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دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از ُمنکر استان اصفهان:

گشت ارشاد مسووالن فعال است

Some Healthiest Winter Vegetables
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مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

بازار ایران برای گردشگران روسی ناشناخته است

همایش استاندارد روابط عمومی ایران به میزبانی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان 
اصفهان برگزار شد.

رسول شجاعی / خبرگزاری ایمنا 
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نرخ تورمی که هرماه اعالم می شود تنها یک عدد  
نیست؛ اژدهایی است که دهان بازکرده و داروندار 
مردم را می بلعد. تورم حاصل دست اندازِی دولت در 
جیب های لباس های مندرس شهروندانی است که 
دیگر چیزی برای از دست دان ندارند و هرروز شاهد 
آب شدن سرمایه های خود در لهیِب آتش برون تافته 

از اژدهای رهیده از خورشید عراق اند.
نرخ تورم ۱/ ۴۸ درصد یعنی؛ در یک سال گذشته 
تقریباً نیمی از حاصل کار و سرمایه هر ایرانی توسط 
دولت و در خفا از جیب او برداشته شده و این فرای 
مالیات و عوارض مستقیمی است که دولت از او 
گرفته است. می گوییم دولت؛ چراکه تورم جز نتیجه 
سیاست های پولی و مالی دولت نیست. می گوییم 
خفا؛ چون از صاحب مال، یعنی مردم اجازه برداشت 

گرفته نمی شود.

مستند به توییت رئیس کل اسبق بانک مرکزی، حال 
اقتصاد کشور خوب نیست. نرخ تورم نقطه ای از ۷/ 
۳۴ درصد به ۱/ ۴۸ درصد و نرخ برابری ریال-دالر 
از ۲۶۲ هزار ریال در مقابل یک دالر به حدود ۳۵۰ 
هزار ریال افزایش یافته و این همه، در کمتر از یک 
سال اتفاق افتاده است و متأسفانه چشم اندازی از 
تغییری مثبت نیز در پیش رو نیست. شاید چونان بازی 
بسکتبال که تعداد گل های دورقمی و سه رقمی برای 
تماشاگران آن غیرعادی نیست، ذهن مردم ما نیز با 
نرخ های تورم دورقمی و فزاینده خو گرفته، اما اقتصاد 
و چارچوب های نظری آن بیشتر متناظر بر بازی شبیه 
به فوتبال است که در آن به سختی می توان گل زد و 

تفاوت ها و تغییرات جزئی است.
برای درک دقیق رقم ۳۵ درصد افزایش در نرخ 
برابری ریال-دالر نیز، خود را با دوستی کاماًل مشابه، 

اما فعال در کشوری دیگر مانند یکی از کشورهای 
جنوب خلیج فارس مقایسه کنید که در ابتدای سال 
از ثروتی یکسان برخوردار بوده اید و در طول سال نیز 
به یک اندازه کارکرده اید؛ اما در انتهای سال، دارایی 
شما، ۳۵ درصد از دوست خارجی تان کمتر است 
منصف باشید، چه کسی در چنین چارچوب اقتصادی 
با میل و اشتیاق فعالیت می کند؟ کیست که هرسال 
)با اجازه و بی اجازه( بیش از ۷۰ درصد از درآمد جاری 
او گرفته شود و هرروزه بهره مندی اش از خدمات 
عمومی نیز کم و کمتر شود؛ اما همچنان میل به کار 
کردن داشته باشد؟ و مگر نظام اقتصادی هست که 
برای رشد به کار و فعالیت نیاز نداشته باشد؟ آهای 
عدالت خواهان، این بی عدالتی نیست؟ آتیه چنین 

سیستم اقتصادی را چه پیش بینی می کنید؟
استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف

داوود سوری
سرمقالـــه
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تورم، فقط نتیجه سیاست های پولی و مالی دولت است
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نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
مانع تولید در گلپایگان

گفت و گو با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره »ماجرای برنج«؛

 تولید ناجی بازار برنج است
نه واردات 

»کاالبرگ الکترونیکی« احتماالً نه؛ با یارانه تا پایان سال!

 تکلیف کوپن
 اعالم شد!
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چهره روز

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان:

تصادفات جاده ای در اصفهان 
8دوازده درصد کاهش یافت

منبع: ایرنا

گزارش تصویری



در شـــهر
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دبیر سـتاد احیای امـر به معـروف و نهی 
از ُمنکـر اسـتان اصفهان گفت: »گشـت 
ارشـاد مسـووالن« از مدت هـا قبـل در 
ایـن سـتاد فعـال بـوده و بـه تعـدادی از 

شـکایت ها نیـز رسـیدگی شـده اسـت.
حجت االسـام محسـن مظاهـری، در 
نشسـت تخصصـی بـا عنـوان »جهـاد 
تبییـن« که بصـورت مجـازی از سـوی 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحد میمه برگزار 
شـد، افـزود: در همیـن پیونـد، تاکنـون 
تعداد زیادی شـکایت در بـاره ترک فعل 
مسـووالن، اصنـاف و نهادهـای مختلف 
توسـط ایـن سـتاد بررسـی و پیگیـری 

شـده اسـت.
وی خدمت رسـانی بـه اربـاب رجـوع، 
کشـف تخلفات مالـی و رصـد انتصابات 
نابجـا را از حوزه هـای فعالیـت ایـن 
سـتاد در زمینه گشـت ارشـاد مسووالن 

توصیـف کـرد.
دبیر سـتاد احیای امـر به معـروف و نهی 
از ُمنکـر اصفهـان بـا تشـریح وضعیـت 
سیاسـی و اجتماعـی روز کشـور تاکیـد 
کرد: برغـم نقش تذکر لسـانی در اصاح 
ناهنجاری هـا و بی قانونی هـا، دشـمن 
درصـدد زدودن ایـن تفکـر در جامعـه 

اسـت.
وی تصریـح کـرد: دشـمن بـا هجمـه 
بی تفاوتـی  و  سـاختارها  برخـی  بـه 
مـردم نسـبت بـه ناهنجاری هـا، بدنبال 
کمرنـگ کـردن ارزش امر بـه معروف و 

نهـی از منکـر در جامعـه اسـت.
حجـت االسـام مظاهـری، امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر را رسـالت همه 
مردم دانسـت و تصریح کـرد: اگر دعوت 
بـر قانونگرایـی و نهـی از قانونگریـزی 
در جامعـه وجـود نداشـته باشـد، بتدریج 
مشـکاتی ایجـاد می شـود و فعالیـت 
نهادهایـی ماننـد پلیـس راهنمایـی و 
رانندگـی و نیروهـای انتظامـی نیـز بـا 
هـدف کمک بـه ایـن رهیافت معنـا پیدا 

. می کنـد
وی بـا بیـان اینکه موضـوع فـوت خانم 
مهسـا امینـی دسیسـه ای بـرای مقابلـه 
بـا این رونـد بـود، افـزود: برخی بـا دامن 
زدن به ایـن اتفاق و تبدیـل آن به چالش 
بـزرگ برای کشـور بدنبـال حـذف و لغو 

تذکـر لسـانی در جامعـه بودند.
وی افـزود: ابتـدای خـرداد تـا پایـان 
شـهریور امسـال نزدیک بـه ۷۰۰ نفر در 
اصفهان در باره ضـرورت رعایت حجاب 
بـدون هیچگونه خشـونتی تذکر لسـانی 
گرفتنـد و هیـچ مصداقـی از بدرفتـاری، 

خشـونت و شـکایت هـم در کار نبـود.
نشسـت تخصصـی »جهـاد تبییـن«، 
امروز بصورت مجازی از سـوی دانشگاه 

آزاد اسـامی واحـد میمـه برگزار شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، رهبـر معظـم انقاب 
در دیـدار جمعـی از فرماندهـان نیـروی 
هوایـی و پدافنـد هوایـی ارتـش گفتنـد: 
امـروز مقابلـه بـا تهاجـم دشـمن بـرای 
دسـتاوردها،  واقعیت هـا،  تحریـف 
پیشـرفت ها و اقدامـات حماسـه آمیز 
نظـام اسـامی نیازمنـد یـک حرکـت 
دفاعـی و تهاجـم ترکیبـی بـا محوریـت 
فریضـه فـوری و قطعـی "جهـاد تبیین" 

اسـت.

گشت ارشاد مسووالن 
فعال است

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از ُمنکر استان اصفهان:

شهردار اصفهان با بیان اینکه تاکنون یک 
هزار و ۶۳۶ کارت منزلت شهروندی ویژه 
گفت:  است،  شده  صادر  توان خواهان 
توان خواهان می توانند با این کارت به صورت 
رایگان از خدمات ناوگان حمل ونقل عمومی 
)اتوبوس و مترو( و فضاهای فرهنگی، تفریحی 

و آموزشی شهرداری بهره مند شوند.
علی قاسم زاده شهردار اصفهان با اشاره به 
روز جهانی توان خواهان، گفت: شهرداری از 
سال ها پیش نسبت به رعایت حقوق توانخواهان 
در شهر توجهی ویژه داشته است، به طوری 
که از دوره های قبل مدیریت شهری تاکنون 
نماینده ای از جامعه توان خواهان به عنوان 
مشاور در کمیته های فنی طرح ها و پروژه های 
شهری حضور دارد و مناسب سازی ها با نظر او 

لحاظ می شود.
وی با اعام اینکه در یک سال گذشته ۱۹۲ 
هزار مترمربع پیاده روسازی در شهر انجام 
شده است، ادامه داد: تمام این پیاده روها که به 
عرض یک متر و طولی معادل مسیر اصفهان 
تا کاشان است برای توان خواهان و نابینایان 

مناسب سازی شده است.
قاسم زاده با بیان اینکه طرح کارت منزلت 

شهروندی طی یک سال گذشته به لحاظ 
کیفی ارتقا داده شده، تصریح کرد: کارت منزلت 
شهروندی از سال ۹۵ برای برخی از اقشار 
جامعه از جمله توانخواهان صادر شده بود، اما 
مدتی در آن وقفه ایجاد شد که از سال گذشته 

آن را فعال کردیم.
شهردار اصفهان افزود: تاکنون ۱۵۰ هزار کارت 
منزلت شهروندی ویژه اقشار جامعه هدف صادر 
شده است، چنانکه طی یک سال گذشته ۶ هزار 
و ۳۷۴ کارت منزلت صادر شده که هزار و ۶۳۶ 

کارت از این تعداد ویژه توان خواهان است.
وی اظهار کرد: توان خواهان می توانند با این 
کارت به صورت رایگان از خدمات ناوگان 
حمل ونقل عمومی )اتوبوس و مترو( و فضاهای 
فرهنگی، تفریحی و آموزشی شهرداری 

بهره مند شوند.
https:// قاسم زاده با اعام اینکه سامانه

profile.isfahan.ir برای دریافت کارت 
منزلت طراحی شده است، گفت: توان خواهان 
می توانند با مراجعه به این سامانه درخواست 
خود را برای دریافت کارت منزلت ثبت کنند 
که کارت پس از صادر شدن به درب منزل آنها 

ارسال خواهد شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات 
)فتا( فرماندهی انتظامی اصفهان در باره 
طراحی و انتشار یک اپلیکیشن جعلی موسوم 
به دولت همراه توسط کاهبرداران با هدف 

سرقت اطاعات شهروندان، هشدار داد.
application( یا آنطور که  اپلیکیشن )
 )app( بصورت روزمره بکار می بریم اَپ
نوعی نرم افزار است که می تواند روی 
یا سایر  تبلت، گوشی هوشمند  رایانه، 
الکترونیکی نصب و اجرا  دستگاه های 
شود. به اپلیکیشن ها، »برنامه کاربردی« 

یا »نرم افزار کاربردی« هم گفته می شود.
مرکز اطاع رسانی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان، روز یکشنبه به نقل از 
سرهنگ "سیدمصطفی مرتضوی" افزود: 
یکی از شگردهای کاهبرداران سایبری، 
طراحی اپلیکیشن های جعلی با عناوین 
ُمنتسب به برنامه های ارائه خدمات دولتی، 
سازمانی و انتشار آن از طریق ارسال 
پیامک های حاوی لینک به شهروندان است.

وی اظهار داشت: این نرم افزارها به اطاعاتی 
از جمله فهرست مخاطبان و پیامک ها 
دسترسی پیدا می کنند و پیامک جعلی 
برای سایر مخاطبان ارسال و ابعاد شگرد 

کاهبرداری خود را گسترش می دهند.

داد:  اصفهان هشدار  فتا  پلیس  رییس 
کاهبرداران به بهانه های مختلف از جمله 
مشاهده اباغ الکترونیکی، یارانه، سهام 
عدالت و موارد مشابه با ارسال پیامک جعلی 
حاوی لینک دانلود اپلیکیشن های ارائه 
خدمات، شهروندان را ترغیب به نصب آن 
می کنند و با دریافت مبالغی بعنوان کارمزد، 
کاربر را به درگاه های جعلی هدایت و سپس 

اقدام به سرقت اطاعات بانکی او می کنند.
وی تاکید کرد: نخستین گام برای پیشگیری 
از سوءاستفاده کاهبرداران، وارد نشدن 
به لینک های ناشناس، دانلود و بارگذاری 
و  مرجع  سایت های  از  اپلیکیشن ها 

مارکت های معتبر است.
سرهنگ مرتضوی تصریح کرد: کاربران 
باید دقت کنند که برنامه نصب شده 
روی تلفن همراه آنها به چه بخش هایی 
از گوشی دسترسی پیدا می کند لذا نباید 
بدون توجه به نوع دسترسی، ارائه مجوز 

آن را تأیید کنند.
وی گفت: در دانلود نرم افزارهای کاربردی 
باید به تعداد نصب برنامه توجه شود زیرا 
نظراتی که دیگران در باره نرم افزار مورد نظر 
داده اند، می تواند حاوی اطاعات مهمی از 

عملکرد برنامه باشد.

پلیس فتا اصفهان هشدار داد؛شهردار اصفهان خبر داد:
صدور هزار و ۶۳۶ کارت منزلت 

شهروندی ویژه توان خواهان
اپلیکیشن »دولت همراه« جعلی است

همایش روز جهانی افراد با نیازهای ویژه، به منظور 
نکوداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، به میزبانی 

دانشگاه اصفهان برگزار شد.
محمد ربانی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان، 

در این همایش، اظهار کرد: با توجه به اینکه دانشگاه 
اصفهان در عرصه تعلیم و تربیت، ایفای نقش می کند، 
در این عرصه از آمادگی الزم برخوردار و برای همکاری با 

بخش های مختلف آمادگی دارد. 
وی با بیان اینکه یکی از مواردی که در دنیا مورد توجه 
ویژه قرار دارد، مسئله سبک زندگی، الیف استایل یا به 
تعبیر عربی اسلوب الحیاه است، افزود: بشر به دلیل اینکه 
هزینه های فراوانی برای امر سامت پرداخت می کند، 
به اهمیت مدیریت مسئله سبک زندگی پی برده است. 
دانشگاه اصفهان در همین زمینه و درترم جاری، رویدادهای 
متعددی را در ارتباط با موضوع سبک زندگی پیش بینی 

کرده است.  
به گزارش ایسنا، معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان با بیان 
اهمیت ابعاد مختلِف سبک زندگی و نیز با تأکید بر ضرورت 
بهره مندی انسان از فرصت های حیات، تصریح کرد: در 
سبک زندگی، ابعاد مختلفی مطرح می شود و انسانی که 
بخواهد از فرصت های حیات به خوبی بهره مند باشد، این 
ابعاد مختلف را مدنظر قرار می دهد. از جمله این ابعاد می توان 
به ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با خداوند، ارتباط او 

با افراد جامعه، با اجزاء حیات و طبیعت و نیز به ارتباط او با 
گذشته تاریخی و فرهنگی بشر اشاره کرد. در واقع، این ابعاد 

از اهمیت ویژه ای در سبک زندگی برخوردار هستند.
ربانی ادامه داد: شاید نقطه کلیدی در مسئله سبک 
زندگی، ارتباط انسان با ابعاد وجودی خودش باشد. 
برهمین اساس می توان گفت، ارتباط انسان با ابعاد 
وجودی خودش، محور اصلی ارتباطات دیگر را تشکیل 
می دهد. انسان ابعاد مختلفی دارد؛ از جمله ابعاد جسمی، 
روحی و روانی و همچنین الیه های ناشناخته ای که آن 
الیه های ناشناخته ظرفیت عظیمی را برای انسان 
فراهم می کند. در سروده ای که منسوب به حضرت 
علی )ع( است، می خوانیم: »َو تَْحَسُب أَنََّک ِجْرٌم َصِغیٌر 
ْکَبُر«، و معنای این عبارت  َو ِفیَک انَْطَوی الَْعالَُم اأْْلَ
چنین است: ای انسان آیا گمان می کنی که جسم 
کوچکی هستی؟ در حالی که در درون تو عالم های 

بزرگتری نهفته است.
معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان بیان کرد: دوستان 
عزیزی که به علت یک مشکل جسمی، دچار مشکاتی 
هستند، ممکن است آن ابعاد دیگر را بهتر شناخته باشند. 

