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عالوه بر مشکل خشکسالی و کمبود آب، استان اصفهان از مشکل عقب ماندگی از فناوری روز در زمینه کشاورزی 
متضرر شده است؛ همین موضوع منجر به کاهش بهره وری تولیدات کشاورزی، افزایش ریسک تولید محصوالت 
کشاورزی، ناتوانی در برابر تغییرات اقلیمی و عدم توانایی برای تولید محصوالت با کیفیت برای حضور موثرتر در بازارهای 
جهانی با وجود ظرفیت های فراوان استان در بخش صادرات شده است.در این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای 

رونق بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.
کز پیشرو در حوزه کشاورزی در کشور است؛ در حالی که ۳ درصد از اراضی کشاورزی کشور مربوط  استان اصفهان از مرا
به اســتان اصفهان اســت، ۶ درصد از کل تولیدات کشــاورزی در آن صورت می  گیرد؛ عالوه بر این استان اصفهان 
ظرفیت های زیادی نیز در زمینه کشاورزی دارد که موجب می شود کشاورزی در این استان رونق بگیرد. به عنوان 
نمونه وجود ظرفیت تولید و تأمین تجهیزات نوین آبیاری با توجه به این که بیشترین تعداد کارخانجات تولید لوله و 
اتصاالت در استان اصفهان می باشد؛ تامین تجهیزات و ادوات گلخانه ای در سطح کشور و خارج از کشور با حضور ۲۱ 

شرکت گلخانه سازی و ۱۲ کارگروه تولید سازه و تجهیزات گلخانه که از این نظر استان اصفهان...

چالش های این روزهای کشاورزان؛

از بحران خشکسالی تا سایه سنگین دولت بر سرکشاورزی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

پیشرفت ۷۰ درصدی ۱۳ پروژه 
راهسازی در استان

اولتیماتوم آخر درباره 
کارکنان! حقوق 

تامین آب اصفهان فقط از 
تصفیه خانه آب باباشیخعلی

در نشست کارگروه زیربنایی استان عنوان شد:

لزوم بهینه سازی طرح های 
توسعه صنعتی در اصفهان

تعیین تکلیف خودروهای 
توقیفی مواد مخدر 
در استان اصفهان 
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2 آزمون: هر فوتبالیستی دوست دارد 
در بهترین لیگ ها باشد

رشد قیمت ۷۰۰ درصدی برخی اقالم
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

به اهالی رسانه ۲۴ هزار واحد 
مسکن اختصاص می یابد

سال پنجم - شماره 129۳- یکشنبه  1۴  آذر 1۴۰۰ - 29 ربیع الثانی 1۴۴۳
۵ دسامبر     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:  

ایفای نقش فوالد مبارکه 
در الگوی نظام بخشی 

کامل تقاضای بازار و تأمین 

۳

3

۴

۵

مقدمات خرید میوه شب عید به میزان سه هزارو ۳۰۰ تن در 
اصفهان فراهم شد.  محسن حاج عابدی مدیر عامل سازمان تعاون 
روستایی استان اصفهان در نشست ستاد تنظیم بازار گفت: هم 
اکنون مقدمات خرید میوه شب عید نوروز ۱۴۰۱ به میزان دو هزارو 

۳۰۰ تن پرتقال و هزار تن سیب درختی از تولیدکنندگان در  استان 
با برنامه ریزی های الزم برای تحقق آن فراهم شد.

محسن حاج عابدی افزود: سعی می شود میوه شب عید نوروز 
هوشمند توزیع شود و متقاضیان میوه شب عید می توانند از طریق 

سامانه اعالم شده با گوشی تلفن همراه برای سفارش میوه اقدام 
کنند و درب منزل میوه را تحویل بگیرند.

وی گفت: عالوه بر این می توانند میوه مورد نیاز خود را از مراکز بزرگ 
عرضه میوه و شرکت های تعاونی خریداری کنند.

رئیس شورای حل اختالف استان اصفهان از سازش پرونده 
یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریالی با تالش شورای حل اختالف 

استان خبر داد. 
محمد موسویان رئیس شورای حل اختالف اصفهان از 
سازش پرونده یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریالی با تالش 
شورای حل اختالف استان اصفهان خبر داد و گفت: 
خوشبختانه شعبه ۴۸ شورای حل اختالف اصفهان با 
برگزاری جلسات مختلف رسیدگی و دعوت از طرفین موفق 
شدند این پرونده ده ساله ۱۲۵ میلیون تومانی را به سازش 

برسانند.
وی افزود: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در 
احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی سازش سرلوحه این 
پرونده در دستور کازر قرار گرفت. در همین راستا با تالش 

اعضای شعبه، طرفین به توافق رسیدند.
رئیس شورای حل اختالف اصفهان اضافه کرد: شورای 
حل اختالف در زمینه حل و فصل دعاوی و ایجاد آرامش بین 
مردم در جامعه نقش مؤثر و سازنده ی دارد و باید این نهاد 

مردمی بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد.

مدیرعامل یک کارگزاری بورسی با بیان اینکه رمزارز ها باید در 
تابلوی فرابورس به صورت شفاف معامله شوند، گفت: نمی توان 
از این پدیده چشم پوشی کرد. مهدی محمود رباطی، در حاشیه 
هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد: رمزارز ها یک پدیده جدیدی است که دولت ها بر آن کنترل 
ندارند و اعداد عجیب و غریب از معامالت روزانه رمزارز در کشور 
وجود دارد و این میزان ارز از کشور خارج می شود، کسی دقیقا 
نمی داند، اما جذابیت معامالت رمزارز و از طرفی عدم جذابی در 
بازار سرمایه مانند وجود دامنه نوسان و زمان محدود معامالت باعث 
می شود برخی سرمایه گذاران به سمت رمزارز ها سوق پیدا کنند.

وی گفت: در هیچ جای دنیا بورس ها در روز سه ساعت کار 
نمی کنند، از طرفی هفته ای ۴ روز تعطیل نیست، زیرا بورس 
ما در دو روز شنبه و یکشنبه که بورس های دنیا تعطیل هستند 
فعالیت می کنند و پنجشنبه و جمعه که آن ها فعال هستند کار 
نمی کند؛ یعنی عمال هفته ای ۴ روز با بورس های دنیا تفاوت فاز 
دارند. همچنین مواردی مانند حجم مبنا، دامنه نوسان جذابیت 
بورس کاهش یابد، اما در رمزارز ها هیچ محدودیتی نیست، بنابراین 
پیشنهاد می کنیم دولت یک تابلویی در فرابورس برای معامالت 

رمزارز فراهم کند تا شفاف تر شود.
این مدیرعامل کارگزاری بورس گفت: در حال حاضر ۶۰ صرافی 
غیرمجاز به معامالت رمز ارز در کشور می پردازند که بدون هیچ 
رگوالتوری به جابه جایی پول مردم می پردازند و هر لحظه امکان 
دارد این صرافی ها یک شبه هزاران میلیارد پول مردم را به صورت 
ارز از کشور خارج کنند و در دسترس نباشد. حال سؤال این است 

که چرا فرابورس ایران نباید تابلوی معامالت رمزارز داشته باشد؟
رباطی گفت: شرایط اقتصاد ما به گونه ای است که در برخی 
حوزه ها متاثر از تضاد منافع است، در بورس کاال، کاال های جدید 
مانند سیمان عرضه شد که این امر موجب شد داللی در بازار سیمان 
کنترل شود و قیمت سیمان شفاف شود. یک روز بورس کاال با یکی 
دو کاال شروع شد، اما االن رینگ های مختلف برای معامالت انواع 

کاال وجود دارد.
      دالیل ریزش ارزش سهام عدالت 

کارشناس بازار سرمایه از توقف معامالت سکه آتی در بورس کاال 
انتقاد کرد و گفت: متأسفانه بر اساس یک تصمیم اشتباه معامالت 
سکه آتی را متوقف کردند، به بهانه اینکه موجب افزایش قیمت 
سکه می شود، اما مشاهده کردیم که رشد قیمت سکه متوقف 
نشد و فقط دولت از درآمد مالیاتی معامالت آتی سکه محروم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می شود معامالت مسکن را هم 
از طریق بورس انجام داد؟ گفت: وقتی مردم ملک خود را در یک 
سایت اینترنتی می فروشند چرا نباید یک کارگزار بورسی باشد که 

بتوانند مستقیم ملک خود را به صورت شفاف بفروشند.
رباطی در مورد ارزش پرتفوی سهام عدالت و بازاریابی این سهام 
گفت: سهام عدالت گلچینی از بهترین شرکت های بورسی ایران 

است، مشکل سهام عدالت نداشتن برنامه مدون و نداشتن 
مدیریت بازارگردانی است که باعث آشفتگی بازار، فشار به بازار 
سرمایه و افت ارزش شده است. این مدیرعامل کارگزاری بورس در 
مورد اینکه گفته می شود ۲ هزار میلیارد تومان از پول سهام عدالت 
برای بازارگردانی استفاده شده است، گفت: ۲ هزار میلیارد تومان 
در مقابل پرتفوی سهام عدالت عدد ناچیزی است و به راحتی 
تمام می شود. وی همچنین در مورد مذاکرات و آینده بازار سرمایه 
گفت: اگر سیاست خارجی و تصمیم دولت برای نرخ بهره مشخص 
شود، وضعیت بازار سرمایه بهتر خواهد شد، گرچه بعید می دانم 
تا پایان امسال رشد قابل توجهی در بازار سرمایه باشد، اما اغلب 
سهام موجود بازار در کف قیمت قرار دارند و شرایط جذابی برای 
سرمایه گذاران وجود دارد و کسانی که عالقمند به سرمایه گذاری 

بلندمدت هستند، می توانند از بازار سرمایه استفاده کنند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نشان می دهد کاال های استفاده شده در تولید در 
سبد واردات بیش از ۹۵ درصد و سهم کاال های مصرفی فقط 

۴.۹ درصد است.
بر اساس این آمار در پنج ماهه امسال ۱۳ میلیون و ۸۱۹ هزار تن 

کاالی سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی به ارزش ۱۶ میلیارد و 
۶۲۱ میلیون دالر به کشور وارد شده است.

همچنین آمار ها نشان می دهد که به لحاظ وزنی، کاال های 
واسطه ای ۹۳.۶ درصد، یعنی بیشترین سهم از کل واردات 
را به خود اختصاص داده اند. به طوری که در این مدت ۱۲ 

میلیون و ۹۳۵ هزار تن کاالی واسطه ای به ارزش ۱۱ میلیارد 
و ۷۵۷ میلیون دالر به کشور وارد شده که نسبت به پنج ماهه 
سال قبل به لحاظ وزنی ۰.۹ و به لحاظ ارزشی ۲۲.۱ درصد 

رشد داشته است.
سهم کاالهاس سرمایه ای نیز در این مدت ۱.۵ درصد بوده و در 
پنج ماهه نخست امسال ۲۱۱ هزار تن کاالی سرمایه ای به ارزش 
بیش از دو میلیارد دالر وارد شده است. وزن این نوع کاال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۶ درصد و ارزش آن ۱۷.۳ درصد 

افزایش یافته است.
همچنین در این مدت ۶۷۳ هزار تن کاالی مصرفی به ارزش 
دو میلیارد و ۷۷۱ میلیون دالر به کشور وارد شده، یعنی سهم 
کاال های مصرفی از کل واردات ۴.۹ درصد بوده است. وزن و 
ارزش کاال های مصرفی وارد شده نیز نسبت به پنج ماهه اول 
سال قبل ۲۵.۶ درصد کاهش و ۱۸.۹ درصد افزایش داشته 

است.
گفتنی است که کاال های واسطه ای مانند چوب در ایجاد دیگر 
کاال ها استفاده می شود و بخشی از محصوالت دیگر را تشکیل 
می دهند و از کاال های سرمایه ای، مانند ماشین آالت، برای 

تولید دیگر کاال ها استفاده می شود.

مقدمات خرید سه هزار و ۳۰۰ تن میوه شب عید در اصفهان 

سازش پرونده یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریالی در اصفهان 

چرا ارزش سهام عدالت افت کرد؟ 

آمارمنتشرشدهازسویوزارتصمتنشانمیدهد؛

سهم کاال های مصرفی از واردات چقدر است؟ 

سبحان نظری - شهردار مجلسی

شــهرداری مجلســی درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 99/767 مــورخ 1۳99/12/2۰ و مجــوز شــماره ۳۴8 مــورخ 1۴۰۰/۰7/۰7 شــورای محتــرم اسالمی شــهر مجلســی ســه 
قطعــه زمیــن تجــاری واقــع در بلــوار ارم ۴ شــهر مجلســی بــا مشــخصات ذیــل:

کارشناســی از قــرار هــر مترمربــع 12۴/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )یکصــد و بیســت و چهــار میلیــون ریــال( جمعــا بــه مبلــغ پایــه  ک شــماره ۳ بــه مســاحت 1۴1/92 مترمربــع بــا قیمــت پایــه  1( پــال
17/۵98/۰8۰/۰۰۰ ریــال )هفــده میلیــارد و پانصــد و نــود و هشــت میلیــون و هشــتاد هــزار ریــال(

کارشناســی از قــرار هــر مترمربــع 121/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )یکصــد و بیســت و یــک میلیــون ریــال( جمعــا بــه مبلــغ پایــه  ک شــماره ۴ بــه مســاحت 17۵/8۳ مترمربــع بــا قیمــت پایــه  2( پــال
21/27۵/۴۳۰/۰۰۰ ریــال )بیســت و یــک میلیــارد و دویســت و هفتــاد و پنــج میلیــون و چهارصــد و ســی هــزار ریــال(

کارشناســی از قــرار هــر مترمربــع 129/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )یکصــد و بیســت و نــه میلیــون ریــال( جمعــا بــه مبلــغ پایــه  ک شــماره ۵ بــه مســاحت 1۳۴/61 مترمربــع بــا قیمــت پایــه  ۳( پــال
17/۳6۴/69۰/۰۰۰ ریــال ))هفــده میلیــارد و ســیصد و شــصت و چهــار میلیــون و ششــصد و نــود هــزار ریــال(

گذار نماید. ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط وا
شرایط شرکت در مزایده:

1( پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
کارشناســی تحــت عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه حســاب شــماره 11۰۳۰96۵1۰۰9 شــهرداری نــزد بانــک  کل مبلــغ  2( پیشــنهاددهندگان می بایســت نســبت بــه واریــز %۵ 

ملی ایــران شــعبه مجلســی اقــدام و یــا ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر ارایــه نماینــد.
گهــی( تــا آخــر وقــت اداری روز 1۴۰۰/۰9/۳۰ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعــه و اســناد و مــدارک مزایــده  ۳( متقاضیــان می تواننــد از روز 1۴۰۰/۰9/1۴ )زمــان انتشــار اولیــن آ

را دریافــت نمایند.
ک و مهــر شــده تحویــل دبیرخانــه حراســت شــهرداری مجلســی  کتهــای ال کثــر تــا آخــر وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/۰9/۳۰ پیشــنهادات خــود را در پا ۴( متقاضیــان می تواننــد حدا

نمــوده و رســید دریافــت نماینــد.
کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری مجلســی بــه نشــانی www.Majlesicity.ir مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن ۵2۴728۵2، ۰۳1 )امــور قراردادهــای شــهرداری(  جهــت 

تمــاس حاصــل نماییــد.
12۳۵2۰6/مالفنشانی: استان اصفهان شهرستان مبارکه شهر مجلسی میدان امام )ره( شهرداری مجلسی

نوبتچاپاول
گهی مزایده عمومی مرحله اول آ
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مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: برنامــه وزارت صنعت برای 
صنعت خودروسازی، انجام اصالحات ساختاری، 
متناسب سازی قیمت، بهبود کیفیت خودروها و 
رعایت حقوق مصرف کننده است. چند سالی است 
که بازار خودروی کشورمان حال و روز خوبی ندارد. 
رکود بر این بازار ســایه انداخته و قیمت های باالی 
خودرو در بازار سبب شده تا خرید و فروش کمی را از 

سوی اندک خریداران واقعی خودرو شاهد باشیم.
از طرفی، ناتوانی خودروسازان بزرگ داخلی در عرضه 
کافی خودرو سبب شده تا وزارت صنعت به سیستم 
قرعه کشی به عنوان عادالنه ترین راه برای رسانیدن 
خودروهــا بــه دســت مشــتریان روی آورد. ایــن در 
حالی است که مطابق آمارها شانس برنده شدن در 
قرعه کشی برای مشتریان ایران خودرو یک به ۱۱۵ و 

برای مشتریان سایپا یک به ۲۱ است.
با توجه به کمبود خودرو در بازار که افزایش شدید 
قیمت آن را در سال های گذشته به دنبال داشته، 
خــودرو در عمــل از یــک کاالی مصرفــی بــه کاالی 
ســرمایه ای تبدیل شــده، به طــوری که بســیاری 
افــراد با هــدف برخــورداری از مابه التفــاوت قیمت 
کارخانه ای و بازاری به ثبت نام در برنامه های فروش 
خودروسازان می پردازند و آن طور که شرکت بازرسی 
کیفیــت و اســتاندارد ایران گــزارش داده حــدود ۶۰ 
درصد افرادی که در قرعه کشی برنده شده اند پس 
از سه  ماه خودروهایشان را فروخته اند و این یعنی، 

مصرف کننده واقعی خودرو نبوده اند.
در حالــی کارشناســان رانــت توزیعــی از ایــن طریق 
را ۱۲۰ هــزار میلیــارد تومان تــا پایان ســال ۹۹ عنوان 
می کنند که در مقابل، خودروســازی کشــورمان از 
زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار 
میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان رنج می برد و 
همین مسائل سبب شده تا تیراژ و کیفیت خوبی 
را در تولیــد خودروها شــاهد نباشــیم. اول آبان ماه 
بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح 
جدیدترین محصول گروه ایران خودرو اظهار داشت: 
برنامه هــای طراحــی شــده بــرای اصــالح صنعــت 
خودروســازی به خوبــی در حال اجــرا اســت و تا دو 
سال آینده شاهد صنعتی به روز با تولیداتی با مصرف 
ســوخت پایین و بــا کیفیــت خواهیم بود. »ســید 
رضا فاطمی امین« بــا بیان اینکه منکر بدهی های 
صنعت خودرو به قطعه سازان و زیان انباشته باالی 
آنهــا نیســتیم، ادامــه داد: در چنــد بخــش در حال 
انجام کار هستیم که از جمله آنها مدیریت جریان 
نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه های سربار 
آنها و همچنین اصالح ساختار مالی شرکت هاست. 
وی خاطرنشــان کرد: با ایــن وجود نویــد می دهیم 
که برنامه های طراحی شــده بــرای اصالح صنعت 
خودرو به خوبی در حال انجام است و همه تعهدات 
ما در این صنعت اجرایی خواهد شد. وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت بیان داشــت: یکــی از ۱۰ پــروژه یاد 
شده، اصالح ساختار صنعت خودرو است، به این 
معنی که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط 
نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد 
و باید اصالح شود. وی با اشاره به برنامه ریزی برای 
تولید سالیانه سه میلیون دســتگاه خودرو تا سال 
۱۴۰۴، آن را منطبــق بر توانایی های خودروســازان 
برشمرد و گفت: در این زمینه ظرفیت ها و برنامه های 
همه ۱۰ خودروســاز بزرگ کشــور اخذ شــده اســت. 
کنــون ۹۰ درصــد تولید  فاطمی امین یــادآور شــد: ا
توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو 
و سایپا انجام می شود و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ 
درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی سهم سایر 
خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. 
در این پیوند، »سهیل معمارباشی« مدیرکل صنایع 
خــودرو و نیــرو محرکــه وزارت صنعــت در گفت وگــو 
با ایرنا افزود: کســب وکاری که زیان ده است، کم کم 
رو بــه اضمحــالل مــی رود و نمی تــوان از آن انتظــار 
افزایش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داشــت. وی 
بیان داشــت: سال هاســت شــراط بغرنــج صنعت 
خودروسازی را گوشزد می کنیم، اما تا به امروز هیچ 
اقدامی انجام نشــده اســت. اشــاره معمارباشی به 

زیان ده بودن صنعت خودرو اســت که همه ماهه 
در آمارنامه های سامانه کدال نیز منعکس می شود 
و همچنین بدهی های چند ده میلیارد تومانی آن 
به قطعه سازان که هر ماه افزایش می یابد. این مقام 
مسوول وزارت صنعت اظهار داشت: کیفیت، ارتباط 
مســتقیم با قیمت پرداختی برای محصــول دارد، 
اما وقتی خودروســاز فقط ۳۵ هزار میلیــارد تومان 
بدهی تعدیل نشده به قطعه سازان دارد، نمی تواند 
درخصــوص کیفیــت قطعــات با آنهــا بــه چانه زنی 
بپردازد. وی ادامه داد: وقتی خودروساز توان تامین 
نقدینگــی الزم را نــدارد، نمی توانــد پرداختــی بــه 
قطعه ساز داشته باشد و در این صورت قطعه سازان 
نیز به دنبال گروه هایی می روند که کاالها را ارزان تر 
تولید کند، بر این اساس کیفیت آسیب می بیند و 
همه این مسائل به هم مرتبطند. مدیرکل صنایع 
کید کرد: برای  خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت تا
افزایش کیفیت تولید، باید حق و حقوق خودروساز 
به طور کامل پرداخت شــود، یعنی قیمــت واقعی 
محصولی که تولید می کند را بگیرد و قیمت تمام شده 
نیز مشــخص اســت. وی یادآور شــد: گاهی عنوان 
می شــد که خودروســازان هزینه های مازاد دارند، 
اما همه آنچه در این زمینه مطرح می شــود در حد 
سه تا چهار درصد قیمت خودرو است. معمارباشی 
اضافه کرد: تعدیل قیمت ها حق خودروسازان است 
که پیش از این هر سه تا ۶ ماه یک بار با توجه به تورم 
بخشی اعالمی بانک مرکزی اعمال می شد، هرچند 
کفاف افزایش هزینه های خودروسازان را نمی داد، 
اما نیاز است تا این تعدیل قیمت ها اعمال شود تا 
خودروسازان بتوانند حق و حقوق قطعه ســازان را 

بدهند تا به تامین قطعه بپردازند.
      گرانیفقطدرصنعتخــودرواتفاقنیفتاده

است
وی در پاسخ به اینکه مردم از افزایش قیمت خودرو 
ناراضی انــد، گفــت: مــردم از تــورم و گرانــی ناراضی 
هستند، اما این گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق 
نیفتاده، بلکه در همه کاالها، محصوالت و خدمات 
کید  احساس می شود. این مسوول وزارت صنعت تا
گر به دنبال آن هستیم که خودرو گران نشود،  کرد: ا
باید به مردم یارانه بدهیم و این یارانه نباید از جیب 

سهامداران خودرو پرداخت شود.
وی یادآوری کــرد: ســهام خودروســازان در بــورس 
لیــدر ســایر سهام هاســت و کل بــورس از قیمــت 
سهام آنها تاثیر می پذیرد، بنابراین با زیان ده شدن 

خودروسازان روی بازار سهام نیز تاثیر می گذاریم.
گر به صورت قانونی نیز به  معمارباشی افزود: حتی ا
مســاله نگاه کنیم، نمی توان به شــرکتی که عمده 
سهامش متعلق به بخش خصوصی است )سایپا 
کمتر از ۱۷ درصــد و ایران خودرو حــدود ۵.۳ درصد 
سهامش دولتی است( تکلیف کرد، زیرا این مسیر به 

اقتصاد، صنعت و مردم آسیب می زند.
گــر خودروســاز بتوانــد بــا   وی اظهــار داشــت: ا
قیمت گذاری مناسب محصوالت خود به افزایش 
کثر مردم فرصت آن را خواهند  تیراژ بپردازد، آن گاه ا
داشت که خودروی مورد نیازشان را به طور مستقیم 
از خودروســازان بخرند، اما اتفاقی که امــروز افتاده 
درصــد کمــی از مــردم بــا شــرکت در قرعه کشــی و با 
چاشنی شانس، محصوالت را به قیمت کارخانه ای 
تحویل می گیرند و بقیه مــردم باید با قیمت هایی 
گزاف از بازار تهیــه کنند. مدیرکل صنایع خــودرو و 
نیرو محرکه وزارت صنعت ادامه داد: بررسی شرکت 
بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران نشان می دهد 
حــدود ۶۰ درصــد افــرادی کــه در قرعه کشــی برنده 
شده اند، پس از سه  ماه خودروهایشان را فروخته اند 
و نشان دهنده آن است که عمده افراد برای کسب 

مابه التفاوت قیمتی در قرعه کشی شرکت کرده اند.
معمارباشی ابراز امیدواری کرد: با ورود ستاد تنظیم 
بازار، رویه فعلی اصالح شود و در نهایت منفعت آن به 
مردم برسد، به طوری که خودرو مستقیم به دست 
مردم برســد، کیفیت خــودرو بهبــود یابــد و رابطه 
خودروساز و قطعه ســاز به گونه ای اصالح شود که 
خودروســاز بتواند اســتانداردهای کارخانه ای مد 

نظر را اعمال کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۱۳ 
پروژه راهســازی در سطح اســتان با ارزش روز بیش 
از دو هــزار و ۵۳۷ میلیــارد ریال، پیشــرفت فیزیکی 
باالی ۷۰ درصدی دارند. علیرضا قاری قرآن مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: 
در ســال های اخیر بــه لطف خداوند شــاهد رشــد 
و توســعه راههای اســتان بودیم و این در شــرایطی 
است که عالوه بر اینکه در جنگ اقتصادی و تحریم 
قرار داریم با شیوع ویروس کرونا هم مواجه بودیم.   
وی بــا بیان اینکــه در ســال جــاری اعتبارات ایــن 
اداره کل نســبت به ســال ۱۳۹۹ افزایش بیــش از ۳۰ 
درصدی داشته است اذعان داشــت: با تالش ها و 
پیگیری های بعمل آمده توانستیم به رشد بیش 
از ۲۰۰ درصــدی ســهم اعتبــارات اســتانی، تملــک 
دارائی هــای ســرمایه ای برســیم.   مدیــرکل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهــان بیــان داشــت: البته 
درســت اســت کــه بخــش اصلــی اعتبــارات راه و 
شهرسازی از محل اعتبارات ملی تامین می شود اما 
اعتبارات استانی نیز کمک بزرگی در پیشبرد اهداف 
استان می کند.    وی گفت: در این راستا پروژه های 

عمرانی این اداره کل با سرعت در دست اجرا بوده و 
در حال حاضر ۱۳ پروژه راهســازی در سطح استان 

دارای پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰ درصد است.  
 قاری قــرآن افزود: ایــن پروژه هــا شــامل پــل زیرگذر 
آبنیل، احداث تقاطــع زیرگذر کاهریــز، کمربندی 
وانشــان، زیرگــذر چرمهیــن- زمــان آبــاد، احــداث 
بانــد دوم محورهای )پلیس راه- علویجــه، برزک-

کاشان، بادرود-کاشان، حســین آباد-قاسم آباد، 
کبر، اژیه- سه  فخره-کاشان، نصرآباد-امامزاده علی ا
راهی سیان، اصفهان-چادگان و مبارکه-مجلسی-

بروجن( اســت، کــه مطابق بــا برنامــه زمانبندی و 
متناسب با پیشرفت فیزیکی، همچنین با تجمیع 
امکانات و اعتبارات در استان اصفهان )تامین منابع 
مورد نیاز(، برخی از پروژه ها تا اسفندماه سال جاری و 
بعضی دیگر نیز تا تیرماه سال ۱۴۰۱ تکمیل می شود.  
وی با بیان اینکه اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها 
تا کنون یکهزار و ۳۶۴ میلیارد ریال بوده است عنوان 
کرد: ارزش روز پروژه های فوق بالغ بــر دو هزار و ۵۳۷ 
میلیارد ریال اســت و برای تکمیل به یکهــزار و ۲۴۰ 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.  

