determi-
nation for eliminat-
ing shortcomings
Iranian Industry, Mining, and 
Trade Minister Reza Fatemi-
Amin, in a letter to Leader of 
the Islamic Revolution Seyed 
Ali Khamenei, has expressed 
his ministry’s determination for 
eliminating the recent years’ 
shortcomings, the Industry 
Ministry’s news portal Shata re-
ported.
“Your wise and strategic state-
ments made us at the Ministry of 
Industry, Mining and Trade more 
determined to work harder for 
reforming our governance and 
management structures in order 
to eliminate the shortcomings of 
recent years.”
The official further stressed the 
need for accelerating the move-
ment toward achieving the goals 
set in the Vision 1404 (begins in 
March 2025) document and the 
realization of the ideals of the Is-
lamic Revolution.

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

CBI’s net foreign as-
sets rise by 21.4% 
to $24.57b
Net foreign assets at the Central 
Bank of Iran (CBI) rose by more 
than a fifth year-on-year in No-
vember last year to reach over 
$24.57 billion, according to the 
latest figures published by the 
lender.
A report by IRNA cited CBI fig-
ures showing that the lender had 
6,872 trillion rials worth of for-
eign assets at the end of the cal-
endar month to November 21, 
up 21.4% from November 2020.
CBI’s net foreign assets rose 
by 6.5% against the end of the 
last calendar year to late March 
2021, said the report.

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

Russia-Iran eco-
nomic ties on track 
of progress
Iran’s President Seyyed Ebrahim 
Raeisi’s visit to Russia and the 
emphasis made by the Iranian 
chief executive and his Russian 
counterpart Vladimir Putin to 
remove obstacles in the path 
of bilateral trade exchanges en-
hanced outlook for increasing 
economic ties between the two 
countries.
Russian and Iranian authorities 
are of the opinion that despite 
the fact that there are abundant 
capacities to upgrade economic 
ties, there are still many pro-
gramming and infrastructure 
problems, which should be re-
solved.

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

Historical land-
scape of Hegma-
taneh to Hamedan 
up for global regis-
tration
The Urban Historic Landscape 
of Hegmataneh to Hamedan is 
expected to be registered on the 
UNESCO World Heritage List by 
mid-March, said the governor 
general of the western province 
of Hamedan.
Speaking during his visit to 
the 15th International Tourism 
Exhibition held in Tehran from 
Jan. 29 to Feb.1, Alireza Qas-
semi-Farzad added that Hegma-
taneh will be registered thanks 
to the support of high-ranking 
officials of the country.
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Iranian Agriculture Ministry plans 
to inaugurate 1,969 water and soil 
preservation projects across the 
country during the Ten-Day Dawn 
(February 1-11), which marks the 
43rd anniversary of the Islamic 
Revolution, IRNA reported.
According to Deputy Agricul-
ture Minister Alimorad Akbari, 
the mentioned projects include 
the implementation of modern 
irrigation systems in 21,000 hec-
tares of farmlands, conducting 
2,200 hectares of irrigation and 
drainage sub-networks, reviv-
ing and improving over 2,000 
hectares of paddy fields, as well 
as implementing drainage sys-
tems on 4,500 hectares of land 
and excavating 182 kilometers 
of canals.
Akbari noted that implementing 
the mentioned projects is going 
to save 60 million cubic meters 
of water in the country every year.
He mentioned President Raisi’s 
recent visits to 12 provinces and 
said during the mentioned visits 
over 35.34 trillion rials (about 
$125.76 million) has been allocat-
ed for the water and soil preserva-
tion projects in these provinces.

According to the official, part of 
the mentioned funding will be 
provided to the provinces in the 
current Iranian calendar year 
(ends on March 20) and the other 
part will be supplied in the next 
fiscal year.
The mentioned allocations will be 
used in various fields including 
the development of new irrigation 
systems, water supply projects, 
public irrigation canals, improve-
ment and reviving of lands and 
repairing and reconstruction of 
existing irrigation canals.
Akbari also noted that 10 trillion 
rials (about $35.5 million) has 
been allocated for managing and 
preventing drought, of which so 
far 4 trillion rials (about $14.23 
million) has been provided.
He further mentioned his minis-
try’s priority projects in the field 
of water and soil preservation, 
and said: “We are planning to 
implement two major projects 
in the northern provinces (Gilan, 
Mazandaran and Golestan) as well 
as Ilam and Khuzestan provinces, 
which will significantly increase 
agricultural production in these 
areas.”

Over 1,960 water, soil preservation pro-
jects to be inaugurated in Ten-Day Dawn

The latest data released by Cen-
tral Bank of Iran (CBI) show that 
the country’s foreign debt stood 
at $9.067 billion at the end of the 
eighth Iranian calendar month of 
Aban (November 21, 2021), down 
0.8 percent from $9.142 billion 
at the end of the previous year 
(March 20, 2021).
From the total foreign debt, 
$6.619 billion was mid-term and 
long-term debts while $2.447 
billion was short-term debts, the 
data indicated, IRIB reported.
Iran’s external debt stood at 
$9.031 billion at the end of the 
sixth Iranian calendar month of 
Shahrivar (September 22, 2021), 
down 1.2 percent from $9.142 
billion at the end of the previous 
year.
Some $6.574 billion of the total 
foreign debt in the mentioned pe-
riod was mid-term and long-term 
debts while $2.457 billion was 
short-term debts.
External debt is the portion of a 
country’s debt that is borrowed 
from foreign lenders including 
commercial banks, governments, 
or international financial insti-
tutions. These loans, including 

interest, must usually be paid in 
the currency in which the loan was 
made.
Foreign debt as a percentage of 
Gross Domestic Product (GDP) is 
the ratio between the debt a coun-
try owes to non-resident creditors 
and its nominal GDP.
Back in January 2021, Deputy 
Minister of Finance and Econom-
ic Affairs Mohammad-Ali Dehqan 
Dehnavi had said the country’s 
foreign debts were very insignifi-
cant.
“Currently, the volume of Iran’s 
foreign debt is extremely small 
due to the existing restrictions,” 
said.
The official noted that using for-
eign debts could be a positive op-
portunity, meaning that the gov-
ernment can borrow from abroad 
and invest inside the country.
According to Dehnavi, most of the 
government’s debts are internal.
Having external debts is important 
globally, but it is not currently im-
portant for Iran since the country 
has almost no foreign debts.
Iran’s external debt has been fall-
ing in recent years following a 
downward trend.

Foreign debt falls 0.8%: CBI

Considering its 
geographical lo-
cation, Iran can 
play a significant 
role in the transit 
of goods in the 
region and ben-
efit a lot from its 
status in this due. 
To take full advan-
tage of its location 
for transit, the 
country has many 
plans underway 
and, on the agen-
da, to boost its 
transit capacity



Iranian Energy Ministry has managed 
to connect 210 villages with 3,000 
households to the national electricity 
network since the beginning of the 
current Iranian calendar year (March 
21, 2021), IRNA reported.
As reported, over 1.5 trillion rials 
(about $5.3 million) has been in-
vested for the implementation of the 
mentioned electricity supply pro-
jects.
The said electricity supply projects 
have been implemented by con-
structing 406 kilometers (km) of 
medium pressure power transmis-
sion lines and 108 km of weak power 
lines.
Also, 250 transformers with a total 
capacity of 11,000 kWh have been 

installed to supply electricity to the 
mentioned rural areas.
Supplying electricity to rural areas 
and increasing the country’s pow-
er generation capacity were among 
the top priorities of the new Energy 
Minister Ali-Akbar Mehrabian when 
he announced his ministry’s major 
programs during his tenure, back in 
August 2021.
According to Mehrabian plans, the 
Energy Ministry is going to add 
30,000 megawatts (MW) to the 
country’s power generation capacity 
within the next four years.
Some 10,000 MW of this capaci-
ty will be provided by new thermal 
power plants and conversion of sim-
ple cycle units into combined-cycle 

ones, another 10,000 MW will be 
supplied by new power plants con-
structed by major industries, and fi-
nally, 10,000 MW will be supplied by 
new renewable power plants.
In November 2021, Mehrabian had 
announced that his ministry was 
planning to construct and put into 
operation 21 new power plant units 
by the next summer’s peak con-
sumption period (Iranian calendar’s 
summer begins on June 22).
The minister reiterated that his min-
istry was following a comprehensive 
program for adding 30,000 MW to 
the country’s power generation ca-
pacity by the end of the current gov-
ernment incumbency.
“Currently, for the next year’s sum-
mer peak [consumption period], we 
are taking the necessary measures to 
bring 21 new [power plant] units on 
stream; Of course, the exact sched-
ule for the operation of these units is 
prepared and will be provided in the 
form of weekly reports,” he said.
He further noted that the construc-
tion of 10,000 MW capacity of power 
plants has also been started by var-
ious industrial sectors, saying: “four 
major industries have started their 
work in the field of power plant con-
struction. Based on the contract con-
cluded with these industries, the said 
industries will not be provided with 
electricity from the national grid if 
they cannot deliver the power plants 
based on the specified schedule.”

When It’s OK to Be a Little Selfish 

The U.S. has 
yet to issue visa to Alireza Dabir

The U.S. government has not yet issued 
visa to Iran Wrestling Federation presi-
dent Alireza Dabir.
The visas of another wrestler and a 
member of coaching staff have not been 
issued as well.
The Iranian wrestling team are supposed 
to take part in an exhibition meet in Ar-
lington, Texas on Feb. 12.

Iran and the U.S. wrestling team are 
scheduled to compete together in 10 
weight categories at Globe Life Field.
Dabir has already said they will take part 
in the dual meet if the U.S. government 
issues visa for all members of Iran’s 
wrestling team.
It has raised questions about holding the 
exhibition match.
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210 villages connected to 
national power grid since last March

TEDPIX up 
6,000 points 
on Tuesday

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Ex-
change (TSE), gained 6,681 points to 1.301 
million on Tuesday.
As reported, over 7.559 billion securities worth 
42.542 trillion rials (about $151.39 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index rose 7,050 points, 
and the second market’s index climbed 6,788 
points.
TEDPIX lost 50,000 points (four percent) to 

1.229 million in the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
During the past week, the indices of Mobarakeh 
Steel Company, Bandar Abbas Oil Refining Com-
pany, Isfahan Oil Refinery, Iran Khodro Compa-
ny, Saipa Company, and National Iranian Copper 
Company were the most widely followed ones.
Government Economic Coordination Head-
quarters in its latest meeting has approved five 
new resolutions for supporting the country’s 

stock market, and the directives in this regard 
have been sent to relative ministries, First Vice 
President Mohammad Mokhber announced on 
January 26.
The mentioned resolutions include the reduction 
of petrochemical feed prices, the reduction of in-
terbank interest rates, the restriction of the sale 
of securities, preventing the increase of govern-
ment mining salaries, and the increase of the 
exchange rate of banks.
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Iranian Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin said 
his ministry has established six 
new trade centers in other coun-
tries to facilitate the trade in the 
designated markets, the ministry’s 
news portal reported on Tuesday.
“We have set up six new business 
centers, as well as two export ter-
minals, which will resolve many 
challenges, and we had six com-
mercial attaches in destination 
markets, to which four have been 
added,” Fatemi-Amin told the na-
tional TV.
Mentioning his ministry’s pro-
grams for promoting exports and 
foreign trade, Fatemi-Amin said 
the exports of engineering and 
technical services have reached 
$1.8 billion from the previous 
year’s $700 million.
According to the official, the re-

turn of export revenues into the 
country has increased by eight 
percent and 650 cases of barter 
trade have also been conducted 
with other countries.
He finally underlined the positive 
impact of the Industry Ministry’s 
supportive measures on the coun-
try’s non-oil trade, saying that the 
value of the country’s non-oil ex-
ports has currently exceeded $40 
billion and the figure is expected 
to reach $45 billion by the end of 
the current Iranian calendar year 
(March 20).
The government’s economic co-
ordination headquarters recently 
approved some resolutions for 
the elimination of some serious 
export barriers which have been 
effective in the country’s positive 
trend of exports, Fatemi-Amin 
said.