این دوستان به فراخور مشکاتی که با آن دست و پنجه نرم 
می کنند، ابعاد دیگری از وجود و شخصیت شان را تجربه 
کرده اند. این الیه ها بسیار ارزشمند هستند، در واقع می توان 
گفت، بدون مشکاتی که انسان با آن ها درگیر است، آن 
الیه ها برای انسان آشکار و شناخته نمی شوند. از این رو، 
این مسئله که انسان علیرغم مشکاتی که در بعضی از 
ابعاد خود دارد، بتواند ابعاد دیگر وجودش را شناسایی کند، 
ظرفیت های بسیار ارزشمندی را برای انسان فراهم می کند. 
در این راستا، درخشش عزیزان ما در عرصه های مختلف 
ورزشی، فرهنگی اجتماعی و غیره، نیز موید این نکته است.

وی افزود: در این مسیر کاری که همراهان انسان، بستگان، 
خانواده و مجموعه های اداری و حمایتی می توانند انجام 
دهند، کمک کردن به کشف استعدادها و ظرفیت هایی 

است که در انسان وجود دارد.
وی با بیان اینکه ارتباط میان افراد در شکل گیری آرمان های 
انسانی و پیشرفت جامعه نقش به سزایی دارد، اظهار کرد: 
یکی دیگر از ابعاد سبک زندگی، حوزه های اجتماعی و 
روابط انسان ها با یکدیگر است. ارتباط با دوستانی که در 
سطح اجتماع نیازهای ویژه ای دارند، یک ارتباط متقابل و 

دو طرفه ای است که در آن رشد و تعالی جامعه نیز نهفته 
است. برای مثال، اگر حدود ۱۰ درصد از افراد جامعه مشمول 
نیازهای ویژه ای باشند، زمانی که افرادی در ارتباط با آن ها 
قرار می گیرند، این حسن تعامل و ارتباط شکل گرفته میان 
آن ها، به رشد جامعه کمک می کند. جامعه ای را می توان 
جامعه پیشرفته و متناسب با آرمان های انسانی دانست که 

برای همه این ظرفیت ها برنامه ریزی داشته باشد. 
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه اصفهان در پایان 
گفت: امیدواریم که در دانشگاه اصفهان و همچنین در 
مراکز آموزشی و فرهنگی مشابهی که در سطح استان و 
کشور فعال هستند، ضمن ادای وظیفه، با خدمت کردن 
به این مجموعه و استعدادهای ارزشمند، جامعه را نیز 
بیش از پیش از این ظرفیت ها بهره مند سازیم و بتوانیم 
به رشد و فعالیت های فرهنگی اجتماعی استان و کشور 

کمک کنیم.
به گزارش ایسنا، در حاشیه این همایش، نمایشگاه آثار 
هنری افراد با نیازهای ویژه در محل دانشکده علوم تربیتی 
و روانشناسی دانشگاه اصفهان نیز از روز دوشنبه ۱۲ آذرماه 

لغایت ۱۶ آذر دایر و برای بازدید عموم آزاد است.

به میزبانی دانشگاه اصفهان؛

همایش روز جهانی افراد با نیازهای ویژه برگزار شد

پژمان عقـدک، افـزود: تعـداد بیمـاران بدحـال کرونایی و بسـتری شـده 
در بخـش مراقبت هـای ویـژه در هفته اخیـر در اسـتان اصفهـان در ۲ روز 
یعنـی هشـتم و نهـم آذر بـه کمترین حـد در سـال جاری رسـید و شـامل 

یـک نفر بـود.
وی بـا بیان اینکـه آمار کرونـا همچنان رونـد نزولـی دارد و بـه پایین ترین 
میـزان در مـوج هفتم رسـیده اسـت، اظهـار داشـت: میـزان مـرگ و میر 
ناشـی از کرونا نیـز در حدود ۲۰ روز گذشـته در اسـتان اصفهـان صفر بود.

عقدک خاطرنشـان کـرد: جواب های مثبـت و قطعی آزمایش هـای کرونا 
در اسـتان اصفهان به کمتر از ۵ درصد رسـیده اسـت بطوریکه روز گذشته 

از بین ۸۵ بیمـار با عائـم کرونا، نتیجـه آزمایش یک نفـر مثبت بود.
وی، تعـداد بیمـاران کرونایی بسـتری در بیمارسـتان های اسـتان را حدود 
۴۹ نفـر اعـام و اضافه کـرد: بر اسـاس آخریـن آمار، چهـار بیمـار بدحال 
کرونایی نیـز در بخش مراقبت های ویژه بیمارسـتان ها بسـتری هسـتند.

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان با اشـاره بـه اینکـه ابتا به 
آنفلوآنـزا نیـز در اسـتان اصفهـان رونـد نزولـی دارد، افـزود: ایـن احتمال 
وجود دارد کـه در اواخـر آذر و اوائـل دی ابتا بـه آنفلوآنزا و کرونـا بتدریج 

افزایـش یابد.
وی در باره آخریـن رنگ بندی همه گیـری کووید-۱۹ در اسـتان اصفهان 
اظهار داشـت: در زمان حاضـر فریدونشـهر در وضعیت نارنجـی )ُپرخطر( 
و ناییـن، نطنـز، چـادگان، سـمیرم و دهاقـان در وضعیـت زرد )به نسـبت 
ُپرخطـر( قـرار دارنـد و سـایر شهرسـتان ها در شـرایط عـادی )آبی( بسـر 

می برنـد.
عقدک در بـاره اینکه چرا فریدونشـهر کـه در ۲ هفته گذشـته در وضعیت 
زرد قـرار داشـت، این هفتـه به وضعیـت نارنجی بازگشـت، گفـت: در باره 
این موضوع بطـور قطعـی نمی توان قضـاوت کرد امـا در هر صـورت این 
شهرسـتان جمعیـت باالیـی نـدارد بـه همیـن دلیـل ممکن اسـت اندک 

تغییـرات در میزان بسـتری ها بـه تغییر رنـگ آن منجر شـود.
فریدونشهر در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

وی در بـاره اینکـه آیا مـرگ و میـر ناشـی از آنفلوآنـزا در اسـتان اصفهان 
داشـتیم، تصریح کرد: آمـار آن بصورت متمرکز و کشـوری اطاع رسـانی 

می شـود.
بـه گـزارش ایرنـا، از ابتـدای همه گیـری بیمـاری کوویـد-۱۹ در اسـتان 
اصفهـان از اسـفند سـال ۹۸ تاکنـون، تعـداد کل مـوارد مثبـت و مبتای 
قطعی بـه ایـن بیمـاری حـدود ۵۱۶ هـزار نفـر و تعـداد کل جان باختگان 

قطعـی کرونا نیـز ۱۲ هـزار نفـر بوده اسـت.
همچنین جمع کل بسـتری شـدگان ناشـی از کرونـا در این اسـتان حدود 

۲۲۰ هـزار نفر اعام شـده اسـت.

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
گفت: میزان بسـتری بیمـاران بدحـال کرونایی در 
بخش مراقبت هـای ویـژه )ICU( بیمارسـتان های 
اسـتان به کمتریـن حد خود در سـال جاری رسـید 
بطوریکـه در هفتـه اخیـر تعـداد آنهـا بیـن یک تا 

شـش نفـر بود.

بستری بیماران کرونایی 
در بخش مراقبت های ویژه 
اصفهان به کمترین حد رسید

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

خبر روز

این روزها میدان های شـهر اصفهان 
میزبـان اجـرای نمایـش خیابانـی 
»دقیقـه ۵۵« اسـت کـه ماجـرای 
تراژیک بمبـاران زمین فوتبـال چوار 
شـهر ایـام و شـهادت بسـیاری از 
بازیکنان، داور و جمعی از تماشـاگران 

مسـابقه را یـادآوری می کنـد.
سـید پویا امامـی در گفتگو با ایسـنا و 
با بیان اینکـه نمایـش خیابانی دقیقه 
۵۵ روایتگـر ماجـرای بمبـاران زمین 
فوتبـال چـوار در شـهر ایـام اسـت، 
بیان کـرد: در زمـان جنـگ تحمیلی 
عراق علیـه ایران، قـرار بـود در تاریخ 
۲۳ بهمن مـاه ۱۳۶۵ یـک مسـابقه 
فوتبـال در زمیـن فوتبال چوار شـهر 
ایـام برگزار شـود. برگزارکننـده این 
مسـابقه شـخصی بـه نـام »حسـین 
هزاوه« بخشـدار ایام بـود و تصمیم 
او برای برگزاری این مسـابقه فوتبال 
به این دلیل صـورت گرفت تـا بتواند 
روحیه را به مردم شـهر و کشـور خود 

بازگردانـد.
ایـن کارگـردان افـزود: این مسـابقه 
فوتبال بیـن دو تیـم منتخب اسـتان 
ایـام و تیـم فوتبـال چـوار ایـام 
برگزار شـد و داوری آن را »حمیدرضا 
رضایتـی« به عهده داشـت. مسـابقه 
آغـاز شـد و نیمـه اول این بـازی یک 
بـر صفر بـه نفع تیـم منتخب اسـتان 
ایـام به پایـان رسـید و بازیکنـان به 
رختکـن رفتنـد. با شـروع نیمـه دوم 
مسـابقه و بعـد از گذشـتن ۱۰ دقیقه 
از ایـن مسـابقه، ۴ هواپیمـای عراقی 
زمین فوتبـال چـوار ایـام را بمباران 
کردنـد کـه درنتیجـه آن بازیکنـان و 

داور مسـابقه و تعدادی از تماشـاگران 
شهید شـدند.

بازیگر و کارگـردان نمایـش خیابانی 
۵۵ دقیقه بـا بیـان اینکه عنـوان این 
نمایـش بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
بمباران زمین فوتبـال چـوار ایام در 
دقیقـه ۵۵ بـازی اتفاق افتـاد و معرف 
شـهادت بازیکنـان و داور مسـابقه 
یعنـی شـهید حمیدرضـا رضایتـی 
اسـت، گفت: ایـن نمایـش به صورت 
تـک پرسـوناژ اجـرا می شـود کـه 
بازیگـر در نقش تماشـاگری با شـور 
و هیجـان همـراه بـا کاه و شـیپور و 
دوربیـن فیلم بـرداری ایفـای نقـش 
می کنـد و مـردم را دور خـود جمـع و 
بـا آن هـا صحبـت کـرده و دربـاره 
اتفاقـات نـادر در جهـان فوتبـال بـه 
ویژه ایـران صحبت می کنـد تا اینکه 
به ماجـرای تراژیـک بمبـاران زمین 
فوتبـال چـوار ایـام می رسـد. او این 
قصه را به صـورت زنده بـرای فضای 
اینسـتاگرام فیلم بـرداری می کنـد و 
وقتی بـه لحظه وقوع حادثه می رسـد 
از مـردم می خواهد کـه آن هـا حادثه 
را به صـورت زنـده فیلم بـرداری کنند 
و آن را بـه اشـتراک بگذارنـد تـا همه 
مـردم متوجـه شـود کـه در دقیقه ۵۵ 
ایـن مسـابقه چـه اتفاقـی در زمیـن 

فوتبـال رخ داده اسـت.
امامـی تأکیـد کـرد: بمبـاران زمیـن 
فوتبـال چـوار ایـام اتفاقـی نـادر در 
دنیـای ورزش فوتبـال اسـت و ایـن 
جنایـت کثیـف در یـک مسـتطیل 
سـبز اتفاق افتاد کـه در کل دنیـا از آن 
به عنـوان نماد صلـح نام می برنـد، اما 

متأسـفانه توجـه رسـانه ها را بـه خود 
جلـب نکـرد و بعـد از این همه سـال 
بـه فراموشـی سـپرده شـد. بنابراین 
هدف مـا ایـن بود کـه ایـن اتفـاق را 
بازگویی و مردم را با این جنایت آشـنا 
کرده و یـادآوری کنیم که چنین اتفاق 
تراژیکی در زمین فوتبال رخ داده است 
و حتـی زمیـن فوتبال مـا نیز شـهید 

داده اسـت.
ایـن کارگـردان و بازیگـر بـا بیـان 
دقیقـه  خیابانـی  نمایـش  اینکـه 
۵۵ تاکنـون بیـش از ۳۷۰ اجـرا در 
شـهرهای مختلـف ایـران ازجملـه 
اصفهـان، تهـران، ایـام، خرم آبـاد، 
خرمشـهر و کرج داشـته اسـت، ادامه 
داد: ایـن نمایش که تاکنـون در بیش 

از ۴ جشـنواره ملـی و بین المللـی 
رتبه هـای  حائـز  و  حضورداشـته 
برتـر در بخش هـای مختلـف شـده 
اسـت در حـال حاضـر نیـز از طـرف 
سـازان فرهنگی اجتماعی و ورزشـی 
شـهرداری اصفهان و به مناسبت ایام 
جـام جهانـی فوتبـال در میدان های 
شـهر اصفهـان و مـدارس دوره دوم 
متوسـطه این شـهر اجرا می شود که 
تا بسـتم آذرمـاه ادامه خواهدداشـت.

او یـادآوری کـرد: نویسـنده نمایـش 
دقیقه ۵۵ سـید پویا امامـی و مجتبی 
خلیلی هسـتند و طرحی و کارگردانی 
و بازیگـری آن را سـید پویـا امامی به 

عهـده دارد.