۴ برنامه وزارت صنعت برای ساماندهی صنعت خودرو

خبر

مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی با 
بیان اینکه در کشــور برخی اقــالم تــا ۷۰۰ درصد 
افزایــش قیمت داشــته اســت، گفت: تــا پایان 
ســال همه ۲۵ قلم کاالی اساســی را هوشمند 

توزیع می کنیم.
اســماعیل قــادری فــر دربــاره فروش اینترنتــی 
کاالهــای اساســی اظهــار کــرد: وزارت جهــاد 
کشــاورزی در دولت ســیزدهم با رویکرد امنیت 
غذایــی پایــدار و بــا سیاســت ارزان ســازی و 
گیرســازی دسترســی همه مردم بــه غذای  فرا

سالم آغاز به کار کرد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
ادامــه داد: یکــی از سیاســت های مهم امنیت 
غذایی در کنار تولید، موضوع توزیع هوشمند 
است یعنی با استفاده از ابزارهای نوین، کسب 
وکارهای نو و استارت آپ ها، خدماتی در زنجیره 
نهایی توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع 
مردم انجام دادیم. این طرح را با کمک رســانه 
ملــی از روز ۱۸ آبان به صورت آزمایشــی در شــهر 
تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق 

یک کسب و کار اینترنتی شروع کردیم.
      همه2۵قلمکاالیاساسیتوزیع

هوشمندمیشود
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
گفت: در صورتی کــه همه پلتفرم ها و اســتارت 
آپ هــا پــای کار بیاینــد و زیرســاخت ها فراهــم 
شود، تا پایان سال همه ۲۵ قلم کاالی اساسی 

را هوشمند توزیع می کنیم.
قادری فر افزود: متاسفانه در کشور برخی اقالم 
تا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است و توزیع 
هوشمند یعنی از مزرعه تا سفره را به نحوی پایش 
کنیم که محصول تولیــدی کشــاورز و دامدار با 
احتساب هزینه های تمام شده و سود مناسب 
خریــداری شــود و به مصــرف کننده بــا قیمت 

مناسب برسد.

بعد از مشروط شدن پرداخت حقوق کارکنان 
به ورود اطالعات در سامانه حقوق و مزایا، این 
بار سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های 
کید بــه پایــان مهلــت ورود  اجرایــی ضمــن تا
کثر تا ۱۵ آذرماه اعالم کرده است  اطالعات حدا
که هیچگونــه پرداخت حقوقــی در پایان این 
ماه بدون اطالعات سامانه انجام نمی شود و 

مسئولیت آن با خود دستگاه است.
به گزارش ایسنا، در تازه ترین بخشنامه ای که 
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های 
اجرایی در رابطه با اعالم اطالعات کارکنان در 
ســامانه یکپارچه نظــام اداری )کارمند ایران( 
کید کرده اســت کــه از آذرماه ســال  داشــته، تا
جاری تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا صرفا 
براساس اطالعات ثبت شده در این سامانه و به 
ذینفع نهایی انجام می شود. همچنین اعالم 
شده اســت که تمامی دســتگاه های اجرایی 
نسبت به ثبت،  تکمیل و به روزرسانی اطالعات 
کارکنــان و ثبــت حقــوق و مزایــای مســتمر و 
غیرمســتمر و ســایر پرداختی ها کــه تحت هر 
عنوانــی در آذرماه قصــد پرداخــت آن را دارند، 
کثر تا ۱۵ آذرمــاه در ســامانه کارمند ایران  حدا
کید شده است  اقدام کنند. در همین رابطه تا
که هرگونه پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در 

سامانه غیرمجاز خواهد بود.
امــا ســازمان اداری و اســتخدامی تذکری هم 
بــه مقامــات مســئول دســتگاه های اجرایی 
کید کرده که هر گونه مسئولیت عدم  داده و تأ
پرداخــت حقــوق و مزایــا ناشــی از عــدم ثبت 
اطالعــات، بــر عهــده باالترین مقام دســتگاه 
اجرایی و ذی حساب یا مدیر امور مالی خواهد 

بود.
بخشنامه جدید در حالی صادر شده که با توجه 
به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در رابطه 
با ثبت اطالعات کارکنان و اطالعات پرداخت 
حقوق آن ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا که 
حداقل در سه سال اخیر در قانون بودجه مورد 
توجه بوده است، دســتگاه ها مکلف به ورود 
کید شــده  اطالعات بوده و در قانون بودجه تا
بود که هرگونه پرداخت باید به استناد اطالعات 

سامانه باشد. 
بر ایــن اســاس در آســتانه پرداخــت حقــوق 
آبان مــاه، ســازمان اداری و اســتخدامی اعالم 
کرد که هرگونه پرداخت مشروط به اطالعات 
ثبت شده در ســامانه حقوق و مزایاست اما با 
توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از دستگاه ها 
اطالعات تکمیل نشده داشتند و یا اصال ورود 
نکرده بودند، مقرر شد که با ارائه تعهد کتبی، 
طی دو هفته نسبت به اعالم اطالعات اقدام 

کنند تا مجوز پرداخت صادر شود.
و  اداری  ســازمان  اخیــر  بخشــنامه 
استخدامی از این حکایت دارد که دستگاه ها تا 
۱۵ آذر باید اطالعات را تکمیل کنند و در غیر این 

صورت حقوق آذرماه پرداخت نخواهد شد.

خبر چالش های این روزهای کشاورزان؛

از بحران خشکسالی تا سایه سنگین دولت 
بر سرکشاورزی

عالوه بر مشکل خشکسالی و کمبود 
آب، استان اصفهان از مشکل عقب 
ماندگــی از فنــاوری روز در زمینــه 
کشــاورزی متضرر شــده اســت؛ همین موضوع منجر 
بــه کاهــش بهــره وری تولیــدات کشــاورزی، افزایــش 
ریســک تولید محصوالت کشــاورزی، ناتوانی در برابر 
تغییرات اقلیمی و عدم توانایی برای تولید محصوالت 
با کیفیت برای حضور موثرتر در بازارهای جهانی با وجود 
ظرفیت های فراوان اســتان در بخش صادرات شــده 
است.در این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای رونق 

بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.
کز پیشرو در حوزه کشــاورزی در  اســتان اصفهان از مرا
کشــور اســت؛ در حالی که ۳ درصد از اراضی کشــاورزی 
کشور مربوط به استان اصفهان است، ۶ درصد از کل 
تولیدات کشاورزی در آن صورت می  گیرد؛ عالوه بر این 
اســتان اصفهــان ظرفیت هــای زیــادی نیــز در زمینه 
کشــاورزی دارد که موجب می شود کشــاورزی در این 
اســتان رونق بگیرد. به عنــوان نمونه وجــود ظرفیت 
تولید و تأمین تجهیزات نوین آبیاری با توجه به این که 
بیشترین تعداد کارخانجات تولید لوله و اتصاالت در 
اســتان اصفهان می باشــد؛ تامین تجهیزات و ادوات 
گلخانه ای در سطح کشور و خارج از کشور با حضور ۲۱ 
شرکت گلخانه سازی و ۱۲ کارگروه تولید سازه و تجهیزات 
گلخانه که از این نظر استان اصفهان در رتبه اول کشور 
کز  می باشد، قرار گرفتن در هاب ترانزیتی کشور، وجود مرا
علمی پیشرو در حوزه زیست فناوری و ژنتیک همچون 
پژوهشگاه رویان، وجود صنایع اسانس گیری، نیروی 
انسانی متخصص و کارشــناس به تعداد زیاد در حوزه 
کشــاورزی، ظرفیت باال در توســعه و اصــالح نژادهای 
بومی و ذخایر ژنتیک با توجه به تنوع اقلیمی زیاد، وجود 
دو دانشــگاه برتر کشــور در حوزه کشــاورزی در اســتان 
اصفهان و بســیاری از توانمندی هایی کــه به صورت 
بالقــوه و بالفعل در بخــش کشــاورزی وجــود دارد این 
امکان را فراهم کرده که استان اصفهان بتواند در توسعه 

بخش کشاورزی در کشور نقش بسیار جدی ایفا کند.
کنــون اســتان اصفهــان در تولیــد بســیاری از  هم ا
محصوالت اساسی کشاورزی در کشور دارای رتبه برتر 
می باشــد؛ رتبه اول کشور در تولید شــیر خام، گوشت 
غ، گل محمــدی، فلفــل   بوقلمــون، گوشــت شــترمر
گلخانه ای و ماهیان  زینتی، رتبه دوم در تولید گوشت 
غ، نباتــات علوفــه ای، به، بادمجــان و  غ، تخم مــر مر
گیاهــان دارویی، رتبه ســوم در تولید قــارچ دکمه ای و 
سیب زمینی و حائز رتبه چهارم در تولید گوشت قرمز، 
ذرت علوفه ای، خیار، گوجه فرنگی گلخانه ای، زعفران 
و بادام می باشد که نشان دهنده ظرفیت های جدی 

استان در کشاورزی است.
      عقبماندگیکشاورزیدرحوزهفناوری

علی رغــم وجود این ظرفیت هــای انســانی و طبیعی 
کشــاورزی در اســتان اصفهــان، مشــکالتی بــر ســر راه 
توســعه این حوزه در این اســتان وجــود دارد، عالوه بر 
مشکل خشکســالی و کمبود آب، اســتان اصفهان از 
مشکل عقب ماندگی از فناوری روز در زمینه کشاورزی 
متضرر شــده اســت؛ همین موضوع منجر به کاهش 
بهره وری تولیدات کشــاورزی، افزایش ریســک تولید 
محصوالت کشاورزی، ناتوانی در برابر تغییرات اقلیمی و 
عدم توانایی بــرای تولید محصوالت بــا کیفیت برای 
حضور موثرتر در بازارهای جهانی با وجود ظرفیت های 

فراوان استان در بخش صادرات شده است.
عقب ماندگی در حوزه فنــاوری، ظرفیت های  تجاری 
بخش کشاورزی را به شدت کاهش می دهد، در حال 
حاضر بخش خصوصی در حوزه کشــاورزی عمدتا به 
خرده مالکیت هایی دارای واحدهای کوچک تولیدی 
اطالق می شــود؛ طبیعتا خــرده مالکیت هــا، انگیزه و 
قدرت الزم جهــت خرید فناوری را نخواهند داشــت و 
استفاده از محصوالت فناوری برای واحدهای کوچک 

تولیدی مقرون به صرفه نیست.
اســتفاده از فنــاوری تنهــا در مقیــاس بــاالی تولیــد 
توجیه پذیر اســت؛ در تولیدات در حجم بــاال، افزایش 
بازدهی تولید محصول، مدیریت هوشمند و یک پارچه 
زمین، تولید محصوالت دارای کیفیت بــاال و آمادگی 
جهت مقابله با شــرایط نامســاعد محیطــی اهمیت 
پیدا کرده و این جاست که نیاز به فناوری روز در تولید 

محصوالت کشاورزی احساس خواهد شد.
افزایش مقیاس تولید در کشــاورزی بــا تجمیع خرده 
مالکیت ها در قالب ساختارهای بزرگ محقق خواهد 
شد؛ تجمیع خرده مالکیت ها در قالب اتحادیه های 
کشــاورزی زمانی عملیاتی خواهد بود که از وجود یک 
بخش خصوصی توانمند و مستقل در حوزه کشاورزی 
برخــوردار باشــیم؛ به نظر می رســد بخــش خصوصی 
برای حضور گسترده در حوزه کشاورزی با مشکالت و 

چالش های جدی مواجه است.

بنابرایــن بــر آن شــدیم تا موضوع مشــکالت حضــور و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه کشــاورزی را 
از فعاالن این حوزه و همچنین مسؤوالن امر پیگیری و 
معضالت و چالش های مربوطه و راه حل های موجود 

را بررسی کنیم.
      دولتبایدسایهسنگینخودراازسربخش

خصوصیبردارد
محمد صادقــی، رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ضمن 
اشاره به مشکالت بخش خصوصی اظهار داشت: ما 
بخش خصوصی به معنای واقعی نداریــم و عمال این 
بخش به صورت خصولتی اداره می شــود؛ کارآفرینان 
و فعاالن حــوزه کشــاورزی به دلیل عــدم اطالع، عضو 
اتاق بازرگانی نیســتند؛ در حالی که مدیــران دولتی ما 
تحت عناویــن مختلــف وارد اتــاق بازرگانی شــده و به 
اســم بخش خصوصی فعالیــت می کننــد. وی ادامه 
اداد: دولــت بایــد ســایه ســنگین خــود را از ســر بخش 
خصوصی بردارد و دست های پنهان و مدیران پنهان 
را حــذف کنــد؛ مدیرانــی کــه در حــال حاضــر در حوزه 
کشاورزی تصمیم گیری می کنند، افراد متخصص این 
حوزه نمی باشند و رابطه ها به جای تخصص در حوزه 
کم است. صادقی افزود: مدیران  مدیریت کشاورزی حا
ما چون تخصص الزم را در حوزه کشاورزی ندارند و افراد 
مجرب این حوزه نیستند؛ بر اساس نگاه مستقل عمل 
نمی کنند و نگاهشان تماما به تصمیماتی است که در 
مرکز گرفته می شود. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره 
به کارشــکنی های مدیران اضافه کرد: برای پرداخت 
وام بــا ســودهای پاییــن، طرح هایــی از طــرف وزارت 
کشاورزی گذاشته می شود، اما مدیران کارشکن مانع 
از اجرای طرح توسط کشاورز در زمان مناسب شده و در 
نتیجه او از بازپرداخت تسهیالت بانکی ناتوان می ماند 
و برخورد قضایی با او صورت می گیرد، همین مدیر نیز 
آسوده در جای خود نشسته و از حقوق و مزایای خویش 
نیز برخوردار اســت، در حالی که برخورد اصلی باید با او 
صورت گیرد. وی با اشاره به موانع سیستم بانکی کشور 
جهت تقویت بخش خصوصی افزود: نرخ تسهیالت 
بانکی بسیار باال است؛ باید وام هایی با نرخ بهره پایین 
به فعال حوزه کشاورزی تعلق گیرد؛ در حالی که وام ها با 
نرخ بهره ۱۸ درصدآن هم در صورت داشــتن رابطه به 

کشاورز داده می شود.
      میزانبهرهوریدرکشاورزیماپاییناست

صادقــی بر ضرورت بهینه ســازی سیســتم آبیــاری در 
کید کرد و اظهار داشت: در اوکراین  بخش کشاورزی تا
سالیانه ۱۸۰۰ میلی متر بارندگی وجود دارد با این حال 
کز عمومی آن ها نیز هوشمند است  حتی شیرهای مرا
اما در بسیاری از زمین ها، سیستم آبیاری کشاورزی ما 

هنوز غرق آبی است. 
رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان ادامه داد: مجموع بارندگی 
هلند ۱۰۰ میلی متر از مجموع بارندگی سه استان شمالی 
ما کمتر است، اما میزان تولیدات بخش کشاورزی هلند 
دو برابر کل درآمد نفتی ما می باشد؛  ما حاضر به استفاده 

از تجربیات دنیا در زمینه کشاورزی نیستیم.
وی با اشــاره به بهــره وری پاییــن در تولید محصوالت 
کشــاورزی اظهار داشــت: محصــوالت باغی در کشــور 
ما باالی ۴۰ درصد ضایعاتــی دارند؛ مــا ۱۷۰ هزار هکتار 
سطح زیر کشــت ســیب زمینی در کل کشــور داریم در 
حالی که سرانه مصرف سیب زمینی در کشور ما به ازای 
هر نفر ۴۵ کیلو در سال است، این رقم در دنیا ۱۸۰ کیلو 
می باشد؛ کیفیت تولیدات ما متغیر می باشد چرا که بذر 

مورد استفاده در کشاورزی ما خالص نبوده و به صورت 
مخلوط و ناخالص است.

      بهدلیلعدمحمایتدولت،قیمتتمامشده
محصوالتفناورانکشاورزی،باالست

صادقی با اشــاره بــه لــزوم واردات فناوری عنــوان کرد: 
اجازه واردات فناوری و تجهیزات به بخش خصوصی 
داده نمی شــود؛ در زمینــه فنــاوری همــه کارهــا را مــا 
خودمان می خواهیم انجام دهیــم و به همین دلیل 
از عقب ماندگی های زیادی در این زمینه رنج می بریم 
و قیمت تمام شــده محصوالت فناورانه در کشاورزی 
باال اســت، در صورتی که با بازگذاشتن زمینه واردات، 
امکان ایجاد فضای رقابتی وجود خواهد داشت که این 
امر به افزایش کیفیت تولیدات فناورانه نیز کمک خواهد 
کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی اصفهان اضافه کرد: شرکت های 
دانش بنیان فعال در حوزه کشاورزی نیز نهایتا وابسته 
به حمایت ها و بودجه های دولتی هستند که این امر 
امکان حضور مؤثرتر آن ها در بخش کشاورزی را گرفته 
است. وی با اشاره به نقش مهم تعاونی های کشاورزی 
کید کرد: ما به بخش تعاونی اهمیتی نداده ایم؛ در دنیا  تأ
شرکت های تعاونی و اتحادیه های کشاورزی مدیریت 
بخش کشــاورزی را بر عهده داشــته و تولید و صادرات 
محصوالت کشاورزی را خودشان انجام می دهند، ولی 

ما خودخواهانه رفتار می کنیم.
صادقی حضور مدیــران دولتی در تعاونی هــا را به ضرر 
آن ها دانســت و عنوان کرد: مدیران دولتی ما همه جا 
حضور دارنــد و حال آن که وظیفــه دولت صرفا نظارت 
گر حقوقی از کشاورزان در تعاونی ها  است، از طرف دیگر ا
پایمال شود دولت که وظیفه برخورد و صیانت از حقوق 
کشــاورز را بــر عهــده دارد کار خــود را بــه درســتی انجام 
گیر شــدن  نمی دهد و همین مانعی جدی جهت فرا

بخش تعاونی در کشاورزی است.
      اعطایتسهیالتشتابدهندهرونق

کشاورزی
در همین زمینــه اصغر محســن زاده کرمانــی، معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه عالقه منــدی بخــش 
خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیان 
کرد: ما در حال حاضر متقاضی بسیار زیادی در بخش 
خصوصی جهــت ســرمایه گذاری در حوزه کشــاورزی 
داریم، اما منابع اعتباری ما برای تامین مالی آن ها کافی 
نیست و در نتیجه قادر به تأمین اعتبار درخواست های 
بخش خصوصی نمی باشــیم، به گونه ای که از ســال 
گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درخواست در انتظار 
گر منابع الزم وجود داشته  دریافت تسهیالت داریم و ا
باشد سرعت رشــد در بخش کشــاورزی چندین برابر 
خواهد شد. وی با اشاره به عدم همکاری الزم از طرف 
سیستم بانکی کشور با بخش کشــاورزی اضافه کرد: 
بازگشت ســرمایه در بخش کشــاورزی زمان بر است و 
سیستم بانکی کشور ما، کند بودن برگشت سرمایه در 
بخش کشاورزی را لحاظ نمی کند؛ بانک ها مدت زمان 
برگشت سرمایه را ۵ ساله در نظر می گیرند؛ در حالی که ما 
معتقدیم باید زمان برگشت سرمایه طوالنی تر در نظر 

گرفته و در بعضی حوزه ها ۷ الی ۸ سال لحاظ شود.
محســن زاده کرمانی با اشــاره به معضل کم آبی، آن را 
چالشی برای توسعه ســرمایه گذاری جدید در بخش 
کیــد کــرد: کســانی که  کشــاورزی اســتان دانســت و تأ
متقاضی فعالیت در حوزه تولیدات کشاورزی هستند، 
جهت دریافت تسهیالت از بانک ها به دلیل نبود آب با 

مشکل جدی مواجه هستند.
معاون برنامه ریــزی و امــور اقتصادی ســازمان جهاد 

کشــاورزی اســتان اصفهــان دســتوری بــودن قیمت 
محصوالت کشاورزی را مانعی در افزایش جذب سرمایه 
در بخش کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل 
آزاد نبودن بازار، ما با سرکوب قیمت ها مواجهیم؛ بازار 
به صورت عرضه و تقاضا اداره نمی شود و به دلیل آن که 
مســتقیما بــا مــردم ســر وکار دارد دولت خیلــی راحت 
محدودیت هایــی را در قیمت گذاری ایجاد یا خودش 

قیمت ها را تعیین می کند.
      درعرصهمکانیزهکردنکشاورزیضعیف

هستیم
وی با اشــاره به عقب ماندگی در مکانیزاسیون بخش 
کشــاورزی بیان کــرد: در حــال حاضر بخــش باغداری 
۵۵ درصــد و در زراعــت ۸۹ درصــد مکانیــزه هســتند؛ 
در برداشــت محصــوالت کشــاورزی نیــز در عرصــه 
مکانیزاسیون ضعیف هستیم و نیاز به کار بیشتر داریم.

محســن زاده کرمانــی در رابطه بــا تعاونی های بخش 
کشــاورزی و نقش آن هــا در ورود فنــاوری به این حوزه 
عنوان کرد: در کشــور ما سال ها اســت تعاونی ها مورد 
غلفت قــرار گرفتــه و حمایت هــای الزم در ایــن زمینه 
صورت نگرفتــه اســت و تعاونی های مــا قــدرت الزم را 

برای ورود به حوزه فناوری در بخش کشاورزی ندارند.
معاون برنامه ریــزی و امــور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در استان اصفهان 
به دلیل خشکسالی هایی که به طور مکرر داشته ایم 
شــرکت ها، توانایــی الزم را ندارند و ضروری اســت این 
شرکت ها از نظر مالی توانمند شده و تسهیالت کم بهره 

از طرف دولت به آن ها داده شود.
      راهکارهایپیشنهادیبرایرونقکشاورزیبا

تکیهبرفناوریهاینوین
بــا توجــه بــه آن چــه توســط مدیــران دولــت و بخــش 
خصوصی عنوان شد، به نظر می رسد تقویت حوزه های 
مشــارکتی در بخش کشــاورزی و ایجــاد اتحادیه های 
توانمنــد خصوصــی کــه بتواننــد از تولیــد تــا فــروش و 
صادرات را بدون نیاز به حضور دولت به انجام برسانند، 
گامی جدی در جهت جذب سرمایه بخش خصوصی 
و فناور نمودن تولیدات کشاورزی در سایه تعاونی ها و 

ساختارهای خصوصی نیرومند می باشد.
 در این راستا اول دولت باید با ایجاد سازوکارهای حقوقی 
قوی و نظارت بایســته بــر آن ها مانــع از پایمال شــدن 
حقوق خرده مالکان در این گونه تعاونی ها شده، اعتماد 
کشاورزان خرد را برای مشارکت در چنین ساختارهایی 
فراهم کند.  دوم اینکه مکانیزاسیون بخش کشاورزی 
باید از طریق پرداخت تسهیالت دولتی به ساختارهای 
تعاونی خصوصی یا زمین داران و دامداران بزرگ و الزام 
آن ها به خرید محصوالت به روز فناورانه شــرکت های 
دانش بنیــان فعــال انجام شــود. ســوم تســهیالت به 
بخش خصوصی بایــد در قالــب وام هــای دارای زمان 
بازگشت طوالنی مدت و با نرخ بهره کم صورت پذیرد تا 
ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کاهش یابد 
و امکان افزایش سرمایه در گردش بخش خصوصی و 
توانمندسازی آن در حوزه کشاورزی میسر شود. چهارم 
دولت باید به جای دخالت در قیمت نهایی محصوالت 
کشاورزی تمرکز خود را بر توانمندسازی بخش خصوصی 
فناور در حــوزه کشــاورزی جهت تولید محصــوالت با 
کیفیت و مقرون به صرفه برای مصرف کننده داخلی و 

قابل رقابت در بازارهای جهانی قرار دهد.
پنجــم اجــازه ورود فنــاوری بــه بخــش خصوصــی در 
بخش هایی که شــرکت های دانش بنیــان ورود پیدا 
نکرده و به لحاظ منابع مالی با مشکل مواجه هستند به 
شرط سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی در تولید 

فناوری وارداتی و بومی سازی آن داده شود.

اوپک و متحدانش توافق کردند سیاست فعلی افزایش 
تولید ماهانه را با وجود نگرانیها نســبت به آزادسازی 
ذخایر نفــت از ســوی آمریکا و شــیوع واریانــت جدید 
امیکرون، در ماه ژانویه ادامه دهند. آمریکا به دلیل افزایش قیمت های 
بنزین و کاهش محبوبیت عمومی جو بایدن، اوپک پالس را برای تسریع 

کنش  افزایش تولیــد مکررا تحت فشــار قــرار داده اســت. واشــنگتن در وا
به ایســتادگی اوپک در برابر درخواســت این کشــور، به همراه متحدانش 
آزادســازی نفت از ذخایــر اســتراتژیک را اعالم کرد. بهــای معامالت نفت 
برنت به دنبال اعالم خبر توافق اوپک پالس، بیش از یک دالر سقوط کرد 
اما اندکی بعد بهبود یافت و در حدود ۷۰ دالر در هر بشکه معامله شد. نفت 

کتبر دارد اما همچنان  کنون فاصله زیادی با قیمت باالی ۸۶ دالر در ا برنت ا
بیش از ۳۰ درصد افزایش از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون نشان می دهد. منابع 
کرات جدید  گاه به رویترز اظهار کردند: تولیدکنندگان اوپک پالس در مذا آ
گزینه های مختلفی را بررسی کردند که شامل توقف افزایش تولید ۴۰۰ هزار 

بشکه در روز در ژانویه یا افزایش تولید به میزان کمتر از برنامه ماهانه بود.

افزایش تولید اوپک پالس در ماه آینده تصویب شد

مدیرکلراهوشهرسازیاستاناصفهانخبرداد؛

پیشرفت ۷۰ درصدی ۱۳ پروژه راهسازی در استان

رشد قیمت ۷۰۰ درصدی 
برخی اقالم

اولتیماتوم آخر درباره 
کارکنان! حقوق 

خبر

خبر
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معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خبر داد: 

ایفای نقش فوالد مبارکه در الگوی نظام بخشی 
و تأمین کامل تقاضای بازار 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

معــاون فــروش و بازاریابی شــرکت 
فــوالد مبارکه گفــت: فــوالد مبارکه 
طبق توافقــات انجام شــده عرضه 
تلفیقی محصوالت خود را از آذرماه آغاز خواهد کرد و در 
نخستین مرحله، در محصوالت گرم این عرضه انجام 
می گیرد و سعی خواهد شــد که تقاضای بازار را به طور 

کامل تأمین کند. 
طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص الگوی 
نظام بخشی بازار اظهار کرد: این الگو جهت ساماندهی 
به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار طراحی شده و هدف 
آن تأمین کامل نیاز بازار به مواد اولیه و کامودیتی هاست 
که در این خصوص بازار محصوالت مختلف به دو دسته 
تقسیم شده اند: محصوالتی که با مازاد عرضه مواجه اند 
و محصوالتی که با کمبود عرضه در بازار روبه رو هستند.