When making joint decisions with someone 
else—choosing a movie to watch with your 
spouse or a restaurant to visit with a friend—
you may face a personal decision first. Should 
you push for the option that you want, or put 
your preference aside to please your compan-
ion? Should you be selfish, or selfless?
When two people both behave selfishly or both 
behave selflessly, the ultimate choice tends to 
be farther from what they originally wanted 
than when one is more selfish and one is more 
altruistic, according to a recent paper published 
in the Journal of Consumer Psychology.
A team of researchers asked study participants 
to watch a collection of videos, such as clips 
of Saturday Night Live, and rate how much 
they enjoyed each one. The participants also 
completed surveys to measure how selfish or 
altruistic they typically were. Two weeks later, 
the participants returned to the lab. They were 
divided into pairs and instructed to pick one 
video to watch together.
Compared to pairs with two relatively selfish or 
two relatively selfless individuals—judged by 
high or low scores on the selfishness survey—
pairs in which one was more selfless and less 
selfish tended to choose videos that were clos-
er to what each person genuinely preferred. 
A similar finding appeared when participants 
were primed to act more or less selfishly by 
reading a made-up news story.
“When we got selfish people together or altru-
istic people together, they kind of blew it,” says 
Michael Lowe, the lead author of the study and 
an assistant professor of marketing at Georgia 
Tech. “They ended up picking something that 

neither of them really wanted to watch.”
Why might this occur? People with similar 
temperaments often begin to negotiate, Lowe 
says.
In the case of two selfish individuals, each per-
son states their true preference. But they don’t 
accept each other’s offer. Since neither wants 
to capitulate, they’ll select an item neither want 
but both can tolerate.
Two selfless people offer suggestions that they 
mistakenly believe the other might prefer. The 

problem with that strategy, Lowe says, is that 
people tend to overestimate how different oth-
ers’ preferences are from their own, and so 
they suggest an option more distant from their 
desired outcome than is necessary.
Lowe speculates that couples may benefit from 
taking turns being the more “selfish” one when 
making decisions. Each partner can feel confi-
dent taking control or ceding control because 
they know they’ll do the opposite next time.
This strategy has proved successful in Lowe’s 

own relationship, he says. He and his wife used 
to struggle to decide where to go for dinner, 
each wanting the other to choose. “We found 
out that we actually wanted to go to the same 
place, but we both were trying to be nice about 
it,” Lowe says. “Now, we’ll make each other be 
honest about what we want. I’ll say, ‘You pick 
tonight. What do you want to do?’ It’s going 
really well.”
Of course, choosing a cute dinner spot isn’t 
especially consequential. The research only ex-
plored low-stakes situations, notes Kelly Haws, 
a marketing professor at Vanderbilt University, 
who has collaborated with Lowe in the past but 
was not involved with the present study. The 
same framework might not apply to more sub-
stantial decisions—such as buying a house or 
naming a baby—to which people would devote 
more time and energy in order to secure their 
desired outcome.
But for everyday decisions, one may want to 
be wary of simply appeasing a partner. “It’s 
surprising that when both people try to be nice 
to each other, it actually backfires,” Haws says.
Learning to act a little selfishly may be difficult 
for some, Lowe notes. But it’s worth pushing 
past the discomfort, he says, especially in a re-
lationship in which decisions must frequently 
be made, or in a big group at a standstill.
“Sometimes groups need someone who will 
say what they want and take the lead,” Lowe 
says. “I wouldn’t suggest always doing that. 
But if you can tell that someone is reluctant to 
make a decision, go ahead and say, ‘Let’s go 
here, it’ll be great.’ Having someone take the 
lead is often really appreciated.”

Iran establishes 
6 new trade centers abroad

Shiraz-Najaf flights 
resume after two 
years halt
 Early on Tuesday, flights be-
tween Iran’s Shiraz and Iraq’s 
Najaf restarted following a two-
year suspension due to COVID 
restrictions. Last month, flights 
between Kerman and the Iraqi 
holy city were resumed follow-
ing two years of hiatus.  
Over the past couple of weeks, 
groups of Iraqi tour operators 
and travel insiders visited sev-
eral Iranian provinces on farm 
tours.

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

Japan Invites Iran 
National Football 
Team for Friendly 
Match
The Iranian national football 
team has been invited to Japan 
to hold a friendly match after it 
commandingly qualified for the 
2022 world cup.
The national Iranian men’s foot-
ball team has qualified for the 
2022 FIFA World Cup after de-
feating Iraq on Thursday.
After reserving the ticket for the 
2022 world cup in Qatar, it has 
been reported that the Iranian 
side has received several invi-
tations to hold friendly matches 
from other teams, including the 
invitation of the Japanese na-
tional soccer team for FIFA Day 
in June 2022.

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

Important Issues 
Remain to Be 
Solved in Vienna
Iran said Monday that differ-
ences remain over the issues of 
removing sanctions and obtain-
ing guarantees in Vienna talks 
aimed at reviving the 2015 nu-
clear deal.
“Important and significant is-
sues remain regarding the re-
moval of sanctions that have not 
made an agreement possible so 
far,” Foreign Ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh said at 
a news conference.
He reiterated calls for guarantees 
that the U.S. will not again with-
draw from the 2015 deal, which 
was derailed in 2018 when the 
administration of then-president 
Donald Trump unilaterally pulled 
out of the pact.
Khatibzadeh’s remarks came as 
the eighth round of negations to 
restore the agreement — known 
as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) — has 
been on pause since Friday, with 
the negotiators returning to their 
capitals for consultations.

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

Goalkeeper Beiran-
vand biopic opens 
Fajr Film Festival
 The 40th edition of the Fajr 
Film Festival opened on Mon-
day at Tehran’s Milad Tower 
with screening “Beyro”, a sports 
drama on the life story of Ira-
nian goalkeeper Alireza Beiran-
vand. Directed by Morteza Ali-
abbas-Mirzai, the film focuses 
on the odyssey teenager Bei-
ranvand embarks on from his 
birthplace Sarab-e Yas, a small 
village in the Lorestan region, to 
Tehran in 2011 when he made 
his debut in Naft Tehran.
In his recent interview pub-
lished by the Persian service of 
Honaronline, Aliabbas-Mirzai 
talked about his strong desire to 
make a sports movie in praise of 
hope and social responsibility.
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این را البتــه آمار رســمی هم تأیید 
می کند تنهــا در اصفهــان در نه ماه 
ســال جاری 100 نفر جان خود را بر 
اثر حــوادث کار از دســت داده اند در 
برآوردی کلی تر سهم اصفهان از کل 
آمار فوتی های ناشی از حوادث کار در 
کشور هم چشمگیر است معاون وزیر 
کار آبان ماه امســال گفته بود ساالنه 
1۳ هزار حادثه ناشــی از کار در ایران 
رخ می دهد که ۷00 تا ۸00 مورد آن 
به فوت منجر می شود سهم اصفهان 
چیزی در حدود یک هشتم از کل آمار 
تلفات کشور است این در حالی است 
که در ســال های قبل میزان تلفات 
کمتر بوده و امســال با رشدی 1۷.6 
درصدی مواجه است این آمار را دیروز 
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان اعالم 
کرده و گفت: در ۹ ماه سال جاری 100 
نفر که همگی مرد بودند در اســتان 
اصفهان در حــوادث کار جان خود را 
از دست دادند که این میزان در سال 
گذشته ۸۵ تن بوده اســت. منصور 
فیروزبخت با اشاره به اینکه بیشترین 
آمار قربانیان ناشــی از حوادث کار در 
۹ ماهه امســال با ۴1 فوتی مربوط به 
اصابت جسم سخت بود تصریح کرد: 
سقوط از بلندی با ۳۸ فوتی، سوختگی، 
برق گرفتگی و کمبود اکســیژن به 
ترتیب بیشترین دالیل فوت حوادث 
کار اســت. مدیرکل پزشکی قانونی 
اصفهان ادامــه داد: همچنین در این 
مدت ۲ هزار نفر شامل 1۵۷ زن و هزار 

و ۸۴۳ مرد در هنگام کار مصدوم شدند 
که نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش 
نشــان می دهد. تعداد واقعی البته از 
این میزان بسیار بیشتر است چرا که 
در ســال های اخیر افزایش هزینه ها 
کارگر و کارفرما را واداشته تا در جایی 
خارج از چارچوب هــای اداره کار هم 
قرار دادهایی را ببندنــد و در نتیجه 
بســیاری از کارگران نمی توانند هیچ 
گزارشی از مصدومیت خود به مراجع 
قانونی ارائه دهند چون اصوالً قرارداد 

رسمی ندارند.
این نکته قابل ذکر است که مصدومان 
و فوتی هــای ناش یــا زکار تقریباً در 
همه دنیا حتــی با باالترین ســطح 
ایمنی کار هم دیده می شود در ایران 
اما کارگاه های کوچــک که معموالً 
نظارت کمتــری بــر روی آنها انجام 
می شود تلفات بیشــتری دارد عمدتاً 
در رسته های ساختمانی و کارگارهای 
صنعتی کوچک مقیاس استانداردها و 
قوانین نادیده گرفته می شود اما آنچه 
در دو سال اخیر بیشتر قابل مشاهده 
است اینکه افزایش هزینه های تولید 
و دستمزد از ســویی و تورم چندین 
باره وسایل کار و ایمنی از سوی دیگر 
کارفرماها را ناچــار کرده تا در رعایت 
و خرید وسایل ایمنی چندان سخت 
گیر نباشند. گفته می شود ایمنی اولین 
بخشی است که در ســال های اخیر 
قربانی گرانی هزینه های تولید شده 
است در این میان ضعف نظارت ها از 