به گزارش ایسـنا، در ۲۳ بهمن سـال 
۱۳۶۵ درحالی که دیدار دوسـتانه بین 
تیم منتخب چـوار و جوانـان ایام در 
جریان بود هواپیماهـای عراقی زمین 
فوتبـال بخش چـوار در اسـتان ایام 
را بمباران کردنـد. در ایـن روز خونین 
یونـس تلوکـی، مجتبـی ناصـری، 
علـی نجـات کرمـی، علی عباسـی، 
محمـد کمالونـدی، جهانگیـر کاوه، 
عبدالرزاق مهدیه، سیدمحمد زارعی، 
حسـین هـزاوه )بازیکنـان فوتبـال(، 
حمیدرضـا رضایتـی )داور مسـابقه(، 
مراد آذرخش، خلیل مظفری، سـجاد 
مظفری، محمدجواد مظفـری، امجد 
حیـدری )تماشـاگران مسـابقه( بـه 

شـهادت رسیدند

روایت ماجرای تراژیک دقیقه ۵۵ در زمین فوتبال
گفت و گو با کارگردان نمایش خیابانی »دقیقه ۵۵« درباره اثر:
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معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در 
زمان حاضر چالش های جدی در زمینه فضای برگزاری مسابقات ورزشی درون 
مدرسه در این استان از نظر ایمنی و سامت دانش آموزان وجود دارد که نیازمند توجه 

ویژه مسووالن است.
آذر کیوان امیرپور افزود: ایمن سازی فضاهای ورزشی در مدارس به عنوان یکی از 
اصلی ترین مباحث موجود در زمینه برگزاری مسابقات و فضاهای ورزشی استان است.

وی ادامه داد: معضاتی در مورد ایمن سازی سطوح، میله های والیبال، بسکتبال، 
تیرهای دروازه و سکوهای برگزاری مراسم صبحگاه وجود دارد.

معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: 
باید نسبت به ایمن سازی همه فضاهای موجود در مدارس که احتمال بروز کوچکترین 

آسیب برای دانش آموزان دارد، به صورت ویژه اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد مدارس معادل ۵۳۷ باب مدرسه از مجموع پنج هزار 
و ۳۷۶ مدرسه این استان را در سال جاری با اعتباری که در حوزه تربیت بدنی تأمین 

شده، ایمن سازی خواهیم کرد.
امیرپور گفت: ۳۰ درصد مدارس استان برای برگزاری مسابقات ورزشی درون 
مدرسه ای جزو مدارس هدف ما محسوب می شود که ۳۱۰ هزار و ۵۰۲ نفر از دانش 

آموزان و هزار و ۵۶۱ آموزشگاه را در استان زیر پوشش قرار می دهد.
وی افزود: مسابقات ورزشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش امسال به نام 
شهدای دانش آموز مدارس زینبیه و ثاراهلل میانه مزین شده است که ۳۸ نفر از دانش 

آموزان در سال ۶۱ به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به اهداف عمومی و اختصاصی برگزاری مسابقات درون مدرسه ای، اظهار 
داشت: برگزاری این مسابقات در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است 
و مدرسه بعنوان یک ظرفیت بزرگ و کانون حضور دانش آموزان باید مورد توجه 

جدی قرار گرفته شود و مشارکت طلبی دانش آموزان را در این زمینه افزایش دهیم.

مشکالت فضاهای 
ورزشی درون 
مدرسه ای نیازمند 
توجه ویژه است 

معاون آموزش و پرورش اصفهان:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

دالالن دغدغه باغداران نطنزی در بازار 
انار است به نحوی که خرید ارزان قیمت 

رمق تولید را از باغداران گرفته.
شغل مردم شهر کویری بادرود کشاورزی 
است و کاشت درختان انار در باغ های انار 
از جمله موضوعاتی است که نمی توان از 
آن چشم پوشی کرد و اکثر مردم بادرودی 

از این راه کسب درآمد می کنند.
انار نادری شهر بادرود به عنوان یکی از 
پنج رقم برتر در کشور دارای ویژگی های 
خاصی است که به دلیل مرغوبیت این 
نوع انار قابلیت این را دارد بیش از پنج تا 
شش ماه در انبارهای معمولی نگهداری 

شود.
این در حالی است که باغداران و انارکاران 
بادرود امسال امید داشتند مزد زحمات خود 
را در فصل برداشت محصول بگیرند، اما 
در فصل برداشت این محصول بار دیگر 
پای دالالن و واسطه ها به باغ ها باز شده 
و به رسم هر ساله ماحصل دسترنج یک 

ساله انارکاران به باد فنا می رود.
یک باغدار بادرودی با بیان اینکه عمری 
به شغل کشاورزی مشغول هستم، اظهار 
چندین  که  است  حالی  در  این  داشت: 
برای آب دهی و کوددهی درختان  ماه 
زحمت کشیدم، اما در شرایط فعلی که 
موقع برداشت و فروش است محصول ما 

به قیمت ناچیز خریداری می شود.
اینکه  بیان  با  نیز  بادرودی  باغدار  یک 
دالالن تمامی زحمات چندین ماهه ما را 
با خرید ارزان به نوعی تحت الشعاع قرار 
می دهند، اظهار داشت: ما مجبور هستیم 
برای اینکه محصولمان را پیش از آن که 
خراب شود به فروش برسانیم، چرا که 
سردخانه ای برای نگهداری محصوالت 

انار در منطقه وجود ندارد.
باعث  شرایط  این  اینکه  بیان  با  او 
تا مجبور شویم محصول خود  می شود 
را به دالالن بفروشیم، افزود: دالالن نیز 
محصول ما را با قیمتی پایین تر از میزان 
متعارف خریداری می کنند به نحوی که 
را  زیان  و  تنها ضرر  قیمت فروش  این 

عاید کشاورزان و باغداران کرده است.
انار  اینکه  بیان  با  بادرودی  باغدار  این 
منطقه بادرود به جهت مرغوبیت و باال 
زیادی  بسیار  اهمیت  از  کیفیت  بودن 
با  ابراز داشت: متاسفانه  برخوردار است، 
وجود کیفیت خوب این انار، اما مبلغ خرید 
از باغداران پایین است به نحوی که برای 

ما صرفه اقتصادی ندارد.
نیز  نطنزی  باغداران  از  دیگر  یکی 
ضمن اشاره به کشت قابل توجه انار در 
باغ های شهرستان نطنز، اظهار داشت: از 
مسئوالن تقاضا داریم با توجه به ظرفیت 
توجه  منطقه  در  انار  تولید  توجه  قابل 

ویژه ای به این حوزه داشته باشند.
واسطه  به  ما  فرزندان  اینکه  بیان  با  او 
رغبتی  کشاورزی  نامناسب  شرایط 
برای فعالیت در این حوزه ندارند، افزود: 
هزینه های باال در حوزه تولید محصوالت 
کشاورزی و از طرف دیگر قیمت پایین 
خرید به جز ضرر و زیان چیز دیگری را 

عاید کشاورزان و باغداران نمی کند.
این  اینکه  بیان  با  نطنزی  باغدار  این 
باغداران گرفته  از  را  تولید  شرایط رمق 
به  تولید  هزینه های  داشت:  ابراز  است، 
میزان قابل توجهی افزایش داشته است 
دیگر  و  سم  کود،  تهیه  که  نحوی  به 
ملزومات کشت با این قیمت ها برای یک 
باغدار و کشاورز به یک دغدغه تبدیل 

شده است.
عباس کفاشی با بیان اینکه درآمد اصلی 
می آید،  دست  به  راه  این  از  کشاورزان 
از  انار برای هر کشاورز  افزود: هر کیلو 
زمان کاشت تا برداشت حدود ۱۰ هزار 
تومان هزینه دارد در صورتی که دالل ها 
قیمت پایه انار را چهار الی پنج هزار تومان 

عنوان می کنند.
او از دستگاه های دولتی و جهاد کشاورزی 
می خواهد به فکر کشاورزان خرد باشند 
این  ساله  یک  دسترنج  ندهند  اجازه  و 

زحمتکشان به راحتی از بین برود.
مرکز  مدیر  مختاریان پور،  علی  احمد 
خدمات جهاد کشاورزی بادرود با اشاره به 
فصل برداشت انار از باغ های بادرود اظهار 
داشت: آغاز برداشت این میوه بهشتی از 
سطح بیش از دو هزار هکتاراز باغ های 
بادرود آغاز شده و حدود دو ماه کار فصلی 
برای جوانان جویای کار در منطقه فراهم 

می شود.

خرید ارزان انار رمق تولید را از باغداران 
گرفت؛

 عدم وجود سردخانه
جهت نگهداری انار

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردهمایی ارائه توانمندی دانش بنیان های شهرستان 
کاشان به همت معاونت علمی بسیج ناحیه کاشان و 
با همراهی پردیس رشد زنده یاد دکتر اردشیر حسین 
پور، در روز فناوری هفته بسیج با حضور رئیس پارک 
علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی، رئیس و 
رئیس  کاشان،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  معاونان 
با  ارتباط  مدیر  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره 

صنعت دانشگاه کاشان برگزار شد.
گردهمایی ارائه توانمندی دانش بنیان های شهرستان 
کاشان به همت معاونت علمی بسیج ناحیه کاشان و 
با همراهی پردیس رشد زنده یاد دکتر اردشیر حسین 
پور، در روز فناوری هفته بسیج با حضور رئیس پارک 
علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی، رئیس و 
رئیس  کاشان،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  معاونان 
با  ارتباط  مدیر  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره 

صنعت دانشگاه کاشان برگزار شد.
مسئول بسیج علمی کاشان با اعالم این خبر، اظهار 
شرکت  و  فناور  واحد  رشد،  هسته   ۲۰ تعداد  کرد: 
دانش بنیان منطقه کاشان در این رویداد و نشست که 
به ابتکار معاونت علمی ناحیه بسیج کاشان برپا شد، 
حضور یافتند و ضمن ارائه گزارش اقدامات خود، با 

دستاوردهای یکدیگر آشنا شدند.
از  نفر   ۱۵ گردهمایی،  این  طی  افزود:  صاحبی 
دانش آموختگان و دانشجویان فناور و پژوهشگر به 
از هسته های رشد و شرکت های حاضر،  نمایندگی 
ارائه  را  خود  تیمی  تجربیات  و  دانشی  پروژه های 
کرده و ضمن بیان دستاوردها، چالش های فراروی 

خودشان را با مسئوالن در میان گذاشتند.
اعضای هسته های رشد  آشنایی  وی تصریح کرد: 
فناور،  واحدهای  و  هسته ها  سایر  فعالیت های  با 

و  پژوهشی  تبادالت  و  علمی  ارتباطات  برقراری 
و  رشد  فرآیندهای  کارگاهی  آموزش  عملیاتی، 
همچنین  و  فناور  واحدهای  و  هسته ها  بلوغ  سیر 
پاسخگویی به سوال ها و تبادل مسائل پیش روی 
این  برنامه های  از دیگر اهداف و  هسته های رشد، 

رویداد بود.
مسئول بسیج علمی کاشان با بیان این که مسئوالن 
بعنوان مدعوان بسیج علمی در این گردهمایی حضور 
مشکالت  استماع  از  پس  مسئوالن  گفت:  یافتند، 
نخبگان و مجموعه های دانش بنیان، نکاتی را مطرح 

کردند و قول هایی برای پیگیری نیز دادند.
صاحبی گفت: در پایان این گردهمایی که در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کاشان برگزار گردید، از هسته های 
بنیان  دانش  شرکت های  و  فناور  واحدهای  رشد، 

حاضر تقدیر به عمل آمد.

گزارش

گردهمایی ارائه توانمندی دانش بنیان های شهرستان کاشان برگزار شد؛

قطار دانش بنیان ها روی ریل حمایت معاونت علمی بسیج کاشان

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس درباره پرداخت بدهی به 
تأمین اجتماعی گفت: مشکل اساسی صنعت در گلپایگان نبود زمین 
است و مانع تولیدی که از آن سخن می گوییم اکنون استان اصفهان و 
شرکت شهرک های صنعتی است. سید مسعود خاتمی، در حاشیه بازدید 
خود از برخی صنایع شهرستان گلپایگان در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: ساخت وسایلی که مصرف انرژی را کم کند از سیاست های کشور 
است در همین راستا اکنون در گلپایگان کارخانه ای در حال فعالیت است 
پنجم سایر  تولید می کند که مصرف سوخت آن یک  و بخاری هایی 

بخاری ها است و اماکن دولتی مدارس و... می توانند از این محصول 
در سطح کشور  نیز  گلپایگان  پلیکای  و  لوله  کنند. همچنین  استفاده 
تبدیل به یک برند شده است و صادرات هم انجام می دهند. وی با بیان 
این که مشکل اساسی صنعت در گلپایگان نبود زمین است، ادامه داد: 
برخی از زمین ها به افرادی واگذار شده است که فعالیتی در آن انجام 
نمی دهند و به دلیل کم کاری در شرکت شهرک های صنعتی استان این 
زمین ها از آن افراد خلعید نمی شود تا در اختیار افرادی که می خواهند 
کار کنند قرار بگیرد. بارها به این موضوع تأکید کردیم، اما متأسفانه 

مانع تولیدی که از آن سخن می گوییم اکنون استان اصفهان و شرکت 
شهرک های صنعتی است.

داروی  شدن  ریکال  خصوص  در  خوانسار  و  گلپایگان  مردم  نماینده 
خیلی  نباید  داروها  روی  بر  گفت:  هند  از  کالو«  »آموکسی  وارداتی 
حساس باشید، نمونه مشابه بسیاری از داروها وجود دارد و پزشک ها 
نباید سخت گیری کنند. آموکسی کالو داروی منحصر به فردی برای 
تجویز  را  کالو  آموکسی  وقت  هیچ  شخصاً  و  نیست  میکروبی  هیچ 

نمی کنم، البته وزارت بهداشت در حوزه دارویی کم کاری کرده بود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان، 
مانع تولید در گلپایگان

گفت:  اصفهان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
محیط  حفاظت  برای  را  مردمی  اجتماعی  مشارکت 

زیست و حیات وحش را نیاز داریم.
احمدرضا الهیجان زاده، در نشست با فرماندار تیران و 
کرون با اشاره به موهبت های طبیعی استان اصفهان، 
اظهار کرد: یکی از این ظرفیت های بکر طبیعی منطقه 
زیست  بر  عالوه  که  است  شهرستان  این  قمیشلو 

طبیعی یک زیستگاه مهم حیات وحش است.
وی ادامه داد: از این فرصت برای بازدیدهای عمومی 
تاریخی و  قلعه  به لحاظ  و رونق صنعت گردشگری 
محیط زیست در قالب قوانین و رعایت دستورالعمل ها 

می توان استفاده کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان 
سخت  و  پیچیده  بسیار  طبیعت  رفتارشناسی  اینکه 
است، افزود: مدل و شاخص مثل صنعت برای پایش 
طبیعت به دلیل همین پیچیدگی نداریم و باید همه 

برای حفاظت آن تالش کنیم.
و  خواند  وظیفه همگانی  را  زیست  وی حفظ محیط 

حفاظت  برای  را  مردمی  اجتماعی  مشارکت  گفت: 
محیط زیست و حیات وحش نیاز داریم.