وی افزود: در خصوص محصوالتی که با کمبود عرضه در 
بازار روبه رو هستند، مقررشده تا عرضه کننده عمده بازار 
نسبت به تأمین کسری بازار از منابع خارجی اقدام کند و 
در بازار از طریق بورس کاال به صورت عرضه های تلفیقی 
عرضه کند و ایــن اقدام تا زمانــی که بــازار به طور کامل 

تأمین شود و کسری در بازار نباشد، ادامه پیدا کند.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
فرایند عرضه تلفیقی خاطرنشان کرد: در عرضه تلفیقی، 
تولیدکننده تناژ قابل تولید خــود را در بورس به همراه 
درصدی کــه از محــل واردات تأمین می شــود، عرضه 
کرده و قیمت آن نیز طبق میانگین وزنی عرضه تولیدات 
داخلی و بر اساس قیمت پایه و قیمت تمام شده واردات 

تعیین خواهد شد.
      آغازعرضهتلفیقیمحصوالتفوالدمبارکه

ازآذرماه
گر قرار  وی ادامــه داد: به عنــوان  مثــال، فوالد مبارکــه ا
باشــد حدود ۲۵۰ هــزار تن از محــل تولیدات خــود در 
محصوالت گرم را در بورس عرضه کنــد و ۵۰ هزار تن از 
محل واردات تأمین کنــد و جمعا ۳۰۰ هزار تــن در بازار 
عرضه نماید، عرضه تلفیقی درواقع میانگین موزون با 
ضریب ۵ برابری از عرضه داخلی و ضریب یک از عرضه 
وارداتــی خواهد بــود که میانگیــن قیمت خــودش را 
می سازد و تعیین کننده قیمت پایه خواهد بود. البته 
در ادامه ایــن عرضــه می تواند رقابت داشــته باشــد و 
محدودیتی برای رقابت و سقف قیمتی در بورس کاال 

اعمال نخواهد شد.
جوانبخت تصریح کــرد: فوالد مبارکه طبــق توافقات 
انجام شده عرضه تلفیقی محصوالت خود را از آذرماه 
آغاز خواهد کرد و در نخســتین مرحلــه در محصوالت 
گرم این عرضه انجام می گیرد و ســعی خواهد شــد که 
تقاضای بازار را به طور کامل تأمین کند؛ البته امیدواریم 
که خریداران و مصرف کنندگان این نوع محصوالت از 
انجام اقدامات هیجانی بپرهیزند و اقدام به خریدهای 
منطقی کنند تا امکان تأمین منطقی بازار وجود داشته 

باشد و این طرح بتواند با موفقیت انجام شود.
      ضرورتتأمینکاملمواداولیهزنجیرهفوالد

وی اذعــان داشــت: این اطمینــان را بــه  تمامــی 
کــه در ماه هــای آتــی   مصرف کننــدگان می دهیــم 
عرضه های تلفیقــی انجــام خواهد شــد و بــا توجه به 

نیازی که در بورس شناخته می شود، در صورت لزوم، 
تناژ واردات قابل افزایش خواهد بود و محدودیت تناژی 
در واردات وجود نخواهد داشت و پس از جاری شدن 
فرایندها، فوالد مبارکه تا حدی که نیاز بازار به طور کامل 
تأمین شود، واردات خود را افزایش خواهد داد و عرضه 
تلفیقی را در بــورس کاال انجام می دهد. ســعی بر این 
است که هیچ محدودیتی ازنظر ابعادی و کیفیتی در 
عرضه های فوالد مبارکه وجود نداشته باشد تا از طریق 
تولیدات این شرکت و سایر تولیدکنندگان و همچنین 

واردات، نیاز بازار داخل تأمین شود.
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به جایــگاه ســایر تولیدکننــدگان ورق های فــوالدی و 
کید کرد: در این طرح سعی  مسئولیت عرضه آن ها تأ
بر این است که مواد اولیه زنجیره فوالد به صورت کامل 
تأمین شــود. به عبارت دیگر، در مرحله نخست، باید 
مواد اولیه شرکت های فوالدساز از طریق شرکت های 
معدنی به طــور کامل تأمین شــود تــا آن هــا بتوانند با 

ظرفیت کامل تولیدات خود را انجام دهند.
وی عنوان داشــت: همچنین شــمش فــوالدی برای 
شرکت های نوردکار به طور کامل تأمین شود تا آن ها نیز 
بتوانند تولید خود را به طور کامل انجام دهند و با عرضه 
در بورس کاال بتوانند نیاز کشور را تا حد امکان تأمین 
کنند؛ در کنار آن سامانه تجارت نیز به ساماندهی بازار 
و نظام بخشــی عرضه ها و تقاضاهای بازار کمک کند 
تا با ثبت تولیدات و عرضه تمامی تولید تولیدکنندگان 
و از طرفــی خریــد شــرکت ها بتوانیم بــه وضعیت بــازار 
سامان دهیم و وارداتی که انجام می شود کمبود کل 
تولیدکنندگان کشور را جبران می کند. به هیچ عنوان 
قرار نیست سایر تولیدکنندگان از شبکه تولید ورق های 
فوالدی کنار گذاشته شوند و یا تولیدات آن ها کم شود، 
بلکه باید آن ها نیز با ظرفیت کامل تولید کنند و سهم 
خود در تأمین نیاز کشور را برآورده کنند تا کمترین خروج 

ارز را از کشور داشته باشیم.

      جزئیاتالگویجدیدجایگاهسهمیه
بهینیاب

جوانبخت با اشــاره به الگوی جدید جایگاه ســهمیه 
بهین یاب اضافه کرد: در الگوی جدید برای محصوالتی 
که مازاد بر عرضه دارند، سهمیه بهین یاب به طور کامل 
حذف شــده و همه افراد می توانند در بــورس اقدام به 
خرید کننــد و کاالی موردنیــاز خود را تأمیــن نمایند، 
ولی کسانی که تولیدکننده نباشند و به عنوان تنظیم گر 
بازار وارد این عرصه شــده و محصــول خرید می کنند، 
محصوالت آن ها بایــد در انبارهــای مجاز بــورس کاال 
باقی بماند تا زمانی که مجددا در بورس عرضه بشوند و 
تولیدکنندگان آن محصوالت را خریداری کنند و آن ها 
هستند که می توانند محصول را از انبارهای بورس کاال 

خارج و جهت تبدیل به کاالی نهایی استفاده کنند.
وی ابراز داشــت: در شــرایطی که عرضه مازاد بر تقاضا 
باشــد به غیــراز تولیدکننــدگان، ســایر متقاضیــان نیز 
می توانند در بورس اقدام به خرید کنند، اما در شرایطی 
که مازاد تقاضا نسبت به عرضه داشته باشیم تا زمانی که 
عرضه کننده عمده نتواند باالی ۹۵ درصد از نیاز بازار را 
تأمین کند، مقررشده که تنها تولیدکنندگان خرید کنند 
و در مرحله نخست نیز تولیدکنندگان درواقع کسانی 
هســتند که ســهمیه بهین یاب در بورس دارنــد، ولی 
باز مقرر شــده در صورت عرضه کافی در بورس، سقف 
بهین یاب حذف شود و تولیدکنندگان تا حد موردنیاز 
خود اقدام به خرید کنند و محدودیتی جهت خرید در 

یک سقف مشخص وجود نداشته باشد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: 
امیدواریم با این وارداتی که انجام خواهد شد، بتوانیم 
درواقع نیــاز کامل بــازار را تأمیــن کنیم، امــا در مراحل 
بعدی سایر افراد و متقاضیان هم می توانند جهت خرید 
ورق در بورس کاال درزمانی که عرضه باالی ۹۵ درصد 
باشد، اقدام به خرید کنند که باز شرایط آن به گونه ای 
است که تا زمانی که عرضه مجدد در بورس کاال نشود و 

تولیدکننده ای کاال را خریداری نکند، کاال در انبارهای 
مورد تأیید بورس کاال باقی خواهد ماند.

      تسهیلمعامالتباقراردادهایکشفپرمیوم
دربورسکاالیایران

وی با اشاره به پیش بینی منابع ارزی برای واردات این 
کرات  کاالها و چگونگی تأمین ارز بیان داشت: طبق مذا
انجام شــده، پیش بینی هــای الزم جهــت تأمیــن 
منابع ارزی کافی بــرای واردات کاالهایی که در کشــور 
کمبود عرضه دارند، صورت گرفتــه و این اطمینان به 
تولیدکنندگان عمده داده شــده که ارز موردنیاز آن ها 
به طور کامل تأمین خواهد شــد و مشکلی برای آن ها 
پیش نخواهــد آمــد. جوانبخــت بــا بیان این که هیچ 
ممنوعیتی برای واردات کاال توسط ســایر افراد وجود 
ندارد و هرکسی می تواند جهت واردات برای نیاز خطوط 
تولید خود و یا عرضه در بازار اقدام کند، گفت: خریداران 
و فروشــندگان کاالهای صنعتی ممکن است تمایل 
داشته باشــند که کاالهایشــان را برای ۳ ماه و یا ۶ ماه 
آینده به فروش برسانند تا هم فروشــنده از این که کاال 
مشتری دارد مطمئن شود و هم خریدار مطمئن شود 
که مــواد اولیــه اش تأمین شــده و خط تولیــدش دچار 

مشکل نمی شود.
وی عنوان کرد: قراردادهای کشــف پرمیــوم در بورس 
کاالی ایران این امکان را فراهم کرده تا خریدار و فروشنده 
بتوانند با قیمت هایی کــه در آینده مشخص شــده و 
براســاس یک فرمــول قطعی می شــوند، کاالیشــان را 
معامله کنند؛ یعنی امروز به جای اینکه ما یک قیمت 
قطعــی و ثابــت را در قــرارداد لحاظ کنیم، یــک فرمول 
قیمتی را لحاظ می کنیم؛ فروشنده و خریدار نیز تقریبا 
هر دو حــدود ۶ درصــد ارزش علی الحســاب معامله را 
برای تضمین نزد بورس قرار می دهند و معامله براساس 
آن انجام می شود، اما قیمت قطعی معامله در همان 
سررســید مشــخص می شــود و این قیمت معــادل با 

قیمت عرضه عمومی با همان سررسید خواهد بود.

به دنبال سرد شدن هوا و کاهش میزان مصرف 
مشــترکان، در حال حاضــر هیچ آبــی از چاه های 
متفرقه استحصال و وارد شبکه آبرسانی اصفهان 

نمی شود.
 سخنگوی آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
با توجه به ســردی هوا و شــرایط دمایی موجود، 
میزان ۱۱ متر مکعب بر ثانیه آبی که از تصفیه خانه 
آب بابا شیخعلی )سامانه اول آب رسانی( وارد مدار 
بهره برداری می شود نیاز آشامیدنی و بهداشت 
جمعیت ۵۸ شهر و ۳۸۰ روستای طرح آبرسانی 

اصفهان بزرگ را برطرف می کند.
مهــرداد خورســندی افــزود: تمــام آب مــورد نیاز 

شهر ها و روستا های زیر پوشش سامانه آبرسانی 
اصفهان بزرگ در حال حاضــر از تصفیه خانه آب 

باباشیخعلی تامین می شود.
وی بــا بیان اینکــه شــرکت آب و فاضالب اســتان 
در تابســتان امســال از چاه ها و تصفیــه خانه آب 
باباشیخعلی در مجموع تا ۱۳ هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه 
آب تولید و تصفیه می کرد افزود: درحالی که مصرف 
آب در برخــی از ســاعات اوج مصرف در تابســتان 
امســال به حدود ۱۸ هزار لیتر در ثانیه می رســید 
و همین کمبود چهار هزار و ۳۰۰ لیتــر در ثانیه ای 
موجب کاهش فشار شــبکه و قطع آب در تعداد 

زیادی از شهر ها و روستا ها شد.
سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان گفت: 
برای رفع این مشکل در تابســتان امسال حدود 
۶۲ میلیون لیتر آب با اســتفاده از پنج هــزار و ۸۰۰ 
تانکر آبرسان بین شهروندان و روستاییان به ویژه 
در شهر های اصفهان، فالورجان، زیار، بهارستان، 
دولت آباد و اردســتان توزیع شــد که در تاریخ ۵۵ 

ساله این شرکت بی سابقه بود.

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
گفــت: پیگیــر نیازهــا و دغدغه هــای معلــوالن 
استان در حوزه پروانه های ساختمانی و تکمیل 

جداره های شهری هستیم.
و  صمیمانــه  نشســت  در  مهدویــان  وحیــد 
هم اندیشــی با فعــاالن جامعه معلوالن اســتان 
اظهار کرد: در بازدیدهایی که مسئوالن از اصفهان 
در سال ۱۳۹۰ داشــتند اعالم می کردند که تعداد 
معلــوالن در ایــن اســتان کم اســت، امــا مطابق 
گزارش های اعالم شده و بازدیدهایی که داشتیم 
آمار معلوالن در استان زیاد است، اما فضای حضور 

آن ها در شهر فراهم نشده است.
وی اضافــه کرد: ایــن اتفــاق جرقــه ای در حــوزه 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
شــد تا ســتاد مناســب ســازی فضاهای شهری 
برای حضــور افــراد کــم تــوان جســمی راه اندازی 
شود، در این راستا مناسب سازی معابر شهری، 
ســاختمان ها و حمل و نقل شــهری بــرای تردد 

آسان معلوالن انجام شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با 
بیان اینکه از زمان راه اندازی ستاد مناسب سازی 
۲۹ اقــدام جــدی به ســرانجام رســیده و امســال 
بودجه ای بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال در این خصوص 
در نظر گرفته شــده اســت، ابــراز امیــدواری کرد: 
اقدامات مهمی در حوزه کاربری شهر و فضای های 

شهری و حمل و نقل برای معلوالن استان اتفاق 
افتد.

مهدویــان تصریــح کــرد: بــا حضــور در معاونــت 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان 
پیگیر این مــوارد بوده ایــم و در حــوزه پروانه های 
ساختمانی و تکمیل جداره های شهری مسائل 
دنبال می شود تا بتوانیم اتفاق های خوبی را برای 
جامعه معلوالن رقم بزنیم و با ایجاد فرصت های 
برابر مناسب سازی معابر شهری را برای آنها داشته 

باشیم.
وی خاطرنشــان کــرد: آن بخــش از مســائل و 
دغدغه های جامعه معلوالن که وابسته به وظایف 
شهرداری اصفهان باشد را در چهارچوب قوانین 
باالدستی جمع بندی کردیم که با تأیید شهردار 
اصفهان، برای تصویب به شــورای اسالمی شهر 
ارســال شــد؛ در واقــع در نظــر داریــم همــه ابعــاد 
نیازهای معلوالن در حوزه شهرسازی را در آینده 

برای اجرا در دستور کار قرار دهیم.

انضباط  بخشی مالی اقدام مثبت دولت سیزدهم
نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای 
اســالمی با اشــاره به جلســه نمایندگان با هیات 
وزیران، گفت:جلســه خوبــی بــود و در خصوص 
وضعیت مهمترین مسائل کشور، به ویژه در حوزه 
مسائل اقتصادی و معیشتی بحث و تبادل نظر 
شد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس شــورای اســالمی درخصوص جلسه 
هیأت دولت با نمایندگان مجلس اظهار داشت: 
جلسات به این شکل در گذشته هم برگزار شده 
اما حســن این جلســه این بود کــه بــا کل هیأت 

وزیران بود.
وی ادامه داد: حدود نیمی از جلسه غیرعلنی بود 
اما در کل جلسه خوبی بود و در خصوص وضعیت 
مسائل کشــور، موضوعات اقتصادی، وضعیت 
برنامه ریزی شده برای برون رفت کشور از شرایط 
سخت فعلی و خصوصا تحریم، معیشت مردم، 
مشــکالت اقتصــادی و...بحث شــد همچنین 
درخصــوص آن ها جمع بنــدی و تبــادل نظرات 

خوبی انجام شد.
ابوترابی با بیان اینکه در این جلســه در خصوص 
اقدامــات آینده دولت نیز صحبت شــد، توضیح 

داد: همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز 
در این جلسه صحبت کرد و اعضای کمیسیون 
اقتصادی نظرات خود را مطرح کردند، وزیر نفت 

نیز گزارشات خوب و امیدوار کننده ای ارائه داد.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس 
شورای اســالمی یادآور شــد: در این مدت کوتاه، 
اقدامــات خوبــی در زمینه های انضبــاط مالی و 
عدم استقراض از بانک مرکزی انجام شده است؛ 
اســتقراض از بانک مرکزی به این معنا اســت که 
حقوق از بانــک مرکزی دریافت شــود و در نتیجه 
آن محرومان، محروم تر شوند؛ دولت در این راستا 
با انضباط مالی این کار را مدیریت کرده که کاری 

سخت و بزرگی است.
وی با اشــاره به اینکــه اوراق قرضــی از دولت قبل 
باقی مانده است، گفت: دولت سیزدهم در حال 

پرداخت این بدهی است که کاری بزرگ است.
ابوترابی با اشاره به توافق های ایران با سایر کشورها 
کید کرد: توافقات انجام شده نشان دهنده این  تأ
است که در دولت قبلFATF  و برجام بهانه بود 
و این دولت با نگاه به همسایه ها، روابط عزتمندانه 
و احترام متقابل به تمام کشــورها کار را به خوبی 
آغاز کرده و پیمان شــانگهای نیز در همین راستا 

اقدام خوبی بود.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکــه مســیر امیــدوار 
کننــده ای پیــش رو داریم خاطرنشــان کــرد: نیاز 
اســت که به دولــت زمــان داده شــود؛ در ۸ ســال 
گذشته کشور نابود شد و نیاز است حدأقل ۸ ماه 

به دولت زمان داده شود.

ح هــای  کــه طر اســتاندار اصفهــان: الزم اســت 
توســعه ای صنعتی به گونه ای بهینه ســازی شود 

که پس از افتتاح بازدهی قابل قبولی داشته باشند.
ســید رضا مرتضوی در نشســت کارگــروه زیر بنایی 
کید  استان بر داشــتن توجیه اقتصادی طرح ها تا
کرد و گفت: تمامی زیر ساخت ها پیش از بهره برداری 

آن طرح مهیا شود تا مشکالت بعدی پیش نیاید.
ح هــای  وی افــزود: اســتعالمات مــورد نیــاز و طر

توجیهی هر طرح نیز باید از پیش تهیه شود.
کید کرد: دستگاه های مختلف  استاندار اصفهان تا

در زمان مشخص شده پاسخی شفاف به استعالم ها 
بدهند و از دادن پاسخ های دو پهلو پرهیز کنند.

تامین آب اصفهان فقط از تصفیه خانه آب باباشیخعلی

معاونشهرداراصفهان:

اتفاقات خوبی برای معلوالن اصفهان رقم می خورد

گذشت؟ در جلسه مجلس و دولت چه 

درنشستکارگروهزیربناییاستانعنوانشد:

لزوم بهینه سازی طرح های توسعه صنعتی در اصفهان 

سامانه بازیابی گاز LPG از گاز های خروجی 
در شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان در حال 

اجراست.
مدیر طرح سیستم بازیابی گاز LPG شرکت 
پاالیــش نفت اصفهــان گفت: طــرح جامع 
شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان بــا رویکــرد 
زیست محیطی و ارتقای کیفیت محصوالت 
مطابــق بــا اســتاندارد های یــورو۵، بهبــود 
فرآیند های عملیاتی در واحد های موجود 
و افزایــش ضریب ایمنــی واحد هــا و تبدیــل 
محصــوالت ســنگین و کــم ارزش )ته مانده 
ج هــای تقطیــر( بــه محصوالت ســبک و  بر

باارزش بسیار باال اجرا می شود.
ح هــای حفــظ  امیــد آقابابایــی افــزود: طر
ظرفیت نیز بــا هــدف ارتقای ســطح ایمنی 
واحد هــا و رفــع مشــکالت و تنگنا هــای 
تولیدی، ایجــاد  واحد هــای  عملیاتــی 
زیرساخت های الزم و بهینه سازی واحد ها 
عملیاتی برای حفظ تــداوم تولید، احداث 
تأسیســات بــرای امکان توســعه فــروش در 

حال اجراست.
ح هــا در  وی بــا بیان اینکــه یکــی از ایــن طر
قالب حفظ ظرفیت طراحــی خرید و نصب 
سیستم بازیابی گاز LPG از گاز های خروجی 
ح را بازیابی  اســت، هدف از اجرای این طــر
گاز LPG و گاز هیدروژن از گاز های خروجی 

واحد ایزومریزاسیون اعالم کرد.
مدیر پروژه سیستم بازیابی گاز LPG شرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان افزود: این طــرح با 
۳۲۹ میلیــارد ریــال اعتبــار اجــرا می شــود و 

بهمن امسال به پایان میرسد.

آلودگی هوا چندین سال است دست از سر 
آسمان اصفهان برنمی دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: منابع آلودگــی در اصفهان 
به دو بخش ثابت و متحرک تقســیم شده 
که در قســمت متحرک، بیشــترین آلودگی 
هوا متعلق به ماشین های سنگینی است 

که در نیمه شب وارد شهر می شوند.
ج حشــمتی ادامــه داد: بیــش از ۵۵۰  ایــر
صنعت آالینده در اصفهان شناسایی شده 
اســت که کارخانه های ریخته گری، آجر و 

گچ در صدر آالینده ها قرار دارند.
وی در پایــان گفــت: جرایــم آلودگی هــوا با 
میــزان آلوده زا بودن متناســب نیســت که 

باید افزایش پیدا کند.
ج حشمتی، مدیر کل  در همین زمینه، ایر
حفاظت محیط زیست استان اصفهان در 
گفتگو با بخش خبری ۲۰ شبکه اصفهان به 
۲۸۰ پایش شبانه در یک ماه گذشته اشاره 
کــرد و گفــت: حــدود ۳۵ پیگیــرد قضایــی 
صــادر شــده و حــدود ۱۰ واحــد هــم پلمپ 

شده اند.
وی گفت: این پایش ها تا پایان سال ادامه 
گــر صنایع گــوش نکننــد، پیگیری  دارد و ا

قضایی می شوند.

تختــال گریــد X۸۰ بــه عنــوان جدیدترین 
متخصصــان  دســت  بــه  فــوالدی  گریــد 
داخلــی فــوالد مبارکــه بــرای نخســتین بار 
در خاورمیانــه تولیــد شــده و کاربــرد ورق 
نوردشده آن در ساخت لوله های خطوط 

انتقال نفت و گاز است. 
به گــزارش خبرنــگار ســیمای شــهر، تولید 
تختال گرید ۵L X۸۰ API در شرکت فوالد 
مبارکه با توجه به دارا بودن کربن زیر ۰.۰۸ 
درصــد و منگنز بــاالی ۱.۸ درصد، شــرایط 
تولیــد ورقــی فــوالدی بــا اســتحکام باالتــر 
نسبت به گرید ۵L X۷۰ API را فراهم کرده 
کــه در ســاخت لوله هــای انتقال ســیاالت 
توســط شــرکت های لوله ســازی کشــور و 
بــا تاییدیــه شــرکت مهندســی و توســعه 

گاز ایران کاربرد دارد.
تولید این گرید توسط فوالد مبارکه عالوه بر 
بی نیازی کشور از وارادت آن، گام مهمی در 
کیفیــت محصوالت ایــن شــرکت  ارتقــای 
در تــراز اســتانداردهای جهانی محســوب 

می گردد.

خبر خبر

استان

خبر

به دنبال تحصن و مطالبه به حق کشاورزان در بستر 
زاینده رود، شــبکه های معاند این بار ســعی داشند 
بــا اختالف افکنی بین ســه اســتان یــزد، اصفهــان و 
چهارمحــال اهــداف خــود را به پیــش برند کــه با پیگیــری کشــاورزان و 

مسئوالن استان خیال خام ضد انقالب، خنثی شد.
به گزارش تسنیم، بارش های اندک در سال آبی گذشته و ذخیره کم سد 
زاینده رود و مدیریت نادرســت آب در ســطوح مختلف و برداشت های 
نامتعارف و بی رویه و غیر قانونی از آب، شرایطی را ایجاد کرده که امروز مردم 
به ویژه کشاورزان غرب و شرق را دچار مشکالتی شده است. موضوع آب 

موضوعی ملی است و ارتباطی به استان و منطقه ندارد.
محمــد علــی احمــدی در مــورد موضــوع آب و حــوزه وظایــف فرمانــدار 
اظهار داشت: ما چند هفته ای اســت که در مسند فرمانداری مشغول 
خدمتگزاری هســتیم و از جمیع مشکالت شهرســتان  اصفهان اطالع 
داریم. جمع بندی هایی صورت گرفته؛ ظرفیت های خوبی در ســطح 
شهرستان وجود دارد که برای رفع مشکالت باید از این ظرفیت ها استفاده 
کنیم. وی افزود: هم شناختی از مشکالت است و  هم یقینا راهکارهای 
جدی برای برون رفت از آن ها وجود دارد؛ از جمله ظرفیت های شهرستان 
اصفهان جوانان و مردم بسیار خوبی است که در چند هفته اخیر که ارتباط 
با مردم شهرها و روستاها بیشتر شده، شاهد آن بودیم که جوانان بسیار 
باانگیزه با ایده های خوبی داریم که مسائل را به خوبی تحلیل و راهکارهای 

برون رفت مشکالت را مطرح کردند که از آن بهره می گیریم.
فرماندار اصفهان بیان کرد: مجموعه فرمانداری نیز طی روزهای آینده 
طرح اصلی برای سیاست های شهرستان که برگرفته از سیاست های 
کالن دولت است را ارائه خواهد داد و همه عزم خود را برای اقدامات موثری 

که بتواند راه های پیشرفت را هموار کند، جزم می کنیم.
وی در خصوص تفاهم ها و قول و قرارهای مسئوالن با کشاورزان تصریح 
کرد: یکی از مشــکالت مهم اصفهــان موضــوع آب اســت. آن چیزی که 
کنون شاهد آن هستیم به دالیل مختلف از جمله ضعف در مدیریت،  ا
کم بارشی های سال های اخیر و بارگزاری های بیش از اندازه و غیرمجاز در  
حوضه آبریز زاینده رود مجموعا به گونه ای رقم خورده که امروز منجر به 
خشکی زاینده رود شده است. مطالبات کشاورزان در مورد حق آبه درست 

است و قبال هم به نوعی مطرح شده است. احمدی ادامه داد: کشاورزان 
گالیه هایی عالوه بر خشــکی زاینــده رود و عدم تخصیص آب داشــتند. 
صحبت کشاورزان این بود که حقشان شناخته شود و به آن ها توجه شود. 
طی چند سال گذشته این بی توجهی منجر به مطالبه جدی کشاورزان 
شده بود. وی با بیان اینکه با پیگیری های استاندار اصفهان، وزیر نیرو 
به اصفهان سفر کرد، گفت : وزیر نیرو در این سفر به جمیع مشکالت آب 
واقف شــد و اعالم کرد که عزم دولت سیزدهم بر رفع مشــکالت مردم در 
اقصا نقاط کشور به خصوص اصفهان است. این جلسه مصوبات خوبی 
به همراه داشت. فرماندار اصفهان با اشاره به موضوع تحصن کشاورزان 
در بستر خشک زاینده رود و پیگیری مطالبات آن ها تصریح کرد: کشاورزان 
در بستر رودخانه تحصنی داشتند تا مشکالت خود را به گوش مسئوالن 
برسانند. طی روزهای حضور کشاورزان، جلسات و صحبت های زیادی 
با کشاورزان صورت گرفت و نتیجه آن این شد که کشاورزان مطلع شدند، 
دشــمن قصد موج ســواری بر مطالبات مردم  دارد و اعــالم آمادگی برای 

جمع آوری چادرهایشان انجام دادند.
وی اظهار داشت: توافقاتی شکل گرفت که از جمله آن پیگیری حق آبه ها، 
پیگیری خسارات انجام شد و کمیته ای متشکل از نمایندگان استانداری، 
جهاد کشاوزی، آب منطقه ای و نمایندگان کشــاورزان تشکیل شود و 
وضعیت آب شــرب، بارندگی ها رصد شــود تا نســبت به تامین آب برای 
سایر بخش ها تصمیم گیری شود. به همین دلیل کشاورزان به تحصن 
خود خاتمه دادند. در توافق نامه ای که با کشــاورزان شده است، طبق 

برنامه های زمان بندی به کشاورزان اطالع رسانی می شود.
احمدی با اشاره به انگیزه جریان ضدانقالب از اختالف افکنی بین مردم 
گفت: معموال جریان ضد انقالب دوســت ندارند وحدت و اتحاد مردم 
کنی و  را حول محور انقالب ببینند  و از همان زمان شــروع به شــایعه پرا

تفرقه افکنی پرداختند.
وی ادامه داد: صدا و سیما در موقع اعتراض کشاورزان، به خوبی صدای 
گاه شدند  کشاورزان را اطالع رسانی کرد و مردم نیز به مطالبه کشاورزان آ
و متوجه شدند کشاورزان در حال پیگری قانونی مطالبان خود هستند. 
بعد از آن توافق چادرها جمع آوری شد و از همان مقطع جریانی که دل 
کنی و خبرهای کذب از قول  در گرو تفرقه افکنی دارند، شروع به شایعه پرا
کشاورزان کردند و طی هفته های گذشته منجر به ایجاد تجمعات محدود 

شد که آن هم توسط کشاورزان محکوم شد.
فرماندار اصفهان بیان کرد: بعد از سفر نیرو و پیگیری استاندار و کشاورزان، 
جلساتی در سطح ملی برای رفع مشکالت آب اصفهان برگزار شد. یکی از 
دستورات رئیس جمهور نیز ستاد احیای زاینده رود بود و جلسات دیگری 
با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده که نتایج آن مشخص 
خواهد شد. موضوع اقدام در خصوص مشکالت آب، موضوعی است که 
زمان بر است و اقدامی نیست که به زودی نتیجه مشخص شود اما همدلی 
و اتحادی که بین مردم و مسئوالن در سطح اصفهان است، منجر به رفع 

مشکالت خاص و پیگیری طرح ها خواهد شد.
وی تصریــح کرد: تجربــه نشــان داده که هر موقــع اراده قوی نســبت به 
حل مســائل و خدمت ویژه به مردم شود، رســانه های بیگانه و عوامل 
وابسته به آن تالش می کنند حاشیه هایی فراهم کنند تا مسئوالن را از 
اجرای برنامه ها غافل کنند. احمدی ادامه داد: در هفته های گذشته 
انتشــار اخبار کذب تالش کردند که حاشیه ای ایجاد کنند تا مسئوالن 
را از ماموریت هــای ویژه و اصلی خــود در برنامه ریزی و اجــرای طرح ها و 

پروژه هایی که منجر به حل مشکالت مردم می شود، غافل کنند.
وی گفــت: کشــاورزان اعالم کردنــد تجمع و تحصــن ما خاتمــه یافته و 
هیچ نــوع فراخوانی نداریم و براســاس توافق نامه ای که نوشــته شــده، 
مطالبات خود را به صورت قانونی پیگیری می کنیم؛ اما دشمن به دنبال 

موقعیت هایی برای تفرقه افکنی بین مردم است.