سوی مراجع مربوطه هم این چالش را 
بیشتر کرده است اصفهان در شرایطی 
با رشــد آمار مصدومیت و فوتی های 
حوادث کار روبرو است که در سال های 
اخیر همواره مســوالن و مدیران کل 
اداره کار و امور اجتماعی استان نسبت 
به کمبود بازرسان این اداره گالیه مند 
بوده اند از جمله مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان شهریور 
ماه امسال گفته بود برای بهبود روابط 
کار باید در حوزه بازرسی و پیشگیری 
و حوزه رسیدگی به دعاوی اقدام ویژه 
انجام شود، وی خاطرنشــان کرد: از 
مهرماه سال گذشته فرایند رسیدگی 
به دعاوی کارگــری و کارفرمایی به 
صورت الکترونیکی انجام می شــود 
که با این روند فرد تا روز رســیدگی 
به پرونــده خــود در اداره کار حاضر 
نمی شود. کالنی تاکید کرد: باید مبارزه 
با فساد را در فرآیندها حل کنیم؛ هیچ 
قدرتی نمی تواند واسطه را تا زمانی که 
امکان حضور در روند رسیدگی ها وجود 
دارد، کنار بگذارد، اما وقتی فرایندها 
الکترونیکی انجام شــود، واسطه نیز 
وجود نخواهد داشت. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 

ادامه داد: در حال حاضر سرانه بازرسی 
کار تناسبی با نیروهای کار در استان 
ندارد و در سرانه های این بخش ضعیف 
هســتیم. کالنی افزود: یکی از نقاط 
ضعف این است که در حوزه بازرسی 
کار همکاری با شــرکت ها به خوبی 
انجام نمی شــود؛ بایــد ظرفیت های 
بازرسی را به سمت نهادسازی پیش 
ببریم. این نقصــان و کمبود در حوزه 
نظارت ها البتــه روی دیگر آن در کم 
کاری و طفره رفتن کارفرمایان از زیر 
بار هزینه های ایمنــی هم نمود پیدا 
می کنــد. در حوزه تولیــد و مصرف 
تجهیزات ایمنــی به خصوص کفش 
کاله و لباس هم قیمت مساله مهم و 

قابل توجهی است. 
پس از دهه هــا تالش هــم اکنون 
بسیاری از تجهیزات ایمنی در داخل 
کشور تولید می شود هر چند قیمت 
آنها در مقایسه با اجناس چینی بی 
کیفیــت همچنان باالســت اما در 
ســال های اخیر تحریم ها از سویی 
و نبود بازارهای صادراتی از ســوی 
دیگر تولید کنندگان تجهیزات ایمنی 
داخلی را به شدت تحت فشار قرار داده 
به همین دلیل قیمت ها هم افزایش 

قابل مالحظه ای داشته است بیشتر 
شده است نکته دیگر اینکه در کنار 
بحث شانه خالی کردن کارفرمایان 
از مسولیت تأمین لوازم ایمنی رواج 
بیمه های مسولیت برای کارفرماها 
هم دلیل دیگر پر رنگ شدن حاشیه 
امن این افراد اســت بیمه هایی که 
در ازای حادثــه و مــرگ کارگر، به 
کارفرما پول می پردازند تا بتواند به 
راحتی دیه کارگران آســیب دیده یا 
متوفی را پرداخت کنــد؛ در واقع به 
گفتهٔ کارشناسان امر، این بیمه ها به 
نوعی کاالیی ســازی مرگ ناشی از 
حادثه را عینیت بخشیده اند؛ مرگی 
که برایش پول تبادل می شود و فقط 
تبدیل به یک اتفاق تحت شــمول 
بیمه درمی آید! در این شرایط متعهد 
ماندن به حفظ ایمنی کارگر هر روز 
ســخت تر و پر هزینه تر می شود هر 
چند هنوز تعداد زیادی از کارفرمایان 
در حوزه های صنعت و معدن متعهد 
به حفظ ایمنی کارگران خود هستند 
اما لزوم بررسی عمیق تر علل و عوامل 
رشد مرگ و میر ناشی از کار و حوادث 
آن ضرورتی اســت که نباید ساده از 

کنار آن گذشت.

مرضیه محب رسول:   شــعار اول ایمنی بعد کار را تقریباً همه 
شنیده ایم چه کارگر باشیم و چه کارفرما یا یک ناظر بی طرف بر 
اساس حکم عقل ایمن بودن در هر کاری اولویت محسوب می شود. 
هر چند امروز عده ای معتقدند این شعار دیگر منسوخ شده و اول و 
آخری برای ایمنی وجود ندارد اما پای حساب و کتاب و پول و هزینه 
و جریمه که به میان می آید ایمنی جایی ته صف ملزومات کار را به 
خود اختصاص می دهد و نتیجه آنکه مصدومان در حین کار هر 

سال رو به افزایش است. 
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مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان گفت: 
با وجود بارش برف در فرودگاه اصفهان، هیچ گونه خللی 
در انجام پروازها ایجاد نشده است. محمدحسین عمادی 
در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت فرودگاه اصفهان بعد 
از بارش برف، اظهار کرد: پس از بارش نخســتین برف 
زمستانی در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 
در شب گذشــته، در چند نوبت عملیات بازدید باند و 

سطوح پروازی و در قسمت های ورودی به ترمینال های 
پروازی و همچنین قسمت هایی از باند که در اثر بارش 
برف سفیدپوش شــده بودند، عملیات برف روبی، اوره 
پاشی و نمک پاشی انجام شد. وی به آماده باش زمستانی 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان اشاره کرد و 
ادامه داد: در این مدت باندهای پروازی فرودگاه اصفهان 
عملیاتی و آماده نشست و برخاست ایمن تمام پروازها 

بوده و هیچ گونه خللی در انجام پروازها ایجاد نشده است. 
مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان از 
مسافرین خواست، با توجه به بارش برف و باران و شرایط 
نامساعد جوی در برخی از مناطق کشور، حتماً پیش از 
عزیمت به فرودگاه با اطالعات پرواز فرودگاه به شماره 
1۹۹ و 0۳1۳۵۲۷۵۲00 تماس حاصل کرده و از آخرین 

وضعیت پرواز خود مطلع شوند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان:

بارش برف در پروازهای 
فرودگاه اصفهان خللی 

ایجاد نکرد

مدیرعامل سازمان قطار شهری 
اصفهان گفت: طبق اســتاندارد 
جهانــی اگر هزینــه احداث هر 
کیلومتــر متــرو را ۵0 میلیون 
دالر در نظــر بگیریم، در صورت 
پرداخت خســارت آلودگی هوا 
به شهر اصفهان، می توان خط دو 
مترو را طی دو الی سه سال آینده 

تکمیل کرد.
سید محسن واعظی فر در آئین 
 TBM ورود دستگاه حفار مکانیزه
مترو اصفهان به ایستگاه شهید 
خرازی، ضمن تبریــک ایام اهلل 
دهه مبارک فجر و گرامیداشت 
یاد شــهدا اظهار کــرد: خط دو 
متــروی اصفهان بــه طول ۲۴ 
کیلومتر از شــهرک امام حسین 
)ع( در شمال خیابان زینبیه آغاز 
و با ۲۳ ایســتگاه به سمت غرب 
اصفهان حرکت کرده و به میدان 
امام حســین )ع( خمینی شهر 

ختم می شود.
وی افزود: اجــرای 1۴ کیلومتر 
خط دو مترو با 16 ایســتگاه در 
دستور کار اســت که اکنون 1۳ 
ایستگاه آن در حال اجرا است و ۳ 
ایستگاه دیگر نیز در شرف انعقاد 

قرارداد با پیمانکاران است.
مدیرعامل سازمان قطارشهری 
اصفهان عنوان کرد: با اســتفاده 
از دســتگاه تی بی ام خط یک، 
حفاری خط دو مترو را از شمال 
آغاز کردیم و تاکنون ۴۸ کیلومتر 
حفاری شــده و به ایستگاه الله 

رسیده است.
واعظی فر خاطرنشان کرد: هفته 
گذشــته نیز حفاری تــی بی ام 
غربی آغاز شده و ظرف چند ماه 
آینده به ایستگاه شاهد می رسد.

وی ادامــه داد: از طــرف غرب 
نیز حفاری از ایســتگاه شــهید 
حجازی آغاز شده است و طبق 
برنامه ریزی در ایستگاه ابن سینا 
هر سه دســتگاه های تی بی ام 
بــه هم رســیده و خــروج پیدا 

می کنند.
مدیرعامل سازمان قطار شهری 
اصفهان با بیان اینکه در خصوص 
اهمیت مترو ســخن زیاد گفته 
شده اســت، خاطرنشــان کرد: 
در برنامــه بودجه، مــدت زمان 
اجرای خــط دو قطار شــهری 
هفت ساله دیده شــده، این در 
حالی است که طبق آخرین آمار 
حدود 1۷.۵ درصد پیشــرفت 
داشته اســت. واعظی فر اظهار 
کرد: در سال ۲0۲1 بانک جهانی 
میزان خســارت آلودگی هوا به 
شهر تهران را دو میلیارد و 600 
میلیون دالر اعالم کرده است که 
چنانچه بخواهیم این میزان را با 
جمعیت اصفهان محاسبه کنیم، 
تقریباً ۵00 میلیون دالر خسارت 
بابت آلودگی هوا باید به شــهر 

اصفهان پرداخت شود.
وی ادامه داد: طبق اســتاندارد 
جهانــی اگر هزینــه احداث هر 
کیلومتر مترو را ۵0 میلیون دالر 
در نظر بگیریم، بر اساس میزان 
خســارت آلودگی هوا، می توان 
خط دو متروی اصفهان را طی دو 

الی سه سال آینده تکمیل کرد.
مدیرعامل سازمان قطارشهری 
اصفهــان تاکید کرد: خســارت 
ناشی از آلودگی هوا، اهمیت مترو 
را بیش ازپیش مشخص می کند، 
چراکه آلودگی هــوا هزینه های 
پنهان زیادی را بر دوش دولت ها 
و مدیریــت شــهری در عرصه 
سالمتی و پزشکی، اجتماعی و... 

قرار می دهد.
واعظی فر متذکر شــد: سازمان 
قطار شــهری اصفهان این توان 
را دارد کــه در صــورت همت 
دولتمردان و مدیریت شــهری 
در تأمین منابع مالی الزم، خط 
دو متروی اصفهان را ظرف چهار 
الی پنج سال آینده تکمیل کند.