الهیجان زاده مشارکت بخشی سازمان های مردم نهاد 
و  مأموریت ها  جز  را  زیست  محیط  از  حفاظت  برای 
برنامه های این اداره کل بیان کرد و خواستار همکاری 

تشکل های مدنی شد.
با اشاره به  این دیدار  نیز در  تیران و کرون  فرماندار 
این  حفظ  گفت:  شهرستان  این  پاک  محیط زیست 

محیط زیست اهمیت دارد و نباید آلوده شود.
طبیعی  گوهر  کرد:  خاطرنشان  کیا  محمدی  علی 

قمیشلو قابل بهره برداری و ثروت سازی است.
وی از عدم مدیریت پسماند و بازیافت آن به عنوان 
این  گفت:  و  کرد  یاد  محیطی  زیست  چالش  یک 
و  شود  ساماندهی  باید  کرون  و  تیران  در  نگرانی 

نگذاریم طبیعت بکر دچار مشکل شود.
در این نشست مهدی جالل پور به عنوان مدیر حفاظت 
محیط زیست تیران و کرون معرفی و از تالش های 

مهدی صادقی تجلیل شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل 
از  یکی  بیدگل  و  آران  کنارگذر  جاده  احداث  گفت: 
مطالبات مردمی است که بهره برداری از آن موجب 
و  آران  و  کاشان  شهرستان های  در  ترافیک  کاهش 

بیدگل می شود.
شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  عصارزاده  امیرحسین 
شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه پروژه کنارگذر 
آران و بیدگل یکی از پروژه های اولویت دار اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان است اظهار داشت: این 
محور به طول ۴۳ کیلومتر است که از پل دارالسالم در 
شهر کاشان شروع و به محور قدیم قم به کاشان قبل 

از شهر مشکات متصل می شود.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۸ کیلومتر از مسیر 
ترافیک  انجام شده و ۱۸ کیلومتر آن زیربار  آسفالت 
عبوری قرار دارد همچنین زیرسازی ۱۶ کیلومتر از این 
مسیر دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصدی است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل با 
بیان اینکه کنارگذر آران و بیدگل در ابتدای مسیر یعنی 
حد فاصل پل دارالسالم تا کیلومتر جاده ابوزیدآباد به 
کاشان با کمربندی کاشان مشترک است اذعان داشت: 
به  آن  اتصال  و  بیدگل  و  آران  کنارگذر  جاده  احداث 
سه راه چرمشهِر استان تهران مهم ترین مطالبه مردم در 
حوزه راه و شهرسازی بوده که در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه پروژه کنارگذر آران و بیدگل نقش 
مهمی در کاهش ترافیک شهرستان های کاشان و آران 
و بیدگل دارد گفت: کنارگذرها و جاده های کمربندی از 
جمله ملزومات راهسازی و شهرسازی در کالنشهرها 
هستند که بار ترافیکی یک شهر را بر دوش می کشند 
و از سویی دیگر آلودگی هوا و آلودگی صوتی را نیز از 
مرکز شهر به حاشیه ها انتقال می دهند و در عین حال 
و  داده  قرار  هدف  نیز  را  شهر  یک  اقتصاد  می توانند 

مقدمات رشد آن را به دنبال داشته باشد.

اقامـه نمـاز  بـه گـزارش روابـط عمومـی سـتاد 
اسـتان اصفهـان، جلسـه شـورای اقامه نمـاز اداره 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان خـور و بیابانـک 
بـا حضـور رضـا وهـاب مدیر آمـوزش و پـرورش، 
احمـد فیـروزی دبیر سـتاد اقامـه نماز شهرسـتان 
و جمعـی از اعضـای شـورا اقامـه نمـاز اداره روز 
شـنبه ۱۲ آذر ماه در سـالن جلسـات اداره آموزش 

و پـرورش خـور و بیابانـک برگـزار شـد.
دبیـر سـتاد اقامـه نمـاز بـه فعالیت هـای صـورت 
گرفتـه پرداخـت و بیـان داشـت: بـرای اجرایـی 
نمـودن فعالیت هـای بیشـتر در مـدارس ویـژه امر 
نمـاز نیازمنـد رابط بین سـتاد اقامه نمـاز و مدارس 
هسـتیم لـذا از مدیـران آموزشـگاه ها بخواهیـد تا 
رابطیـن نمـاز مـدارس خـود را بـه اداره معرفـی 
کننـد تا بتوانیـم فعالیت ها را در مدارس گسـترش 

دهیم.
احمـد فیـروزی بـه اهمیـت ایجـاد ارتبـاط بیـن 
دانـش آمـوزان و مسـائل دینـی به خصـوص نماز 
اشـاره کـرد و گفـت: برپایی و برگـزای جنگ نماز 
و نمایشـگاه های نمـاز در مـدارس موجـب ایجـاد 
ارتبـاط بیـن دانش آموزان با نماز اسـت لـذا ایجاد 
نمایشـگاه نمـاز در مـدارس بـه نظـر می آیـد از 

باشـد. ضروریات 
وی تشـویق دانـش آمـوزان بـه اقامـه نمـاز در 
مدارس توسـط معلمـان و مدیـران را واجب خواند 
و بیـان داشـت: شناسـایی معلمـان و مدیـران که 
در زمینـه تشـویق و ترغیـب دانـش آمـوزان بـه 
حضـور در نمـاز جماعـت و جمعه تـالش می کنند 
را در اولویـت قـرار دهیـد و از آنـان تقدیـر شـود، 
فعلـی که آنـان انجـام می دهند از اهمیـت باالیی 

اسـت. برخوردار 
مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان بـه اهمیـت 
آمـوزش مدیـران مـدارس پیرامون امر نماز اشـاره 
کـرد و بیـان داشـت: برگـزای دوره ضمن خدمت 
نمـاز )طـرح مبیـن( بـا همکاری سـتاد اقامـه نماز 
شهرسـتان را برنامـه ریـزی کنیـد تا ایـن دوره در 
شهرسـتان مـا نیز بـه بهترین نحـو برگـزار گردد.

موفـق  مـدارس  از  الگوگیـری  بـه  وهـاب  رضـا 
در زمینـه ترویـج فرهنـگ اقامـه نمـاز در سـطح 
اسـتان اشـاره کرد و اظهار داشـت: الگـو گرفتن از 
مـدارس موفـق در زمینه ترویـج فرهنگ نماز بین 
دانـش آمـوزان از امـوری اسـت که می توانـد ما را 
در ایـن مسـیر کمـک و راهنمایی کند لـذا این امر 
را نیـز در دسـتور کار قـرار دهیـد تا در ایـن زمینه 

نیز پیشـرفت چشـم گیری داشـته باشـیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مطرح کرد:

مشارکت اجتماعی مردمی ضامن حفاظت محیط زیست

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل مطرح کرد؛

نقش مهم کنارگذر آران و بیدگل در کاهش ترافیک 
شهرستان های کاشان

مدیر آموزش و پرورش خور و بیابانک؛

دوره ضمن خدمت نماز شهرستان برگزار می شود

امـام جمعـه دهاقـان در جمع بانـوان طلبه گفت: محتوای آموزشـی 
بایـد سـالم باشـد امـا متأسـفانه امـروز بـا وجـود فضـای مجـازی 

مسـموم خبـری از سـالمت ذهـن فرزندان نیسـت.
حجت االسـالم اصغر رضوانی در نشسـت علمی پژوهشـی طالب 
مدرسـه علمیـه الزهـرا )س( دهاقـان بـا بیان اینکه انسـان یـا باید 
دانشـمند باشـد یا متعلـم، گفت: قـرآن دریایـی از مطالـب پیرامون 

خوانـدن، نوشـتن، تفکـر و تدبـر در دین را بیـان می کند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه طـالب، پژوهشـگران عرصه علـم و دین 

هسـتند، خاطرنشـان کـرد: مطالعه جـزء امور همه طالب به شـمار 
آید.

امـام جمعـه دهاقـان پیرامـون مطالعـه فرزنـدان و نوجوانـان اظهار 
کرد: محتوای آموزشـی باید سـالم باشـد اما متأسـفانه امروز با وجود 
فضـای مجـازی مسـموم خبری از سـالمت ذهن فرزندان نیسـت.

حجـت االسـالم رضوانـی تـالش در امـر کتابخوانـی و ترغیـب 
فرزنـدان بـه کتاب را از امـور مهم خانواده ها برشـمرد و طالب را به 

کتابخوانـی دعـوت کرد.

امام جمعه دهاقان در جمع بانوان طلبه:

فضای مجازی مسموم سالمت ذهن فرزندان را به خطر می اندازد

فرمانـدار شهرسـتان فالورجان مهمتریـن راهبردهـای قرارگاه 
عفـاف و حجاب را مسـئولیت پذیری و پاسـخگویی مسـئولین 
دسـتگاههای اجرایـی و نهادهـای حاکمیتی در حـوزه عفاف و 
حجـاب و بـه فعلیـت رسـاندن ظرفیت هـا در راسـتای ارتقـای 

وضعیـت عفـاف و حجاب برشـمرد.
دکترمهـدی معینـی فرماندارشهرسـتان فالورجـان هـدف از 
تشـکیل جلسـه قـرارگاه عفـاف و حجـاب را پـرورش فضایـل 
اخالقـی و فراگیـر شـدن عفـاف و رعایـت حجـاب شـرعی و 

قانونـی و کاهـش بدحجابـی در جامعـه عنـوان کـرد.
دکترمعینـی مهم تریـن راهبردهای قـرارگاه عفـاف و حجاب را 
مسـئولیت پذیری و پاسخگویی مسـئولین دستگاههای اجرایی 
و نهادهـای حاکمیتـی در حـوزه عفـاف و حجـاب و بـه فعلیت 

رسـاندن ظرفیت هـا در راسـتای ارتقـای وضعیـت عفـاف و 
برشـمرد. حجاب 

وی صیانـت از حریـم عمومـی و مقابلـه بـا تهدیدهـا از طریق 
فضـای مجـازی در حـوزه عفـاف و حجـاب در شـرایط کنونی 
را یـک اولویـت برشـمرد و بـا اشـاره بـه دسـتورالعمل صیانت 
از حریـم امنیـت عمومـی و حقـوق شـهروندی وزارت کشـور، 
خواهـان نظارت مسـتمر مدیران بـر رعایت عفـاف و حجاب و 
ارزشـها و شـئونات قانونی در حوزه عملکردی، با هدف تحکیم 
فرهنـگ عفـاف و حجـاب و پیشـگیری از بروز بدحجابی شـد.

گفتنـی اسـت درادامـه اعضـای حاضـردر ایـن جلسـه بـه ارائه 
وحجـاب  عفـاف  فرهنـگ  تسـریع  موضـوع  در  پیشـنهادات 

درجامعـه پرداختنـد

فرماندار شهرستان فالورجان خبر داد:

برگزاری جلسه قرارگاه عفاف وحجاب شهرستان

عکس خبر

چهاردهمیـن جشـنواره نخسـتین واژه آب بـا حضور 
۲۶۰ نفـر از دانـش آمـوزان ابتدایـی مـدارس سـماء 
شهرسـتان دهاقـان و نواخته شـدن زنـگ آب برگزار 
شـد. در ایـن ویـژه برنامـه کـه در سـینما آزادی این 
و  مختلـف  برنامه هـای  شـد،  برگـزار  شهرسـتان 
دانـش  بـرای  مسـابقه  اجـرای  جملـه  از  متنوعـی 
آموزان، اجرای سـرود، نمایش عروسـکی و …. اجرا 

شـد. مدیـر آبفـای دهاقـان در ایـن برنامـه بـا تاکید 
بـر حفظ و حراسـت از آب بیـان کـرد: خداوند متعال 
در چندیـن آیـه قـرآن کریم دربـاره ایـن مایع حیاتی 
تاکیـد داشـته اسـت و بر همـگان واجب اسـت تا در 

حفـظ ایـن مایـع حیاتـی اهتمـام ورزند.
علی اصغر قاسـمی با اشـاره بـه محدود شـدن منابع 
و ذخایر آبی در سراسـر کشـور بیان کـرد: مراقبت از 

آب و ترویـج فرهنـگ صرفـه جویی کمـک می کند 
تـا سـال های خشکسـالی را در کشـور پشـت سـر 

گذاریم.
وی از دانـش آمـوزان درخواسـت کـرد تـا بـا ترویـج 
فرهنگ مصرف بهینـه آب در خانواده و جامعه همیار 
آب باشـند و شـرکت آبفای اسـتان اصفهان را تأمین 

آب شـرب پایدار، بهداشـتی و سـالم یاری کنند.

نواخته شدن زنگ آب در شهرستان دهاقان
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A conference on opportunities 
for trade with Tajikistan and 
making investment in that coun-
try will be held in Mashhad on 
December 21, Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) an-
nounced.
To be organized by Iran-Tajik-
istan Joint Chamber of Com-
merce, the event will be held 
concurrent with the presence of 
a Tajik trade delegation in Iran.
B2B meetings will be held be-
tween the two sides’ business-
men and traders in the fields of 
food industries, constructional 
materials, and technical-engi-
neering services on the side-
lines of the conference.
Back in late June, Iran and Tajik-
istan signed a memorandum of 
understanding (MOU) in Tehran 
to expand bilateral cooperation 
in the fields of trade and indus-

try.
The MOU was signed at the 
end of a meeting between the 
head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Pay-
man-Pak and Tajikistan’s Princi-
pal Deputy Minister of Industry 
and New Technologies Bakhti-
yor Sharifi.
Under the framework of the 
mentioned MOU, the two sides 
have agreed to strengthen and 
diversify industrial, mining, and 
trade cooperation in accordance 
with their national laws and in-
ternational obligations.
Also, the two sides agreed on 
exchanging specialized trade 
and marketing delegations, es-
pecially during specialized ex-
hibitions.
Also on May 30, Iranian and 
Tajik private sectors inked an 
MOU in Tehran on bilateral co-
operation.

The MOU was signed by Gho-
lam-Hossein Shafeie, the ICCI-
MA head, and Jumakhonzoda 
Jamshed Jurakhon, the chair-
man of Chamber of Commerce 
and Industry of the Republic 
of Tajikistan (CCI RT), in the 
presence of the two countries’ 
presidents.
The MOU was among the 17 
documents of cooperation in 
the fields of politics, economy, 
trade, transportation, invest-
ment, new technologies, envi-
ronment, sports, energy, judici-
ary, education and research, and 
tourism signed in the presence 
of Iran’s President Ebrahim 
Raisi and Tajikistan’s President 
Emomali Rahmon.
Addressing a press conference 
held after signing the men-
tioned MOUs, President Raisi 
said, “Today’s meetings paved 
the way for good decisions for 

relations between the two coun-
tries”.
“We have good relations with 
Tajikistan for various reasons, 
including neighborliness, com-
mon culture, religion, language 
and civilization,” he stated.
Pointing out that good steps 
have been taken in other areas, 
especially the implementation 
of the memorandums signed in 
Dushanbe, Raisi said, “The two 
countries have a serious deter-
mination and will to develop po-
litical, economic, trade, cultural 
and interaction in the fields of 
energy, tourism, water and nat-
ural resources and science and 
technology.”
According to Raisi, improving 
the level of bilateral relations 
can lead to the strengthening of 
regional and international inter-
actions.
“The development of relations 

between the two Muslim and 
neighboring countries can be 
promising for the two nations 
and interests of the two coun-
tries,” the Iranian president 
stated. 
For his part, Tajik President 
Rahmon expressed satisfaction 
with his visit to the ancient land 
of Iran. 
He described the meeting and 
the talks in Tehran as a contin-
uation of the ongoing bilateral 
efforts to expand relations in 
line with the interests of the two 
countries.
The official said, “Today, in an 
atmosphere of mutual under-
standing, trust and respect, we 
had fruitful discussions and 
discussed the most important 
topics for relations between Ta-
jikistan and Iran.”
Referring to the long-term co-
operation document between 
the two countries which is set 
to end on 2030, Rahmon not-
ed, “During today’s visit, good 
agreements were signed in var-
ious economic and trade fields, 
as well as the activities of the 
Iran-Tajikistan Joint Council and 
the Joint Investment Commit-
tee.”
“I am confident that these agree-
ments will give new momentum 
to the two countries’ cooper-
ation in the fields of politics, 
economy, trade, investment and 
culture,” he underlined.
Concluding his remarks, Rah-
mon said, “Bilateral cooperation 
as well as cooperation between 
the two countries within the 
framework of regional and inter-
national organizations can help 
address common concerns of 
the two countries in these are-
as.”