فرمانداراصفهان:

کشاورزان درست بود مطالبات 

خبر

درشرکتپاالیشنفتاصفهان:

اجرای سامانه بازیابی 
گاز های خروجی گاز LPG از 

روایتخاکستریاینروزهایاصفهان:

 شناسایی ۵۵۰ واحد 
صنعتی آالینده در استان

باتکیهبرتوانمندیهایمتخصصان
داخلیانجامشد؛

نورد موفقیت آمیز تختال
گرید X8۰ تولیدشده   
در شرکت فوالد مبارکه 
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۵دسامبر2۰21 جامعه4
رئیس جامعه معلوالن استان اصفهان: 

معلوالن افراد فراموش شدنی جامعه نیستند 
رئیــس جامعه معلــوالن اســتان 
اصفهان گفت: افــراد معلول باید 
دیده شــوند، آنهــا افــراد فراموش 

شدنی جامعه نیستند. 
مرضیه ســادات معتمدی رئیــس جامعه معلوالن 
اســتان اصفهان در خصوص تعریف کلمه معلول، 
گفت: معلول به فردی اطالق می شــود کــه از لحاظ 
جســمی یا ذهنی دچار ناتوانــی اســت. این ناتوانی 
ارتبــاط و روزمرگــی فــرد را دچــار اختــالل کــرده و فرد 
نمی تواند مانند یک فرد عادی زندگی خود را اداره کند 
و حتی به همین علت در ارتباط با اجتماع نیز دچار 
مشکالتی می شود که شاید مهم ترین آن ها مشکالت 
روحی اســت، این عارضه روان تنی منجر به تشدید 

عارضه های جسمی معلوالن می شود.
وی با اشاره به انواع معلولیت ها، افزود: معلولیت به 
دو دسته جسمی و ذهنی تقسیم می شود که همین 
دو دسته انواع معلولیت ها را دربر می گیرد. معلوالن 
جســمی-حرکتی معلوالنــی هســتند کــه در یکــی 
از اندام های آن ها مشکلی وجود دارد که عمیق ترین 
نوع معلولیت، ناشنوایی است. فرد ناشنوا در بسیاری 
از مواقع به علت نداشتن شنوایی قدرت تکلم خود را 

نیز از دست می دهد.
رئیــس جامعــه معلــوالن اســتان اصفهــان، ادامــه 
داد: تقریبــا ۱۱ تــا ۱۲ درصــد، حــدود ۱۲۰ هــزار نفــردر 
اســتان اصفهان از معلوالن است که بزرگترین گروه 
معلولیت ها، معلولیت جسمی-حرکتی است و در 
ســال های اخیر به علت تصادفــات و حــوادث کار یا 
اتفاقات اجتماعی شمار معلوالن جسمی-حرکتی 
در گــروه معلــوالن نخاعــی افزایــش داشــته اســت، 
برخی علل ایجاد معلولیت ها شامل ژنتیک، وراثت، 
موارد بدو تولد و حین تولد، مــوارد دوران بــارداری و 

سانحه است.
      افرادسالمبامعلولیتفاصلهایندارند

وی در خصــوص برخــورد غلــط افــراد جامعــه بــا 
معلوالن، تصریح کــرد: به علت وضعیت اجتماعی 
و مناسب ســازی، بســیاری از معلوالن وضع روحی 
مطلوبی ندارنــد و در جامعه دید مناســبی نســبت 
به معلوالن وجود ندارد. برخــورد اجتماع خصوصا 
دیدگاه ترحم آمیز، درد معلوالن و خانواده های آن ها را 
مضاعف می کند. باید در نظر داشته باشیم که خود ما 
با معلولیت فاصله ای نداریم و چه بسا با کوچک ترین 
اتفاقی به سیل عظیم معلوالن افزوده شویم؛ بنابراین 
در هنگام برخورد با یک معلول حداقل کاری که به 
عنوان یک شهروند می توانیم انجام دهیم نداشتن 

نگاه ترحم آمیز و تأسف بار است.
معتمــدی افــزود: اشــتغال بحثــی کالن در ســطح 
کشور اســت و برای تمام افراد جامعه با چالش های 
عظیمی همراه اســت، اما معلوالن با چنــد برابر این 
چالش ها روبه رو هستند. یک معلول نمی تواند مانند 
یک فرد عادی هشت ساعت به کار مشغول باشد، 
کوچک ترین نیاز های او با مشــکالت خاصی همراه 

است، به دلیل مشکالت رفت وآمدی کمتر معلولی 
می تواند وارد این موضوع شود.

وی اضافه کرد: بســیاری از معلــوالن توانایی هایی 
دارند که افراد ســالم ندارنــد، اما این افــراد در اقلیت 
هستند و آنچه که می توان به عنوان واقعیت معلوالن 
در نظر گرفت این اســت که نمی توان میزان کارایی 
مورد انتظار از یک فرد سالم را برابر با میزان کارایی یک 
فرد معلول برابر دانست. افراد معلول کار ها را انجام 
می دهند، از پس کار ها بر می آیند و مسئولیت پذیر 
هستند، اما واقعیت این است که معلولیت همراه این 
افراد اجازه قدرت عمل زیاد را از آن ها می گیرد و افراد 

کمی وارد حوزه اشتغال برای معلوالن می شوند.
      لزومفرهنگسازیبیشتربرایپذیرفتن

معلوالن
رئیس جامعه معلوالن اســتان اصفهان با اشاره به 
دامنه محدود فعالیت معلوالن، اظهار کرد: دامنه 
فعالیت معلوالن محدود است و از نظر فرهنگ سازی 
نیازمند کار بیشتری هستیم. افراد دارای معلولیت 
کثر اوقات در خانه هستند و هنگامی که تصمیم به  ا
حرفه آموزی برای رسیدن به شغل و درآمد می کنند، 
به علــت موانع شــهری نمی تواننــد از ایــن امکانات 
اســتفاده کننــد و در نتیجــه اشــتغال فرد معلــول با 
چالش هایی بیشترازصد برابر اشتغال یک فرد سالم 
همراه اســت و هیچ فردی خود را درگیر ایجاد شــغل 

برای معلوالن نمی کند.
وی ادامه داد: البته افرادی هســتند که برای ایجاد 
اشــتغال معلوالن اقداماتی انجام می دهند، اما به 
صورت کلــی در زمینه اشــتغال اتفــاق رو به جلویی 
نیفتــاده اســت و مســتمری پرداختــی از ســمت 
بهزیستی واقعا برای این افراد بسیار کم است و حتی 

امکان گذران زندگی را از افراد معلول می گیرد. اشتغال 
در بخش های دولتی نیز با چالش های خود روبه رو 
است؛ بسیاری از معلوالن آزمون های استخدامی را 
قبول می شــوند، اما به علــت داشــتن معلولیت رد 
می شوند و شاید از سه درصد قانون اشتغال معلوالن 

نیم درصد هم رعایت نمی شود.
      درکاحساسیکفردمعلول

معتمدی فراموش شدن قشر معلوالن را متذکر شد 
و تصریح کرد: قانون تصویب شــده باید اجرا شــود. 
اعتراض بــرای عدم اجــرای قانون جامــع حمایت از 
معلوالن به صورت کلی در ان جی او های سراسر کشور 
انجام شده، اما گویا قشــر معلوالن قشری فراموش 
شده هستند. شاید بهتر باشد روزی یکی از مسئولین 
نشســتن روی ویلچر را امتحان کند و احساس فرد 
معلــول را درک کند؛ بلکــه بتواند روزی پاســخگوی 

بهتری برای دغدغه یک معلول باشد.
وی افزود: جامعه معلوالن مانند ۸۸ درصد جامعه 
اصفهان شهروند هستند و مطالبه آن ها استفاده از 
حق شهروندی خود است. افراد دارای معلولیت باید 
حق شهروندی خود را با خواهش، التماس و تحریک 
احساسات مسئوالن بگیرند و این جای تأمل دارد و 
کثر شهر های ایران از جمعیت  باید بدانیم اصفهان و ا
ســالمند زیادی برخوردارند و خود ما روزی سالمند 

خواهیم شد و درد آن ها را خواهیم فهمید.
رئیس جامعه معلوالن استان اصفهان اضافه کرد: در 
۱۲ آذرماه هر سال مسئوالن با برگزاری همایش هایی 
تصمیم بــر رفع مشــکالت معلــوالن دارنــد و مدافع 
می شــوند، نامه ها و درخواســت ها داده می شــود و 
قول هایی نیز داده می شــود، اما هیچ اقدام خاصی 
انجام نمی شود. حتی برای گرفتن یک جشن، سالنی 

در اصفهان بجز سالن بهزیستی که مناسب سازی 
شــده باشــد وجود ندارد که یک معلول بتواند از آن 

استفاده کند.
      مستمریهایناکافی/شرایطسخت

ضمانتوامها
کافــی بــودن میــزان مســتمری  وی در خصــوص نا
پرداختی به معلوالن، خاطرنشان کرد: مستمری های 
بهزیستی گره ای از کار خانواده های دارای معلول به 
خصوص خانواده هایی که دارای چند معلول هستند، 
باز نمی کند و این عزم همگانی یــا اختصاص بودجه 
بیشــتری به بهزیســتی را می طلبد. با توجه بــه تورم 
موجود آیا یک مرد سرپرست خانوار دارای معلولیت که 
همسر او نیز دارای معلولیت است و چند فرزند دارند، آیا 

واقعا این مستمری برای آن ها کافی است؟
معتمدی با اشــاره به نیاز جامعه معلــوالن، گفت: 
شرایط ضمانت وام ها باید راحت تر باشند و تسهیالتی 
برای فرد قائل باشند، این افراد با افراد سالم جامعه 
متفــاوت هســتند، جامعــه معلــوالن بــه یاری گــر و 
تســهیل کننده نیاز دارد. افــراد دارای معلولیت بجز 
مباحث و چالش های معیشتی با مباحث درمانی 
گر به مسائل درمانی خود توجه  نیز روبه رو هستند و ا
نکنند با هزینه های چندبرابری روبه رو خواهند شد و 

چه بسا معلولیت آن ها تشدید می شود.
وی افزود: افراد معلول باید دیده شــوند، آن ها افراد 
فراموش شدنی جامعه نیستند و مسئوالن باید برای 
تحقق حقوق شهروندان معلول تالش کنند. انتظار 
می رود مســئوالن در یک ماه تنها یک ســاعت را به 
گر این ساعت ها  حقوق معلوالن اختصاص دهند و ا
اجرایی شود مسلما اتفاقات بســیاری خوبی برای 

جامعه معلوالن می افتد.

خبر

رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهان از رؤســا 
و دادســتان های حوزه هــای قضایــی اســتان 
خواست به قید فوریت در خصوص تعیین تکلیف 
خودروهای توقیف یا ضبط شــده مــواد مخدر در 

سطح استان اقدام کنند. 
به نقــل از روابط عمومی دادگســتری کل اســتان 
اصفهان، در جلســه مشــترک با معــاون مقابله با 
عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشــور تعییــن تکلیــف خودرو هــای توقیفــی در 
پرونده های مواد مخدر در دستور کار دادگستری 

استان قرار گرفت.
حجت االســالم جعفــری رییس کل دادگســتری 
اســتان پیرو این جلســه از رؤســا و دادستان های 
حوزه هــای قضایــی اســتان، زنــدان و شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواست به 
قید فوریت در خصوص تعیین تکلیف خودرو های 

توقیف یا ضبط شده مواد مخدر در سطح استان 
اقدام کنند.

وی همچنین این مهم را از مصادیق حقوق عامه 
کم رســیدگی کننــده به  دانســت و از قضــات محا
پرونده های با موضوع مواد مخدر خواست با توجه 
به اینکه برخی از این خودرو ها احتماال وسیله امرار 
معاش افرادی می باشد، در اتخاذ تصمیم قضایی 

خود توجه الزم در این خصوص معمول گردد.

مدیــر آمــوزش و پــرورش تیــران و کــرون از توابع 
استان اصفهان گفت:  از مجموع ۱۱۰ باب مدرسه 
و واحــد آموزشــی در ایــن شهرســتان، ۶۰ واحــد 

فرسوده و یا تخریبی است. 
عباس ســلطانی افزود: نهضت احداث مدرسه 
با مشــارکت خیــران  در دســت اقــدام اســت که  

اغلب این پروژه ها در روستاها واقع شده است.
وی افزود: بر این اساس هم اینک ۲۵ باب مدرسه 
در این شهرستان با همت خیران برای خروج از 
مشکل کمبود محیط آموزشی در حال احداث و 
برای تکمیل این پروژه ها هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال 
اعتبار الزم است که ۵۰ درصد آن از طرف خیران 
و مابقی توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس تکمیل خواهد شد.
ســلطانی گفت:  یک باب آموزشــگاه  نیز در این 
شهرســتان به طــور کامل بــدون کمــک دولتی  

باتالش نیکوکاران در دست احداث است.
کثر فضاهای آموزشی  وی با اشاره به فرسودگی ا
در شهرســتان تیــران و کــرون  و کمبــود فضــای 
آموزشی در شهرهای تیران و عسگران گفت: ۲۵ 
پروژه احداث مدرســه ۶ کالســه و سه نمازخانه 

برای رفع این دغدغه در حال انجام است.
وی اضافه کــرد: ۲ باب آموزشــگاه برکت و حاج 
عبــاس امینــی در شــهر تیــران ابتــدای مهرماه 
مورد بهره برداری قرار گرفت و  ۲ باب آموزشگاه 
صدیقه طاهــره ی روســتای  مبارکه و مدرســه 
زنــده یــاد حشــمت الــه شــجاعی روســتای 
قهریزجان نیز در بهمن ماه افتتاح خواهد شد 
و مابقــی نمازخانه هــا و مــدارس پــس از انجام 
تعهد خیران توســط اداره کل نوسازی باتوجه 
به اعتبارات اختصاص یافته تکمیل و در سال 

آینده افتتاح خواهد شد.
تیران و کرون دارای بیش از ۱۳ هزار دانش آموز و 

۱۱۰ مدرسه و مرکز آموزشی  است.

اســتاندار اصفهان گفت: دانشــجوی بسیجی 
باید به مسائل مهم دانشگاه و جامعه ورود کند 

تا بتواند به حل مشکالت کمک کند. 
ســید رضــا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان در 
اختتامیه اولین جشــنواره دانشــجویی مالک 
اشتر ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 
گفت: با صدا زدن شهدا و دعوت آن ها در جلسه 

فضای ویژه ای جلسات ما را فرا می گیرد.
وی بــا اشــاره به نقــش دانشــجویان بــه عنوان 
افسران جنگ نرم افزود: وقتی به این فکر کنیم 
که قله بسیج کجاست و بسیجی را به چه فردی 
می توان اطالق کرد آدم شــرمنده می شــود که 

ک پای بسیجیان باشیم. ما شاید نتوانیم خا
گر بخواهیم نقش  استاندار اصفهان ادامه داد: ا
خود را در این پهنه بشناسیم با نگاه قرآن به امیر 
گر ما  المومنین )ع( این موضــوع فرق می کند، ا
امیر المومنین )ع( را سر مشــق خود قرار دهیم 
تعریف مجددی باید از بســیج داشــته باشیم، 
بســیج در تاریــخ نقــش داشــته و در هــر جــای 

تاریخ این موضوع تبلور داشته است.
      بسیجدرطولتاریختبلورداشتهاست

وی اضافه کرد: هر شخصی بخواهد راه درست 

را پی بگیرد باید راه امیر المومنین )ع( که همان 
راه بسیج است را پی بگیرد من هر شخص جای 
متفاوتی در این مسیر دارد و باید هر فرد خود را 
جانمایی کند که ببیند در چه جایگاهی است.
کید کرد: در واقع غالب بسیج باید به  مرتضوی تا
عنوان تفکر شکل بگیرد تا تبلور آن انجام شود، 
باید ببینیم کجا در دانشــگاه با ایــن امر فاصله 
داریــم و در بحث آموزش و وظایــف خود چقدر 

به این موضوع نزدیک شدیم.
وی ابراز داشت: بسیج در همه امور دانشگاه و 
جامعه باید حضور داشته باشــد و این اتمسفر 
بســیج اســت که می تواند روشــنگر راه باشــد و 
نشانگر راه درست است تا بتوانیم به آیات قرآن 

کریم نزدیک شویم.

گاهــی فرماندهی انتظامی اســتان  رئیس پلیس آ
از کشــف ۲۷ فقره ســرقت اموال موجــود در منازل 
نیمه ســاز با اعترافات ســارق دستگیر شده توسط 
گاهی شهرســتان آران و بیدگل  گاهان پلیس آ کارآ

خبر داد.
گاهــی فرماندهی  حســین ترکیان رئیــس پلیــس ا
گاهــان  انتظامی اســتان اصفهــان بیــان کــرد: کارآ
گاهی شهرستان آران و بیدگل در پی وقوع  پلیس آ
چندیــن فقــره ســرقت از منــازل نیمه ســاز در ایــن 
شهرســتان موضوع را به صورت ویژه در دستور کار 

خود قرار دادند.

وی افــزود: تحقیقــات در ایــن زمینه ادامه داشــت 
گاهان با اســتفاده از اقدامات پلیســی  تا اینکه کارآ
و رصــد هوشــمندانه خــود و همچنیــن تطابــق 
سرقت های صورت گرفته با شیوه سرقت سارقان 
سابقه دار سرانجام رد پای یکی از سارقان سابقه دار 

را در این سرقت ها به دست آوردند.
ترکیان با بیان اینکه متهم سوابق بســیار زیادی در 
امر سرقت به ویژه سرقت منازل نیمه ساز و سرقت 
قطعات و محتویات خودرو را در پرونــده خود دارد 
گاهان طی هماهنگی با مقام قضائی وی  گفت: کارآ
گاهی  را در محل سکونت خود دستگیر و به پلیس آ

منتقل کردند.
گاهــی فرماندهی انتظامی اســتان  رئیس پلیــس ا
اصفهان اظهار داشت: متهم که ابتدا منکر هرگونه 
جرمی از ســوی خــود بــود هنگامی کــه با مــدارک و 
مستندات پلیس روبرو شد لب به اعتراف باز کرده 
و بــه ۲۷ فقره ســرقت از منــازل نیمه ســاز اقــرار کرد 
که در ایــن خصوص پرونده تشــکیل و بــرای انجام 

اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مواد مخدر 
در استان اصفهان 

مدیرآموزشوپرورشتیرانوکرون:

۶۰ باب واحد آموزشی 
در شهرستان تیران وکرون فرسوده و تخریبی است 

استانداراصفهان:

کند  بسیجی باید به مسائل جامعه و دانشگاه ورود 

خبر

کشف ۲۷ فقره سرقت 
از منازل نیمه ساز در آران و بیدگل

خبر

مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان 
گفت: برابر آمار اسمی وزارت آموزش و پرورش 
حدود ۱۷۰۰ نفر از دانش آموزان استان به دلیل 
ویروس کرونــا ترک تحصیل کردنــد.  محمد 
اعتــدادی در دیدار با مســئوالن شهرســتان 
اردســتان، اظهــار کــرد: بــا توجه بــه اهمیت 
حــوزه آمــوزش و پــرورش تعامــل بســیاری 
باید بین این دســتگاه و دیگر دســتگاه های 
اجرایی شهرســتان انجام شــود که امــروز در 
سفر به شهرســتان اردســتان بر این موضوع 
کیــد شــد. وی بــا بیان اینکه  مهــم بیشــتر تا
مجموعه مدیران شهرستان اردستان تعامل 
بسیاری با مجموعه آموزش و پرورش دارند، 
افــزود: با پیگیری های مســئوالن اردســتان 
تجهیزات هنرستان های این شهرستان به 
روز و کسری های واحدهای آموزشی جبران 

خواهد شد.
به گزارش ایســنا، مدیرکل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان با اشاره به بازگشایی مدارس، 
تصریح کرد: همانطور که ستاد ملی کرونا ابالغ 
کرد تمام مدارس استان اصفهان از اول آذرماه 
بازگشــایی شــد و هیچ مدرســه ای در استان 

آموزش صرفا مجازی را دنبال نمی کند.
کسنکرونا ۸۵درصدازدانشآموزان،وا

رادریافتکردند
اعتدادی گفت: مدارس استان با هماهنگی 
مدیــر مدرســه و شــورای آمــوزش و پــرورش 

حضور دانش آموزان را هماهنگی می کنند.
وی با بیان اینکه دستورالعمل های بهداشتی 
وزارت بهداشــت و درمــان بــه تمــام مدارس 
گر اعضای  اســتان ابالغ شــده اســت، افزود: ا
شــورای مدرســه این دســتورالعمل ها را بــه 
دقت اجرا کنند در موضوع خطرات ویروس 
کرونا جای هیچ گونه نگرانی برای خانواده ها 
و داشــن آمــوزان نخواهــد بــود. اولویــت اول 
آموزش و پرورش سالمت دانش آموزان است 
کید شده  و به همه مدیران شهرســتان ها تا
که این اولویت بایــد در هر مدرســه ای در نظر 

گرفته شود.
به گفتــه مدیــرکل آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان حــدود ۸۵ درصــد از دانــش آموزان 
کسن کرونا را دریافت کردند و  واجد شرایط، وا
درصد باقیمانده آنها به دالیل مختلف هنوز 
کســن نشــدند. توصیه  موفق بــه دریافت وا
می شود خانواده ها در اولین فرصت فرزندان 

کسن تشویق کنند. خود را به تزریق وا
      فضایمجازیتاثیرمثبتیرویدانش

آموزاننداشت
اعتدادی با اشاره به تاثیر کالس های مجازی 
بر آمــوزش دانش آمــوزان، خاطرنشــان کرد: 
فضای مجازی تاثیر مثبتی  بر عملکرد تحصیل 
دانــش آموزان اســتان اصفهــان نداشــته و از 
نظر افت تحصیلی و آموزش قطعا نسبت به 

سال های گذشته دچار نارسایی شدند.
وی بــا بیان اینکــه تعــدادی از دانــش آموزان 
اســتان بــه دلیــل اســتفاده بیــش از حــد 
کالس های مجــازی دچار مشــکل ســالمت 
گفــت: متاســفانه ویــروس  روان شــدند، 
کرونا تاثیر منفی خــود را در آمــوزش و پرورش 
گذاشــته و برابــر آمــار اســمی وزارت آمــوزش 
و پــرورش حــدود ۱۷۰۰ نفــر از دانــش آمــوزان 
استان ترک تحصیل کردند. این تعداد دانش 
آمــوز توســط همــکاران در حــال شناســایی 
هســتند و امیدواریم بــا تــالش خانواده ها به 
تحصیل برگردند. مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با اشاره به امتحانات پایانی 
دانش آموزان گفــت: برنامه ریزی امتحانات 
پایانی ابالغ شــده و امتحانات پایه دوازدهم 
نیز به صورت حضوری اســت و شــرایط برای 
امتحانــات حضوری دانــش آموزان در ســایر 
دوره ها بــا توجه به شــرایط کرونــا هر منطقه 

ابالغ می شود.
اعتــدادی گفــت: شهرســتان هایی کــه در 
شــرایط قرمز ویروس کرونا قرار گیرند شرایط 

تحصیلی مدارس آنها نیز تغییر می کند.
      12هزارنفرکمبودنیروداریم

وی در خصــوص آخریــن وضعیــت نیــروی 
انســانی آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان 
گفــت: امســال آمــوزش و پــرورش بــا توجــه 
به اینکــه در شــروع ســال تحصیلــی بیــش از 
۶۲۰۰ نفر بازنشسته داشته، برای شروع سال 
تحصیلی در ماه مهر بیش از ۱۲ هزار نفر کسری 
نیرو داشتیم اما با پیگیری های به عمل آمده 
موفــق شــدیم ۱۸۰۰ نفــر از بازنشســته ها را به 
استمرار خدمت دعوت کنیم و کسری نیرو تا 

حدودی جبران شود.
پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
اســتان اصفهــان بــا شــروع ســال تحصیلــی 
در کالس هــای مجــازی و حضــوری کمبــود 
معلم وجود نداشــته و کســری فرهنگیــان از 
روش های قانونــی جبران شــده و فعال حوزه 
آموزش و پرورش در حال تعلیم و تربیت دانش 

آموزان است.