خبر اول
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مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان:

پیشرفت 17.5 
درصدی خط 2 مترو

معاون محیط زیســت ســازمان حفاظت از محیط زیست گفت: در 
نظر داریم بر اساس مدل منسرســیوم مراکز علمی- پژوهشی استان 
اصفهان، در پنج استان دیگر نیز تشکیل کنسرسیوم مراکز علمی را 

پیاده کنیم.
مسعود تجریشی، در نشســت روسای کنسرســیوم مراکز علمی-

پژوهشی استان اصفهان در حوزه محیط زیست که در دانشگاه اصفهان 
برگزار شــد، فعالیت کنسرسیوم علمی پژوهشــی استان اصفهان را 
الگویی برای رفع نیازها در کشــور دانست و اظهار کرد: حفظ محیط 
زیست یک مقوله مردمی اســت و تجربه انقالب نشان می دهد هرجا 
مردم را در صحنــه وارد کرده ایم و نیت خدایی داشــته ایم در کارها 

موفق بوده ایم.
وی با بیان اینکه به این جمع بندی رســیدیم که دولت ها امکان حل 
مســائل را به تنهایی ندارند و باید مردم در صحنه وارد شوند، گفت: 
این اقدام نیاز به برنامه عملیاتی دقیق دارد. در سازمان در چند محور 

فعالیت خود را آغاز کرده ایم.
تجریشی، فعال کردن کنسرسیوم دانشگاه های برتر، امضای قرارداد 
در رابطه با آلودگی هوا و فعال کردن مجموعه دانشگاهی را راهی برای 
برون رفت از مشکالت دانســت و گفت: باید مشکل صنایع آالینده را 

بشناسیم.
معاون محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: با کمک 
دانشگاه ها و پتانسیل شــرکت های دانش بنیان می توانیم معظالت 
زیست محیطی را رفع کنیم. باید مشــکل صنایع را با اقتصاد دانش 

بنیان در دانشگاه حل کنیم.
تجریشــی ادامه داد: ســومین اقدام سازمان، شبکه ســازی بود که 
چگونه از مســائل کالن به چالش های صنعتی استان برسیم. اکنون 
نتوانسته ایم از این ظرفیت ملی استفاده کنیم، انتظار داریم که سال 
آینده بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. اصفهان پایه و اساس مدل 
می شود و در چند استان دیگر نیز می توانیم از این مدل استفاده کنیم. 

باید کمک کرد این نهاد بتواند نقش آفرینی خوبی داشته باشد.
معاون محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: در نظر 
داریم براساس این مدل موفق بتوانیم در پنج استان دیگر نیز تشکیل 
کنسرسیوم مراکز علمی را پیاده کنیم. اگر این مدل بتواند در کشور 
موفق باشد، قطعاً از طریق اصفهان می تواند و اگر نه باید در یک مدل 

دیگر راه موفقیت را پیدا کنیم.
نوراهلل مرادی، معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
از محیط زیست نیز در این نشست، تشکیل کنسرسیوم از اصفهان را 
اقدامی پیشرو دانست و گفت: اصفهان همواره پیشتاز بوده و باید به 

گسترش این کنسرسیوم ها در سطح کشور ادامه دهیم.
وی افزود: اصفهان باید مرکز تولید اندیشه های محیط زیستی باشد. 
در این تفاهم نامه باید نقش اداره کل محیط زیست استان را برجسته تر 
کرد. بخش های دیگری نیز که باید به آن توجه شود، استفاده از امکان 
فرصت های مطالعاتی است. در علوم انســانی و هنر در حوزه محیط 

زیست کمتر ورود کرده ایم و باید به این سمت حرکت کنیم.
معاون محیط زیســت ســازمان حفاظت از محیط زیســت گفت: 
اندیشکده های محیط زیستی باید تشکیل شود، چرا که معتقدیم در 
حوزه محیط زیست در حوزه تفکر کمتر توجه کرده ایم. باید به فرهنگ 
جوامع محلی توجه ویژه کنیم. حوزه های آب تنش زا است و به صورت 
جدی باید به آن توجه شود. رویکرد مردم محوری در مدیریت جدید 

دانشگاه می تواند نقطه اتصال این ارتباط باشد.
وی افزود: باید به سمت احیای بوم شناســانه ایران برویم و این کار 
دانشگاه اســت و اگر بتوانیم تولید اندیشــه و فکر کنیم می توانیم به 
یک مرکز خالق تبدیل شویم. از کنسرســیوم انتظار می رود در این 

حوزه ها ورود کند.
مرادی با بیان اینکه محیط زیســت بین رشته ای است، تصریح کرد: 
دانشگاه را بازوی خود می دانیم و محیط زیست بدون دانشگاه یک بال 
شکسته دارد. ایرج حشمتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان نیز گفت: کنسرسیوم زمانی می تواند فعال شود که ضمانت 
اجرایی داشته باشــد. صنایع آالینده هیچ عالقه ای برای استفاده از 

فناری های نوین ندارند و باید بررسی الزم انجام شود.
مهران زینلیان، معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان نیز در این 
نشســت گفت: در حال حاضر، اصفهان در نقطه عطفــی قرار دارد و 
این روزها برای تاریخ اصفهان بســیار مهم است. در این روزها بحث 
آالینده های هوا، فرونشست تاالب و حقابه های زیست محیطی ناشی 
از توسعه های ناپایداری است که در چند سال گذشته رخ داده و نیاز 

به برنامه ای عالمانه و تحقق پذیر دارد.
زینلیان با بیان اینکه باید از منظرهای مختلف موضوع زیست محیطی 
پیگیری شود، تصریح کرد: در حال حاضر در استان پتانسیل های بالقوه 

خوبی داریم و این دغدغه مندی ما را نشان می دهد.
وی تأکید کرد: استانداری اصفهان به صورت تمام قد و با ظرفیت کامل 
در خدمت دانشگاه است تا دو بال دانشگاه و صنعت و جامعه فراتر از 
شعارها تحقق پیدا کند و مرهمی بر آالم مردم باشیم و فردایی بهتر را 
رقم بزنیم. منصورشیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان نیز گفت: در این دوماه اخیر کنسرسیوم به موضوعات کلیدی 
اســتان پرداخته و بهتر اســت در خصوص موضوعات مطرح شده با 
اعضای اتاق جلسه داشته باشید. همواره پیشنهادها مطرح و برای رفع 
مشکالت گام برمی داریم. وی تأکید کرد: می توانیم با این مخاطرات 
در کشور راهکارهای سازگاری را پیدا کنیم. از ۵۳ مخاطره در جهان، 
۴۳ مخاطره در اســتان وجود دارد که باید راه سازگاری با آن را پیدا 
کنیم. شیشه فروش افزود: در حال تدوین طرح کاهش خطر و پاسخ به 

مخاطرات هستیم و استان مکلف شده این طرح تهیه شود.

گزارش

 معاون محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست خبرداد:

تشکیل کنسرسیوم مراکز علمی 
در 5 استان کشور در آینده نزدیک

اقتصاد استان

بر اساس اعالم مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان تلفات ناشی از حوادث کار در اصفهان رشد 17.6 درصدی داشته است؛

 ایمنی کارگران قربانی چه چیز می شود

مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق اصفهان با بیان اینکه 
مجموع سامانه های خورشیدی در حال بهره برداری در اصفهان 
۲۴00 کیلوات است، گفت: در هشت ماهه امسال برای 1600 
کیلووات سامانه خورشــیدی نزدیک ۵ میلیارد تومان درآمد 

فروش انرژی به حساب مشترکین واریز شده است.
ســارا صالحی در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت 
نیروگاه های برق خورشــیدی در اصفهان، اظهار کرد: در حال 
حاضر حدود 1600 کیلووات در ۸0 نقطه اســتان سامانه برق 
خورشیدی کوچک وجود دارد که ظرفیت انشعاب آنها نصب 

شده است.
وی افزود: جدا از موارد پراکنده که در شرق اصفهان نصب شده، 

1۵ مورد نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵ کیلووات توسط بسیج 
سازندگی برای روستاییان نصب شده است.

وی همچنین گفت: ۲00 موافقت نامه برای نصب نیروگاه های 
خورشیدی برای کشاورزان در شرق اصفهان نصب شده و اکنون 
منتظر مراحل تفکیک و ... هستیم و در حال حاضر موافقنامه ها 

برای تنظیم نهایی این قراردادها صادر شده است.

وی ادامه داد: در هشــت ماهه امســال برای 1600 کیلووات 
سامانه خورشیدی نزدیک ۵ میلیارد تومان درآمد فروش انرژی 
به حساب مشترکین واریز شده و این درآمد متناسب با ظرفیت 

و سال بهره برداری بین مشترکین تخصیص یافته است. 
وی با بیان اینکه مجموع ســامانه های خورشــیدی در حال 
بهره برداری ۲۴00 کیلوات اســت، توضیح داد: از این میزان 
1600 کیلووات، قرارداد خرید تضمینی است و نزدیک ۴۵0 
کیلووات مربوط به تسهیالت سال ۹۲ تا به امروز بوده که در حال 
بهره برداری هستند و سایر این ظرفیت مربوط به حوزه ادارات 
و ســازمان ها اســت که تعهد تأمین ۲0 درصد انرژی از منابع 

تجدیدپذیر را داشته اند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد؛

بهره برداری ۲۴۰۰ کیلووات 
سامانه خورشیدی در اصفهان

رییس شعبه اصفهان بانک توسعه 
صادرات ایران گفت: از ابتدای سال 
تاکنون حدود ۵0 میلیون یورو ارز 
حاصل از صادرات شــرکت های 
تولیدی و صادراتی استان از طریق 
این بانک به کشور وارد شده است.