Mashhad to host conference on opportunities for trade with Tajikistan on Dec. 21

Housing price in-
creases 6.8% in 
Tehran city
Average housing price rose 6.8 
percent in the capital Tehran dur-
ing the eighth Iranian calendar 
month Aban (ended on Novem-
ber 21), compared to the previ-
ous month, according to a report 
by the Central Bank of Iran (CBI).
Based on the CBI data, the aver-
age price for one square meter 
of a residential unit in Tehran 
stood at 467 million rials (about 
$1,610) during the mentioned 
month.
As reported, the number of 
real estate deals stood at about 
8,000 in the capital city in the 
eighth month of this year, up 
47.8 percent and 9.6 percent 
compared to the previous month 
and the same month in the past 
year, respectively.
As previously reported by the 
Central Bank of Iran, the average 
housing price rose 16 percent in 
the capital Tehran during the last 
month of the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 
20), compared to the same 
month in the preceding year.
Based on the CBI data, the aver-
age price for one square meter 
of a residential unit in Tehran 
stood at 351.2 million rials 
(about $1,211) during the last 
month of the past year, up 6.2 
from the previous month, and 
16 percent from the same month 
of the preceding year.
Housing prices in Iran have been 
constantly rising over the past 
three years due to various inter-
nal and external factors.
Although, in early May, the chair-
man of Real Estate Agencies Un-
ion said, “This year is the year of 
lower housing prices; this condi-
tion will continue in the country 
for the next two years, and we 
will see a continuous decrease in 
housing prices”.
Mostafa Qoli Khosravi referred to 
a report released by the Central 
Bank of Iran in terms of housing 
price in the first Iranian calendar 
month Farvardin (ended on April 
20), and said: “The government 
is trying to compensate the 
housing shortage in the country 
with the National Housing Move-
ment plan, and this plan is being 
prepared and implemented in 
several urban and rural areas”.
He said that there is current-
ly shortage of about 720,000 
housing units in the country, 
adding: “Every year, dilapidated 
apartments are added to this 
number, therefore, the current 
government intends to com-
pensate for the housing deficit 
by recognizing this shortage 
and implementation of National 
Housing Movement.”
The market will react positively 
to the increase in supply, and the 
completion of the government 
plans including Mehr Housing 
and National Housing will con-
trol the uncontrolled growth of 
housing prices, he further pre-
dicted.
After National Housing Action 
Plan (started in 2018), Nation-
al Housing Movement is the 
government’s second major 
program to provide affordable 
housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the construc-
tion of 209,212 residential units 
of the National Housing Move-
ment began in early February.
National Housing Movement to 
construct four million housing 
units in four years is one of the 
major plans of the current gov-
ernment in the housing sector.
According to the plan, out of 
these four million residential 
units, 3.2 million units will 
be constructed in cities and 
800,000 units in villages, some 
of these units are currently be-
ing constructed after providing 
lands and preparing the neces-
sary conditions.

‘Extra-regional 
fleets have dra-
matically reduced 
presence in Per-
sian Gulf’
Major General Mohammad 
Bagheri, Chief of Staff of the 
Iranian Armed Forces, said on 
Sunday that Iran has estab-
lished security in the Persian 
Gulf and therefore extra-re-
gional fleets have dramati-
cally reduced their presence 
in this highly strategic water-
way.
“The significant reduction of 
extra-regional fleets in the 
Persian Gulf indicates the 
lasting security that the Is-
lamic Republic of Iran has 
established in the region,” 
Bagheri said in an interview 
with official news agency 
IRNA before visiting an air-
base in the southern city of 
Bushehr. 
“The region’s complete se-
curity, which has been main-
tained by 24-hour aircraft 
and naval patrols, shows the 
Islamic Republic of Iran’s ac-
countability,” he noted. 
“Under the ensured security 
in the Persian Gulf, we are 
witnessing the daily activities 
of people and coastal resi-
dents in the highly strategic 
province of Bushehr in the 
field of maritime trade and 
fishing, as well as activities in 
the field of oil and gas,” the 
military chief said, pointing to 
the benefits for residents in 
the Persian Gulf region.
Bagheri further stated that all 
military and law enforcement 
forces, including the Army 
and the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) are ful-
ly prepared to guard national 
borders.
Iranian military and political 
authorities have repeatedly 
said that the security of the 
Persian Gulf and the Strait of 
Hormuz is a “redline” and that 
the Islamic Republic will nev-
er compromise on protecting 
the nation’s interests and re-
sources.
They have maintained that 
there is no need for foreign 
military presence in the Per-
sian Gulf and that the security 
should be established by lit-
toral states.
Iranian authorities have also 
warned surrounding coun-
tries about the dangers of 
allowing Tel Aviv to find a 
foothold in the region by de-
scribing Israel’s disruptive 
operations as the primary 
cause of instability in the 
West Asia region.
“U.S. attempts to establish 
unipolar system failed” 
During a meeting on Saturday 
with Colonel General Alexan-
der Fomin, the Russian dep-
uty defense minister, General 
Bagheri said the U.S. has real-
ized that its unilateral strategy 
to establish a unipolar system 
has not been effective.
Bagheri also emphasized the 
importance of strengthening 
Tehran-Moscow collabora-
tion on bilateral, regional, and 
global issues while defending 
both nations’ sovereign inter-
ests and preserving regional 
peace and security.
He added that the ongoing 
talks between the two parties 
are necessary to reach that 
objective.
To attend the Iran-Russia 
joint committee on military 
cooperation, Fomin led a 
high-ranking military delega-
tion that landed in Tehran on 
Saturday.

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 2,315,255 million 
tons of commodities worth nearly 
$559 million were traded at Iran Mer-
cantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Rela-
tions and International Affairs Depart-
ment, the exchange traded on its met-
als and minerals trading floor 1.899 
million tons of commodities valued at 
almost $336 million.
Commodities sold on this floor in-
cluded 1,197,546 tons of cement, 
284,000 tons of iron ore, 277,303 
tons of steel, 106,500 tons of sponge 
iron, 25,350 tons of zinc, 5,975 tons 
of aluminum, 4,110 tons of copper, 
2,000 tons of cast iron, 150 tons of 
molybdenum concentrate, 134 kg of 
gold bars and 2,118 vehicles.
Furthermore, the IME saw on both 
domestic and export pits of its oil and 
petrochemical trading floor 393,337 
tons of commodities worth more than 
$219 million.
The IME’s customers purchased on 
this floor 90,443 tons of polymeric 
products, 123,000 tons of vacuum 
bottom, 42,500 tons of lube cut, 
36,636 tons of chemicals, 7,340 tons 
of sulfur, 270 tons of argon, 4,668 
tons of base oil, 200 tons of insula-
tion and 86,579 tons of bitumen.
Last but not least was the IME’s side 
market with 22,642 tons of commod-

ities traded on it.
As previously reported, 10,206,807 
tons of commodities worth over $2.5 
billion were traded at Iran Mercantile 
Exchange during the past Iranian cal-
endar month Aban (ended on Novem-
ber 21).
The exchange traded on both domes-
tic and export rings of its oil and pet-
rochemical trading floor 1.767 million 
tons of commodities valued at nearly 
$963 million.
The IME’s customers purchased on 
this floor 452,000 tons of vacuum 
bottom, 509,633 tons of bitumen, 
394,914 tons of polymeric products, 
203,100 tons of lube cut, 139,208 

tons of chemicals, 36,575 tons of 
sulfur, 26,432 tons of oil and 1,100 
tons of insulation.
Furthermore, the exchange saw trade 
of more than 8.322 million tons of 
commodities worth over $1.5 billion 
on its metals and minerals trading 
floor.
Items traded on this floor included 
5,778,000 tons of cement, 1,462,000 
tons of steel, 657,000 tons of iron 
ore, 338,500 tons of sponge iron, 
35,610 tons of aluminum, 4,740 tons 
of zinc, 41,892 tons of copper, 1,000 
tons of molybdenum concentrate, 66 
tons of precious metals concentrate 
and 40 kg of gold bars.

It’s worth noting that the IME also 
traded 2,416 vehicles on its automo-
biles trading floor.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 71,779 
tons of commodities
The value of trades at Iran Mer-
cantile Exchange rose 102 percent, 
and the volume of trades at the 
exchange increased 128 percent 
in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), which 
was the highest level of growth in 
the history of the exchange since its 
establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of differ-
ent products, 10 major records in to-
tal value and physical market trades 
were registered. In a way that besides 
the total value of trades, the volume 
and value of physical market trades, 
the volume, and value of industrial 
products and petrochemicals trades, 
the value of oil products trades and 
the volume and value of side market 
trades all hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth nearly $559m traded at IME in a week

Cereal production in Iran is estimated to 
grow 17.3 percent in the current crop 
year compared to the previous year, ac-
cording to the United Nations Food and 
Agriculture Organization (FAO)’s latest 
Crop Prospects and Food Situation re-
port released on December 2.
Based on the said report, the Islamic 
Republic produced 20.8 million tons of 
cereals in the current year, 3.59 million 

tons more than the figure for the previ-
ous year.
According to FAO, Near East countries’ 
total cereal production in 2022 is esti-
mated at 70.6 million tons, about 0.5 
million tons below the previous five-
year average, but about 12 percent 
above the drought-affected output in 
2021.
“The partial production recovery [of the 

mentioned region] at the aggregate lev-
el is mostly accounted for by increases 
in Turkey and the Islamic Republic of 
Iran,” the report said.
“In the Islamic Republic of Iran, cereal 
production recovered and is estimat-
ed at 20.8 million tons, an increase of 
17.3 percent compared to 2021, but still 
slightly below the average,” the FAO re-
port read.

FAO estimates Iran’s wheat production 
in the 2022 crop year to be 13 million 
tons, registering a significant growth of 
25 percent compared to the previous 
year. Iran produced 10.4 million tons of 
wheat last year.
Rice production also reached 3.5 mil-
lion tons in the current year, 20 percent 
more than the 2.9 million tons in the 
previous crop year.

Iran’s cereal production rises 17.3% in current crop year: FAO



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Tuesday, Decem
ber 6, 2022

Tuesday, December 6, 2022 - No: 1216 

An official at Iran’s Interior Ministry an-
nounced on Saturday that two-month-
long riots had resulted in more than $40 
million in damages. “This includes the 
damages to administrative buildings and 
public locations as well as people’s per-
sonal property,” said Majid Mir-Ahmadi, 
the deputy interior minister for security 
affairs.  Homes, businesses, and auto-

mobiles were among the destroyed per-
sonal property, he stated. The State Se-
curity Council run by the Interior Ministry 
also released a statement on Saturday 
morning, saying the turmoil that followed 
the death of young woman Mahsa Amini 
in mid-September claimed the lives of 
200 individuals, including security per-
sonnel, ordinary citizens, and rioters.

Unrest cost 
over $40 million 
in damages: In-
terior Ministry

U.S. seeks to de-
rail JCPOA talks: 
Moscow

A Russian diplomatic source 
has reacted to remarks by 
the U.S. envoy for Iran on the 
talks in Vienna over reviving 
the 2015 Iran nuclear deal, 
saying that the time has come 
for the U.S. to stop derailing 
the talks.
The Russian diplomatic 
source told the RIA Novosti 
news agency that Moscow 
hopes that Washington will 
stop deviating from the path 
of revitalizing the nuclear deal 
and bring about the revival of 
the pact, officially known as 
the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), Fars News 
reported. 
US Special Envoy for Iran Rob 
Malley said on Saturday that 
the U.S. is focused on “other 
things.”
“Iran is not interested in a 
deal and we’re focused on 
other things,” he alleged, not-
ing, “Right now we can make 
a difference in trying to deter 
and disrupt the provision of 
weapons to Russia and trying 
to support the fundamental 
aspirations of the Iranian 
people.”
“What’s the point?” the U.S. 
envoy said of the stalled talks, 
adding, “Why should we fo-
cus on it if Iran comes back 
with demands that are unac-
ceptable? At this point we’re 
not going to focus on the nu-
clear deal because we can’t 
sort of keep going back and 
then being played.”
The Russian source reacted 
to Malley’s remarks, saying 
that “this is not a matter of 
choice. Americans must undo 
all the wrongs they have done 
before.”
The source continued, “From 
the other side of the ocean, 
statements are heard from 
time to time that question 
the adherence of the current 
American administration to 
its promises to return Amer-
ica to the JCPOA.”
The source said, “The Amer-
icans are definitely acting 
hastily and looking for a suit-
able excuse to deviate from 
the path of returning to the 
JCPOA, but this is not a mat-
ter of choice.”
The Russian diplomat stat-
ed that the United States is 
“obliged to adhere to Secu-
rity Council Resolution 2231 
and correct all violations of 
its obligations to UN Security 
Council resolutions.”
The Russian source stated, 
“The resolution presented 
against Iran in the Novem-
ber meeting of the Board of 
Governors of the Internation-
al Atomic Energy Agency is 
another element of tension 
between Washington and its 
European partners.”
The diplomatic source em-
phasized that months of ef-
forts by experts in the form of 
the Vienna meetings proved 
that it is possible to revive the 
JCPOA in accordance with the 
parameters that were initially 
agreed upon.
The source also lambasted 
the lack of will on the part of 
the U.S., saying, “Our Amer-
ican colleagues do not have 
enough political will to take 
the final step towards final-
izing the agreement in this 
field. We hope that they will 
stop muddying the waters 
and together we will finish the 
issue of revitalizing the nucle-
ar deal.”