بهدلیلویروسکرونا:

ترک تحصیل ۱۷۰۰ دانش آموز
 استان اصفهان 

فرمانــدار کاشــان گفــت: ورود کارکنــان و کارمندان 
دستگاه های اجرایی و خدماتی کاشان بدون ارائه 

کسن ممنوع است.  کارت وا
کبر مرتضایی فرماندار کاشان در نشست فوق  علی ا
العاده ستاد شهرستانی پیشگیری و مدیریت بیماری 
کرونا با اشاره به جهش های ویروس کرونا به خصوص 
از نــوع آفریقایــی آن گفــت: الزم اســت تمهیــدات  از 
طرف دستگاه ها و نهاد های مربوطه برای مواجهه با 
اتفاقات بعدی در زمینه شیوع کرونا اندیشیده شود.

کسیناسیون یک راه مطمئن برای  وی با بیان اینکه وا
کنترل شیوع ویروس کرونا اســت، ابراز داشت: ورود 
کارکنان و کارمندان دستگاه های اجرایی و خدماتی 

کسن ممنوع است. کاشان بدون ارائه کارت وا
فرمانــدار کاشــان گفــت: هرگونــه خدمــات رســانی 
دستگاه ها و سازمان ها اجرایی و خدماتی به اربابان 
کسن هستند، ممنوع است. رجوعی که فاقد کارت وا

      ورودمعلمانوکادراجراییمدارسدر
صورتعدمتزریقواکسنممنوعاست

کید کرد: معلمان  وی با اشاره به بازگشایی مدارس تا
و کادر اجرایی و اداری مدارس و اداره آموزش و پرورش 
کســن از  نیز در صورت عــدم تزریق و دریافت کارت وا
سامانه salamat.gov.ir حق حضور و ورود به اداره و 

مدرسه را نخواهند داشت.
 مرتضایی با بیان اینکه این قوانین برای تمامی کارکنان 

دولتی و عمومی و خصوصی الزم االجراست، افزود: 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان وظیفه بازرســی و 
تطابق رفتــار و تصمیمــات گرفتــه شــده در ادارات و 
سازمان های اجرایی و خدماتی با قوانین موجود را 
دارد و در صــورت تخطی با مدیــر آن مجموعه برابر با 

قانون برخورد می شود.
وی با اشاره به اینکه تا به امروز بیش از ۷۶ درصد مردم 
کسن کرونا را دریافت کرده اند، گفت: روند  کاشان وا
کسیناسیون در کاشان تا رسیدن به حد مطلوب  وا
کسیناســیون  همچنان در پایگاه های تجمیعی وا

ادامه دارد.
کسیناسیونسیاردرکاشان       اجرایطرحوا

ح  طــر اجــرای  از  همچنیــن  کاشــان  فرمانــدار 
کسیناســیون ســیار در کاشــان خبــر داد و اظهــار  وا
داشت: الزم است شــهروندان کاشانی به خصوص 
اقشار و گروه های آسیب پذیر هر چه سریع تر نسبت 

کسن اقدام کنند. به تزریق دز سوم وا
وی تصریح کــرد: الزم اســت اتاق اصنــاف صاحبان 
کسینه شدن انجام  صنوفی که تاکنون اقدامی برای وا
نداده اند را از ارائه هرگونه خدمات و همچنین تمدید 
جواز و پروانه کســب محروم نموده و برای تسریع در 
کسیناسیون عمومی اقدام جدی کند که این  انجام وا
امر برای کارخانجات و شرکت ها نیز باید از سوی اداره 

تعاون و اداره صمت پیگیری و اجرایی شود.

رییس جمعیت هــالل احمر شهرســتان نایین 
گفت: هالل احمر نایین امسال سه میلیارد ریال 
کمک بین ســه هــزار و ۵۰۰ تــن از نیازمندان این 

خطه کویری توزیع کرده است. 
محمد زمانی رییس جمعیت هــالل احمر نایین 
گفت: ســه میلیارد ریال کمک  در قالب طرح ملی 
فرشــتگان رحمــت و مواســات مؤمنانــه، توزیــع 
غذای گرم نذری، طرح ملی همای رحمت، یاری 
رسانی به بیماران کرونایی شامل توزیع بسته های 
حمایتی، معیشتی و کمک هزینه دارو و درمان بین 

افراد کم بضاعت نایین توزیع شده است.
وی گفــت: جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان 
نایین بــا دارا بودن بیــش از ۳۰۰ مددجو از ســال 
۹۸ فعالیــت خــود را در زمینــه پرداخــت کمــک 
هزینه دارو ودرمان به بیماران صعب العالج آغاز 
کنون بیش از ۹۸میلیون تومان در این  کرد که تا

زمینه پرداخت شده است.
رییــس جمعیــت هــالل احمــر ناییــن بــا اشــاره 
به کمــک خیرانه منظــور تجهیــز بانــک امانات 
شهرســتان گفت: با مشــارکت خیران داوطلب 
کنــون بیــش از ۴۷ میلیون  از ابتــدای امســال تا
تومان اقالم طبی شــامل تخت بستری، تشک 
کســیژن و مانومتر  کر،کپســول ا مــواج، ویلچر، وا
کســیژن ســاز به بانک امانــات اهدا  و دســتگاه ا

شده است.
زمانی گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا طرح 
غربالگری، پایش و تب سنجی با تشدید نظارت 
به ۴۳ هزار نفر مسافر عبوری با همکاری ۳۰نفر از 

امدادگران هالل احمر اجرا شد.
وی بــا بیان اینکه خانه های هالل احمــر دارای۲ 
هــدف اختصاصــی و عمومــی " عــام المنفعــه " 
هستند گفت: از مهمترین اهداف این طرح ارتقاء 
گاهی عمومی در ســوانح و فعالیت های  ســطح آ
بشردوستانه، کاهش آسیب پذیری برابر سوانح با 
رویکرد تاب آوری و توسعه ظرفیت های داوطلبانه 

در سطح جوامع محلی است.
رییس جمعیــت هالل احمــر نایین بــه برگزاری 
دوره هــای آموزشــی بــه داوطلبــان اشــاره کردو 
افزود: در این مدت ۱۶ دوره ۶۸ ســاعته با بیش 
گیر برای امدادگران حوادث جاده ای،  از ۳۸۰ فرا
پرســنل و نجاتگران پایگاه های امــداد و نجات 
کز صنعتی  بین شهری و کارگران کارخانه ها و مرا

برگزار شد.
زمانی با اشاره به اجرای طرح زمستانه گفت:این 
طرح با فعالیت ۷۰ نفر در۲ پایگاه فعال شده است.

جمعیت هالل احمر شهرستان نایین ۵۸۳ عضو 
جــوان، هــزار و ۳۴۶ نفــر داوطلــب و ۶۰ امدادگــر 

دارد.

خبرخبر
کارکنان به ادارات  ممنوعیت ورود 

کسن  کارت وا کاشان بدون 
کمک سه میلیارد ریالی جمعیت هالل 

احمر شهرستان نایین به نیازمندان 
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

به اهالی رسانه ۲۴ هزار واحد مسکن 
اختصاص می یابد 

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از 
تدوین الیحه نظام جامع رسانه  ای 
در کشور و اختصاص ۲۴ هزار واحد 

مسکن به اهالی رسانه خبر داد. 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در جمــع مدیــران رســانه   همــدان بعــد از شــنیدن 
دغدغه هــا و پیشــنهادات مدیــران مســوول و ابــراز 
خرسندی از بلوغ و پختگی رســانه های استان اظهار 
کرد: البته در اســتان همدان با قدمت و ســابقه باالی 

فرهنگی و تاریخی جز این هم انتظار نمی رود.
وی با بیان اینکه در فصل تدوین الیحــه بودجه ۱۴۰۱ 
قرار گرفته ایم و شعار دولت خدمتگذار این است که ریل 
توسعه کشور را در بخش های مختلف تغییر و در مسیر 
درســتی پیش ببرد گفت: کشور با مشــکالتی مواجه 

است که دولت با تمام توان درصدد رفع آنهاست.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی از رونمایی سند تحول 
دولت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: دولت سیزدهم 
از شیوه های به روز، مطابق بر عقل و رویکردهای علمی 

برای رفع و رجوع مشکالت بهره خواهد برد.
وی فرهنگ را مقدم بر تمام حوزه ها و پیشران در کشور 
عنوان کرد و با بیان اینکه تمام تالش دولت سیزدهم آن 
است که فرهنگ را به جایگاه اصلی خود بازگرداند گفت: 
در این مسیر کارهای خوبی انجام شده که امیدواریم 

گام های بلندتری نیز بر داشته شود.
اســماعیلی ادامــه داد: تمــام تالش مــا بر این اســت تا 
پایان سال شاهد سفر رئیس جمهور به استان همدان 
باشــیم تا از این رهگذر مصوبات خوبی برای توســعه 

استان رقم بخورد.
وی از بررسی الیحه نظام جامع رسانه ای کشور خبر داد 
و با بیان اینکه درصدد هستیم سندی قوی و راهگشا 
در این زمینه تدوین شــود تــا از این طریق شــاهد رفع 
مشکالت باشیم، گفت: رسانه های نوین در این سند 

مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
      فعالیــتدبیرخانــهاصــالحنظــامفرهنگــیو

رسانهایکشور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به برگزاری جلسات 

بــا پیشکســوتان و نخبــگان رســانه ای از طیف هــای 
مختلف سیاســی بیــان کــرد: دبیرخانه اصــالح نظام 
فرهنگی و رســانه ای کشــور در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی فعال است که به دنبال انعقاد تفاهم نامه های 

عملیاتی با بخش های مختلف هستیم.
وی با بیان اینکه رفع ۸۰ درصد مشــکالتی کــه در این 
جلسه از سوی اصحاب رسانه مطرح شد در دستور کار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، یادآور شد: اطالع 
از دغدغه ها به ما در تصمیم گیری ها و مصوبات کمک 

بهتری خواهد کرد.
      فرهنگدربودجههــایدولتی،حوزهضعیفی

دیدهشدهاست
اســماعیلی با اشــاره به اینکه فرهنگ در بودجه های 
دولتــی حــوزه ضعیفــی بــوده کــه در تــالش هســتیم 
تبصره های جدیدی را برای پیشنهاد در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ آماده کنیم گفــت: امیدواریــم این مهم به 

تصویب مجلس برسد.

وی با اشاره به اینکه حل برخی از مشکالت نیاز به یک 
فرایند زمانی دارد و شاید تمام آنها در چهار سال قابل 
کید کرد: مــا تمام تالش خــود را  رفع و رجوع نباشــد تا
برای حل مشکالت حوزه فرهنگ به ویژه رسانه ها به 
کار بسته ایم و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذاری 
نخواهیم کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان با 
اشاره به تالش برای حل مشکل مسکن اهالی رسانه 
گفت: تعــداد ۲۴ هزار مســکن در تفاهم نامه بــا وزارت 
مسکن و شهرســازی به اهالی رسانه اختصاص یافته 

که زنان سرپرست خانوار نیز در آن ویژه دیده شده اند.
      تحوالتبزرگیدرراهاست

او افزود : در صدد ارتقاء جایگاه فرهنگی و هنری کشور 
با برنامه های جدی دولت هستیم و این حوزه یکی از 
اولویت ها و برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به شمار می آید تا بتوانیم آن را توسعه دهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: باید حوزه فرهنگ 
به جایگاه اصلی خود بارگردانده شود، چرا که فرهنگ 

مقدم بر همه عرصه ها است.
اسماعیلی با بیان اینکه بنا داریم گام های بلندی برای 
تحول در حوزه فرهنگ برداریم، تصریح کرد: در جریان 
تدوین الیحه بودجه سال آینده، شعار دولت مردمی 
سیزدهم »تغییر و جابجایی ریل و مسیر اداره کشور« 
برای بهبود کار ها و خدمت رسانی بهینه به مردم است.

او گفت: اعتقاد داریم با وجود همه رویداد ها و کار های 
کنــون در دولت هــا و دوره های مختلف  مبارکی کــه تا
گذشته انقالب شــکل گرفته و انجام شده، همچنان 
مشــکالتی وجود دارد و دولت آیت اهلل رییســی خود را 

مکلف به رفع این مشکالت می داند.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی افــزود: الیحــه جامــع 
رسانه ای نیز مبنای کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قرار گرفته و برهمین اساس الیحه را از دولت پس گرفتیم 
و در حال تدوین یک سند متقن، دقیق و موثر برای این 
حوزه هستیم تا با تعامل مجلس گام های موثر و بزرگی 

در این بخش برداریم.

نمایشــگاهی از آثــار نگارگــری 
 ایران ، متعلق به گنجینه های 
موزۀ ملی ملک، موزۀ هنرهای 
معاصر اصفهــان، موزۀ رضــا عباســی و کاخ موزۀ 
کلکســیون  هنرهــای  مــوزۀ  در  چهلســتون، 

شانگهای افتتاح شد. 
مهــدی تمیــزی، مدیــر مــوزه هنرهــای معاصــر 
اصفهان گفت: یکی از پویاتریــن وجوه فرهنگی 

جوامع در هر دوره ای، هنر آن ملت است. 
هنــری که برآمــده از فرهنــگ، زیســت، ادبیات، 
آداب و رســوم اجتماعی اســت و در پنــاه زیبایی 
شناســی، بــه نمونــه ای نــادر، گویــا و نســخه ای 

تاریخی تبدیل می شود.
او ادامه داد: نام نمایشگاهی که در موزه هنرهای 
کلکســیونی شــانگهای چین افتتاح می شــود تا 
هشتم اســفندماه ســال جاری برپا خواهد بود، 
»گنجینه های مشــرق زمین« بــه نگارگری ایران 

می پردازد.
مدیر موزۀ هنرهای معاصر اصفهان تصریح کرد: 
نگارگری ایرانــی، در خط و ربط شــکل و مفهوم و 
در کاربســت و کارگاه، بی شــباهت به نگاره های 

چینی نیست. 
ایــن هماننــدی، بی آنکــه هویــت را مخــدوش 
کند، پیونــدی انســانی و تاریخی میــان چندین 

نســل از چندین هزاره می ســازد.  این گونه است 
که زبان هنــر، بی مــرز و بی ادعــا، با هــر مخاطبی 
به گفت و شــنود می نشــیند. او افــزود: اثر هنری 
را بایــد نوشــید. اصــوات، در البــه الی فرم هــا، 
نوایی نــو بر گــوش و جــان مخاطب می نشــاند. 
به گفتۀ تمیزی، در این نمایشگاه که با توجه به 
رعایــت مقتضیــات دوران کرونا برگزار می شــود، 
مجموعــه ای از تصاویــر آثــار نگارگری ایرانــی از 
چهــار مــوزه، انتخــاب شــده و بنیــاد هنــری 
 بردبــار و مــوزه هنرهــای کلکســیون شــانگهای 
 )Shanghai Art Collection Museum(

برگزاری این نمایشگاه را بر عهده دارند.

نمایشــگاهی از آثار نقاشــی خط "محمدحســین 
چیزفهم دانشمندیان" با نام "رد خط" در نگار خانه  

صفوی اصفهان برگزار می شود. 
محمدحســین چیزفهم ضمن اشــاره به موضــوع آثار ارائه شــده در 
نمایشــگاه "رد خط" اظهار کرد: این نمایشــگاه، مجموعــه آثاری در 
قالب نقاشی خط را نشان می دهد که به صورت میکس مدیا  )ترکیب 

مواد( اجرا شده اند. 
وی بــه دالیــل برگزاری این نمایشــگاه اشــاره کــرده و افــزود: آثار من 
یک سبک جدید از نقاشی خط اســت و از آنجایی که اصفهان یک 

شــهر کامال فرهنگی و هنری اســت، دوســت داشــتم کــه آثــارم را در 
هفته اصفهان به نمایش بگــذارم؛ ضمن اینکه یکی دیگــر از دالیل 
نمایش این آثار اصفهــان، وجود چند المان اســت که از این شــهر و 
اســتان در آثارم وجود دارد؛ همه این مســائل ســبب شــد نگارخانه 
صفوی را برای به نمایــش در آوردن مجموعه آثار خود انتخاب کنم 
و از طرف این گالری نیز هماهنگی های الزم بــرای ارائه آثارم صورت 

گرفت. 
این نقاش در خصوص دلیل انتخاب نام "رد خط" برای عنوان این 
نمایشگاه، گفت: هر خطی با هر ســبکی چه به صورت نستعلیق یا 

تایپوگرافی می تواند برای یک شهر یا فردی که آن ها را خلق می کند 
پایدار و ثابت باشــد و رد یا شناســنامه فــردی به شــمار رود که آن ها 
را خلق کرده اســت؛ زیرا در خطاطــی معاصر، خط هایی کــه در این 
نمایشــگاه کار شــده اســت به عنــوان خــط تایپوگرافی مــورد قبول 
استادان خط معاصرکار نیست و من این نمایشــگاه را برگزار کردم تا 
نشان دهم هر خطی در هر جایگاهی می تواند ویژگی های خودش را 
داشته باشد و می تواند بیانگر این باشد که این نوع خط نیز به اندازه 

کافی قوی است.
چیزفهم بــا بیان اینکه انــدازه بوم های نقاشــی خط ها یــک در یک 
اســت و تمامی آثار به صورت ســیاه و ســفید کار شــده اســت، ادامه 
داد: در نمایشــگاه "رد خط" تعــداد ۱۸ اثر با تکنیــک میکس میدیا (

ترکیب مواد( به نمایش گذاشته شده است که یک نوع ترکیب مواد 
بر روی بوم است، ضمن اینکه مدت زمانی که برای کامل کردن این 
مجموعه صرف شد حدود هشت ماه بوده است یعنی این مجموعه 

در هشت ماه بسته شد.
محمدحســین چیزفهم دانشــمندیان متولد ســال ۱۳۷۸ اســت و 
نمایشگاه "رد خط" در نگارخانه صفوی سومین نمایشگاه انفرادی او 
است، ضمن اینکه دیگر نمایشگاه های انفرادی او در تهران و فرانسه 
برگزار شــده اســت. وی همچنین در بیــش از ۲۰ نمایشــگاه گروهی 
داخل ایران شــرکت کرده اســت و در حــدود پنج نمایشــگاه گروهی 
خارج از کشور در آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، گرجستان و ترکیه نیز 

شرکت داشته است.
عالقمندان برای بازدید از نمایشگاه "رد خط" می توانند از تاریخ ۱۲ تا 
۱۷ آذرماه به نگارخانه صفوی، واقع در خیابان خاقانی، حد فاصله 

خواجه پطرس و وحید، جنب کوچه شماره ۳۱ مراجعه کنند.

میزبانی چین از »گنجینه های مشرق زمین«

رد خط در اصفهان

گزارش

نگارگری

نقاشی خط

لــه اســکندری بازیگــر ســینما و تلویزیــون  ال
پایــان  از  گرام  شخصی اینســتا صفحــه  در 
تصویربــرداری ســریال "ســربرون" خبــرداده 

است. 
گرام  له اسکندری با انتشارعکسی در اینستا ال

خود آورده است:
"به پایان آمد این دفتر... 

پس از قریب به بیســت مــاه همکاری بــا گروه 
خوب و دوســت داشــتنی ســریال جشــن ســر 

برون، به ایستگاه پایانی رسیدم... 
روزهای تلخ و شیرین و سختی های زیادی را 

در کنار همکاران نازنینم تجربه کردم... 
به امید این که حاصل این همه زحمت بر دل 

مردم عزیزم بنشیند 

کــه بــرای  کتایــون، نقشــی ســخت  بــی بــی 
رســیدن به آن تــالش زیــادی کــردم، بــا تمام 
وجودم امید دارم که دوستش داشته باشید، 

همانطور که من عاشقانه دوستش داشتم. 
جــای بســیاری از همــکاران عزیــزم در عکــس 

خالی است. " 

ســازمان  شــهروندی  و  اجتماعــی  معــاون 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان گفت: نماد شهری »ســرو« اثر استاد 
»مرتضی نعمت اللهی« به مناسبت روز جهانی 

داوطلب رونمایی می شود.
ســعید امامی اظهار کرد: از شــکل گیری بلدیه 
در شهر اصفهان و آغاز مدیریت شهری، بیش 

از یکصد و اندی سال می گذرد. 
ســال هایی که بــا فــراز و فرودها و تجــارب تلخ 
و شــیرین فراوانــی همراه بــوده اســت. امروزه 
شــهرداری ها از یــک دســتگاه صرفــا خدماتی 
درآمده و به یک نهاد بــزرگ اجتماعی تبدیل 
کــه در شــئون مختلــف فرهنگــی،  شــده اند 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی جامعــه، 

نقش آفرینی می کنند.
وی افزود: بدیهی است که ایفای شایسته ی این 
نقــش خطیــر و پرداختــن بــه چنیــن حجــم 
گســترده ای از خدمات و فعالیت هــای متنوع، 
بار گرانی است بر دوش مدیران شهری که جز با 
مشارکت، یاری و همدلی یکایک شهروندان به 

منصه ی ظهور نمی رسد.

ســازمان  شــهروندی  و  اجتماعــی  معــاون 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان گفت: شهروندان کالنشهر اصفهان با 
سابقه ی فرهنگی درخشانی که دارند، هریک 
به مثابه ی شهردارانی هســتند که می توانند 
در تصمیم سازی ها و کم و کیف اداره ی شهر، 
تأثیری اساســی بگذارند. همدلــی و همراهی 
شهروندان با مدیریت شهری و تبدیل شدن 
آنهــا بــه کنشــگران اجتماعــی کــه هــم حقوق 
خویش را به درســتی بشناسند و هم از رهگذر 
تعامل و ارتباط مؤثر با مسئوالن، مطالبه گری 
مناســبی را رقم زنند، همواره یکی از آرزوهای 

دیرینه ی رهبران جوامع بوده است.
کــرد: رونمایــی از نمــاد شــهری  وی تصریــح 
ج نهادن بر  مشــارکت، بهانه ای اســت برای ار
کــز مــردم نهاد و  نقــش ســازنده و بی دلیل مرا
کنشــگران فعــال اجتماعــی در حــل معضالت 
شــهر و ارتقــای روزافــزون ســطح زندگــی در 
اصفهان، این پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اســالمی. امیــد داریــم، یکایــک شــهروندان 
دســت  شــهر،  فرهیخته ی ایــن  و  گرانقــدر 
مدیریت شهری را به گرمی بفشارند و موجب 
دلگرمــی و انگیــره دوچنــدان خادمــان شــهر 

باشند.
آئین رونمایی از نماد شهری »سرو« اثر استاد 
»مرتضــی نعمــت اللهــی« یکشــنبه ۱۴ آذرماه 
ساعت ۱۳ در بوستان شهدای مدافعین حرم 

رهنان برگزار خواهدشد.

مریم نفیسی راد نویسنده و مترجم زبان های 
عربی و انگلیســی اســت کــه از آثــار تألیفی وی 
می توان بــه رمان »فیلــی در اتاق« که توســط 
نشــر پایتخــت منتشرشــده اســت، همچنین 
از آثــار ترجمــه ای وی نیــز می تــوان بــه رمــان 
»آدم هــای معمولــی«، »مردانــی در آفتاب« و 

»قصه عش« اشاره کرد.
ادبیــات علمی تخیلی ژانری داســتانی اســت 
کــه دربــاره ی علــم و تکنولــوژی دور از ذهــن 
انــر  ژ داستان ســرایی می کنــد. همچنیــن، 
علمی تخیلی می تواند مثل داستان های ژول 

ورن، آینده را نیز پیشگویی کند.
این گونــه ی ادبی، زبانی ســلیس بــرای بیان 
و پیش بینی ایده هــا و حدســیات و همینطور 
پیش بینی واقعه ها و شرایطی دارد که در زمان 
حاضر موجود نیستند، همچنین بیان ایده ها 
و مسائل علمی. مانند تسلیحات بیولوژیکی، 
جنگ هسته ای، سالح های شیمیایی و نانو 
ربات نمونــه ای از ده ها پدیده ای هســتند که 
امروزه در زندگی واقعی وجود دارند و اولین بار 
در داستان های علمی و تخیلی مطرح شدند.
این گونه رمان ها نه تنها از منظر ادبی، جذاب 
و هیجان برانگیز هســتند کــه می توانند الهام 
بخش محققان شوند تا در چنین زمینه هایی 
کننــد و ایده هــا را عملــی ســازند،  فعالیــت 
ضمن اینکه مطالعه این آثار برای عموم بسیار 
جذاب خواهد شد زیرا اطالعات علمی جالبی 

را دریافت می کنند.
کــه ادبیــات  نکتــه ی قابــل توجه ایــن اســت 
پژوهــش  و  علــم  نیازمنــد  علمی تخیلــی 
علمی اســت و نظریــات علمی پایــه داســتان 
هســتند و وجــود خرافــه و عناصــر فانتــزی 
مثل جــادو و … را نفــی می کند. و بــا نگاهی به 
علمی تخیلی نویسان متوجه سابقه ی علمی و 
دانشگاهی شــان می شــویم. کــه جــزو نوابغ و 

گرچه به  نخبه هــای صاحــب نظــر هســتند. ا
دلیل ایده پــردازی و عــدم امکانــات یــا حاضــر 
نبودن زمانه نویسنده ایده های خالقانه اش را 
ح آن در جوامع  در داستان می گنجاند. و از طر
علمــی و نوشــتن مقاله و یــا انجام محاســبات 

سنگین کوانتومی پرهیز می کند.
رمان »فیلــی در اتاق« اثــر مریم نفیســی راد در 
ســال ۱۳۹۹ با تیراژ ۱۰۰۰ از ســوی نشر پایتخت 
به چاپ رسید که اثری در ژانر علمی تخیلی به 
شمار می آید و در کمتر از یکسال به چاپ دوم 
رســید. این اثر بــر اســاس جریان ســیال ذهن 
نوشــته شــده و هدف اصلی آن صلــح جهانی 
و مقابله با شروع جنگ جهانی سوم در قالب 

تسلیحات بیولوژیکی است.
در ایــن رمان ســوژه بــه دور از کلیشــه اســت. 
در ایــن رمــان »ماریــا تریبیانی« بــرای گرفتن 
انتقام فلج شــدن پدرش توســط دکتر ساعد 
معالی مدیر عامل شــرکتی ابرقدرت شیمی و 
کــم راهــی نیویــورک  دارویــی بــه نــام الفارما
خم هــای  و  پیــچ  بــه  گهــان  نا و  می شــود 
داســتان افــزوده می شــود. زبــرا ماریــا تغییــر 
کم  هدف می دهد و با هک سرورهای الفارما
بــه رابین هــود قــرن تبدیــل می شــود و تمام 
کار می انــدازد و  کــم را از  ســالح های الفارما
جلوی پخش و پاندمی طاعون قرن را می گیرد 
و جنــگ جهانــی ســوم شــروع نمی شــود. 
گروهی به نام پــروژه فیل را تشــکیل می دهد 
که فقط هفت تن از ســران جهان از این پروژه 

صلح جو خبر دارند.
در ایــن رمــان، نویســنده از تکنولوژی هــا، 
داروهــا، ســم ها و تجهیزاتــی نــام می بــرد کــه 
وجــود خارجــی ندارنــد و ســاخته نشــده اند. 
همچنیــن نثر داســتان ســاده، بــا فلش بک و 
فلش فوروارد، روان و با کلمات مناسب است 
گی های ضروری رمــان علمی تخیلی  کــه از ویژ
بسیار خوب است، و در نتیجه با وجود سطح 
علمی بــاال و جریــان ســیال ذهــن قــوی و بــر 
اساس لغت پساحقیقت، رمان خوش خوان 

به حساب می آید.
انــر  از ایــن رمــان علی رغــم نــا آشــنا بــودن ژ
علمی تخیلــی در ایــران، فــروش و اســتقبال 
خوبــی شــده و امید اســت کــه آثــار بیش تری 

از این ژانر مهجور در ایران ببینیم.