نیمــا بزرگمهر در گفــت و گو با 
ایرنا افزود: این مقدار بازگشت ارز 
صادراتی در استان اصفهان در 10 
ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته بیش از صد 

درصد رشد داشته است.
وی میزان بازگشــت ارز صادراتی 

شــرکت های تولیــدی اســتان 
اصفهان در ۹ ماه نخست امسال را 
۳1 میلیون یورو اعالم کرد و اظهار 
داشــت: کمک به صادرکنندگان 
به منظور برگشــت ارز حاصل از 
صادرات آنها یکی از خدمات ویژه 
بانک توسعه صادرات ایران است 
که این کار با توجه به تحریم های 

بانکی اهمیت ویژه ای دارد.
وی با اشاره به حمایت بانک توسعه 
صــادرات ایــران از تولیدگران، 
صادرکننــدگان و شــرکت های 
دانش بنیــان در جهــت اجرای 

سیاســت های اقتصاد مقاومتی و 
در سال جاری که به "تولید، مانع 
زدایی ها و پشتیبانی ها" نامگذاری 
شد، خاطرنشان کرد: این بانک در 
راستای توسعه صادرات غیر نفتی 
نسبت به تأمین مالی شرکت های 
فناور در بخــش صادرات و مکمل 

زنجیره صادرات اقدام می کند.
بزرگمهر بــا بیان اینکه امســال 
حمایــت از شــرکت های دانش 
بنیان بطور ویژه در دستور کار این 
بانک قرار گرفت، خاطرنشان کرد: 
اعتبار یکهزار و ۵00 میلیارد ریال 
برای آنها تخصیص یافته است و تا 
خرداد سال 1۴0۲ امکان استفاده 

از اعتبار مذکور وجود دارد. 
بزرگمهر با بیان اینکه بسیاری از 
شــرکت های دانش بنیان استان 
اصفهان از تسهیالت ارزان قیمت 
بهره مند شــدند، اضافه کرد: این 
موضوع در کاهش هزینه های تولید 

واحدهای فناور مؤثر است. 
وی با بیــان اینکه بانک توســعه 
صادرات ایران بر حمایت از تولید 

ملی و توسعه فعالیت های مرتبط 
با صادرات بــه منظــور افزایش 
ورود ارز به کشــور و ایجاد بستر 
امن بــرای انجام مــراودات بین 
المللــی فعاالن اقتصــادی تاکید 
دارد، گفت: در 10 ماه سال جاری 
حدود ۲0 میلیون یورو برای ورود 
مــواد اولیه و تجهیــزات تولید از 
طریق بانک توسعه صادرات ایران 
اصفهان به شــرکت های تولیدی 
صادراتی اســتان تخصیص یافته 
اســت.وی افزود: حدود پنج هزار 
میلیارد ریال تسهیالت صادراتی 
نیز بــا نرخ هــای مصــوب بانک 
مرکزی و صندوق توســعه ملی به 
بخش های مختلف در سطح استان 
اصفهان پرداخت شــده که عمده 
این تســهیالت در بخش تولید و 
صادرات محصوالت صنعتی بوده 

است. 
بزرگمهر بــه تخصیــص ۲ هزار 
میلیارد ریال اعطای تســهیالت 
به بخــش صــادرات محصوالت 
کشاورزی نیز اشاره و اضافه کرد: 
این تســهیالت بصورت تلفیقی از 
محل منابع صندوق توسعه ملی و 
این بانک به کشاورزان استان قابل 

پرداخت است.

وی بکارگیــری ابزارهای مختلف 
تأمیــن مالــی را یکــی دیگر از 
اولویت هــای این بانک دانســت 
و اظهار داشــت: در این بخش از 
ابتدای ســال تــا پایــان دی ماه 
بیش از چهار هــزار میلیارد ریال 
اعتبارات اســنادی داخلی ریالی 
به نفع شرکت های تولیدی استان 

عملیاتی شده است.
اســتان اصفهان با بیــش از پنج 
میلیون نفر جمعیــت، بیش از ۹ 
هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ 
با سرمایه ۲۲1 هزار میلیارد ریال 
و اشــتغال ۲6۳ هزار نفر، حدود 
۸۴0 معدن در حــال بهره برداری 
با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار 
میلیارد ریال و حــدود ۲00 هزار 
واحد صنفی، صنعتی ترین استان 

کشور به شمار می آید.
 اصفهان به عنوان استان پیشرو در 
راه اندازی مراکز رشد و پارک های 
علــم و فنــاوری که نخســتین 
زمینه های رســمی شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان را به وجود 
آورد حدود 10 درصد از واحدهای 
فناور و دانش بنیان کشــور را در 
خود دارد و دومین اســتان کشور 

در این زمینه است.

رییس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران خبرداد:

 بازگشت ۵۰ میلیون یوروارزحاصل
 ازصادرات شرکت های تولیدی اصفهان امسال به کشور



نخستین جلســه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور وزرای 
ارتباطات و اقتصاد و معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور به 
میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات برگزار شــد. نخستین 
جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور احسان خاندوزی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و نمایندگان تام االختیار سایر دستگاه های عضو، به 
ریاست عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد.

در ابتدای این جلسه وزیر ارتباطات گفت: این کارگروه با توجه به 
ظرفیت های حوزه فناوری اطالعات و تحوالتی که این فناوری در 
همه ارکان جامعه ایجاد کرده با ابتکار عمل هیأت دولت و دستور 

رئیس جمهور، تشکیل شده است.
وی بابیان اینکه با تشکیل این کارگروه می توان گام بسیار بلندی 

به سمت رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور برداشت گفت: 
بر اســاس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات هیئت 
وزیران و رئیس جمهوری در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه 
تفویض شــده و مصوبات آن عین مصوبات هیئت وزیران اســت. 
همچنین تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می شود به منزله 

تصمیم رئیس جمهوری است.
زارع پور افزود: امیدواریم با شرایطی که ایجاد شده به همت دوستان 
بتوانیم تصمیمات مهم و کلیدی اتخاذ کنیم تا جایگاه شایسته ای 
برای جمهوری اسالمی در بهره گیری از فناوری اطالعات، هم در 
حکمرانی و هم در توســعه اقتصاد دیجیتال و در یک کالم تحول 
دیجیتال را رقم بزنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: 
ارتباطات و فناوری ارتباطات حوزه ای راهبردی برای کشور است 

که با بهره گیری از آن نه تنها مشکالت کشور را می توانیم حل کنیم 
بلکه می توانیم در سطح جهانی هم در این حوزه حرفی برای گفتن 
داشته باشیم. باید از فرصتی که پیش آمده حداکثر استفاده را ببریم 
تا بتوانیم به سرعت موانع کسب وکارهای دیجیتال و بحث اقتصاد 
دیجیتال را برطرف کنیم و به اهداف تعیین شده یعنی رسیدن به 
سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا سال 

۱۴۰۴ دست پیدا کنیم.
در این جلسه آئین نامه داخلی کارگروه به منظور استفاده حداکثری 
از ظرفیت های بالقوه دستگاه های اجرایی و اختیارات تفویض شده 
اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ به کارگروه به منظور حمایت از زیست بوم اقتصاد 
دیجیتال کشور، که مصوبه کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد 

دیجیتال بود، به تصویب رسید.
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نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال برگزار شد:

گامی بسیار بلندی به 
سمت رشد و توسعه 

اقتصاد دیجیتال

با حضور عضو هیــأت مدیره و 
معــاون اعتبــاری، جمعی از 
معاونان، مدیــران و همکاران، 
بانک آینــده به عنــوان یکی از 
نخستین بانک های ارائه دهنده 
خدمت نوین »برات و ســفته 
ســامانه  از  الکترونیکــی«، 
عملیاتی ایــن خدمت رونمایی 
شد. بانک آینده همراه و هم گام 
بــا راه اندازی ســامانه ســفته 
و برات الکترونیکی در ســطح 
کشــور، با هدف فراهم آوردن 
ابزار الزم بــرای ارائه خدمات 
الکترونیکی ســریع و دقیق به 
عموم هم وطنان عزیز در عرصه 
بانکــی کشــور، ایــن خدمت 
نوین را ارائه می کنــد. اجرای 
تمامی فرآیندهــای مرتبط در 
بستر امضای دیجیتال، اصالت 
و اعتباربخشــی بــا امضــای 
دیجیتال، جلوگیــری از جعل 
و سوءاســتفاده های احتمالی 
و هم چنیــن، صرفه جویــی در 
مصرف کاغــذ از جمله مزایای 
این خدمت اســت.  »ســفته و 
برات الکترونیکی«، با راهبری 
نــه داری کل کشــور و  خزا
همکاری وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در بانک آینده، به عنوان 
یکــی از نخســتین بانک های 
ارائه دهنــده این خدمــت، با 
موفقیت آزمایــش و عملیاتی 
شــد که بــه زودی و پــس از 
عملیاتی شــدن آن ها توســط 
وزارت اقتصــاد و دارایــی، این 
خدمت در سامانه های بانکداری 
الکترونیکی بانک آینــده ارائه 
تا مشتریان و عموم هم وطنان 
عزیز به ســهولت بتوانند از آن 
اســتفاده کننــد. الزم به ذکر 
است پیش از این نیز بانک آینده 
در شهریورماه ســال جاری به 
عنوان یکی از بانک های پیشرو 
در ارائه خدمات مذکور، موفق 
به عملیاتــی نمودن فــاز اول 
خدمــات فوق در همــکاری با 
وزارت اقتصاد و دارایی شده بود.

 سامانه سفته الکترونیکی
برای نخستین بار در بانک آینده عملیاتی شد؛

 خدمات با کیفیت بانکی
 در دسترس شما

بانک
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اســتاندار اصفهان گفت: ایران اســالمی 
با گذشــت ۴۳ ســال از پیــروزی انقالب 
شــکوهمند اســالمی، همواره روند رو به 
گســترش و تعالی در عرصه هــای علمی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و 

دیگر بخش ها را طی می کند.
سیدرضا مرتضوی در آیین نمادین نواختن 
گلبانگ انقــالب در دبیرســتان دخترانه 
شــاهد حضرت مهدی )عج( در ملک شهر 
اصفهان با اشاره به موفقیت های کشور در 
آوردگاه های ملــی و بین المللی افزود: این 
پیشرفت ها در شاخه های مختلف از جمله 
پزشــکی، نانو تکنولوژی و همچنین تولید 

علم نمود چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز ایران اسالمی 
در دنیــا گفت: این مهــم مرهون تالش ها 
و مجاهدت هــای مــردم ســختکوش و 
شــریعتمدار ایــران اســالمی و رهبری 
دوراندیشانه و حکیمانه رهبر معظم انقالب 

 و اهتمــام مجدانــه همه دلســوزان نظام 
است.

اســتاندار اصفهــان در این آییــن با بیان 
گوشه هایی از سند راهبردی گام دوم انقالب 

و ضرورت خودبــاوری و مدیریت جهادی 
اشاره کرد و گفت: نظام سلطه، در طول این 
۴۳ سال که از عمر با برکت انقالب اسالمی 
می گذرد، با تمام قوا و بکارگیری ِعده و ُعده 

فراوان سعی کرده است به صور مختلف اعم 
از روش های ســخت افزاری و نرم افزاری، 
چه در عرصه نظامی گــری و چه در جنگ 
اقتصادی، ایــن نظام مقــدس را با اخالل 

مواجه کند.
وی یادآور شد: اما به کوری چشم دشمنان، 
نظام مقدس جمهــوری اســالمی ایران 
هرســاله پرصالبت تر از گذشــته در حال 
تعالی و توسعه است و هرگز اجازه نمی دهد 
که دشمنان قسم خورده این نظام مقدس 
ذره ای به اهداف شوم و منحوس خود دست 

یابند.
زنگ انقالب، در چهل و ســومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی با حضور مسووالن 
ارشــد اداری و اجرایی، قضایی، نظامی و 
انتظامی استان در دبیرستان دخترانه شاهد 
حضرت مهدی )عج( اصفهــان و هم زمان 
 در پنج هزار و ۴۲۰ مدرسه استان نواخته 

شد.