Some Healthiest 
Winter Vegetables
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-winter-vegetables?utm_source=Read-
Next#TOC_TITLE_HDR_12

Eating in season is a breeze in the 
spring and summer, but it can prove 
to be challenging when cold weather 
sets in.
However, some vegetables can survive 
the cold, even under a blanket of snow. 
These are known as winter vegetables, 
due to their ability to withstand cold, 
harsh weather.
These cold-hardy varieties can with-
stand frosty temperatures due to the 
higher amount of sugar that they con-
tain (1).
The sugar found in the water of winter 
vegetables causes them to freeze at a 
lower point, which allows them to sur-
vive in cold weather.
This article takes a look at some of the 
healthiest winter vegetables and why 
you should include them in your diet.
1. Kale
This leafy green is not only one of the 
healthiest vegetables, but it also hap-
pens to thrive in cooler weather.
Although kale can be harvested year-
round, it prefers colder weather and 
can even withstand snowy conditions 
(3).
Kale is also an exceptionally nutritious 
and versatile green. It is packed with 
vitamins, minerals, fiber, antioxidants 

and powerful plant compounds.
In fact, just one cup (67 grams) of kale 
contains the daily recommended intake 
for vitamins A, C and K. It is also rich 
in B vitamins, calcium, copper, manga-
nese, potassium and magnesium (4).
Additionally, kale is loaded with flavo-
noid antioxidants like quercetin and 
kaempferol that have powerful anti-in-
flammatory effects.
2. Brussels Sprouts
Like kale, Brussels sprouts are a mem-
ber of the nutrient-rich cruciferous 
vegetable family.
The mini, cabbage-like heads of the 
Brussels sprout plant develop during 
the cold weather months. They can 
hold up in freezing temperatures, mak-
ing them a must for seasonal winter 
dishes.
Though small, Brussels sprouts con-
tain an impressive amount of nutrients.
They are an excellent source of vitamin 
K. One cup (156 grams) of cooked 
Brussels sprouts contains 137% of 
your daily recommended intake (8).
Vitamin K is critical for bone and 
heart health and is important for brain 
function (9Trusted Source, 10Trusted 
Source).
Brussels sprouts are also a great 

source of vitamins A, B and C and the 
minerals manganese and potassium.
Additionally, Brussels sprouts are high 
in fiber and alpha-lipoic acid, both of 
which have been proven to help keep 
blood sugar levels stable (11, 12Trust-
ed Source). 
Fiber slows down the digestive process 
in the body, resulting in a slower re-
lease of glucose into the bloodstream. 
Alpha-lipoic acid is an antioxidant that 
may reduce high blood sugar levels 
and increase the body’s sensitivity to 
insulin (14Trusted Source).
3. Carrots
This popular root vegetable can be 
harvested in the summer months but 
reaches peak sweetness in fall and 
winter.
Chilly conditions cause carrots to 
convert stored starches into sugars 
to keep the water in their cells from 
freezing.
This crisp vegetable also happens to 
be highly nutritious. Carrots are an ex-
cellent source of beta-carotene, which 
can be converted to vitamin A in the 
body. One large carrot (72 grams) con-
tains 241% of the daily recommended 
intake of vitamin A (16).
Vitamin A is essential for eye health 

and is also important for immune 
function and proper growth and devel-
opment.
What’s more, carrots are loaded with 
carotenoid antioxidants. These pow-
erful plant pigments give carrots their 
bright color and may help reduce the 
risk of chronic diseases.
4. Swiss Chard
Not only is Swiss chard tolerant to cold 
weather, but it is also very low in calo-
ries and high in nutrients.
In fact, one cup (36 grams) provides 
just 7 calories, yet contains almost half 
of the daily recommended amount of 
vitamin A and fulfills the daily recom-
mended intake of vitamin K.
It is also a good source of vitamin C, 
magnesium and manganese (19).
In addition, the dark green leaves and 
brightly colored stems of Swiss chard 
are packed with beneficial plant pig-
ments called betalains.
Betalains have been shown to reduce 
inflammation in the body and decrease 
the oxidation of 
5. Parsnips
Similar in appearance to carrots, pars-
nips are another kind of root vegetable 
with a host of unique health benefits.
One cup (156 grams) of cooked pars-

nips contains almost 6 grams of fiber 
and 34% of the daily recommended 
intake of vitamin C.
Additionally, parsnips are an excellent 
source of vitamins B and E, potassium, 
magnesium and manganese (23).
The high fiber content of parsnips also 
makes them an excellent choice for di-
gestive health. 
6. Red Cabbage
Cabbage is a cruciferous vegetable 
that thrives in cool weather. While both 
green and red cabbage are extremely 
healthy, the red variety has a greater 
nutrient profile.
One cup of raw, red cabbage (89 
grams) contains 85% of the daily rec-
ommended intake of vitamin C and 
high amounts of vitamins A and K.
It is also a good source of B vitamins, 
manganese and potassium (35).
However, where red cabbage really 
shines is in its antioxidant content. The 
bright color of this vegetable comes 
from pigments called anthocyanins.
Anthocyanins belong to the flavonoid 
family of antioxidants, which have been 
linked to a number of health benefits. 
One of these benefits is the potential 
to reduce the risk of heart disease 
(36Trusted Source).

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 138 
points to close at 1.417 million 
points on Sunday.
As reported, over 6.876 billion se-
curities worth 32.118 trillion rials 
(about $110.7 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 951 
points, while the second market’s 
index fell 2,349 points.
TEDPIX rose 7,000 points (0.5 per-
cent) to 1.417 million points in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
The index had risen 131,000 points 
(10.21 percent) to 1.414 million 
points in the Iranian calendar week 
ended on November 11.
As reported, it was the highest 
weekly rise during the current Ira-
nian calendar year (began on March 
21).
After a long period of decline, the 
stock market transactions finally re-

turned to the upward cycle from the 
last three weeks and under the influ-
ence of the decisions taken by the 
government and the Securities and 
Exchange Organization (SEO), and 
increased the hope of shareholders 
to invest again in this market and 
obtain a reasonable return from it.
As reported, TEDPIX has risen 
99,638 points (7.61 percent) in the 
previous Iranian calendar month 
Aban (ended on November 21).
Iranian Finance and Economic Af-
fairs Ministry has said the govern-
ment plans to continue supporting 
the stock market in the long run and 
shareholders can count on the gov-
ernment’s strategic support.
“The government, along with its 
short-term and temporary meas-
ures to support the stock market, 
has a long-term strategic plan to 
continue supporting the market in 
the future,” the ministry said in a 
statement released on November 8.

TEDPIX gains 138 points on Sunday

As announced by the spokesman of 
the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), Iran exported 
7,291 tons of paint and resin worth 
$25.769 million during the first eight 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-November 21) to reg-
ister a 17 percent growth year on year.
Morteza Emadi said the export of the 
mentioned products has also increased 
9.5 percent in terms of weight, IRIB 
reported.
Iraq, Azerbaijan and Afghanistan, Ar-
menia, and Turkmenistan were the 
major export destinations of Iranian 
paint and resin in the mentioned eight 

months, according to Emadi.
Iran also imported 2,858 tons worth 
$18.421 million of the said products in 
the mentioned eight months.
The imports declined three percent in 
terms of value and increased 21 per-
cent in terms of weight compared to 
the figures for the previous year’s same 
eight months, the official said.
United Arab Emirates (UAE), South Ko-
rea, China, and Germany were the ma-
jor exporters of paint and resin to Iran 
in the mentioned period.
Iran’s capital Tehran recently hosted 
the country’s biggest exhibition in the 
paint and coating industry.

The 22nd edition of Iran’s Internation-
al Paint, Resin, Coatings, Composites, 
and Plating Industries Fair (IPCC 2022) 
was held at the Tehran Permanent In-
ternational Fairgrounds from Novem-
ber 30 to December 3.
During this four-day event, the latest 
products and services of more than 
260 domestic and foreign companies 
active in the field of paint and related 
industries were presented.
Chemical industry companies, paint, 
adhesive, and resin manufacturers, as 
well as companies active in the elec-
troplating industry, participated in the 
IPCC 2022.

Exports of paint, resin up 17% in 8 months yr/yr
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فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری و صنایع دسـتی استان 
اصفهـان گفـت: بـازار ایـران برای 
گردشـگران روسـی چندان شناخته 
شـده نیسـت، آنچـه در ایـن زمینه 
نیاز داریـم ارائه تبلیغـات، اطالعات 
و تصویـر مناسـب از کشـورمان 

اسـت.
علیرضـا ایـزدی، در گفـت و گـو با 
خبرنگار ایرنا بـا بیان اینکه روسـیه 
بـازار خوبـی بـرای گردشـگری 
ایران اسـت، بـر لزوم تصویرسـازی 
و تبلیغـات مناسـب تاکیـد کـرد و 
افـزود: برغـم داشـته های فـراوان 
کشـورمان بـرای جذب گردشـگر، 
آنچه امـروز مـورد نیاز ماسـت ارائه 
ایـن قابلیت هـا بـه شـکل بهتـر و 
بیشـتر و با رنـگ و لعاب مناسـب تر 

اسـت.
وی یـادآور شـد: امـروز روس هـا 
بـرای گردشـگری بـه سـمت دبُی 
و ترکیـه در تـردد هسـتند و یکی از 
مشـکالت مـا ایـن اسـت که بـازار 
ایـران بـرای آنها چنـدان شـناخته 

شـده نیسـت.
ایـزدی بـا اشـاره بـه سـفر اخیـر 
هیاتـی از مسـووالن اصفهـان بـه 
دو استان مسـکو و سـن پترزبورگ 
روسـیه سـفر گفـت: در ایـن سـفر 
در بـاره بـازار گردشـگری ایـران، 
گزارش هـا و سـخنرانی هایی در 
جمـع فعـاالن گردشـگری مسـکو 
و سـن پترزبـورگ انجـام و بـا 
»تورگردانـان« و »تـور اپراتورهـا« 
نشسـت های موسـوم بـه »بـی تـو 
بـی« )یـک نـوع بازاریابـی در بین 
فعـاالن یـک حرفـه( برگـزار شـد.

وی بـا اشـاره بـه نگهـداری اسـناد 
تاریخـی ایـران در گنجینه هـای 
روسـیه از جمله مـوزه آرمیتاِژ سـن 
پتررزبـورگ اظهـار داشـت: در این 
سـفر، پیشـنویس تفاهمنامـه ای 
بـه امضـا رسـید کـه براسـاس دو 
بنـد از آن بدنبـال ایـن هسـتیم که 
بتوانیـم در حـوزه باسـتان شناسـی 
و تعامـالت و ارتباطـات مـوزه ای 

همـکاری داشـته باشـیم.
ایـزدی گفـت: قـرار شـد اصفهـان 
میزبـان تعـدادی از توراپراتورهـا 
باشـد تـا جاذبه هـای ایـن شـهر را 
از نزدیـک ببیننـد و از ایـن طریـق 
نیـم ارتباطـات فی مابیـن را  بتوا

برقـرار کنیـم.
فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
آژانـس  سـه  افـزود:  اصفهـان 
فعـال توراپراتـوری اصفهـان کـه 
در تورهـای ورودی فعـال هسـتند 
نیـز در نشسـت های "بـی تـو بـی" 
کـه بیـن مسـوولین و تورگردانـان 
برگـزار شـد، شـرکت کردنـد و این 
آژانس هـا امیدوارنـد کـه بتوانند در 
ایـن حـوزه بـا روسـیه کار کننـد.

وی ابـراز امیـدواری کرد کـه بتوان 
بـا برنامه ریـزی روی ۲۰ درصـد از 
بـازار ۳۰۰ میلیـون نفـری روسـیه، 
در حـوزه گردشـگری اصفهـان، 

اتفاقـات خوبـی رقـم بخـورد.
ایـزدی افـزود: همه گیـری کرونـا، 
مشـکالت سیاسـی و تحریم هـا، 
بـازار گردشـگری مـا را بسـیار 
محـدود کـرده و همیـن اتفـاق 
هم بـرای روسـیه افتـاده اسـت اما 
روسـیه یـک بـازار ۳۰۰ میلیـون 

نفـری دارد کـه اگـر مـا روی ۲۰ 
درصـد آن هـم برنامه ریـزی کنیم، 
اتفـاق خوبـی برای مـا رقـم خواهد 

خـورد.
قرابت هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سیاسـی و تاریخـی ایران و روسـیه 
گفـت: دو کشـور مشـترکات و 
ارتباطـات فرهنگـی خوبـی دارند و 
بدون شـک بـرای روسـیه می توان 
یـک بـازار ۲۰ تـا ۲۵ درصـدی 

ترسـیم کـرد.
ایـزدی همچنیـن بـا اشـاره بـه 
خواهرخواندگی شـهرهای اصفهان 
و سـن پترزبـورگ اظهـار داشـت: 
در قالـب انعقـاد یـک تفاهمنامـه 
مقـرر شـد در فصل هـای مناسـب، 
شـب های فرهنگـی را بـا هـدف 
رونـق، معرفـی و فـروش صنایـع 
دسـتی اصفهان در سـن پترزبورگ 
برگـزار کنیـم کـه امیدواریـم اجـرا 

شـود.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـووال 
کـه روسـیه تـا چـه انـدازه پایبنـد 
تفاهمنامه هـا و فرسـتادن تورهـای 
گروهی بـه اصفهـان اسـت، گفت: 
مسائلی که آمریکا و سـایر کشورها 
در قالـب تحریـم بـرای مـا رقـم 
گردشـگری  بـازار  روی  زدنـد، 
کشـورمان تأثیـر منفـی گذاشـته 
و امـروز همـان تأثیـر را روی بـازار 
روسـیه هـم بوجـود آورده اسـت.

ایزدی افـزود: دو سـال پیـش، بین 
روسـیه و ایـران پیـش نویسـی بـه 
امضا رسـید کـه بدلیـل همه گیری 
کرونا اجـرا نشـد و یکی از مسـائلی 
کـه در سـفر روسـیه مطـرح شـد، 
بحـث لغـو روادیـد بیـن دو کشـور 

بـود.
بـراز امیـدواری کـرد کـه  وی ا
اصفهـان نسـبت بـه سـال های 

ورود  شـاهد  بیشـتر  گذشـته 
گردشـگران روسـی بـه ایـن دیـار 

. شـد با
ایزدی خاطرنشـان کرد: در شـرایط 
در حـوزه  نیـم  تحریم هـا می توا
تخصصـی گردشـگری، برخـی از 

تحریم هـا را دور بزنیـم.
هفتـه گذشـته شـهرهای مسـکو 
و سـن پترزبـورگ میزبـان هیـات 
تجـاری و تعـدادی از مسـووالن 
اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های 
اصفهـان در زمینه هـای صنعـت، 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری، 
جهاد کشاورزی، دانشـگاه اصفهان 
و شـهرک علمـی و تحقیقاتـی بود.

مذاکره هـا و تبـادل تجربه هـا در 
ایـن سـفر حـول چهـار محـور علم 
و فنـاوری، مدیریـت شـهری و 
زیرسـاخت ها، تجـارت و میـراث 

فرهنگـی و گردشـگری بـود.
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مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان گفت: در شرایط 
حاضر مدل های سنتی آموزشی به هیچ وجه 
پاسخگوی نیاز جامعه کار و تولید نیست و باید 
با مهارت افزایی و افزایش دانش عملی، این 

مدل ها را تغییر داد.
آرش اخوان طبسی، یکی از راهکارهای 

پیشگیری از بحران تأمین نیروی انسانی ماهر 
را تغییر مدل های سنتی آموزش دانست و افزود: 
ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و کارآموختگان 
با بکارگیری روش های نوین و علمی باید در 
دستور کار مراکز آموزشی استان قرار بگیرد، در 
غیر این صورت، جامعه با بحران جدی در تأمین 

نیروی انسانی ماهر بویژه در بخش صنعت 
مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پیاده سازی نظام آموزش 
دوگانه گامی مهم در مسیر آموزش های مهارتی 
است که با جدیت در سازمان فنی و حرفه ای 

دنبال می شود.
به گفته وی، مدل آموزش دوگانه، سفارش 
محور است و ارتباط بسیار قوی و تنگاتنگی بین 
سیستم آموزش و بازار کار برقرار می کند که این 
امر موجب باال بردن اثرپذیری این آموزش ها در 

بازار کار می شود.
مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان افزود: افرادی 
که با این شیوه آموزش می بینند، آماده بکارند و 
تعدادی از آنها حتی در هنگام گذراندن آموزش 

نیز جذب بازار کار می شوند.
ارائه  اخیر  ساله   ۲ در  کرد:  تصریح  وی 
آموزش های دوگانه با کیفیت بسیار خوبی 
اجرا و اثربخشی آنها در سطح جامعه با ضمانت 

صددرصد اشتغال هنرجو، مطلوب ارزیابی 
شده است.

اخوان طبسی افزود: روال کار به این شکل است 
که ابتدا شغل مورد نظر شناسایی و سپس به 
روش سفارش محور، دوسوم آموزش در داخل 
بنگاهی که قرار است فرد در آن بکار ُگمارده 

شود، ارائه می شود.
وی ادامه داد: در مجموع ۳۰ درصد آموزش 
در محیط کارگاه و مابقی در محیط واقعی کار 

ارائه می شود.
به گفته این مسوول، تمام تالش سازمان فنی 
و حرفه ای بر ایجاد فرهنگ اشتغالزایی و تداوم 
اشتغال پایدار است که با روش های نوین در کنار 
تغییر آموزش های سنتی ِصرف، تا حدود زیادی 

به مقصود خود دست یافته است.
اصفهان ۵۴ مرکز فنی و حرفه ای دولتی و حدود 
یک هزار و ۲۵۰ آموزشگاه آزاد فعال بخش 

خصوصی دارد. 