جشن سربرون به پایان رسید

رونمایی از نماد شهری "سرو" در اصفهان

بررسی رمان "فیلی در اتاق" به مناسبت چاپ دوم

فیلم و سریال

کتاب

خبر

کودکان اصفهانی نشــان طال و دیپلم افتخار 
مســابقه بین الملی نقاشــی کشــور رومانی را 

کسب کردند. 
بنابر اعــالم کانون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانان، الناز خدا بخشــی ۱۰ ساله از کانون 
چرمهیــن، نگیــن یارعلــی ۱۴ ســاله از کانــون 
داران، نیکو جنتی ۱۲ ساله از کانون ملک شهر 
و ســتایش نصوحی ۱۱ ســاله از کانــون مبارکه 
نشان طال و دیپلم افتخار مسابقه بین المللی 

رومانی را کسب کردند.
کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان با 
ارســال ۳۰ اثر در این مسابقه با موضوع شهر و 

محل زندگی شما شرکت کردند.
مسابقه بین المللی نقاشی کشور رومانی با هزار 

و ۸۰۰ اثر در سال ۲۰۲۱ برگزار شد.

دارالقــرآن عالمــه فیــض آمــوزش و پــرورش 
کاشــان، نخســتین جشــنواره تالوت هــای 
مجلســی ویژه نوجوانــان پســر)زیر۱۷ ســال( 

مرحله استانی را برگزار می کند. 
دارالقــرآن عالمــه فیــض آمــوزش و پــرورش 
کاشــان، نخســتین جشــنواره تالوت هــای 
مجلســی ویــژه نوجوانان پســر )زیر۱۷ ســال( 
مرحله اســتانی اســتان اصفهان را در کاشان 

برگزار می کند.
نفرات برتر به مسابقات حضوری و نفر برگزیده 
به جشنواره تالوت های مجلسی کشوری راه 

پیدا خواهند کرد.
عالقه مندان می توانند تالوت های خود را تا 
پایان ۲۰ آذر ۱۴۰۰ در قالب یک فایل تصویری 
کثر۱۰ مگابایت( به شماره  پنج دقیقه ای )حدا
همراه ۰۹۱۳۲۶۲۸۲۱۵ در پیام رسان های ایتا، 

واتساب و یا تلگرام ارسال نمایند.
زمان مسابقه فینال )حضوری( ۲۵ آذر۱۴۰۰ در 

کاشان خواهد بود.

آییــن رونمایــی از فیلــم مســتند ســنگ ها را 
بسته اند در اصفهان برگزار شد.

فیلم مســتند ســنگ ها را بســته اند محصول 
سازمان هنری رسانه ای اوج، به تهیه کنندگی و 
کارگردانی سیامک مختاری در ۴۳ دقیقه تولید 

و آماده پخش شده است.
این فیلم روایتی است از یک کارآفرین پرتالش 
که از نخاله ها و دورریز های معادن ســنگ، آثار 
بدیع هنــری و بــا ارزشــی در حوزه ســنگ های 
تزیینی نمــا و زینتی خلق کــرده و باعــث ارزش 
افزوده بی نظیری در صنعت سنگ ایران شده 

است.
مهدی طغیانــی نماینــده مــردم اصفهــان در 
مجلس شورای اسالمی در این آیین گفت: جای 
خالی این گونه آثار و مستند ها و فعالیت هایی 
که رســانه و فعــاالن فرهنگی می تواننــد انجام 
گر بار ها برای  دهند، بسیار محسوس است، زیرا ا
مسئوالن توضیح داده شــود تاثیر آن به اندازه 

یک فیلم این چنینی نخواهد بود.

طرح های مؤسسه های مردم نهاد با موضوع 
کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی تا ۵۰۰ 
میلیون ریال اعتبار را کمیته استانی و باالی ۵۰۰ 
میلیون ریال را کمیته کشوری بررسی می کنند.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آران و 
بیدگل با اشاره به حمایت طرح های فرهنگی 
موسســه های فرهنگــی قرآنــی و  حقوقــی 
غیردولتــی با موضــوع آســیب های اجتماعی 
در آران و بیدگل گفت: هیچ گونه محدودیتی 
در ارائه طرح های مؤسســه های ثبت شــده و 
دارای مجوز و مؤسسه های حقوقی غیر دولتی 

وجود ندارد.
سعید ضابطی افزود: برای جذب این اعتبار الزم 
و ضروری است تا قبل از سال ۱۴۰۰ مؤسسه به 

ثبت رسیده باشد.

کسب نشان طال در مسابقه 
بین المللی نقاشی رومانی 

برگزاری جشنواره تالوت های
 مجلسی ویژه نوجوانان پسر

کاشان   در 

رونمایی از فیلم مستند 
سنگ ها را بسته اند 

باموضوعآسیبهایاجتماعی
درآرانوبیدگل

حمایت از طرح های 
فرهنگی قرآنی 

خبر

جشنواره

مستند

خبر

جمعــی از نوجوانــان فرهنــگ دوســت روســتای 
ونداده در شهر میمه با دستان خالی برای ترویج 

فرهنگ کتابخوانی، کتابخانه راه اندازی کردند.
مسئول کتابخانه روســتای ونداده در شــهر میمه گفت: نوجوانان 

ایــن روســتا از مهــر ســال ۱۳۹۷ با هــدف وقف کتــاب به نام شــهید 
ابراهیم هادی بیــش از ۵۰ جلد کتاب به این کتابخانــه اهدا کردند 
کنون کتاب های این کتابخانه که از فضای ســالن مطالعه و  و هم ا
استاندارد های الزم برای مطالعه برخوردار نیســت، را به چهار هزار 

جلد افزایش دادند.
کنون این کتابخانه با وجــود زمین آماده  ســمانه ثابتی افزود: هم ا
و پیگیری هــای جوانان روســتای ونــداده هیچ اقــدام مثبتی برای 

ساخت کتابخانه استاندارد انجام نشده است.

کتابخوانروستابادستانخالی همتبلندنوجوانان

کوچک ونداده کتابخوانی در روستای  اندیشه جوان در ترویج فرهنگ 

کتابخوانی
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۵دسامبر2۰21 ورزش6
مردی که با عصا به هر دری زد تا نامش جاودانه شود

روایتی از 11 سال ریاضت برای ثبت رکورد گینس
مــرد ۴۸ ســاله اصفهانــی کــه با 
عصا راه می رود، رکورد انداختن 
توپ به ســبد بســکتبال از روی 
زمین با ضربه یک دســت را در کتــاب گیتنس به 

نام خود ثبت کرد. 
بعــد از ۱۱ ســال تمریــن و تــالش باالخــره علیرضا 
صادقــی، مــرد ۴۸ ســاله اصفهانــی موفق شــد تا 
نام خود را در کتاب گینس به ثبت برساند. او که 
در کودکی به دلیل تزریق اشتباه از ناحیه دو پا با 
معلولیت مواجه شد، در اجرای حرکات نمایشی 
با عصا تبحر خاصی دارد و بارها فیلم های مربوط 
بــه حضــور او در ســالن های فوتبــال در فضــای 

مجازی دست به دست شده است. 
اما علیرضــا صادقی بــرای ورود به کتــاب گینس 
و ماندگار کــردن مهارت خود مســیری ســخت و 
طوالنی را طی کرد تا اینکه اخیرا از ســوی گینس 
رکــورد او بــه صــورت رســمی اعالم شــد. او اولیــن 
فــردی در دنیاســت کــه از فاصله ۱۵ متــری توپ 
بسکتبال را از روی زمین به داخل سبد انداخته؛ 
گرچه خودش می گوید این حداقل توانایی های  ا

او به شمار می رود.
علیرضا صادقــی در گفــت و گو با "ورزش ســه" در 
خصــوص مســیر ســخت و طوالنــی و ۱۱ ســاله ای 
که برای ثبت کردن نامــش در کتاب گینس طی 
کــرده، توضیــح داده و از اتفاقاتــی گفته کــه بارها 
مانع کارش شده، اما نتوانسته این مرد خستگی 

ناپذیر را ناامید کند.
      ازتیردروازهفوتبالبهسبدبسکتبال

رسیدم
من از دوره جوانی فوتبال با عصا بازی می کردم. 
سال ۸۹ بود که با برخی از دوستان فوتبال بازی 
می کردیم و بعد از بازی، از وســط ســالن فوتسال 

توپ را به تیر دروازه می زدیم. 
یکی از دوستان وقتی مهارت مرا در این کار دید، 
گفــت چــرا نمــی روی در ســالن بســکتبال چنین 
کاری انجــام دهی و رکورد خــودت را ثبت کنی. از 
همان جا ثبــت رکورد در ســر من افتــاد. چند روز 
بعد یک دوربین برداشــتم و همراه با خانواده به 

یک سالن ورزشی رفتیم. 
کــردم  از وســط زمیــن شــروع بــه ضربــه زدن 
و دیــدم خیلــی راحــت می شــود تــوپ را داخــل 
ســبد انداخت. همینطــور عقب تر رفتــم و بازهم 
موفق بودم. البته آن موقع با توپ فوتبال چنین 

ضرباتی را می زدم. 
      سال92رکوردمراثبتملیکردم

وقتی دیدم که می توانم تــوپ را از فاصله دور و از 
روی زمین وارد سبد کنم، به گینس درخواست 
دادیم که رکوردمان را ثبت کنیم، اما درخواست 
کت  مــا رد شــد. مــن ناامید نشــدم و بــا آقای ســا
کــه آن مقطــع مدیرعامل باشــگاه فــوالد ماهان 

اصفهان بودند، رایزنی کردم.
ایشان هم گفتند که ما هزینه ها شما را می دهیم 
گر رکــوردت را در گینس ثبت کردی، ۱۵۰  و حتی ا
میلیون هم به تو پــاداش خواهیــم داد. البته در 
ابتدا رکوردم را اوایل سال ۹۲ در ورزشگاه حیدرنیا 
در کمیته ثبت رکورد فدراســیون همگانی به نام 
باشــگاه فوالد ماهــان ثبت ملــی کردم. بــار دیگر 
ما این درخواســت را برای گینس فرستادیم، اما 
بازهــم رد شــد. در همیــن کــش و قوس باشــگاه 
فــوالد ماهــان هــم منحل شــد و مــا بیــن زمین و 

هوا ماندیم!
      انگلیسیبلدنبودم،امابهدفترگینسدر

اماراترفتم
دو، سه سالی خودمان مکاتبه می کردیم تا اینکه 
به سال ۹۴ رســیدیم. گفتم بهتر اســت رکوردم را 
ارتقا دهم و به همین خاطر به سالن آزادی رفتم 
و با تعداد ضربه کمتر توانســتم توپ را وارد ســبد 
کنم. فیلمبــرداری هم کردیم و وقتــی دیدم تنها 

هســتم، خودم به امــارات و دفتر گینــس رفتم تا 
ببینم مشکل کجاست. انگلیسی هم بلد نبودم 
و با اشاره و با کمک یکی از دوستان از طریق تلفن 
توانستم آنجا ارتباط بگیرم و صحبت کنم. به من 
گفتند تــو به ایران برگرد و ما به تــو خبر می دهیم. 
ســه ماه بعد بــاز هم جــواب آمــد که درخواســت 

شما رد می شود. 
      بعدازسالهافهمیدمبایدباتوپ

بسکتبالضربهبزنم
ایــن اتفاقــات باعث شــد تــا از ســال ۹۵ همســرم 
به کالس زبان بــرود و انگلیســی یاد بگیــرد. خدا 
را شــکر که االن تا گرفتــن آیلتس هــم پیش رفته 
اســت. چند ســال گذشــت و ما همچنان دنبال 
راهی برای ثبت رکوردمان بودیم. سال ۹۸ بود و 
یک روز که خیلی حالم گرفتــه بود، آقای دلیلی، 
کــه از دوســتان  مدیرعامــل ســابق ذوب آهــن 
گرامش  من بود، یک پســت انگیزشــی در اینســتا
گذاشــت و مــن را تــگ کــرد. وقتی ایــن پســت را 
دیدم به او زنگ زدم و با هم صحبت کردیم. بعد 
از تمــاس من آقــای دلیلــی ۱۰ دقیقه بعــد تماس 
گرفت و گفت چه زمانی می توانی به تهران روی. 
گر شــما بخواهید، همین االن. او  من هم گفتم ا
گفت به کارخانه یکی از دوســتانش بروم و درباره 
ثبــت رکــورد و هزینه هایــش بــا او صحبــت کنــم. 
من هــم آنجا رفتــم و گفتــم اولین چیزی کــه نیاز 
داریم ایــن اســت که مــن همــراه یــک مترجم به 
دفتر گینس در امارات بروم و بتوانم آن ها را قانع 
کنم. با هزینه باشگاه نامی نو همراه با همسرم به 
عنوان مترجم به دفتر گینس رفتیم و توانستیم با 
مسئول ثبت رکوردها صحبت کنیم. آن ها گفتند 
باید ایــن کار را با توپ بســکتبال انجــام بدهی تا 

بتوانیم رکوردت را ثبت کنیم. 
      بهخاطرجازدناسپانسرمثبترکوردرا

کنسلکردم!
بعد از بازگشت به ســالن رفتم و با توپ بسکتبال 
تمرین کردم. چند روز که تمرین کردم، فهمیدم 
کــه با ایــن تــوپ هــم می توانــم رکــورد بزنــم. یک 
متــر، یک متــر عقــب رفتــم تا اینکــه کامال تســلط 

پیدا کــردم. بــه دفتــر باشــگاه گفتم کارهــای مرا 
بکنید تا بــه امارات بــروم و رکــوردم را ثبــت کنم. 
متاسفانه باشــگاه نامی نو مدتی ما را معطل کرد 
و دیگر این کار را انجام نداد. مجبور شدیم سراغ 
باشــگاه دیگری برویم، اما دقیقــا کار ما به آمدن 
کرونــا به ایــران خــورد و همــه مرزهــا بســته شــد. 
اسپانســر هم به خاطر گرانی دالر و مشــکالت جا 
زد. برای ثبت رکورد باید حدود ۱۰ هزار پوند فقط 
هزینــه داوری می دادیم. با هزینه دعوت نقشــه 
بردار، فیلمبردار، عکاس، همراه و هزینه ســفرها 
همه این عوامل شاید حدود یک میلیارد این کار 
هزینه داشــت. خودم نمی توانستم این هزینه را 
بدهم و بعد از باز شدن مرزها یک روز دایی خودم 
زنگ زد و گفت می خواهم هزینه هایت را بدهم، 
اما من به همســرم گفتم راضی نیســتم که دایی 
من به خاطر من اینقدر هزینه کند. به او گفتم که 
به گینس ایمیل بزنــد و بگوید که اسپانســر ما به 

مشکل خورده و فعال ثبت رکورد کنسل است. 
      گینسبرایماپاپیشگذاشت،مسئوالن

خودماننه
وقتی ایمیل زدیم که برنامه ما فعال کنسل است، 
دو، ســه هفته بعد به ما گفتنــد منتظر خبرهای 
خوب ما باشید. بعد از مدتی ایمیل زدند و گفتند 
گینس حاضرشــده همــه هزینه های ثبــت رکورد 
شــما را پرداخت کند؛ اما چند شــرط گذاشتند. 
شرطشــان هم این بود که بعد از ثبت رکورد هیچ 
فیلم و عکســی از این اتفاق بیرون نیایــد تا در روز 
جهانی گینس موضوع به صورت رسمی از سوی 

خود گینس اعالم شود. 
در واقع من یکی از کاندیدای مهارت برتر گینس 
شــدم. از مــا تعهــد گرفتند و مــن هم هیــچ راهی 
کــردن نداشــتم. واقعــا حســرت  بــه جــز قبــول 
می خوردم که من ۱۱ سال پیگیر این ماجرا بودم، 
از وزیر تا وکیل همه را هم در کشــور خودم دیدم، 
اما یک نفر حاضر نشد برای ثبت چنین رکوردی 
بــه نام ایــران ســرمایه گذاری کنــد. بعــد االن که 
می خواهــم ثبــت رکــورد کنــم، حــق انتشــار یک 

تصویر از خودم را هم ندارم. 

      روزثبترکورد،روزعجیبیبود
چنــد هفتــه قبــل از اینکه بــه امــارات بــرای ثبت 
رکورد برویم، همه قوانین را به ما توضیح دادند. 
قــرار شــد کــه بــرای ثبت ایــن رکــورد یک ســاعت 
زمان داشته باشم. وقتی من تمرین می کردم، از 
فاصله ۲۱، ۲۲ متر راحت در یک ســاعت حداقل 
ســه، چهار توپ وارد ســبد می کردم. مهر امسال 
بود که به امارات رفتیم. استرس زیادی داشتم و 
آن کسی هم که قرار بود برای من توپ را رها کند، 
استرس گرفته بود و حتی نمی توانست توپ را به 

درستی جلوی من بیاندازد. 
نیم ساعت گذشت و هر چقدر توپ ها را می زدم، 
از فاصلــه ۲۲ متــر بــه ســبد برخــورد می کــرد و 
می چرخید، اما داخل ســبد نمی رفــت. فقط ۱۰ 
دقیقه به پایان وقت باقی مانــده بود. من از این 
همه بدشانســی بغضم گرفته بود. بــه من اصرار 
کردنــد جلوتــر بیا، امــا بــه توانایی خــودم اعتماد 
داشــتم و گفتــم می خواهم رکــورد بــاالی ۲۰ متر 
باشد. شمارش معکوس آغاز شده بود و همسرم 
بــا داوران صحبت می کرد کــه زمان بیشــتری به 
مــن بدهنــد. اول گفتنــد نمی شــود، امــا بعــد از 
صحبتی که آن داور با مســئوالن گینس داشت، 
گفتند چون مهارت شما تایید شده، نیم ساعت 
دیگــر هــم بــه شــما زمــان می دهیــم. بــه زور مــرا 
جلوتر آوردنــد و ازفاصله ۱۵ متــری دومین ضربه 
من وارد ســبد شــدم. روز عجیبی بود و همه ما از 

خوشحالی به گریه افتاده بودیم. 
      کارمتمامنشده؛هدفهایدیگریهم

دارم
آن داوری هم که برای ثبــت رکورد من آمده بود، 
بعد از آن اتفاقات گفته بود یکی از احساسی ترین 
لحظات زندگی خود را پشــت سر گذاشــته و تا به 
حال چنیــن تجربــه ای در ثبت رکوردها نداشــته 
اســت. خدا را شــکر می کنم که رکورد من باالخره 
ثبت شــد، امــا بازهم کار من تمام نشــده اســت. 
هدف هــای بزرگتــری دارم. اول اینکــه می توانــم 
رکوردم را باالتر ببرم و در ادامــه می توانم با ضربه 

عصا هم چنین رکوردی را ثبت کنم.

خبر

ســپاهان در بین تیم هــای فوتبال باشــگاهی 
جهان در رتبه ۲۴۷ قرار گرفته است؛ در حالی 

که ذوب آهن، رتبه ای نزدیک به هزار دارد.
بر اســاس اعالم ســایت »فوتبــال دیتابیس«، 
تیــم فوتبــال ســپاهان، بــا ۱۵۲۶ امتیــاز، در 
رتبه ســوم ایران، پانزدهم آســیا و ۲۳۶ جهان 

قرار دارد.
امــا ذوب آهــن، دیگــر تیم اســتان اصفهــان با 
۱۳۵۲ امتیاز در رده دهم ایران است؛ این تیم 

در رتبه ۹۸ آسیا و ۹۶۵ دنیا جای دارد.
در ایــن رده بنــدی، پرســپولیس، همچنــان 
بهتریــن تیم ایــران اســت و اســتقالل در رتبــه 

دوم قرار دارد.
بایرن مونیــخ، لیورپول و منچســتر ســیتی به 

ترتیب، برترین تیم های جهان اند.

ســرمربی تیم فوتســال ســپاهان اصفهان 
گفت: نمی دانم تا کی بایــد از داوری ضربه 
بخوریم، از کمیته داوران انتظار دارم برای 
دیدارهــای مــا از داوران باتجربه اســتفاده 

کنند.
باغبانباشــی  احمــد  گزارش ایمنــا،  بــه 
پــس از تســاوی خانگــی مقابــل کــراپ در 
خصوص بازی اظهار کــرد: جدال فیزیکی 
ســختی از هر دو تیم شــاهد بودیم، کراپ 
ملی پوشــان زیــادی در اختیــار داشــت 
و در مقابــل تیــم مــا بســیار جــوان بــود اما 
کثرشــان در  با این حــال بازیکنانمــان که ا
رده امیــد هســتند بســیار پرتــالش ظاهــر 
شــدند. به خاطــر عملکــرد خوبشــان از 

تمامی بازیکنانم تشکر می کنم.
گــر تجربــه الزم را  وی در ادامــه افــزود: ا
ضدحمــالت  از  می توانســتیم  داشــتیم 
ســه  صاحــب  حتــی  و  کنیــم  اســتفاده 

امتیاز این دیدار شویم.
ســرمربی تیم فوتســال ســپاهان اصفهان 
کیــد بر جــذب بازیکنــان مدنظرشــان  با تا
قول نتایج خــوب در نیم فصــل دوم را داد 
و خاطرنشان کرد: به آینده امیدواریم چرا 
که تیم مــان تــازه شــکل گرفتــه و بازیکنان 
زیادی در اختیار نداریــم، خودمان به این 

ضعــف واقفیــم و امیــدوارم در نیم فصل با 
جذب بازیکنان مدنظرمــان یک انرژی به 
تیم تزریق کنیم و در نیم فصل دوم بســیار 
سخت امتیاز بهتری بگیریم و نتایج خوبی 

کسب کنیم.
وی با گالیــه از قضــاوت داوران اظهار کرد: 
داوران روز خوبــی نداشــتند، مــا ۱۲ هفتــه 
هیچ حرفــی در خصــوص قضــاوت داوران 
نزدیم اما بــه خــدا در چند صحنه اشــتباه 

داور سوت زد و ما گل خوردیم.
باغبانباشــی در پایان در خصــوص داوری 
ادامــه داد: انتظــارم از کمیتــه داوران ایــن 
است برای تیم های پایین جدولی داوران 
ضعیف نگذارند که جوانان نا امید نشوند، 
تمامی تالش های ما با اشــتباهات داوری 
بر باد می رود نمی دانم تا کی باید از داوری 

ضربه بخوریم.

فدراسیون شــطرنج ایران در رنکینگ جهانی 
یک پله سقوط کرد.

جدیدتریــن  شــطرنج  جهانــی  فدراســیون 
رده بندی خود )رنکینگ ماه دسامبر( را اعالم 
کرد که در آن شــطرنج ایران با یک پله ســقوط 
نســبت به ماه گذشــته در رده بیست و ششم 

جهان قرار گرفت.
 فدراســیون شــطرنج ایتالیا موفق شــد در این 

ماه جای ایران را بگیرد.
یــک  شــماره  مــرد  مقصودلــو،  پرهــام 
شــطرنج ایران بــا ریتینــگ ۲۷۰۱ در رده ۳۶ 

جهان قرار دارد. 
محمــد امیــن طباطبایــی مــرد شــماره دو 
شــطرنج ایران بــا ریتینــگ ۲۶۴۳ در رده ۱۰۸ 

جهان ایستاده است.
 پویا ایدنــی دیگــر شــطرنج باز ایران کــه در رده 
سوم ایران ایستاده اســت با ریتینگ ۲۶۲۱ در 

رده ۱۷۰ قرار گرفته است.
 سارا خادم الشریعه بانوی یک شطرنج ایران با 
ریتینگ ۲۴۸۸ با یک پله نزول نســبت به ماه 
گذشــته در رده ۱۸ بهترین شــطرنج بــازان زن 

جهان قرار گرفته است.
مگنوس کارلسن هم چنان با ریتینگ ۲۸۵۶ 
مــرد شــماره یــک شــطرنج جهــان شــناخته 
می شود. علیرضا فیروزجا با ریتینگ ۲۸۰۴ در 
رده دوم ایستاده است و تعقیب کننده جدی 

کارلسن به حساب می آید.
هو یفان شــطرنج باز چینی با ریتینگ ۲۶۵۸ 
در رده اول بهتریــن شــطرنج بــازان زن جهان 

قرار دارد.

دور رفــت رقابت های لیگ برتر فوتســال با 
هفت دیدار به پایان رسید. 

تیم فوتسال فردوس قم مقابل فرش آرا به 
میدان رفــت که با نتیجه شــش بر یک این 
تیــم را شکســت داد و بــا ۱۶ امتیــاز در رده 
هفتم قرار گرفت، فرش آرا هــم با ۱۵ امتیاز 

در رده هشتم جای گرفت.
تیم فوتســال شــهروند ســاری میزبان تیم 
مس ســونگون بــود که بــا چهــار گل از این 
تیم شکست خورد، ساری با این شکست 
و هشت امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفت 
و مس سونگون با ۳۲ امتیاز در جایگاه دوم 

جای گرفت.
تیــم فوتســال مقاومــت البــرز رو در روی 
فــوالد زرنــد صــف آرایــی کرد کــه بــا نتیجه 
ســه بر یــک از ایــن تیم شکســت خــورد و با 
۲۵ امتیــاز و تفاضل کمتر نســبت به کراپ 

الوند ایرانیــان در رده پنجــم قــرار گرفــت، 
فــوالد زرند ایرانیــان هــم بــا ۱۸ امتیــاز در 

جایگاه ششم قرار گرفت.
تیــم فوتســال زندی بتــن کالردشــت رو در 
روی مقابل حفــاری اهواز بــه میدان رفت 
که با نتیجه ســه بــر دو این تیم را شکســت 
داد و بــا ۱۳ امتیاز در رده دهم قــرار گرفت، 
حفــاری اهــواز هــم شــش امتیــاز در قعــر 

جدول جای گرفت.
تیــم فوتســال ســپاهان اصفهــان میزبــان 
کراپ الونــد بود کــه دو تیــم به تســاوی دو 
بر دو رضایت دادند، ســپاهان بــا ۱۳ امتیاز 
در رده یازدهم قرار گرفت و کراپ هم با ۲۵ 

امتیاز در رده چهارم جای گرفت.
گا  تیم فوتســال ســن ایچ مقابــل مقابــل را
شهر ری به میدان رفت که با نتیجه سه بر 
دو از این تیم شکســت خورد و با ۲۷ امتیاز 
گا هم با ۱۲ امتیاز  در رده سوم قرار گرفت، را

در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.
تیــم فوتســال چیپس کامــل مشــهد رو در 
روی گیتــی پســند صــف آرایــی کــرد کــه با 
نتیجه ۱۱ بــر یک از این تیم شکســت خورد 
و بــا ۱۴ امتیــاز در رده نهــم جــای گرفــت، 
گیتی پســند هم بــا ۳۴ امتیاز صدر نشــین 

باقی ماند.

وضعیت سپاهان و ذوب آهن در رده بندی جهانی

خبر

کی باید زحماتمان  نمی دانم تا 
با اشتباهات داوری بر باد برود

سقوط یک پله ای شطرنج ایران 
در رده بندی فدراسیون جهانی

گیتی پسند صدرنشین دور رفت رقابت های 
لیگ برتر فوتسال شد

خبر

دیــدار دو تیم فوتســال ســپاهان اصفهان 
و کراپ الوند در اصفهان برنده نداشت.

از ســری رقابت هــای لیــگ برتــر فوتســال 
باشــگاه های کشــور هفته ســیزدهم، تیم 
فوتســال ســپاهان اصفهــان در ســالن آبفا 
میزبــان کــراپ الوند ایرانیان بــود و در یک 
بازی سخت و پر تب و تاب مقابل کراپ به 

تساوی ۲ بر ۲ رسید.