فرماندار اصفهان گفت: هم زمان با دهه فجر، ۱۴۳ پروژه عمرانی با اعتباری افزون بر ۱۰۳۳ میلیارد تومان در شهرستان اصفهان به بهره برداری می رسد.
محمدعلی احمدی با گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، با بیان اینکه دهه مبارک فجر، فرصت مغتنمی برای تجدید میثاق با شهدا و بنیانگذار کبیر انقالب است، اظهار کرد: این ایام، فرصت 

مناسبی برای تبیین دستاوردهای ارزشمند نظام و انقالب اسالمی برای مردم به ویژه جوانان و نوجوانان است.
وی با اشاره به افتتاح ۱۴۳ پروژه عمرانی در دهه فجر امسال، گفت: به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی و هم زمان با دهه مبارک فجر، ۱۴۳ پروژه عمرانی در شهرستان اصفهان مجموعاً با 

اعتباری افزون بر ۱۰۳۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، استانی، منابع داخلی دستگاه های اجرایی، شهرداری ها، دهیاری ها و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی، افتتاح و به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری اصفهان، احمدی افزود: بخش عمده این پروژه ها، شامل ۱۲۵ پروژه با اعتباری افزون بر ۱۰۰۹ میلیارد تومان در شهرهای شهرستان اصفهان آماده بهره برداری است.

فرماندار اصفهان، گفت: ۱۸ پروژه نیز با اعتباری افزون بر ۲۵ میلیارد تومان در روستاهای شهرستان آماده بهره برداری است.
وی افزود: تعداد ۱۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان توسط شهرداری ها و تعداد ۶ پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد ریال توســط دهیاری های شهرستان تکمیل و به بهره برداری می رسند. پروژه های شهرداری 

اصفهان شامل این آمار نیست و بیشترین پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر نیز مربوط به شرکت مخابرات، شرکت توزیع برق و نوسازی مدارس است.

استاندار اصفهان در آیین نمادین نواختن گلبانگ انقالب در دبیرستان دخترانه شاهد حضرت مهدی )عج(:

ایران روند رو به تعالی در عرصه های مختلف علمی را طی می کند
هدایای ویژهٔ ایرانسل برای دههٔ فجر اعالم شد:

اینترنت ۴۳ گیگابایتی و بستهٔ مکالمهٔ ایرانسلی

معاون سازمان امور عشایر کشور:

ارز ترجیحی برداشته شود فشار بر مراتع چندین برابر می شود

ایرانسل به مناســبت دههٔ فجر انقالب اســالمی، هدایای ویژه ای، 
شامل بســتهٔ اینترنت هدیٔه ۴۳ گیگابایتی و بســتهٔ مکالمهٔ هدیهٔ 

ایرانسلی را برای مشترکان خود در نظر گرفته است.
تمام مشترکان اینترنت همراه ایرانسل، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن، می توانند 
با مراجعه به بخش تکان شــگفت انگیز در اپلیکیشن ایرانسل من، 
شانس خود را برای دریافت بســتهٔ اینترنت هدیهٔ ۴۳ گیگابایتی، 

امتحان کنند. 
این بسته، روزانه به ۱۰۰ نفر از مشترکان ایرانسل تعلق می گیرد و 
هر مشترک، طی دههٔ فجر، یک بار امکان دریافت آن را دارد. مهلت 

استفاده از این بستهٔ هدیه، تا پایان همان روز است.
همچنین مشــترکان ایرانســل می توانند به ازای ۵ دقیقه مکالمه 
در هر تماس ایرانســلی، ۵۰ دقیقٔه ادامهٔ آن مکالمه را از ایرانســل 
هدیه بگیرند. این هدیه، به مناســبت دههٔ فجر، قابل فعال ســازی 
و استفاده است. بســتهٔ مکالمهٔ هدیهٔ ایرانسلی، با شماره گیری کد 
دستوری #۳*۱*۴۴۴۴* و یا مراجعه به بخش خرید بستهٔ مکالمهٔ 
پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، در دسترس مشترکان 

ایرانسل است.
ایرانسل به مناسبت دههٔ فجر انقالب اسالمی، هدایای ویژه ای، شامل 
بستهٔ اینترنت هدیهٔ ۴۳ گیگابایتی و بستهٔ مکالمهٔ هدیهٔ ایرانسلی را 

برای مشترکان خود در نظر گرفته است. 
تمام مشترکان اینترنت همراه ایرانسل، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن، می توانند 
با مراجعه به بخش تکان شــگفت انگیز در اپلیکیشن ایرانسل من، 
شانس خود را برای دریافت بســتهٔ اینترنت هدیهٔ ۴۳ گیگابایتی، 
امتحان کنند. این بســته، روزانه به ۱۰۰ نفر از مشترکان ایرانسل 
تعلق می گیرد و هر مشترک، طی دههٔ فجر، یک بار امکان دریافت 

آن را دارد.
 مهلت اســتفاده از این بســتهٔ هدیه، تــا پایان همان روز اســت.

همچنین مشــترکان ایرانســل می توانند به ازای ۵ دقیقه مکالمه 
در هر تماس ایرانســلی، ۵۰ دقیقهٔ ادامهٔ آن مکالمه را از ایرانســل 
هدیه بگیرند. این هدیه، به مناســبت دههٔ فجر، قابل فعال ســازی 
و استفاده است. بســتهٔ مکالمهٔ هدیهٔ ایرانسلی، با شماره گیری کد 
دستوری #۳*۱*۴۴۴۴* و یا مراجعه به بخش خرید بستهٔ مکالمهٔ 
پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، در دسترس مشترکان 

ایرانسل است.

معاون توسعه و امور زیر بنایی سازمان عشایر 
کشور گفت: ارز ترجیحی برداشته شود فشار بر 
مراتع چندین برابر خواهد بود. مهدی میزبان 
در کارگروه ملی مدیریت چــرا که به میزبانی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: تأثیر حذف 
ارز ترجیحی بر ضریب تبدیل و قیمت علوفه را 
بررســی کردیم و اثرات اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و امنیتی آن را سنجیدیم؛ به 
طور خالصه نتیجه بررســی ها حاکی است که 
اگر ارز ترجیحی برداشــته شود فشار بر مراتع 
چندین برابر می شــود اما امید است با شرایط 
امسال که بارندگی ها خوب خواهد بود و ییالق 
خوبی خواهیم داشــت بخش زیــادی از این 

مسائل حل شود.
او با اشــاره به اینکه عشــایر در ۵۹ درصد از 
مساحت جغرافیای کشور دارای قلمرو هستند، 
افزود: ۱۰۵ ایل و ۵۵۲ طایفه مستقل عشایری 
در کشــور وجــود دارد و بیــش از ۶۵ درصد 

جمعیت عشایر کوبنده در زاگرس هستند.
معاون توسعه و امور زیر بنایی سازمان عشایر 
با بیان اینکه منطقه زاگرس بزرگترین ایالت 
کشور و ۱۳ استان را در برمی گیرد، ابراز داشت: 
دستکم در یک دوره کوچ همه استان ها پذیرای 

عشایر هستند.
میزبان با اشــاره به اینکه هر چادر عشایر یک 
کارگاه تولیــدی و فرهنگی اســت، ادامه داد: 
فرهنگ و زندگی عشــایر که بــرای صیانت از 

مرزهای کشور هزینه دادند و اکنون در تولید 
گوشت قرمز کشــور نقش مهمی دارند با احیا 
و قرق مراتع به هم پیوند بخورد زیرا اســاس 
زندگی عشایر انســان دام و مرتع است و کوچ 
تکنیکی اســت که دام را به مرتع برســاند اما 
امروز زندگی عشایر صنایع دستی و شیالت و 
… اضافه شده است. او با بیان اینکه عشایر یک 
جامعه کوچک مقیاس اما با قدمتی بیشــتر از 
روستا است، خاطرنشان کرد: عشایر با طبیعت 
زندگی می کنند؛ خشکســالی دو ســال اخیر 
حدود ۹۰ درصد عشایر کشــور را شهرنشین 
یا با بحران مواجه کرد. معاون توســعه و امور 
زیر بنایی سازمان عشــایر کشور تصریح کرد: 
برای حفظ پایداری زندگی عشایری برنانه های 
هفتگانه تهیه کرده ایم و در دســت اجرا داریم 
که براساس محور قانون، موضوعات معیشتی 
و فرهنگی و تعلق خاطرها تدوین شــده است. 
میزبان با بیان اینکه بــرای مدیریت کوچ باید 
مجموعه مؤلفه های درگیر در آن را ســنجید، 
خاطرنشــان کرد: ۶۴ هزار کیلومتــر ایل راه 
عشــایر را با جی پی اس اندازه گیری شده و ۲ 
هزار کیلومتر نیز در دست است ۲ هزار کیلومتر 
ایل راه یا بارانداز شناســی کردیم که برخی از 
آنها قابل احیا هستند. او با تاکید بر لزوم آینده 
نگری برای زندگی عشایر، تصریح کرد: تدوین 
سند راهبری در ارتباط با عشایر و مرتع تدوین 

و پس از آن بر اجرا تاکید شود.

ایرانسل
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اقتصاد

این روزها طرح پیشنهاد تصویب معاهده 
جهانی مبارزه با جرائم سایبری که از سوی 
روســیه در ســازمان ملل مطرح شده با 

مخالفت آمریکا مواجه شده است.
موضــوع ایجاد معاهده جهانــی مبارزه با 
جرائم ســایبری، موضوعی است که برای 
نخســتین بار در ســال های ابتدایی قرن 
بیستم توســط برخی کشــورها از جمله 
روسیه در ســازمان ملل مطرح شد. این 
موضوع در طول ســال های گذشــته، در 
بسیاری از موارد با مخالفت ایاالت متحده 
آمریکا و برخی از متحدانش مواجه می شد 
و از همین روی، هرگز به ســرانجام مورد 

انتظار نرسید.
پس از فراز و فرودهای فراوان، ســرانجام 
در ماه اوت ۲۰۲۱، روســیه پیش نویس 
کنوانســیون مبارزه با جرائم ســایبری را 
تنظیم و به سازمان ملل متحد، ارائه کرده 
اســت. تدوین کنندگان پیــش نویس، 
عبارت »کنوانســیون ملل متحد در مورد 

مقابله با اســتفاده از فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات بــرای مقاصــد مجرمانه« را به 
عنوان نام معاهده یاد شــده برگزیده اند.