اسـتاندار اصفهـان گفـت: برپایـی اردوهـای راهیـان 
نـور پیشـرفت موجـب خودبـاوری و اعتماد بـه نفس 
بیشـتر دانـش آمـوزان می شـود و هویـت ملـی مـا را 

تقویـت می کنـد.
سـیدرضا مرتضـوی، در یکصـد و شـصت و سـومین 
جلسـه شـورای آموزش و پرورش اسـتان در اداره کل 
آمـوزش و پـرورش اصفهـان اظهـار داشـت: دانـش 
آموزان با حضـور در اردوهای راهیان نور و پیشـرفت با 
توانایی ها و دسـتاوردهای مختلف ایـران در حوزه های 
صنعتـی، بهداشـت و درمـان، فرهنگـی و علمـی و 
شـاخص ها و پیشـینه های هویتی کشور بیشـتر آشنا 

می شـوند.
وی ادامـه داد: نوجوانان در این اردوها با پیشـرفت های 
علمـی و فنـاوری و پیشـینه های تاریخـی، فرهنگی، 
هویتی و دانشمندان، علمای گذشته و شـهدای دوران 

حماسـه و ایثار این سـرزمین آشـنا می شـوند.
اسـتاندار اصفهـان افـزود: دانـش آمـوزان بـا حضـور 
در ایـن عرصـه بخوبـی در می یابنـد کـه اراده قـوی و 
مسـتحکمی پشـت همه ایـن پیشـرفت های کشـور 
وجود دارد کـه اقتدار نظـام را در حـوزه علـم و فناوری 

ترسـیم کـرده و همیـن امر بـه دانـش آمـوزان جامعه 
خودبـاوری می دهـد.

وی اضافه کـرد: اردوهـای راهیان نور و پیشـرفت باید 
بصورت کیفی و اساسـی و بصورت برنامه ریزی شـده 
برگزار شـود تا نتایج خوبی بـرای مخاطبان بـه همراه 
داشته باشـد بر اسـاس نیازهای امروز جامعه مخاطب 
پاسـخ دهیم و به سـراغ ایـن برنامه ریـزی برویـم و با 

نگاه بـه آن نیازها ایـن اردوها را برگـزار کنیم.
مرتضوی با بیان اینکه باید بسـته فرهنگی و آموزشی 
خاصی در این اردوها داشـته باشـیم، خاطرنشـان کرد: 
بایـد از ورود کلـی و بـدون برنامه ریـزی الزم بـه این 
مقوله هـا خـودداری کنیـم تـا بتوانیـم محتـوا و نـرم 
افـزار الزم را بـرای پاسـخ دهـی الزم بـه مخاطبـان 

فراهـم کنیم.
وی بیان کـرد: اهداف برگـزاری این اردوهـا باید برای 
برگزار کنندگان مشخص باشـد و متناسب با آن برنامه 
ریـزی الزم را انجـام دهنـد و هـدف از برگـزاری این 
اردوها باید توسـط تیمی متخصص و ُخبره مشـخص 
شـود و توجـه ویـژه ای به نحـوه ارتبـاط بـا مخاطبان 
امروز داشـته باشـیم تـا بتوانیـم جاذبه هـای الزم را در 

آنها ایجـاد کنیم.
اسـتاندار اصفهان گفـت: جوامـع غربی نداشـته های 
خود را برای هویت سـازی، فرهنگ سـازی و پیشـینه 
سـازی بعنـوان داشـته جلـوه می دهند، امـا ما بـه این 
داشـته های و پیشـینه با ارزش توجه چندانـی نداریم و 

بصورت کلـی و بـدون برنامـه می پردازیم.
وی افـزود: دشـمنان بـا هـزاران ترفنـد بدنبـال رخنه 
کـردن در اذهان جوانان و نوجوانان جامعه ما هسـتند و 
ما هم بایـد برای مقابلـه با ایـن ترفندها برنامـه ریزی 

مناسبی داشـته باشیم.
به گـزارش ایرنـا، اردوهـای راهیان پیشـرفت با هدف 
آشـنایی نسـل جدید و نوجوان با دسـتاوردهای علمی 
نظـام و انقـالب اسـالمی ایـران برگـزار می شـود و 
مهندسان و مدیران صنایع، کارخانجات پاالیشگاه ها، 
کارخانه ها و سـایر مراکـز علمی و تحقیقاتـی در داخل 
کشـور دسـتاوردهای علمی ایـران را روایـت خواهند 

. د کر
یکصد و شـصت و سـومین جلسـه شـورای آموزش و 
پرورش اسـتان اصفهـان با حضـور اسـتاندار و رییس 
شـورای آموزش و پرورش اسـتان اصفهـان، مدیرکل 

آمـوزش و پـرورش، فرمانـدار اصفهـان، جانشـین 
فرماندهی سـپاه حضـرت صاحب الزمـان )ع( و سـایر 

اعضـا برگزار شـد.
بررسـی آخریـن مصوبـات اسـتان اصفهـان و درصد 
عملیاتی شـدن ایـن مصوبـات، تشـریح برنامه هـای 

تبیین گری از طریق اردوهای پیشـرفت و راهیان نور و 
همچنین طرح اعتبـارات مورد نیاز جهت ایمن سـازی 
و اجـرای طرح های آمـوزش و پـرورش در مـدارس از 
جمله موارد مطرح شـده در این جلسـه بود و همچنین 

مصوباتی تصویـب و بـه تأیید اعضا رسـید.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان:

مدل های سنتی آموزش پاسخگوی نیاز جامعه تولیدی نیست

استاندار اصفهان در یکصد و شصت و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

برپایی اردوهای »راهیان نور پیشرفت« راهکار تقویت هویت ملی

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

بازار ایران برای گردشگران روسی ناشناخته است

ندا احمدی افزود: حدود ۹۵ درصد از گردشگران سالمت خارجی در اصفهان 
از کشورهای عراق و افغانستان و بقیه از کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.

وی اظهار داشت: گردشگران سالمت داخلی که بیشتر برای استفاده از پزشکان 
خبره و امکانات به روز با هدف درمان به این استان سفر می کنند اغلب از استان های 

چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان هستند.
وی اضافه کرد: برخورداری از پزشکان خبره، پیشینه و اعتبار پزشکی و درمانی، 
ارتباطات فامیلی مؤثر در برخی از مناطق اصفهان با کشورهای همسایه و 
جاذبه های تاریخی و گردشگری از ظرفیت های استان در حوزه گردشگری 

سالمت است.
احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های موجود در سال های اخیر شاهد 
سرمایه گذاری های هدفمند بخش خصوصی و دولتی برای توسعه زیرساخت های 
پزشکی اصفهان و ورود آنها به بازار گردشگری سالمت با برنامه بلندمدت هستیم.
وی با بیان اینکه معاونت درمان و واحد گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، بیشتر نقش نظارتی و تسهیل گری بین فعاالن گردشگری سالمت ایفا 
می کند، گفت: این معاونت با توجه به برنامه های توسعه کالن کشور و با مشورت 
و همفکری با دیگر استان های پیشرو در جذب و بازاریابی گردشگر سالمت و 
فعاالن این حوزه در سطح استان، تسهیل مسیر ورود و فعالیت عالقه مندان به بازار 
گردشگری سالمت بر اساس استانداردهای بین المللی و رفع موانع بین سازمانی 

موجود را در برنامه چشم انداز خود دارد.
مسئول واحد گردشگری سالمت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
یکی از این اقدامات را حمایت از توسعه دهندگان فناوری های دیجیتال که به رشد 
و بازاریابی خدمات گردشگری سالمت کمک خواهد کرد، دانست و گفت: این 
ظرفیت ها توسط جوانان عالقه مند و خالق استان اجرا شده است و آن را در آینده 

به جامعه گردشگری سالمت کشور معرفی خواهیم کرد.
احمدی دیگر برنامه های این معاونت را تشکیل کارگروه های تخصصی برای 
همفکری و مشارکت در اجرای برنامه های توسعه و رشد گردشگری سالمت در 

بین سازمان های مختلف داخل استانی عنوان کرد.
وی همچنین با بیان اینکه اصفهان در این چند سال با وجود ظرفیت های باالی 
جذب گردشگر خارجی در حوزه گردشگری سالمت در جایگاه متناسب با آوازه 
این استان نبوده است، اظهار امیدواری کرد که در آینده نه چندان دور با مشارکت 
و همدلی دیگر ارگان های تصمیم گیرنده در استان و فعاالن این حوزه، جایگاه 

اصفهان در گردشگری سالمت اصفهان ارتقا یابد.
استان اصفهان با حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۶۰ بیمارستان با 

بیش از هفت هزار تخت بیمارستانی دارد.
گردشگری سالمت )Helth tourism( یکی از بخش های مهم و در حال رشد 
تجارت بین المللی گردشگری در جهان است و به دو گونه گردشگری پزشکی 
)medical tourism( و گردشگری تندرستی )Wellness tourism( تقسیم 
می شود که اولی بیشتر شامل گردشگرانی است که با هدف دریافت خدمات درمانی 
به محیطی از خارج از محیط معمول زندگی و اقامت خود سفر و از زیرساخت های 
درمانی مقصد گردشگری استفاده می کنند و دومی بیشتر پیرامون بهره مندی از 

زیرساخت های ورزشی و مواهب طبیعی مانند آب درمانی است.
سازمان جهانی گردشگری )WTO( گردشگری سالمت را استفاده از خدماتی 
تعریف می کند که به بهبود یا افزایش سالمت و افزایش روحیه فرد )با استفاده از 
آب های معدنی، آب و هوا یا مداخالت پزشکی( منجر شود که سکونت وی در 
مکانی خارج از محل زندگی اوست و عمدتاً بیش از ۲۴ ساعت به طول می انجامد.

مسئول واحد گردشگری سالمت معاونت درمان 
بیشتر  گفت:  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گردشگران سالمت برای استفاده از تخصص های 
زیبایی، چشم پزشکی و بعد از آن برای درمان 
سرطان،  ناباروری،  و  باروری  قلب،  بیماری های 
دندانپزشکی و تخصص های مختلف اطفال به اصفهان 

سفر می کنند.

مسئول واحد گردشگری سالمت معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

زیبایی و چشم پزشکی دلیل اصلی سفر 
گردشگران سالمت به اصفهان

گزارش
پاویـون شـهرک علمـی و تحقیاقتـی 
اسـتان اصفهـان در نوزدهمیـن دوره 
برگـزاری نمایشـگاه ایـران متافـو، 
میزبـان مدیـران ارشـد شـرکت های 
بین المللـی روسـی، چینـی و عراقـی 

بـود.
پاویـون شـهرک علمـی و تحقیاقتـی 
اسـتان اصفهـان در نوزدهمیـن دوره 
برگـزاری نمایشـگاه ایـران متافـو، 
میزبـان مدیـران ارشـد شـرکت های 
بین المللـی روسـی، چینـی و عراقـی 
بـود. مدیـران ایـن شـرکت ها در 
بازدیـد خـود از نزدیـک بـا توانمنـدی 
شـرکت های دانش بنیـان مسـتقر در 
پاویـون شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان آشـنا شـدند و از محصوالت 
تولیـد شـده ایرانـی اسـتقبال کردنـد.

شـرکت  ارشـد  مدیـران  از  یکـی 
متال اینوسـت، سومین شـرکت بزرگ 
اسـتخراج معـادن روسـیه اظهـار کرد: 
محصوالت خوبی توسـط شرکت های 
دانش بنیـان اصفهانـی تولیـد شـده و 
مـا هـم از آن هـا اسـتقبال می کنیـم. 
در همیـن راسـتا آمادگـی داریـم برای 
خرید محصـوالت دانش بنیـان ایرانی 
بـه ویـژه محصـوالت شـرکت های 
مسـتقر در پـارک علمـی و تحقیقاتـی 

اصفهـان، سـرمایه گذاری کنیـم.
مدیران سـایر شـرکت های بین المللی 
نیز از این محصوالت بسـیار اسـتقبال 
کردنـد. یکـی از شـرکت هایی کـه 
توسـط ایـن گروه هـا بازدیـد شـد، 
شـرکت فنـاوری و پژوهـش سـهند 
آهـن و فـوالد خاورمیانـه بـود کـه در 
زمینـه ارتقـای فناوری هـای موجـود 
و تبدیـل پژوهش هـای دانشـگاهی 
بـه دسـتورالعمل های فنـاوری در 
زمینـه صنعـت فـوالد فعـال اسـت. 
)تولیـد  سـولفورزدایی  کاتالیسـت 
شـده از غبـار کـوره قوس الکتریکـی(، 
بریکـت خوداحیـا شـونده، کاتالیسـت 
آبـان  دسـتگاه  و  پسـاب  تصفیـه 
)تولیـد آب از هـوای مه آلـود( از جملـه 
محصـوالت این شـرکت اسـت که در 
نوزدهمیـن نمایشـگاه ایـران متافو به 

بازدیدکننـدگان معرفـی شـد.
فاطمـه شیاسـی، مدیـر کنتـرل پروژه 
و برنامه ریـزی ایـن شـرکت، گفـت: 
اسـتفاده از غبـار کـوره قـوس بـرای 
تولید محصـول عالوه بـر اینکه ارزش 
افـزوده باالیـی دارد، بـرای محیـط 
زیست بسـیار مفید اسـت. این شرکت 
همچنیـن در سـال جـاری موفـق بـه 
کسـب دانـش فنـی آلیـاژ یاتاقان های 
لغزشـی پایـه روی شـد کـه یـک آلیاژ 
اتریشـی اسـت و امـروز در ایـران هـم 

قابلیـت تولیـد دارد.
تولیـد پـودر شخصی سـازی شـده 
تاندیش بر اسـاس شـرایط هر کارخانه 
نیـز از قابلیت هـای دیگر این شـرکت 
اسـت. این گـروه در بخش دیگـری از 
پاویـون شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان از شـرکت فنـی مهندسـی 
کوشـافن آوید نیـز بازدیـد کـرد. ایـن 
شـرکت در زمینـه تولیـد لنت هـای 
صنعتـی بـا روش متالـورژی پـودر، 
طراحی و سـاخت انـواع سیسـتم ترمز 
ماشـین آالت صنعتی با فرموالسـیون 
اختصاصـی و تعمیـرات انواع سیسـتم 

ترمـز و تراسـتر فعـال اسـت.
عبدالرسـول ابراهیمـی، مدیرعامـل 
ایـن شـرکت، حضـور در پاویـون 
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان 
را مزیتـی بـزرگ می دانـد و معتقـد 
اسـت: حضـور در پاویـون شـهرک در 
نمایشـگاه ایران متافو عـالوه بر اینکه 
شـرایط را برای بازدید مسـئوالن ارشد 
کشـور نظیـر معاونـان وزیـر صمـت 
را فراهـم کـرد، امکانـات بیشـتری را 
در اختیـار مـا گذاشـت. همیـن مـوارد 
باعـث شـد بتوانیـم بـا شـرکت های 
فوالدی بسـیاری مذاکره داشته باشیم 
و اتفاقـات خوبـی بـرای شـرکت رقـم 
بزنیم. پارک تخصصی فـوالد و صنایع 
فلـزی شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان بـا بیـش از 1۰۰ شـرکت 
دانش بنیـان و فنـاور بـه رفـع نیازهای 
فناورانـه صنایع فعـال در زنجیره فوالد 

می پـردازد.