ورزشــکاران اصفهانــی در رقابت هــای دو 
و میدانــی پیونــد اعضــای کشــور خــوش 

درخشیدند.
در این رقابت ها در رشته دو و میدانی ماده 
۱۵۰۰ متر رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، محسن 
اســدی از اصفهان، و در رده سنی ۴۰ تا ۴۹ 
ســال، رضــا طهماســبی از اصفهــان مدال 

طال گرفتند.
در مــاده ۸۰۰ متــر در رده ســنی ۴۰ تــا ۴۹ 
ســال، رضا طهماســبی از اصفهــان، مدال 

طال گرفت.
در بخش بانوان ماده ۱۰۰ متر در رده ســنی 
۴۰ تا ۴۹ سال، مریم شــریفی از اصفهان به 
مقام قهرمانی دســت یافت و در ماده ۸۰۰ 
متر هم مریم شریفی از اصفهان، برسکوی 

قهرمانی ایستاد.
در ماده ۴۰۰ متر رده ســنی ۱۸ تا ۲۹ ســال، 

فاطمه صارم از اصفهان قهرمان شد.
در مســابقات دو و میدانــی پیونــد اعضــا 
بانوان کشــور فاطمــه صــارم ازاصفهان در 
ماده ۳۰۰۰ متــر: رده ســنی ۱۸ تا ۲۹ ســال، 

عنوان نخست کسب کرد.
در مــاده پرتــاب تــوپ رده ســنی ۴۰ تــا ۴۹ 
ســال، مریــم شــریفی ازاصفهــان، قهرمان 

شد.
در ایــن رقابت ها ۳۵ ورزشــکار خانــم و ۹۵ 
ورزشــکار در بخش مردان شــرکت داشتند 
و در پایــان هم نفرات برتــر مدال های خود 

دریافت کردند.
ایــن رقابت هــا در ورزشــگاه حافظیــه و ۲۲ 
بهمن شیراز به مدت ۲ روز برگزارشد و ۱۳۰ 
ورزشــکار از ۲۲ اســتان در بخــش بانــوان و 

آقایان با هم به رقابت پرداختد.

گفــت: مــا در مســابقات  حدیثــه نــوروزی 
قهرمانی جهان گروه سختی داریم بنابراین 
برای نتیجه خیلی خوب و عملکرد مطلوب 
می جنگیم و امیدوارم کــه بتوانیم به هدف 

خود برسیم. 
حدیثــه نــوروزی کــه ۱۰ ســال اســت افتخــار 
پوشــیدن لبــاس تیــم ملــی هندبــال را دارد 
در گفت و گو با ایســنا در خصــوص اردوهای 
تیم ملی قبل از اعزام به مســابقات قهرمانی 
کــرد: زمــان خیلــی  جهــان اســپانیا اظهــار 
کمی برای برگزاری اردوهای تیم ملی داشتیم 
اما فدراســیون مــا را حمایت کــرد. کادر فنی 
خوبی هم در اختیار داریم و در این شرایط به 
یک سطح آمادگی خوبی رسیدیم. امیدوارم 
با این آمادگــی و البته شــرایط ســختی که در 
پیش داریم بتوانیم نتیجــه خیلی خوبی در 

مسابقات جهانی بگیریم.
ملی پوش هندبال در خصوص نروژ، رومانی 
و قزاقستان همگروه های ایران در مسابقات 
جهانــی اســپانیا گفــت: تیــم نــروژ و رومانــی 
چندیــن ســال اســت کــه در این مســابقات 
حضــور دارنــد و حتــی عنــوان قهرمانــی هــم 
دارنــد. قزاقســتان هــم در آســیا همیشــه 
کنــون هم  رقیب سرســختی بــرای ما بــود و ا
در مســابقات جهانی با ما همگروه است. ما 
گروه ســختی را داریــم بنابراین بــرای نتیجه 
خیلی خوب و عملکــرد مطلوب می جنگیم 
و امیدوارم که بتوانیم به هدف خود برسیم. 
وی گفــت: بــرای اولیــن بــار اســت در ایــن 
انگیــزه  و  می کنیــم  شــرکت  مســابقات 
باالیــی داریــم. مــا اولیــن کشــور بــا حجــاب 
اســالمی در این مســابقات هســتیم و قطعــا 
همه نگاه هــا روی تیم ما اســت. از این بابت 
استرس باالیی داریم. شرایط سخت است و 
ما می خواهیم نتیجه خیلی خوبی بگیریم. 
امیدوارم کــه باعــث افتخار باشــیم و نتیجه 
درخوری کسب کنیم و نماینده خوبی برای 

کشورمان باشیم.
نوروزی گفت: این دوره از مسابقات قهرمانی 
جهان متفاوت تر از همه دوره ها است و ۳۲ 

تیم در این مسابقات شرکت کردند. 

هیاهوی یک امتیازی 
در اصفهان

درخشش ورزشکاران اصفهانی 
در رقابت های دو و میدانی 

پیوند اعضای کشور

ملیپوشهندبال:

برای عملکرد خوب 
می جنگیم

سردار آزمون مهاجم زنیت در مورد عملکرد خود 
در ســن پترزبورگ و رقابــت با آرتــم ژیوبا صحبت 

کرد. 
کسپرس، سردار آزمون، مهاجم زنیت  به گزارش ایسنا و به نقل از ا
در مورد عملکرد خود در تیم زنیت ســن پترزبــورگ و رقابت با آرتم 

ژیوبا صحبت کرد.
      اخیراشما1۰۰مسابقهرابرایزنیتپشتسر

گذاشتید.اینعددبرایشماچهمعناییدارد؟
افتخــار می کنــم کــه بــرای زنیــت بــازی می کنم، بــه خصــوص که 
بازی های زیادی با این تیم انجام می دهم. همه در باشگاه از من 
حمایت می کنند، از مدیریت گرفته تا کارمندان درجه یک باشگاه. 
ما باحال ترین طرفداران را داریم. خیلی خوشــحالم که می توانم 

خوب بازی کنم. 
تــا زمانی کــه قــدرت دارم و تا زمانــی کــه می خواهند مــن را در تیم 

ببینند، آماده انجام کارم هستم.
      ازنظرعملکرد،شمارکورددارتیمماهستید.

بهترینبازیشماکدامبودهاست؟
 بازی برگشــت مقابــل فنرباغچــه در لیگ اروپــا را هرگز 

فراموش نمی کنم. 
این اولین بازی من در ترکیــب اصلی بود که برای تیم 

بسیار مهم بود و موفق شدم دو بار به گل برسم.
کنون۸۵گلزدی.یکگلدیگر،وشما       درلیگروسیهتا

رابهموثرترینخارجیدرتاریخمسابقات
قهرمانیروسیهتبدیلخواهیدشد.نظر

شمادرموردچنینعنوانیچیست؟
البته خوب است، اما فکر می کنم می توانستم 

بیش تــر گل بزنــم و ســود بیش تــری بــرای تیم 
داشته باشم.

      نظرتدربارهرقابتباژیوباهم
تیمیخودتبرایآقایگلی

چیست؟
من این را یک رقابت نمی دانم. 

ما هم تیمی هســتیم که 
کمــک  یکدیگــر  بــه 

می کنیم. 

قبــال بــا هــم در زمیــن 
بودیــم. مــن امیــدوارم کــه به 
گلزنــی ادامه دهیــم  هــم او و هم 
مــن. وظیفــه مســتقیم مهاجم 

گلزنی اســت. من بایــد کارم را انجام دهم و ســعی می کنــم آن را در 
باالترین سطح انجام دهم.

      کدامیکازمسابقاتلیگقهرماناناینفصلرابا
کیفیتترینمینامید؟

دفاع در برابر تیم هایی مانند یوونتوس و چلسی سخت است. 
سطح بازیکنان آن ها بسیار باالست. 

نام بــردن از مســابقه ای که کامــال از آن راضی باشــم برایم ســخت 
است.

      شایعاتزیادیدرموردآیندهواحتمالجدایی
شمااززنیتدرمطبوعاتشنیدهمیشود.چه

احساسینسبتبهچنینخبرهاییدارید؟
واضح است که هر فوتبالیستی می خواهد پیشرفت 
کنــد و در لیگ هــای برتر بــازی کنــد. اما مــن هرگز 

نگفتم که نمی خواهم این جا بمانم.
قرارداد ایــن مهاجم ایرانــی بــا زنیــت در 

تابستان ۲۰۲۲ به پایان می رسد. 
پیش از این گــزارش شــده بود 
که آزمون بر ســر 
 ۴ قــراردادی 
ساله با لیون 
توافــق  بــه 

رسیده است.

آزمون: هر فوتبالیستی دوست دارد در بهترین لیگ ها باشد

خبر
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۱۰۴۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۵، برابر رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۰۹۰۴، ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مجید نصراصفهانی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه ۱۲۷۰۳۷۰۵۹۶ صادره 
از اصفهان در یک باب گلخانه درحال فعالیت به مساحت ۳۶۳۹/۵۲ مترمربع 
در پالک ثبتی ۵۴ اصلی روستای میرآباد بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 
از مالک رسمی آقای مهدیقلی مرادی فرزند رجبعلی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۸/۲۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۱۴ – سیدمحمدحسن 

مصطفوی رییس ثبت اسناد و امالک تیران – ۱۲۲۵۲۸۳ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ هیات ۲ آقای 
عقیل فتحی به شناسنامه و کدملی ۱۲۷۵۴۹۳۷۲۶ صادره از اصفهان فرزند سعید 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۲۹/۷۴ از پالک ۳۰۹ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان لذا به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۲۵۳۹۳ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۵۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ هیات ۳ خانم 
الناز عباسی بهارانچی به شناسنامه شماره ۳۶۰ کدملی ۱۲۹۳۲۰۶۱۷۲ صادره 
از اصفهان فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان فرزند علیرضا نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۲/۶۹ مترمربع پالک شماره ۱۳۹۰۰ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از مالکیت 
مالک رسمی نعمت اله حیدری جونی از سند ۵۸۹۶، ۴۴/۰۶/۲۹ دفترخانه 
گهی  ۷۷ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  داشته باشند می توانند اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۲۵۴۳۵ / م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۹۷۵۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ حمیدرضا رضوان فرزند علی بشماره شناسنامه ۶۵۷۷ 
صادره از شهرضا بشماره ملی ۱۱۹۹۹۰۰۷۲۹ در ششدانگ یکباب خانه 
ک ۳۷۳۶ و ۳۷۳۸ فرعی از اصلی  احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۳۷ مترمربع. خریداری طی 
سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی 

وصفی – ۱۲۲۵۴۲۷ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۵۱۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۳۳۳ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم زیبا عبدالهی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از علی 
عمادی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و 
بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زیبا عبدالهی خوزانی به شناسنامه شماره 
۹۷۰۹ کدملی ۱۱۴۲۳۲۱۸۶۱ صادره فرزند عبدالله نسبت به ششدانگ یکباب 
اصطبل به مساحت ۳۶۷/۹۰ مترمربع پالک شماره ۴۸۳ فرعی از ۱۱۲ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. شماال به طول ۸/۸۵ متر و ۱/۷۸ متر درب و دیوار به جوی، شرقا 
به طول ۳۲/۰۲ متر درب و دیوار به جوی، جنوبا به طول ۱۲/۲۶ متر دیوار به دیوار 
باقیمانده، غربا به طول ۳۲/۲۲ متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد. 

دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به 
نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – ۱۲۲۴۵۶۷ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  باارایه یک  فرزند جالل  آقای مجتبی اسماعیلی گنهرانی  نظربه اینکه 
استشهادیه محلی که هویت شهود رسما طی شماره ۴۵۵۱۴، ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 
دفترخانه ۱۵۵ تیران گواهی گردیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت تک برگ 
شماره ۹۲۵۵۹۱ ب ۹۳ صادره برروی پالک ثبتی ۵۸۰۱ فرعی از یک اصلی بخش 
دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر ۱۱۲ صفحه ۵۰۶ ذیل شماره ۱۸۰۶۸ به نام 
نامبرده صادر گردیده و طی سند شماره ۶۶۵۰۰، ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ دفترخانه ۴۱ 
تیران درقبال ۹۹۰/۰۱۰/۰۰۰ ریال و به مدت ۵ سال در رهن بانک سپه قرار گرفته 
است. اینک برابر ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
گهی ذکر شده است از تاریخ انتشار این  مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آ
آگهی تا ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارایه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک تیران و کرون سیدمحمدحسن مصطفوی – ۱۲۳۴۴۵۳ / م الف

آگهی ابالغ اخطار
شماره: ۴۰۰۰۸۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸، آقای حسین شمسی فراموشجانی 
فرزند علی قربان مجهول المکان همسر شما بانو سیما رنجبری برابر دادنامه شماره 
۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۷۱۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه 
خانواده خمینی شهر تقاضای ثبت طالق نموده است؛ لذا الزم است ظرف مدت 
گهی در دفترخانه طالق شماره ۲۱ واقع در درچه،  یک هفته پس از انتشار این آ
خیابان امام، کوچه شماره ۸ )ارمغان( حاضر شوید و درغیراینصورت طبق مقررات 
اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی شما مسموع نخواهد بود. سردفتر ازدواج 

شماره ۵۱ و طالق ۲۱ خمینی شهر سیدعلی هاشمی – ۱۲۳۳۳۶۳ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۷۶۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۲۳۲ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم سعید ملک زاده ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 
۲۶۹ دفتر ۱۹۲ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 

ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سعید ملک زاده ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره ۱۷۶ کدملی ۱۱۴۱۰۲۱۲۶۹ صادره فرزند سیف اله نسبت به 
ششدانگ یکباب انبار به مساحت ۹۹۷/۳۰ مترمربع پالک شماره ۵۹۴ فرعی از 
۱۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۴۰/۱۴ متر به دیوار باقیمانده، 
شرقا به طول ۲۵ متر درب و نیم دیوار به گذر، جنوبا به طول ۴۰ متر به دیواریست 
باقیمانده، غربا به طول ۲۴/۹۰ متر نیم دیوار به باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. 
دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به 
نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – ۱۲۳۴۲۱۲ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۶۱۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۳۳۲ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم جعفر علیرضائی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده 
و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و 
بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
سند ۶۳۳۹ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم جعفر علیرضائی ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره ۲۵۷۱ کدملی ۱۱۴۱۲۶۲۸۳۵ صادره فرزند قدمعلی نسبت به 
ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۳۰۱/۵ مترمربع پالک شماره 
۱۳۴۱ فرعی از ۱۲۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. با توجه به گواهی کارشناس دال بر 
اثبات مالکیت به امضای متقاضی و دارای اعیانی بودن زمین موردتقاضا رای صادر 
می شود. شماال به طول ۱۰/۴۰ متر دیوار و جای درب است به گذر، شرقا به طول 
۲۰/۳۰ متر به دیوار باقیمانده ۱۲۲/۱۳۴۱، جنوبا به طول ۱۶/۹۰ متر به دیوار 
دیوار به باقیمانده ۱۲۲/۱۳۴۱، غربا به طول ۲۵/۱۰ متر به دیوار باقیمانده پالک، 
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۹/۱۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۳۴۳۹۰ / م الف

آگهی

آیا شاد بودن به ژنتیک وابسته است؟ 
پژوهشگران آمریکایی در پروژه 
جدید خود به بررسی تاثیر ژن و 
شــرایط محیطــی بر شــاد بودن 

افراد پرداخته اند. 
مفهوم "خودیاری" )Self-help( که در حال رونق 
اســت، بــا پژوهــش در مــورد روانشناســی مثبت 
تقویت می شود. در عین حال، میزان اضطراب، 
افســردگی و خــودآزاری همچنــان در سرتاســر 
جهان رو به افزایش اســت. آیا می تــوان گفت که 
بــا وجود ایــن پیشــرفت ها در روان شناســی، مــا 

محکوم به ناراحت بودن هستیم؟
مقاله تأثیرگذار پژوهشگران "دانشگاه کالیفرنیا، 
ریورســاید"، "دانشــگاه کالیفرنیــا، ســن دیگــو" و 
"دانشــگاه میــزوری" کــه در ســال ۲۰۰۵ در مجله 
"Review of General Psychology" منتشر شد، 
نشان داد که ۵۰ درصد از شادی افراد توسط ژن 
آن ها تعیین می شــود، ۱۰ درصد به شرایط آن ها 
بســتگی دارد و ۴۰ درصــد تحــت تاثیــر "فعالیــت 
عمدی" )intentional activity( که عمدتا مثبت 
یا منفی بــودن اســت، قــرار می گیرد. ایــن چارت 
 ،)Happiness pie( "موسوم به "کیک خوشحالی
به متصدیان روانشناسی مثبت امکان می دهد 

که در مورد مسیر شادی تصمیم بگیرند.
کیک خوشحالی به طور گسترده مورد انتقاد قرار 
گرفت، زیرا مبتنی بر فرضیاتی در مورد ژنتیک بود 
که بی اعتبار شده اند. پژوهشگران حوزه ژنتیک 
رفتاری برای چندین دهه، بررســی هایی را روی 
دوقلو هــا انجــام دادنــد و دریافتند که بیــن ۴۰ تا 
۵۰ درصد از اختالف شــادی آن ها توسط ژنتیک 
توضیــح داده می شــود. بــه همیــن دلیل اســت 
که این درصد در کیک خوشحالی ظاهر می شود.

متخصصان ژنتیک رفتــاری، از یک روش آماری 
برای تخمین زدن مولفه های ژنتیکی و محیطی 
براساس خویشــاوندی خانوادگی افراد استفاده 
می کننــد. از ایــن رو، دوقلو هــا را در پژوهش های 
خــود بــه کار می برند. ارقــام به دســت آمده، این 
ح می کردنــد کــه هــم دوقلو های  فرضیــه را مطــر
همســان و هــم غیرهمســان، محیط یکســانی را 

هنگام بزرگ شدن با هم تجربه می کنند.
پژوهشــگران مقالــه ســال ۲۰۰۵ در پاســخ بــه 
انتقاداتی که در مورد آن وجود داشت، مقاله ای 
را در ســال ۲۰۱۹ ارائه دادند کــه روش دقیق تری 
را در مورد تأثیر ژن ها بر شــادی معرفــی کرد. این 

روش، تعامــالت میــان ژنتیــک و محیــط مــا را 
تشخیص می دهد.

      سرشتوپرورش
 ،)Nature and Nurture( "سرشــت و پــرورش"
مســتقل از یکدیگــر نیســتند. ژنتیــک مولکولــی 
کــه مطالعــه ســاختار و عملکــرد ژن هــا در ســطح 
مولکولــی اســت، نشــان می دهــد کــه سرشــت و 
پرورش به طور مداوم بر یکدیگر تأثیر می گذارند. 
ژن هــا بر رفتــاری تأثیــر می گذارنــد که به افــراد در 
انتخاب محیط خود کمک می کند. برای نمونه، 
برون گرایــی کــه از والدیــن بــه فرزنــدان منتقــل 
می شــود، بــه آن هــا کمــک می کنــد گروه هــای 

دوستی خود را بسازند.
محیط نیــز بــه همیــن ترتیــب، بیــان ژن را تغییر 
می دهــد. بــه عنــوان نمونــه، زمانــی که مــادران 
بــاردار در معــرض قحطی قــرار گرفتنــد، ژن های 
نوزادانشان بر این اســاس تغییر کرد و در نتیجه، 
کــه تولیــد یــک  تغییــرات شــیمیایی ایجاد شــد 
عامل رشــد را ســرکوب کرد. این موضوع موجب 
شــد که نوزادان، کوچک تــر از اندازه معمــول و با 
بیماری هایی مانند بیماری های قلبی- عروقی 

به دنیا بیایند.

سرشت و پرورش به یکدیگر وابسته اند و دائما بر 
یکدیگر تأثیر می گذارند. به همیــن دلیل، دو نفر 
که در یــک محیط بزرگ شــده اند، ممکن اســت 
به طــور متفاوتی بــه آن پاســخ دهند. ایــن بدان 
معناست که فرضیه ژنتیک رفتاری در مورد یک 
محیط برابر، دیگر معتبر نیست. همچنین، این 
کــه مــردم می تواننــد شــادتر شــوند یــا خیــر، بــه 
کــه  حساســیت محیطــی آن هــا بســتگی دارد 
ظرفیت آن ها را برای تغییر کردن نشان می دهد.

برخــی از افــراد نســبت بــه محیط خود حســاس 
هستند و می توانند افکار، احساسات و رفتار خود 
کنــش به رویداد هــای منفــی و مثبت، به  را در وا
طور قابل توجهی تغییر دهند. بنابراین، هنگام 
شــرکت در یک کارگاه بهزیســتی یــا خواندن یک 
کتاب روانشناسی مثبت ممکن است تحت تأثیر 
آن قرار بگیرند و تغییرات بیشتری را در مقایسه با 
دیگران تجربه کنند. همچنین ممکن اســت که 

تغییر، بیشتر طول بکشد.
با وجود این، هیــچ مداخله روانشناســی مثبتی 
وجود ندارد که برای همه افراد مفید باشــد، زیرا 
ما به اندازه DNA خود، منحصر به فرد هستیم و 
به همین دلیل، ظرفیت متفاوتی برای بهزیستی 

و نوسانات آن در سراسر زندگی داریم.
آیا می توان گفت که مقدر شــده است ما ناراضی 
باشیم؟ برخی از افراد ممکن است کمی بیشتر از 
دیگران برای افزایش رفاه خود تالش کنند و این 
مبارزه ممکن اســت به این معنی باشد که آن ها 
بــرای دوره هــای طوالنی تــری ناراضــی خواهنــد 
بود. این افراد در موارد شدید، ممکن است هرگز 

سطوح باالیی از شادی را تجربه نکنند.
بــا وجود ایــن، برخــی دیگــر کــه انعطاف پذیــری 
ژنتیکــی بیشــتری دارنــد، نســبت بــه محیــط 
حساس تر هستند و ظرفیت بیشتری برای تغییر 
دارند، ممکن است بتوانند با در پیش گرفتن یک 
سبک زندگی ســالم و انتخاب کردن زندگی و کار 
در محیطی که شادی و توانایی آن ها را برای رشد 
افزایش می دهد، رفــاه خود را بهبود ببخشــند و 
گر  رشــد کنند. باید توجه داشت که ژنتیک حتی ا
نقش مهمی در بهزیســتی ما داشته باشد، تعیین 
نمی کند که ما چه کسی باشیم. آن چه مهم است، 
انتخاب هایی اســت که مــا در مورد محــل زندگی، 
فردی که با او زندگی می کنیم و نحوه زندگی کردن 
داریم. این انتخاب ها هم بر شادی ما و هم بر شادی 

نسل های بعدی تأثیر می گذارند.

روانشناسی
پزشــکان می گوینــد هــر عفونــت ویروســی یــا 
کتریایی می تواند باعث قرمزی چشم شود.  با
یکی از سؤاالتی که ممکن است برای ما پیش 
آمده باشد، این است که قرمزی چشم ها هم 
از جمله عالئم کرونا محسوب می شود یا خیر. 
قرمزی چشــم یک عالمت رایج کرونا نیســت 
اما می تواند یک نشانه احتمالی این بیماری 
باشــد. در ایــن گــزارش قصــد داریم تــا آنچه را 
که در ایــن خصوص الزم اســت بدانیــد، برای 

شما ذکر کنیم.
      نشانههایکرونافراترازسرفهاست

تــا کنــون مــا بــا رایج تریــن نشــانه های کرونــا 
یعنــی »تنگی نفس«، »ســرفه« و »تب« آشــنا 
شــده ایم. با این حال دانشــمندان همچنان 
در حال کشــف عالئم دیگری از کرونا هستند 
کــه کمتــر رایــج اســت ماننــد ورم ملتحمــه و 

قرمزی چشم.
ســونال تولــی )Sonal Tuli( دارای دکتــرای 
کادمی چشــم  پزشــکی و ســخنگوی بالینــی آ
پزشــکی آمریکا به شــکل تخمینی اعــالم کرد 
حــدود ۵ درصــد از بیمــاران مبتــال بــه کرونــا 
ممکن اســت دچار ایــن عالمت در چشــمان 
خــود شــوند؛ بنابرایــن در صورتــی کــه دچــار 
قرمــزی چشــم شــدید، فــورا چنیــن نتیجــه 
گیری نکنید که دچار کرونا هســتید؛ هر چند 

احتمال داشتن کرونا را نیز نادیده نگیرید.
      ورمملتحمهچیست؟

دکتــر ســونال تولــی می گویــد: ورم ملتحمه یا 
قرمزی چشــم یک اصطالح کلی است و ما به 
قرمزی چشم، با این دید نگاه می کنیم که هر 
چیزی را که سبب شود چشمان شما صورتی 

و یا قرمز شود، شامل می شود.
ویروس هــا شــایع ترین دلیــل ورم ملتحمــه 
کتری ها و آلرژی ها نیز می توانند  هستند اما با

در این امر مؤثر باشند. به طور معمول، عالئم 
دیگــری بــرای ورم ملتحمــه چشــم وجــود 
دارد ماننــد آبریــزش چشــم، احســاس وجود 
شیئی خارجی در چشم. همچنین احساس 
خارش و یا سوزش چشــم نیز عالوه بر صورتی 
و یا قرمــزی از دیگر عالئم ورم ملتحمه چشــم 

است.
      ارتباطمیانقرمزیچشموکرونا

با توجــه به آنکــه ویروس ها شــایع ترین علت 
قرمزی چشم هستند، پس منطقی است که 
)SARS-CoV-۲( که ویروس عامل بیماری 
کووید۱۹ است نیز ســبب چنین چیزی شود. 
همچنیــن به ماننــد بینی و دهان، چشــمان 
شــما نیز با غشــا های مخاطی پوشانده شده 
کــه راه اصلــی ورود SARS-CoV۲ و ســایر 
ویروس ها به بدن شماست. به همین دلیل 
اســت کــه کادر درمــان ملــزم بــه اســتفاده از 

محافظ صورت و عینک هستند.
      ازکجابفهمیمقرمزیچشمناشیاز

کروناست؟
دکتر سونال تولی می گوید از آنجایی که صرف 
نظر از علت قرمزی چشــم، نشــانه ها یکسان 
هســتند، راه مناســبی بــرای فهمیدن ایــن 

مسئله وجود ندارد.
طبق نظر دکتر پاندیت کــه به درمان بیماران 
کرونایــی دارای ورم ملتحمــه پرداختــه، ورم 
ملتحمه ناشی از کرونا نشانگر مرحله خاصی 
از کرونا نیســت؛ بنابراین شــما باید دید خود 
را وســیع تر کنید. در صورتی کــه ورم ملتحمه 
چشــم شــما با عالئم دیگری به مانند سرفه، 
تنگی نفس و از دســت دادن حــس بویایی یا 
چشایی همراه باشد، شــما احتماال به کرونا 

مبتال شده اید.
همچنیــن شــما بایــد شــرایط خــود را نیــز در 
نظر بگیریــد. آیا شــما بــه تازگــی در مواجهه با 
فرد مبتــال بــه کرونایی قــرار داشــته اید و آیا در 
آن هنــگام به انــدازه کافــی شــیوه نامه هــای 
بهداشــتی را رعایت کــرده بودید؟ آیا شــما به 
کسینه شده اید یا خیر و آیا محلی  طور کامل وا
که شما در آن زندگی می کنید شــیوع کرونا در 
آن باالست؟ این ها پرسش هایی هستند که 

می توانند در این مسئله مهم باشند.