این در حالی اســت که خبرگزاری تاس 
روسیه، طی روزهای اخیر با انتشار خبری 
از تالش آمریکا جهت ممانعــت از ایجاد 
چنین کنوانســیونی در مقیاس جهانی، 
پرده برداشــت. بر اســاس مطلب منتشر 
شده، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
متحد، اخیراً در یــک بیانیه مطبوعاتی به 
موضوع کنوانسیون یاد شــده پرداخته و 
گفت: »تــا همین اواخر، ایــاالت متحده 
فعاالنه با تعریف رفتار مســئوالنه دولت 
در فضای سایبری مخالف بود و زمانی که 
علیرغم این مخالفت، جامعه بین المللی از 

پیشنهادهای روسیه در این زمینه حمایت 
کرد، واشنگتن تصمیم گرفت در این زمینه 

اعتبار به دست آورد.«
نماینده هیئت روســیه در ســازمان ملل 
افزود: »به بیان دیگر، اظهــارات نماینده 
ایاالت متحده مبنی بر کمک این کشور به 
ترویج چارچوب رفتار مسئوالنه در فضای 
سایبری، به ابتکار آمریکا در سال ۲۰۲۱، 
دور از واقعیت است. ابتکار توسعه و مذاکره 
چنین چارچوبی متعلق به ایاالت متحده 
نیســت، بلکه متعلق به روسیه است، که 
اولین کشور عضو سازمان ملل بود که این 
موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل 
معرفی کرد و بیش از ۲۰ سال است که این 

مفهوم را ترویج می کند.«

اظهارات نماینده دائم روسیه در سازمان 
ملل متحد، نشــان می دهد که بر خالف 
ادعاهــای مطرح شــده از ســوی طرف 
آمریکایی، این کشور نه تنها نقش چندانی 
در پیشــبرد ایــن معاهده نداشــته بلکه 
برعکس، یکی از مخالفین تصویب آن نیز 

بوده است.
نماینده روســیه در ادامه سخنان خود و 
در واکنش به نحوه عملکــرد نمایندگان 
آمریکا، گفــت: »به طور خــاص، ایاالت 
متحده با ایجاد کارگروهــی باز آزاد برای 
امنیت اطالعات بین المللی مخالفت کرد 
و به قطعنامه روســیه که آن را پیشنهاد 
کرده بود، رأی منفــی داد. اما هنگامی که 
مشخص شد اکثریت جامعه بین المللی از 
ابتکار روسیه حمایت می کنند، همکاران 
آمریکایی ما در سازمان ملل متحد شروع به 
تغییر نظر خود کردند. اکنون آنها به کسب 
اعتبار از دســتاوردهای دیگران متوسل 

شده اند.«

یک مقام روسی خبر داد؛

 کارشکنی آمریکا دربرابرتشکیل معاهده جهانی
 مبارزه با جرائم سایبری

فرماندار اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از 
 ۱۴۳ پروژه عمرانی
 در اصفهان
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

کمیتــه مدیریت کیفیــت هوای 
کنسرسیوم مراکز علمی- پژوهشی 
اســتان اصفهان در حــوزه محیط 
زیســت به مازوت سوزی نیروگاه ها 
در قالب نامه ای به استاندار اصفهان 
واکنش نشــان داد. با پیگیری های 
مستمر چند ساله و با دستور مقامات 
قضایی استان در سال ۱۳۹۳ مسیر 
مصرف مــازوت در نیروگاه اصفهان 
مسدود شد. در نیمه دوم سال جاری 
موضوع مصرف مجدد مــازوت در 
نیروگاه های حرارتی مطرح و باوجود 
پیگیری های مستمر، بعد از گذشت 
بیش از هفت ســال از زمان پلمپ، 
مشعل های مازوت سوز بدون فیلتر 
تصفیه هوا باز شــدند. در این راستا 
کارشناسان محیط زیست بارها در 
خصــوص اثرات ســوء این تصمیم 
هشــدار دادند، و می گویند مازوتی 
که در ایران تولید می شود، حدود ۳.۵ 
درصد گوگرد دارد، بنابراین سوخت 
مازوت فوق العاده آالینده اســت و 
هرگونه استفاده از مازوت عمالً باعث 
بیماری های قلبی و تنفسی بسیاری 

در افراد می شود.
در بخشــی از این نامه که در اختیار 
ایسنا قرار گرفته است، مشکل کمبود 
آب، احیای زاینده رود و عواقب ناشی 
از آن و آلودگی هوا دو معضل بزرگ 
استان اعالم شده و با اشاره به استفاده 
از مــازوت در نیروگاه هــای بــرق 
اصفهان و شهید منتظری، فعالیت 
نیروگاه حرارتی شــهید منتظری 
با ظرفیت تولیــد ۱۶۰۰ مگاوات در 
شهرســتان شاهین شــهر و میمه، 
یکی از مهم ترین منابع آالینده این 
شهرستان و شــهرهای اطراف آن 
اعالم شده اســت. در ادامه این نامه 
اشاره به باز شدن مشعل های نیروگاه 
پس از هفت ســال، آمده است »اگر 
تنها نیمــی از ظرفیت نیــروگاه به 
مازوت اختصاص یابد، روزانه بیش از 
۲۷۰ تن دی اکسیدگوگرد )SO۲( و 
۴ تن ذرات معلق )PM( خطرناک زیر 
۲.۵ میکرون و ۲۲ تن اکسیدنیتروژن 
)NO۲( به آالینده های قبلی اصفهان 
افزوده خواهد شــد، کــه ده ها برابر 
بیشتر از تمام خودروهای کالنشهر 
اصفهان است«. این کمیته که شامل 
۱۰ متخصص علمــی در حوزه هوا 
است، اعالم کرده اند که پاالیشگاه ها 
و پتروشــیمی ها در ایــن منطقه 
آالیندگی زیــادی ایجاد می کنند و 
با اضافه شــدن مازوت نیروگاه، این 
منطقه فوق اشــباع از انواع مختلف 

آالینده ها خواهدشد.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره 
به اینکه از ظرفیت ۲۴۰۰ مگاوات دو 
نیروگاه اصفهان و شهید منتظری، 
تنها ۷۰۰ مگاوات آن به مصرف کل 
شهرستان اصفهان و مابقی بیشتر 
به مصرف صنایع آالینده می رسد، 
اعالم شده که صنایع فوالد، سیمان و 
آجر اطراف اصفهان نیز سه برابر کل 

اصفهان گاز مصرف می کنند.
کنسرسیوم مراکز علمی-پژوهشی 
اســتان اصفهان در نهایــت تأکید 
کــرد که شایســته نیســت مردم 
اصفهان که آالینده های این صنایع 
و خودروهــای بی کیفیت را تحمل 
می کردند، آالینده های مازوت برای 
تأمین برق را نیز تحمــل کنند. در 
این نامه از اســتاندار خواسته شد تا 
برای برون رفــت از وضعیت بحرانی 
فعلی نسبت به قطع مصرف مازوت 
در نیروگاه یادشــده اقدام کند. در 
این راستا، آمادگی کنسرسیوم برای 
همکاری علمی و اجرایی با استانداری 
اصفهان بــرای رفــع چالش های 
زیست محیطی شهر و استان اصفهان 
و هرگونه مشورت در این زمینه اعالم 

شده است.

»دیم«)Diem( که پروژه بلندپروازانه فیس بوک در حوزه رمزارز اســت، شکســت خورد و اکنون انجمن دیم فروش دارایی خود به بانک 
»سیلورگیت« را تأیید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این بانک قبالً با انجمن شریک شده بود و فرایند پایان دادن به فعالیت شرکت را آغاز 
می کند. بلومبرگ نیز هفته گذشته از مذاکرات برای فروش این پروژه خبر داده بود. یکی از سخنگویان انجمن دیم در آن زمان ادعا کرد گزارش 
مذکور اشتباه است. با فروش این پروژه تالش های دوساله مارک زاکربرگ برای عرضه یک استیبل کوین پایان می یابد. هرچند انجمن دیم یک 
سازمان مجزا از فیس بوک و شرکت مادر آن )متا( بود، اما بخش اعظم سرمایه آن از فیس بوک فراهم می شد. زاکربرگ در سال ۲۰۱۹ در جلسه 
استماع کنگره درباره پروژه رمزارز خود گفت: تصور می کنم این چیزی است که باید بسازیم اما درک می کنم که درحال حاضر پیام رسان ایده آل 
برای این حوزه نیستم. این انجمن قبالً »انجمن لیبرا« نام داشت و تصمیم داشت استیبل کوین مذکور را در ژانویه ۲۰۲۱ میالدی عرضه کند. اما 
با موانع متعددی از سوی قانونگذاران و رگوالتورهای سراسر جهان روبرو شد. در نتیجه پروژه بارها به تعویق افتاد و گستره آن نیز محدودتر شد.

یکی از نگرانی های اصلی مقامات ارشد آن بود که از دیم برای پولشویی و مقاصد غیرقانونی دیگر استفاده شود.
استوارت لوی مدیر ارشد اجرایی دیم در بیانیه ای رگوالتورهای آمریکایی را دلیل شکست خوردن این پروژه معرفی و از تالش های شرکت 

برای کاهش ریسک دفاع کرد.

رمزارز فیس بوک قبل از عرضه شکست خورد

علمی
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انتقاد از مازوت سوزی در اصفهان 
باال گرفت؛

این بار کنسرسیوم مراکز 
علمی-پژوهشی استان

دلیل اهمیت زبان بدن برای مدیران چیست؟

چند پیشنهاد کاربردی برای مدیران!
پریسا جمدی:  در جلسه سخنرانی ای حضور داشــتم که مدیران ۵00 
شرکت پولساز )رده بندی ۵00 شرکت برتر از نظر کسب درآمد کل( جزو 
مدعوین بودند. فردی که نایب رئیس یکی از همین شرکت ها بود، داشت 
راجع به مهارت رهبری تیم سخنرانی می کرد. خیلی آدم خوش سر و زبانی 
بود و جلســه را مثل موم در چنگش داشت. او با دلربایی خاصی حضار را 
روی صندلی شان میخکوب کرده بود و هر جایی هم که الزم می دید، حرف 
بامزه ای را هم چاشنی حرف هایش می کرد. بله! حضار از او خوششان آمده 

بود و بدجوری مجذوبش شده بودند.

در نهایت سخنرانی به پایان رسید و جناب سخنران بعد از آخرین کلماتی 
که ادا کرد، روی استیج دستانش را در هم فرو برد و روی سینه اش گذاشت 
و گفت: »من آمادهٔ پاسخگویی به سؤاالت شما هستم. لطفًا هر چیزی به 
ذهن تان می رسد بپرسید.« ناگهان انرژی داخل آن سالن کنفرانس دود 
شد و هوا رفت. تا چند لحظه پیش همه میِخ سخنران شده بودند، اما االن، 
صدا از دیوار در می آمد، اما از حضار نه. انگار نه انگار همین ها بودند که با 
دقت تمام داشتند گوش می کردند. معلوم نیست یکهو چه اتفاقی افتاد! 
انگار چنان ارتباطشان قطع شد که دیگر هیچ سؤالی به ذهنشان نمی رسد.

خود من هم در آن سالن بودم. به عنوان یکی از سخنرانان، پشت میزی 
که روی استیج قرار داشت نشســته بودم و از آن باال به کل سالن احاطه 
داشتم. و به محض اینکه ژست آن بنده خدا را دیدم، حدس زدم که حضار 

چه واکنشی نشان خواهند داد.
بعداً با خودش صحبت کردم )که اصاًل متوجه نشــده بود دستانش را در 
هم فرو برده( و بــا تعدادی از حضار هم در همیــن رابطه حرف زدم )که 
هیچکدامشان آن ژست را به خاطر نیاوردند، اما همه شان یادشان آمد که 

سر سؤال پرسیدن چه اتفاقی افتاد(.

زبان بدن یعنی مدیریت زمان، فضا، ظاهر، هیبت، ژست، لمس، حالت، ارتباط چشمی و ریتم کالمی.
به همین جهت، ارتباط غیرکالمی بخش کلیدی ای از اثربخشی شما به عنوان مدیر است. از بابت زبان بدن، مدیران اثربخش دو نوع سیگنال می فرستند 

که هر دو خیلی مهم اند، اما هر کدام شان تحت شرایط خاصی پراهمیت ترند.
برای مثال، آدم های قدرتمند طوری می نشــینند، می ایستند، راه می روند و ژست می گیرند که هر کس ببیندشــان اینها را معادل اعتماد به نفس، 
صالحیت و جایگاه داشتن، قلمداد کند. درست مثل رفتاری که خیلی از مدیران در هنگام حضور در جلسهٔ هیئت مدیره انجام می دهند، آن ها با کشیده 

ایستادن در مقابل افراد )یعنی استفاده از فضا( سیگنال قدرت و اقتدار را به مخاطب خود می فرستند.
شاید توجه کرده باشید که، برای مثال، مدیران بلندپایه )در مورد مردها( معموالً برگه هایشــان را روی میز کنفرانس پخش می کنند. ممکن است 

دستانشان را پشت صندلی سایر حاضرین در جلسه بگذارند و یا موقع نشستن پاهایشان را از هم باز کنند.
اما رهبرانی که می خواهند اثربخشی بیشتری داشته باشند، می بایست سیگنال های غیرکالمی گرم و صمیمانه ای هم داشته باشند. به خصوص وقتی 

که محیط کاری، محیطی مرکب از دپارتمان های مختلف باشد که در کنار یکدیگر کار می کنند، مثل دفاتر کار جمعی.
سیگنال های غیرکالمی ای نظیر باز بودن کف دست، تمایل به ســوی جلو در هنگام ایستادن، برقراری ارتباط چشمی با افراد در حین گفتگو، تأیید 
کردن افراد با سر به هنگام صحبت کردن، یا کج کردن سر به سمت افراد برای ترغیب کردن آنها به بیشتر حرف زدن، برای انتقال مفاهیمی از قبیل 

دخیل کردن همه در کار، محبوب قلب ها بودن و رفاقت مورد استفاده قرار می گیرند.
از آنجا که اکثر طرف های کاری من در سازمان هایی هستند که می خواهند از ساختار کنترل و فرماِن سلسه مراتبِی سنتی به سمت دفاتر کار جمعی 

و هوشمندانهٔ مدرن حرکت کنند، تعداد زیادی از مدیران ارشد را می بینم که تازه با این واژٔه زبان بدن آشنا شده اند.
این مدیران آنقدر با شیوه های عهد بوقِی به رخ کشیدن قدرت عادت کرده اند که برایشان سخت است بگذارند آن نوع دیگِر سیگنال ها )صمیمیت( 

خودش را نشان بدهد.
البته این را هم بگویم که زیرنویس دار کردن زبان بدن )به معنی همخوانی حرکت بدن با نیت و پیام( تنها یک روی سکهٔ رفتار غیرکالمی است. خیلی ها 
زرنگ تر از این هستند که فقط یاد بگیرند چطور می توان پیامی را به درستی منتقل کرد. در واقع اینها می خواهند بدانند که چطور می توان زبان بدن 
افراد دیگر را خواند )یا به قول خودمان دستشان را خواند.(پیتر دراکر، نویسنده شهیر، استاد دانشگاه و مشاور امور مدیریت، به وضوح دست روی این 
نکته می گذارد: مهم ترین قسمت ارتباط، شنیدن آن چیزی است که گفته نمی شــود.مدیر و رهبر اثرگذار کسی است که وقتی وارد جلسه ای شد و 
دید فالن حرکت ابتکاری هنوز به خوبی در بین بچه های تیمش جا نیفتاده )و خیلی ها هنوز گیج می زنند( خیلی سریع این قضیه را از چشمانشان 

بخواند و راه حل ارائه بدهد.
این امر در حین مصاحبه و استخدام نیرو نیز خیلی کاربرد دارد. مثاًل ســوپرمدیِر مجهز به قدرت رمزگشایی از زبان بدن، قادر است خیلی چیزهای 

ناگفته را در حرکات متقاضیان ببیند و کسی را استخدام کند که فردا برایش پیشمانی به همراه نیاورد.
حتی اگر گیر شرکای کاری بلوف زن بیفتید، باز این مهارِت ترجمهٔ زبان بدن، عصای دست تان خواهد بود. برخورداری از زبان بدن قوی، به مدیران 
کمک می کند تا بُرش بیشتری در سر کار داشته باشــند، بازدهی بیشتری از نیروی کارشان به دســت آورند، با مخاطب خود ارتباط بهتری برقرار 

کنند، ایده هایشان را با اقتدار و اثرگذاری بیشتری مطرح کنند و باجذبه تر باشند؛ این همان جعبه ابزاری است که هر مدیری آرزوی آن را می ِکشد.

زبان بدن به چه کار مدیران می آید؟

تعریف زبان بدن

جداً چه اتفاقی افتاد؟ این حرکت سادهٔ دست، که هیچ یک از حاضرین هم آن را به خاطر نیاورد، چطور می تواند چنین تأثیر عمیقی بگذارد؟ اصاًل چه ربطی به 
مدیریت و این مسائل دارد؟

روابط کاری، همه اش در نحوه برقرار کردن ارتباط خالصه می شود. این را که همه می دانستند. برای آماده شدن جهت حضور در جلسه ای مهم– مثل جلسه با 
کارمندان، رئیس یا مشتریان– تمرکز آدم روی این است که چه چیزهایی بگوید، روی کجاها مانور بدهد و با تمرین کردن مجموعهٔ این کارها، تالش کند تا حرف 

خودش را در گوشت و پوست مخاطب فرو کند و خود را معتبر و قانع کننده جلوه بدهد.
اما آیا می دانستید، همزمان که دارید صحبت می کنید، مخاطبتان هم به صورت نیمه خودآگاه دارد اعتبار و اعتماد به نفس، دوست داشتنی بودن و قابل اطمینان 

بودن تان را ارزیابی می کند؟ این را در نظر داشته باشید که چیزی که بر زبان می آورید، فقط بخشی از این ارزیابی را پُر می کند.
خبر دارید که میزان استفاده تان از فضا، ژست ها، طرز ایستادن، حاالت صورت و ارتباط چشم قادرند بر روی پیامی که می خواهید بفرستید تأثیر بگذارند، تقویتش 

کنند، تضعیفش کنند یا تحریفش کنند؟
آن آقایی که در کنفرانس نیویورک سخنرانی می کرد حواسش نبود که ژستش با کالمش دو تا چیز ضد و نقیض دارند می گویند.

همین دو سیگنال غیرهمگون است که خیلی از مدیرها در برخورد با اعضای تیم هایشان استفاده می کنند و آنها را به اشتباه می اندازند.
وقتی سیگنال های غیرکالمی با سیگنال های کالمی تان تضاد داشته باشند، در واقع دارید پیام های قر و قاطی به طرف مقابلتان می فرستید. درست مثل موقعی 
که دارید داوطلب بودِن خودتان را اعالم می کنید، اما در و دیوار را نگاه می کنید و ارتباط چشــمی با مخاطب را از دست می دهید، یا موقعی که راجع به آیندهٔ 
تضمینی فالن پروژه صحبت می کنید، اما وزن تان را انداخته باشید روی پاشنهٔ کفش و کج و ُکالج ایستاده باشید– یا مثل همین بنده خدا –موقعی که می گویید 

آغوش من برای سؤاالت شما باز است، دستانتان را ضربدری ببندید و با پوزیشنی دفاعی روبه روی مخاطبان بایستید.
اگر آدم ها مجبور باشند از بین چیزی که با کالم انتقال می دهید و چیزی که با قیافه تان نشان می دهید، یکی را انتخاب کنند احتماالً قید کالم را خواهند زد و 

به جایش چیزی را که می بینند، باور می کنند.
اما چرا آن بنده خدا این ژست اشتباه را گرفت؟ مگر نمی خواست از او سؤال بپرسند؟ اینجوری ایستادن برایش راحت تر بود؟ سردش شده بود؟
نمی دانم، من از او نپرسیدم، چون خیلی چیز مهمی نبود، هیچ وقت هم مهم نیست. اما در هر حالت، ارتباط غیرکالمی حرف های زیادی دارد!

در ارتباط غیرکالمی داستان از این قرار نیست که فرستنده چطور احســاس می کند چه چیزی مهم است؛ ماجرا این است که مشاهده کننده چطور درمی یابد 
که فرستنده چه احساسی دارد.

اگر در راهرو از کنار یکی از همکاران تان بگذرید و باهاش ارتباط چشمی برقرار نکنید، ممکن است پیش خودش فکر کند از گزارشی که نیم ساعت پیش بهتان 
ارائه داده شاکی هستید و به همین دلیل از دستش ناراحتید.

شاید هم از زور خستگی دوال دوال راه بروید، اما بچه های تیم تان فکر کنند که عالقه تان را به خوِد کار از دست داده اید. اگر با قیافه ای اخمو داخل جلسهٔ ایده پردازی 
بنشینید، احتماالً بقیه گمان می کنند که با ایده های مطرح شده حال نکردید – هر کســی هم که هر ایدٔه دیگری داشته باشد، قورتش می دهد و بلند می شود 

می رود.
در واقع اگر هرگونه ادا و اطواری در بیاورید که حاکی از خشــم، کج ُخلقی یا نادیده گرفتن دیگران باشد، افراد هم ایده هایشان را برای خودشان نگه می دارند و 

دنبال راهی می گردند تا خیلی سریع از سر و کله زدن با شما فرار کنند.
نکتهٔ جالبی هم دربارهٔ مغز وجود دارد، بدین ترتیب که مغز انسان به پیام های منفی بیشتر توجه می کند تا پیام های مثبت. یعنی اگر ُعُنق باشید و پاچه بگیرید، 

آدم ها به صورت ناخودآگاه نسبت به این رفتارتان واکنش نشان می دهند تا نسبت به رفتارهای خوبتان.
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