کروناست؟  قرمزی چشم نشانه ای از 

چشم

ایــن مشــکل شــامل قســمت هایی از بــدن 
مانند پشت، گردن، سینه، بازو ها، شانه ها 
و پاهــا اســت. در ایــن حالــت درد عضــالت و 
شــکایت از خســتگی عضالت شــایع است. 
همچنین ممکن است بی حســی در بازوها 
و دســت ها ایجاد شــود. این مشــکل زمانــی 
رخ می دهد که موقعیت شما حین استفاده 
از کامپیوتــر نادرســت اســت. ممکــن اســت 
متوجه شوید روی صندلی ای که نشسته اید 
احساس راحتی نمی کنید و استاندارد های 

مناسب برای بدن شما را ندارد.
      مشکالتبینایی

رایانه به دلیل نورهای درخشان، تابش خیره 
کننده و زل زدن به تصاویرباعث ایجاد فشاری 
در چشم می شــود. تمرکز و زل زدن مداوم بر 
روی صفحه کامپیوتر، میتواند باعث خشک 

شدن چشم شود.
      آسیبناشیازفشارهایمداوم

ممکن اســت درد گردن، شــانه یا انگشــتان 
مربوط به اســتفاده مکــرر از عضالت باشــد. 
اســتفاده از رایانه و فشــار مــداوم به عضالت 
باعث افزایش سفتی، درد یا تورم در هر یک از 
قسمت ها می شود. یکی از رایج ترین شرایط 
مربــوط به اســتفاده مکرر از عضــالت هنگام 
استفاده از رایانه، سندروم تونل کارپال است.

      سردرد
سر درد بسیار شایع اســت و ممکن است به 
دلیل افزایش فشار عضالنی یا درد گردن ایجاد 
شود. هر گونه مشــکل بینایی یا ادامه فشار 

برروی چشم می تواند باعث سر درد شود.
      چاقی

اســتفاده طوالنی مــدت از کامپیوتر ممکن 
است منجر به یک ســبک زندگی بی تحرک 
شــود که فاقد فعالیت بدنی و یا ورزش کافی 
اســت. اســتفاده طوالنی مــدت از کامپیوتر 
یا به طور کلی هر وســیله الکترونیکی؛ عامل 
مهمــی در چاقــی محســوب می شــود بــه 

خصوص برای کودکان.

دانستنی ها

شایعترینعوارضکار
بیشازحدباکامپیوتر

مشکالت اسکلتی و عضالنی
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اهمیــت نقشــه برداری هوایــی توســط پهپادها و 
رعایت موضوعات امنیتی سبب شده شرکت های 
دانش بنیــان، ورودی جــدی به این حوزه داشــته 
باشند.  شرکت طراحی پیشــرفته آوا شریف نمونه 
پیشــرفته این پهپادهــا توســعه یافتــه اســت و  
مولتی روتور رصــد IR-۱، پرنده ای اســت کــه برای 
رفع نیاز پرنــده کابلی توســعه داده شــد. پرنده ای 
۶ موتــوره، با ملخ ۳۴ اینچــی که وزن برخاســت آن 

کثر ۴۵ کیلوگرم است.  حدا
      پهپادایرانساخت

بدنه این پرنــده کامال کربــن و تمامی اجــزای آن در 
داخل ایــران ســاخته می  شــود. از امتیازهای ایــن 
پهپاد آن اســت که پارامترهای دما، ولتاژ ورودی و 
خروجی، جریــان، دور موتور و ولتــاژ باتری ها تماما 
در طــول پــرواز خوانــده شــده و به ایســتگاه زمینی 
انتقال داده می  شود. در مهرماه امسال، این پرنده 
به صورت کابلی و با مدت زمان ۳.۵ ساعت بدون 
هیچ مشکلی تست مداومت در ارتفاع ۳۰ متری با 

محموله ۳ کیلوگرم انجام داده است.
      توسعهفناوری

در آبــان ماه، ایــن پرنده، پــرواز ۱۰ ســاعته مــداوم با 

محموله ۳ کیلوگرمی و در ارتفاع پروازی ۵۰ متر انجام 
داده است.

در روزهای پایانی آبان ماه نیز این پرنده رکورد پرواز ۲۵ 
ساعت پرواز مداوم در جزیره قشم را به ثبت رساند. 
در این پرواز در بیش از ۱۲ ساعت از مدت زمان پرواز 
باد متوســط بین ۱۰ تا ۲۰ نات متغیر و باد لحظه ای 

تا ۳۰ نات بود.
این اهداف پیاده شــده بر روی پهپــاد مولتی روتور 
رصــد IR-۱ ســبب شــده تــا نســل جدیــدی از این 
نوع پهپادها در آســمان ایران به حرکت درآید. این 
محصول دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری به مرحله توسعه رسیده 

است.

بــه روزرســانی جدیــد Android Auto شــامل 
کلیــد  قابلیت هــای جســت وجوی موســیقی و 

هوشمند در ماشین ها است. 
اندروید اتو بــه زودی در بــه  روز رســانی های آینده، 
مجموعه ای از ویژگی های جدید را ارائه خواهد کرد. 
با دریافت این به  روز رسانی، کاربران گزینه ای برای 
ارسال پاسخ سریع به پیام ها با استفاده از صفحه 
لمسی در وسایل نقلیه خود دریافت خواهند کرد. 
کاربــران Android Auto قبال این گزینه را داشــتند، 
اما فقط با استفاده از صدای خود می توانستند به 
پیام ها پاسخ دهند. عالوه بر این، گوگل همچنین 
کنون می تواند به صورت  اعالم کرد که اندروید اتو ا
خــودکار راه انــدازی شــود و کاربــران می تواننــد بــا 
اســتفاده از تلفن های هوشــمند اندرویدی خود، 

خودرو های BMW خود را قفل، باز و حتی روشــن 
کنند.

عالوه بر ایــن، Android Auto همچنین یک دکمه 
پخــش همیشــه روشــن بــرای موســیقی دریافت 
خواهد کرد. این مورد در صفحه اصلی قرار می گیرد 
و شما همیشه می توانید آن را مشاهده کنید. یکی 
دیگر از ویژگی هایی که گوگل به زودی به اندروید اتو 
اضافه می کند، امکان جستجوی موسیقی با صدای 
کاربر است. گوگل در این باره گفت: "فقط روی نماد 
جســتجوی جدید ضربه بزنید و آهنگ یا هنرمند 
مورد عالقه خود را برای گوش دادن نام ببرید. " یکی 
دیگر از ویژگی هایی که کاربران اندروید اتو در برخی 
کشــور ها از آن اســتقبال می کننــد، قفل کــردن، باز 
کردن قفل و راه اندازی خودرو های BMW است. این 
قابلیت کلید دیجیتال خودرو نامیده می شود و در 
 Google Pixel ،Google Pixel۶ حال حاضر فقط در

۶Pro و Samsung Galaxy S۲۱موجود است.
گفتنی است که اپل سال گذشته ویژگی کلید های 
دیجیتال خودرو را برای آیفون معرفی کرد و در اوایل 
ســال جاری برای مدل های جدیدتر آیفون عرضه 
شد. در حال حاضر، کلید دیجیتال خودروی اپل نیز 

به خودرو های لوکس خاصی محدود شده است. 

افزایش زباله  ها در فضا باعث ایجاد خطراتی از جمله 
برخورد با ماهواره  ها و تلســکوپ فضایی ناســا را به 

دنبال دارد. 
یک اخترفیزیکدان معتقد است که زباله ها در حال 
گ ها می گوید که  چرخش در فضا هستند. مارال
آنها راه ماهواره ها را مسدود می کنند. رقابت برای 
پاک کردن آلودگی های فضا شدت بیشتری گرفته 
است. افزایش زباله ها روی ماموریت های فضایی 
تاثیــر گذاشــته و تهدیــدی بــرای ماموریت هــای 
سرنشــین دار اســت. بــرای مثــال در مــاه نوامبــر 
زباله های ماموریت روسی، پیاده روی فضانوردان 

را در ایستگاه فضایی بین المللی لغو کرد.
ایــن اســتاد نجــوم در دانشــکده هنــر و علــوم ییل 
داور مســابقه Clear Constellation اســت. جایــی 
کــه تیم هایــی از دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
روش های نوآورانه برای حــذف زباله های فضایی 
ارائــه می دهند. شــرکت نــرم افزاری متخصــص در 
حذف و بازیافت زبالــه Rubicon حامی این رقابت 
اســت. جایزه تیــم اول ۱۰۰ هزار دالر اســت. ناســا در 
حال ردیابی بیش از ۲۷ هزار شی در فضا است. این 
در حالی اســت که بیش از نیم میلیون قطعه زباله 
در مــدار ســیاره زمیــن وجــود دارد. هریــک از ایــن 

قطعات با ســرعت ۱۷ هزار مایل در ساعت در حال 
حرکت هستند. این قطعات شــامل ماهواره های 
فعال، آچــاری متعلق به ۲۰ ســال پیــش، قطعات 
ماهواره هــای منفجــر شــده و حتــی ماهواره هــای 

متروکه می شود.
معاهدات ســازمان ملل حامی فضانوردان است. 
البتــه منفجــر کــردن ماهــواره در فضــا غیرقانونــی 
نیست. زباله های فضایی ممکن است به تلسکوپ 
فضایی هابل و برخــی از ماهواره های نجومی دیگر 
برخورد کنند. این زباله ها می توانند روی عملکرد 
رصدخانه هــای بــزرگ تاثیــر منفــی بگذارنــد. 
ماهواره های مدار پایین و انعکاس بیش از حد نور 
آنها، مردم را اذیت می کند. قطعــات باقی مانده در 
فضا می توانند باعث انفجار ماهواره های دیگر شوند.

فیلتــر جدیــد گــوگل می تواند بــه کاربــر کمک کند 
کلینیک هایی را پیدا کند که خدمات پزشکی مورد 
نظر او را ارائه می دهند.  گــوگل ابزار های جدیدی را 
به جست وجوگر خود اضافه می کند تا پیمایش در 
سیستم مراقبت های بهداشــتی آمریکا را آسان تر 

کند. 
بــرای شــروع، یــک فیلتــر جدیــد در تلفــن همــراه 
پیدا خواهید کرد که به شــما امــکان می دهد ارائه 
دهندگانــی را بیابیــد کــه خدمــات پزشــکی انجام 

می دهند. عالوه بر این، گوگل یک گزینه دایرکتوری 
اضافــه کــرده کــه بــه کلینیک هــا اجــازه می دهــد 
زبان هایــی را که کارکنان دفترشــان به آن صحبت 
کنون  می کنند لیست کنند. همچنین این شرکت ا
به ارائه دهندگان خدمات بهداشتی اجازه می دهد 
تا نمایه کسب وکار خود در گوگل را به  روز کنند. آنها 
می توانند این کار را با خدماتی که انجام می دهند 
آغاز کنند و یا اطالعات مهم در مورد ساعات کاری و 

خدماتشان را دقیق یادداشت کنند.
همه این موارد ممکن است به نظر کار های اضافی 
و کم اهمیت به نظر برسند، اما در حال حاضر باید 
به دسترسی بیشتر مراقبت های بهداشتی توجه 
گر فردی هستید که به سالمتی خود اهمیت  کرد. ا
می دهید، هیچ چیز ناامیدکننده تر از این نیست که 
در مطب یا کلینیک پزشکی حاضر شوید و متوجه 
شوید که آنها مشکل شما را نمی پذیرند و یا مشکالت 

دیگری مثل زمان و زبان برای شما ایجاد شود.

حرکت در مسیر توسعه تصویربرداری هوایی 

 Android Auto جزئیاتی از به  روز رسانی جدید

لودگی های فضا  کردن آ ک  افزایش رقابت برای پا

گوگل  کردن پزشک، قابلیت جدید  پیدا 

فناوری تولید کاالیی تحریمی توسط دانش بنیان ها
سیستم های سروو هیدرولیک 
با دقت باال و نسبت پایین وزن 
به نیــرو، کاربــرد گســترده ای در 

شاخه های مختلف صنعت دارند. 
ابراهیم مظفری مدیرعامل شرکت فن آوران ابزارساز 
آریا، از توسعه سامانه های یادشده در داخل کشور 
گفــت و ادامــه داد: بهبود همزمــان دقت و پاســخ 
زمانی از نیازهای روز افزون این سیســتم ها است. 
سیستم های سروو هیدرولیک به علت دقت باال 
و نســبت پایین وزن به نیرو، کاربرد گسترده ای در 

شاخه های مختلف صنعت دارند.
      کاربردهایگسترده

ســامانه های ســروو هیدرولیک نســبت به ســایر 
سیستم های مکانیکی و الکتریکی دارای مزیت های 
نسبی زیادی هســتند که مهم ترین آن ها نسبت 

پایین وزن به توان و دقت باال است. 
گستره کاری این سیستم ها به صورت روز افزونی در 
حال رشد بوده و بهبود همزمان سرعت و دقت این 

سیستم ها، از نیاز های صنایع مختلف است.
یک موتــور ســروو هیدرولیــک در اصل یــک موتور 
جریان مســتقیم اســت و به همــراه برخی دیگــر از 
اجزای سازنده مخصوص دیگر که یک موتور جریان 

مستقیم را به صورت سروو تبدیل می کنند.
در یــک واحد ســروو، یــک موتور جریان مســتقیم 
کوچک، یک پتانســیومتر، چرخ دنده و یک مدار 

هوشمند پیدا خواهید کرد. 
مدار هوشمند به همراه پتانسیومتر باعث می شود 
سروو مطابق خواسته های کاربر بچرخد. همانطور 

که می دانیم، یک موتور جریان مستقیم کوچک 
با ســرعت بــاال می چرخــد اما گشــتاور حاصــل از 
چرخــش آن برای حرکت حتی یک بار ســبک نیز 

کافی نخواهد بود.
این جایی است که سیستم چرخ دنده داخل به 
یک سروو مکانیزم اضافه می شود. مکانیزم چرخ 
دنده سرعت ورودی از موتور را که  بسیار سریع  است 
به سرعت آهسته تر تبدیل می کند و به یک سرعت 
خروجی می رسد که از سرعت ورودی آهسته تر اما 

کاربردی تر است.
      کاراییهمپاینمونهخارجی

سروو هیدرولیک تولید شده در شــرکت فن آوران 

ابزارساز آریا یک دوم نمونه خارجی قیمت دارد اما 
همان کارآیی را دارد. ســروو هیدرولیــک جز اقالم 
تحریمی است و پس از تشدید تحریم ها عمال واردات 

آن غیرممکن شده است.
سروو هیدرولیک در ساخت خودروهای اتوماتیک 
بــه کار مــی رود و به نحــوی انجــام امور بــه صورت 
خودکار را تســهیل می کنــد. ســروو هیدرولیک ها 
براساس سیگنال های کنترلی که دریافت می کنند، 

رویه خود را آغاز می کنند.
      ایجاد2۵فرصتشغلی

این فعال فناور، با اشاره به چالش های پیش روی 
شــرکت های دانش بنیان گفت: تربیت نیروهای 

متخصص در داخل کشور یکی از معضالت جدی 
امروز اســت اما با این وجــود نزدیک بــه ۱۵ فرصت 
شغلی در شرکت فن آوران ابزارســاز آریا ایجاد شده 
است در حالی که به ۱۰ متخصص دیگر نیز نیازمندیم 

تا چرخه تولید خود را کامل کنیم.
این فعال فناور، جلوگیری از خروج ارز را یکی دیگر از 
مزایای تولید این محصول ایران ساخت دانست و 
گفت: توسعه تولید سروو هیدرولیک ها می تواند 
مانع خروج میلیون ها دالر ارز از کشور شود. بنابراین 
کمک هــای ریالــی بــه شــرکت های دانــش بنیان 
می تواند ثمرات به مراتب بزرگ تر برای کشور داشته 

باشد.

فناوری

داستان کوتاه

در این مطلب ۱۰ حقیقت جالب درباره سال 
نو چینی را با هم مرور می کنیم. 

1-تاریخعیدهرسالتغییرمیکند
ایــن بدیــن خاطر اســت کــه عید بر اســاس 
تقویم قمری اســت. معمــوال در روزی بین 
اواسط ژانویه و اواسط فوریه واقع می شود. 
در سال ۲۰۲۲، سال نو چینی در روز ۱ فوریه 

واقع شده است.
2-بهآنعیدبهارهممیگویند

۳- سال نو چینی آغازگر تقویم حیوانی است
در چیــن، هر چرخه  قمــری ۶۰ ســال دارد و 
۱۲ ســال به عنوان چرخه  کوچــک قلمداد 
می شــود. بــه هــر کــدام از آن ۱۲ ســال یــک 
عالمت حیوان اختصاص داده شده است: 
مــوش، گاو، ببــر، خرگــوش، مــار، اســب، 
گوســفند، میمون، خروس، سگ و خوک. 
۲۰۲۲ سال ببر است و ۲۰۲۳ سال خرگوش.
۴-جشن1۵روزطولمیکشدوتاجشنواره

فانوسهاادامهپیدامیکند
نقطــه ی اوج کل عید شــب ســال نو چینی 
است و اولین روز سال نو قمری. روز پانزدهم 
جشنواره فانوس ها نام دارد که پایان بخش 

جشن هاست.
۵-یکششممردمجهانآنراجشن

میگیرند
نه تنها مردم چین، بلکه مردم هنگ کنگ، 
تایــوان، ویتنــام، ســنگاپور و چینی هــای 

سرتاسر جهان آن را جشن می گیرند.
۶-اینعیدطوالنیترینتعطیلی

عمومیاست
بیشــتر کارمنــدان بیــن ۷ تــا ۱۲ روز تعطیل 
هســتند و دانش آمــوزان یک مــاه تعطیلی 
زمســتانی دارنــد. مردم هــر کجا که باشــند 
تمام تالش شــان را می کنند تا نــزد خانواده 
شــان باشــند. بعضــی خانواده هــا نیــز در 

طول این تعطیالت به سفر می روند.
۷-شامتجدیددیداریکآییناست

شــام تجدید دیدار در شــب ســال نو چینی 
ضیافتــی بــزرگ بــرای گرامیداشــت ســال 
گذشــته اســت. این مهم تریــن زمــان برای 
بــا خانــواده بــودن اســت. بعــد از شــام، 
 CCTV خانواده ها دور هم ضیافت سال نو
را در تلویزیون تماشا می کنند. در این برنامه 
اجراهــای مختلفــی بــرای تمــام ســنین به 

نمایش گذاشته می شود.
۸-بعدنوبتبهبزرگترینآتشبازیروی

کرهزمینمیرسد
آتــش بــازی بخشــی جدایــی ناپذیــر از ایــن 
جشــن و وظیفه اش جــذاب تر کــردن عید 
بهار است. همه ی خانواده ها برای جشن 
گرفتن عیــد ترقــه در می کننــد. بــزرگ ترین 
نمایــش آتش بازی در شــب ســال نو قمری 

صورت می پذیرد.
9-تزئیناتجشناغلببهرنگقرمز

هستند
خانه ها با فانوس ها و ریسه های قرمز تزئین 
می شــوند. خیابان هــای شــهر نیــز همیــن 
طور و حتی خیلی از مــردم لباس های قرمز 
می پوشند. این بدین خاطر است که رنگ 
قرمز در فرهنگ چینی نماد شادی، ثروت و 
رفاه است و می تواند ارواح خبیثه را دور کرده 

و باعث خوش اقبالی شود.
1۰-»سالخوبیراسپریکنید«یکیازرایج 

ترینخوشامدگوییهاست
جملــه  هماننــد  چیــن  در  جملــه  ایــن 
روز  در  غربی هــا  مبــارک«  »کریســمس 
کریســمس اســت و مردم برای تبریک سال 
نو از آن بیش از هر جمله ی دیگری استفاده 

می کنند.

آدمی بد کار به هنگام مرگ فرشته ای را دید 
که نزدیک در دروازه های جهنم ایستاده بود. 
فرشته به او گفت: یک کار خوب در زندگیت 
انجــام داده ای و همان به تــو کمک خواهد 

کرد. خوب فکر کن چه بوده است! 
مــرد بــه یــاد آورد که یــک بــار هنگامی کــه در 
جنگل مشــغول رفتــن بــود عنکبوتی را ســر 
راهش دیــد و بــرای آنکــه آن را زیر پــا له نکند 

مسیرش را تغییر داد. 
فرشــته لبخنــد زد و تــار عنکبوتی از آســمان 

پایین آمد و با خود مرد را به بهشت برد. 
عده ای از جهنمی ها نیز از فرصت اســتفاده 
کرده تا از تار باال بیایند. اما مرد آنها را به پایین 
هل داد مبادا که تار پاره شود. در این لحظه 
تار پاره شد و مرد دوباره به جهنم سقوط کرد.
فرشته گفت: افســوس! خودخواهی و تنها 
به فکر خود بودن، همان یک کار خوبی را که 

باعث نجات تو بود ضایع کرد.

حقایقی که باید درباره 
سال نو چینی بدانید 

خودخواهی

 آبگوشــت، یکــی از مهم تریــن 
و اصیل تریــن غذاهای ایرانــی 
اســت کــه در تمام اســتان های 
کشــور، به دلیــل مــواد مغــذی و طعــم لذیــذ آن، 
طرفداران بسیاری دارد و بیشتر خانواده ها، این 

غذا را در برنامه غذایی خود می گنجانند.
آبگوشــت بامیــه یکــی از انــواع آبگوشــت های 

سنتی ایرانی است. 
این آبگوشت همانند دیگر آبگوشت ها با گوشت 
یا ماهیچه تهیه می شــود و بســیار ساده و مقوی 
است و با نان تازه تلیت می شود. آبگوشت بامیه 
را می توانیــد بــرای ناهار یا شــام تهیــه کنید. این 
آبگوشــت به واسطه داشــتن بامیه بسیار مقوی 
اســت زیــرا بامیــه خاصیــت خیلــی زیــادی دارد 
و بــرای دفــع ســموم بــدن، تقویت کننــده مغــز و 
کمک به سیســتم ایمنی بــدن و … مفید اســت. 

شــما می توانید بامیه را در برنامــه هفتگی و بین 
غذاهای خود جای دهید. 

      موادالزم
• گوشت یا ماهیچه ۳۵۰ گرم

• بامیه ۱۵۰ گرم
• پیاز ۲ عدد
• سیر ۲ حبه

• گوجه فرنگی ۳ عدد
• رب ۱ قاشق غذاخوری

• لیموعمانی ۱ عدد
• نمک، فلفل سیاه، زردچوبه به مقدار الزم

      مرحلهاول
برای تهیه این آبگوشــت اصال نیازی به حبوبات 
خاصــی نداریــد و فقــط بایــد بامیه هــا را از قبــل 
بشــویید و کالهــک آن را بــرش بزنید، بــه طوری 
ج نشــود. شــما می توانید  ج آن خــار که مایــع لــز

از بامیــه با هــر ســایزی بــرای تهیه این آبگوشــت 
استفاده کنید.
      مرحلهدوم

در ادامه پیاز را پوســت بگیرید و به اندازه دلخواه 
بــرش بزنید. ســپس داخــل قابلمــه مــورد نظر با 
کمی زردچوبه و فلفل ســیاه تفت دهید تا سبک 
شــود. ســیر را اضافــه کنیــد و در ادامــه گوشــت 
را اضافــه کــرده و بــه همــراه پیــاز تفــت دهیــد تــا 

خ شود. کمی گوشت سر
      مرحلهسوم

در ادامــه رب را اضافــه کنیــد و به همراه گوشــت 
تفت دهید تا بوی خامی رب از بین برود. سپس 
چنــد لیــوان آب جــوش روی گوشــت ریختــه و 
بگذارید با حرارت کم بپزد. حتما باید آب جوش 
بریزید، ریختن آب سرد روی گوشت باعث دیرپز 

شدن آن می شود.
      مرحلهچهارم

در ادامــه گوجه فرنگــی را برش بزنیــد. می توانید 
گوجه هــا را بــه صــورت حلقه شــده اســتفاده یــا 
رنده کنید و داخل تابه کمی تفت دهید. سپس 
بامیه ها را تمیــز و اضافه کنید و بعــد لیموعمانی 
ج کردید  که از قبل خیس کرده و هسته آن را خار
اضافه کنید و بعد از پخت و جا افتادن همه مواد 

نمک آن را اندازه و با نان تازه سرو کنید.

هنســی  خودروســازی  شــرکت 
خــودروی  اولیــن  طراحــی  از 
خــود  قدرتمنــد  مفهومی برقــی 
خبر داده اســت که با شــش چرخ و موتور ۲۴۰۰ اســب 
بخار تولید خواهد شد. هنسی قبال هم خودروهایی 
مانند هایپرکار ونوم F۵ با قدرت ۱۸۱۷ اسب بخار تولید 
کثر سرعت آن به ۴۸۰ کیلومتر در ساعت  کرده بود که حدا
می رسد. این شرکت تا به حال چندان توجهی به تولید 
خودروهــای برقی نداشــته، زیرا باتری های ســنگین 

لیتیومی را مانع تولید خودروهای قدرتمند و پرسرعت 
می دانــد. امــا حاال هنســی نیز بــه دنبال تولیــد اولین 
خودروی برقی خود است که ۶ متر طول و شش چرخ 
دارد. این خودرو با موتور ۲۴۰۰ اسب بخاری عرضه شده 
و قرار اســت تنها ۱۰۵ عــدد از ان توزیع شــود. خودروی 
کثر سرعت آن به ۳۲۲  یادشده ۴ سرنشین داشته و حدا

کیلومتر در ساعت می رسد.
هنســی کــه از چندیــن دهــه قبــل در زمینــه تولیــد 
خودروهای پرشتاب فعال بوده، همیشه از نظر عملکرد 

مکانیکی بــا محدودیت هایــی مواجــه بــوده و ظاهرا 
پیشــرانه الکتریکــی شــش چــرخ را راه حلــی برای این 
مشکل تصور می کند. چرخ ها نیز می توانند باریک تر از 
بسیاری از ابر خودروها باشند، که مزایای آیرودینامیکی 

را نیز به همراه خواهد داشت.
صندلی راننده این خودرو در وسط قرار دارد و دو صندلی 
در دو طــرف وی و یــک صندلــی منعطف تر در پشــت 
سر این سه صندلی قرار می گیرد. انتظار می رود تولید این 

خودرو از سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

طرز تهیه آبگوشت بامیه، مقوی و سالم

اولین خودروی برقی هنسی با ۶ چرخ و موتور ۲۴۰۰ اسب بخار

روســتای جهــان نمــا در میــان 
یکی از زیباترین و تماشایی ترین 
مناطق حفاظت شــده استان 

گلستان و ایران قرار گرفته است.
منطقه حفاظت شــده جهان نمــا ۳۱۷۴۷ هکتار 
وســعت دارد و در ارتفاع بیــن ۶۰۰ تــا ۳۰۸۶ متری از 

سطح دریا واقع شده است.
 ایــن منطقــه ســالم تریــن و دســت نخــورده ترین 
جنگل های میان بند )جنگل های دامنــه کوه(را 
در شمال ایران دارد و گفته می شود تنها منطقه ای 
در کشور اســت که ببرها می توانند به راحتی در آن 

زندگی کنند.

روستای جهان نما

گردشگری

دستپخت

فناوری

برداشت زعفران در مبارکه 
برداشــت محصول زعفران از بیســتم آبان ماه 
ع شهرستان مبارکه اصفهان آغاز شده  در مزار
است. برداشت این محصول امسال ۱۵ درصد 
افزایــش یافتــه اســت و پیــش بینــی می شــود 
ع  حــدود ۳۲۴ کیلوگــرم محصــول از ایــن مــزار

برداشت شود.
 حدود ۵۴ هکتار از اراضی شهرستان به کشت 
زعفــران اختصــاص دارد. اعطــای تســهیالت 
بانکــی بــه کشــاورزان، برگــزاری کالس هــای 
آموزشــی کشــت زعفــران و تشــویق و ترغیــب 
کشاورزان به کشت زعفران به عنوان محصولی 
کم آب بر و متناســب با شرایط اقلیمی کنونی از 
مهمترین برنامه های حمایتی شهرستان به 

منظور توسعه کشت زعفران است.
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