بازدید مدیران ارشد 
شرکت های بین المللی از 

پاویون شهرک

در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران متافو صورت گرفت:

 خبر
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت رونق تولید برای ۶۶۷ طرح بخش تولیدی و صنعتی این استان 

در سالجاری مصوب شده است.
امیرحسین کمیلی گفت: در سال جاری تاکنون یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

تسهیالت رونق تولید به 1۳۸ طرح صنعتی این استان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه عملکرد پرداخت این تسهیالت نسبت به سال گذشته مناسب 
است، افزود: سال گذشته یکهزار و ۷۳۶ طرح با 1۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
مصوب شد اما از این تعداد و برغم تالش های انجام شده به دلیل کمبود اعتبارات 

بانکی، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به ۶11 طرح پرداخت شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: کمیته بررسی 
طرح های رونق تولید و کارگروه استانی رونق تولید این استان در سال 1۴۰۰ 
رتبه اول کشور را کسب کردند اما اصفهان در پرداخت این تسهیالت رتبه سوم 

کشور را به دست آورد.
وی خاطرنشان کرد: پنج بانک ملی، سپه، ملت، تجارت و صادرات همکاری 
خوب و مثبتی را با ما دارند اما بانک ملت بطور مکتوب اعالم کرده که در زمان 
حاضر امکان پرداخت تسهیالت رونق تولید را ندارد و بانک تجارت هم به 

متقاضیان اعالم کرده که سامانه پرداخت این تسهیالت از تهران بسته شده 
است.

کمیلی بیان کرد: بانک ملی هم که بعنوان بهترین بانک در زمینه پرداخت این 
تسهیالت بود در زمان حاضر از متقاضیان دریافت این تسهیالت میانگین 
حساب می خواهد در صورتی که دریافت این تسهیالت نیاز به هیچگونه سپرده 

و میانگین حسابی نداشت.
به گفته وی، با این شرایط امکان دریافت تسهیالت رونق برای بسیاری از 

واحدهای تولیدی و صنعتی بدلیل داشتن میانگین حساب پایین، وجود ندارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان:

۶۵۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت رونق 
طرح های تولیدی و 
صنعتی مصوب شد
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 امین سریزدی  اگر بگوییم و 
بنویسیم که در تحریریه روزنامه هم از 
این سوژه خسته شدیم راهی به بیراهه 
نرفته ایم. حاال دیگر واقعاً کسی نمی داند 
داستان کوپن و کاالبرگ چه می شود؛ 

مثل بورس؛ مثل واردات خودرو و ... .

• برای کاال برگ فعاًل تردید 
اعالم شده است

اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی، با 
گذشت چندین ماه از اعالم آن، همچنان 
در وضعیت مبهمی قرار دارد. نماینده 
مجلس می گوید اجرای این طرح به 
امسال نمی رسد و وزیر کار می گوید »به 

زودی« اجرا می شود.
• رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس: واریز یارانه نقدی ادامه 

خواهد داشت
به گزارش اکوایران، با وجود گذشت 
10 ماه از تصویب طرح کاالبرگ 
الکترونیکی در مجلس، حاال محمدرضا 
کمیسیون  رئیس   - پورابراهیمی 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی - 
می گوید اجرای این طرح به امسالی 
نمی رسد. پورابراهیمی در گفت وگو با 
خبرگزاری دانشجو به مزایای کاالبرگ 
الکترونیکی اشاره کرده و گفته است: با 
افزایش قیمت ها و ایجاد تورم و کاهش 
قدرت خرید مردم، روش پرداخت نقدی 
نمی تواند مفید باشد. اجرای کاالبرگ 
الکترونیکی در یکی دو استان به صورت 
آزمایشی شروع شده، اما اجرای کامل 
آن به امسال نمی رسد و واریز یارانه 
نقدی ادامه خواهد داشت. این نماینده 
مجلس همچنین با اشاره به معایب این 

تأخیر، تاکید کرده است: پرداخت نقدی 
یارانه ها، کار را برای دولت ساده می کند، 
ولی برای مردم، به خاطر اثرات تورمی 

آن، می تواند یک آسیب باشد.
• ماجرای کاالبرگ الکترونیکی 

از کجا شروع شد؟
طرح کاالبرگ الکترونیکی اسفند 
1۴00، پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲00 
تومانی، توسط مجلس به تصویب رسید 
و سپس طرح هوشندسازی نان در 
استان زنجان و برخی استان ها شروع 
شد. اردیبهشت 1۴01 »امیدپی« به 
عنوان مجری طرح هوشمندسازی 
نان به جهت انجام تراکنش های پروژه 
هوشمندسازی یارانه نان معرفی و سی ام 
خرداد استارت طرح هوشمندسازی نان 
در استان تهران زده شد. سپس این 
طرح در تیرماه 1۴01 در دو استان توسط 
همراه اول و امیدپی به اجرای آزمایشی 
درآمد و قرار شد گزارش عملکرد این 

طرح تا شهریور ارائه شود.
سیاست گذاری  معاون   •
اقتصادی وزیر اقتصاد: آغاز 

طرح از مهرماه
مرداد، محمدهادی سبحانیان - معاون 
سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد - 
از آغاز طرح توزیع کاالبرگ از مهرماه با 
آماده سازی زیرساخت های فنی خبر داد. 
احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - هم 
همان ماه اعالم کرد که تا شهریور، 
پیشنهاد رسمی کاالبرگ الکترونیکی 
به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

ارائه می شود.
• عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

مجلس: نهایتاً شهریور!

عضو   - ارکانی  احسان  همچنین 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس - از 
ضرب االجل سه هفته ای مجلس برای 
اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی خبر 
داده بود. شهریور امسال در نهایت، پایان 
طرح هوشمندسازی نان در کل کشور به 

صورت رسمی اعالم شد.
• عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس: اجرا نمی شود؛ دلیل 

»نبود منابع مالی«
آبان امسال جعفر قادری - عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس - 
علت وقفه در اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیک را »نبود منابع مالی« اعالم 
کرد و گفت این تعویق مربوط به آماده 

نبودِن زیرساخت فنی نیست.
• رئیس کمیسیون اقتصادی 
کاالبرگ  اجرای  مجلس: 

الکترونیکی به امسال نمی رسد
در نهایت، 8 آذر محمدرضا پورابراهیمی 
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - 

از واریز یارانه نقدی تا پایان سال خبر داد 
و گفت که اجرای کاالبرگ الکترونیکی 

به امسال نمی رسد.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   •
اجتماعی: به صورت آزمایشی 

در استان هرمزگان شروع شد
9 آذر اما صولت مرتضوی - وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی - در حاشیه جلسه 
هیأت دولت گفت که طرح کاالبرگ 
الکترونیکی به صورت آزمایشی در 
استان هرمزگان شروع شده و ابراز 
امیدواری کرد که این طرح به زودی 
در کل کشور اجرایی شود. بر اساس 
گزارش ایسنا، وزیر کار از اختیاری بودِن 
استفاده از کاالبرگ الکترونیکی خبر داده 
و گفته کسانی که خواهان آن هستند 
می توانند از آن استفاده کنند و کسانی 
که تمایلی به استفاده ندارند، می توانند 
از مبلغ نقدی استفاده کنند. مرتضوی 
همچنین درمورد فرایند اجرایی این 
طرح گفته که »سازوکار اجرای طرح، 

این است که کارت الکترونیکی افراد 
معادل مبلغ یارانه شارژ می شود و افراد در 
یک بازه زمانی مشخص مختار هستند 
با این کارت، پروتئین خرید کنند یا اینکه 
زمانی که یارانه به حساب افراد واریز 

می شود، پول آن را برداشت کنند«.
• یک طرح بسیار مهم اقتصادی 
با چندین عالمت سؤال و تعجب
همانطور که بسیاری از کارشناسان تاکید 
کرده اند و به تازگی هم رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفته، قشری که 
از طوالنی شدن روند اجرای طرح 
کاالبرگ الکترونیکی، زیان می بینند، 
مردم هستند و حاال پرسش این است 
که چرا پس از گذشت 10 ماه از تصویب 
و با وجود وعده ها و ضرب االجل ها، 
همچنان اجرای این طرح بی سرانجام 
مانده است؟ دولت برای تأمین منابع 
مالی این طرح چه تدبیری اندیشیده 
است و در نهایت، مردم تا ِکی قرار است 
شاهد خلف وعده ها در این رابطه باشند؟
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 زهرا وفایی نیـا  این نماینـده مردم در مجلـس یازدهـم، ضمن انتقـاد از عدم 
توجه دولت به اجـرای قانـون حمایت ازمعلـوالن ازجابجایـی وزراء کاربـه عنوان 
عاملـی اثرگذاربررونـد اجـرای ایـن قانـون در دولـت کنونی یـاد کـرد وضرورت 
تعیین ردیفـی درالیحه بودجـه 1۴0۲ بـرای حمایـت ازجامعه معلـوالن را متذکر 
شـد. عبدالناصردرخشـان گفت: قانـون حمایت از معلـوالن، قانونی مترقی اسـت 
کـه در مجلـس بـرای حمایـت از جامعـه معلوالن کـه قشـر عظیمی را تشـکیل 
می دهند، تصویب شـد اما متاسـفانه از سـوی دولت عزم و اراده جدی برای اجرای 
آن مشـاهده نمی شـود و تاکنون اعتبـارات الزم برای تحقق ایـن مهم تخصیص 

پیدا نکرده اسـت. نماینده مردم ایرانشـهر، سـرباز، راسـک، بمپور، دلـگان، فنوج، 
الشـار، بنـت، آشـار و آهـوران در مجلـس، ادامه داد: شـاید نـگاه دولت بـه جامعه 
معلوالن متفاوت باشـد به طـوری که تصور می شـود آنهـا را جزیـی از ثروت های 
اجتماعی نمی دانـد و این درحالی اسـت که بخشـی از جامعـه معلـوالن را افرادی 
فرهیخته، اندیشـمند ومتعالی نگر تشـکیل می دهند که می توانند نقش اثرگذاری 
دررفع مشـکالت کشـور داشـته باشـند. وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم مجلس 
براجرای قانون جامع حمایت از معلوالن پافشـاری داشته باشـد تصریح کرد: یکی 
از دالیلـی که در ایـن دولت اجرای ایـن قانون مورد غفلـت قرار گرفـت، تغییر وزرا 

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـت و هر زمان خواسـتیم مطالبـه ای دراین 
زمینه داشـته باشـیم به دلیل نبود وزیرمشـخص به نتیجه نرسـیدیم ضمن اینکه 
وزرای جدید نیز از جابجایی صـورت گرفته به عنوان بهانـه ای درجهت عدم توجه 
به ایـن حوزه اسـتفاده کردنـد. ایـن نماینده مـردم درمجلـس یازدهم، یادآورشـد: 
آنچه مسـلم اسـت باید برای اجرای این قانون اعتبارات خاصی درنظرگرفته شـود 
که تاکنون میسرنشـده اسـت بنابراین امیدواریم که مجلس با اهتمـام جدی تری 
دولت را مکلف کند که بـرای تأمین اعتبـارات این بخش ردیفـی در الیحه بودجه 

1۴0۲ لحـاظ کند.

جابجایی وزراء 
کاراجرای قانون را 
تحت تأثیر قرار داد

گفت و گو با نماینده مجلس 
درباره قوانین حمایتی از معلوالن؛

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

 فیلمبرداری »ماه سرکش«
به پایان رسید؛

یک فرانچایز احتمالی 
دیگر از نتفیلیکس

 شادی بخشی   تیم ملی فوتبال ایران پس از کسب سه امتیاز از مجموع 
رقابت های گروه F جام جهانی ۲0۲۲ قطر، از صعود به مرحله حذفی 
بازماند. در خصوص عملکرد تیم کشورمان نکات زیادی قابل ذکر است اما 
واضح ترین مسئله ای که می توان گفت و نقطه نظر مشترکی که میان تمامی 
اهالی فوتبال از هوادار تا جامعه کارشناسی وجود دارد، عدم انتقاد پذیری 

کارلوس کی روش سرمربی تیم ایران است.
این سرمربی پرتغالی پس از روی کار آمدن مهدی تاج در فدراسیون فوتبال 
و در فاصله ۶0 روز مانده تا رقابت های جام جهانی قطر هدایت یوزها را برای 

حضور در این تورنمنت بر عهده گرفت.
یکی از ویژگی های کی روش که سبب شده نام وی در خاطر تمام اهالی 
فوتبال حک شود روحیه ریاست و جاه طلبی این سرمربی است که همین 

موضوع گریبانگیر تیم کشورمان در آوردگاه جهانی قطر شد.
شاگردان کی روش در نخستین بازی خود مقابل انگلیس با یک آرنج و ترکیب 
اشتباه راهی میدان شدند و همین موضوع یک شکست تأسف بار برابر سه 

شیرها را به همراه داشت.
• بی دفاع و بی نقشه در برابر حریف با برنامه

پس از دیدار با انگلیس بیشتر کارشناسان داوری معتقد بودند جناب رئیس 
یک چینش نامنظم داشته و مسئولیت هایی که بر عهده تمام مهره های خود 
گذاشته اشتباه بوده است. خارج از بحث ترکیب، نباید از این مسئله غافل 
شویم که مستعدترین نسل فوتبالی ایران روبه روی حریف با برنامه ای 
چون انگلیس پلن های خاصی برای حمله و دفاع نداشت و نهایتاً یک نتیجه 

سنگین به بار آمد.
• ابتکار عمل بازیکنان همه را امیدوار کرد نه کی روش

 در مصاف با ولز، تیم کشورمان توانایی های خود را اثبات کرد و با ارائه یک 
نمایش زیبا که متکی به فرو رفتن در الک دفاعی و ضد حمالت انتحاری 
بود پیروزی دو بر صفر را در مقابل شاگردان راب پیج به دست آورد. ابتکار 
عمل بازیکنان به ویژه لژیونرها در این بازی و تمرکز باالی تیمی سبب شد 
شاگردان کی روش امید صعود به مرحله حذفی را در دل تمام فوتبال دوستان 

ایرانی حفظ کنند.

گزارش

تیمی که به تفکر سرمربی باخت

 کی روش
رئیسی انتقاد ناپذیر!

فیلمبرداری ماه سرکش )ربل مون( به 
کارگردانی زک اسنایدر به پایان رسید و 

قرار است از نتفلیکس پخش شود.
ساخت این فیلم که از جنگ ستارگان الهام 
گرفته شده با سرعت پیش می رود و به 
گفته کارگردان ماه سرکش، فیلمبرداری 
این فیلم ماجراجویی علمی تخیلی به پایان 

رسیده است.
اسنایدر امیدوار است کار خود را با نتفلیکس 
برای مدتی ادامه داده و فیلمبرداری جنگ 
ستارگان او به پایان برسد. این کارگردان 
پیشتر برای ساخت فیلم های ابرقهرمانی 
و فیلم پر زد و خورد )اکشن( اعم از طلوع 

مردگان شناخته شده است.
• اولین فیلم از دو فیلم اولیه جنگ 

ستارگان
ماه سرکش اولین فیلم از دو فیلم اولیه 
جنگ ستارگان خواهد بود که در صورت 
پیشرفت مناسب کارها، قابلیت تبدیل شدن 
آن به یک نمایندگی )فرانچایز( علمی 

تخیلی کاماًل جدید وجود دارد.
ماه سرکش محصول مشترک کروئل اند 
آنیوژوال فیلمز و گرند الکتریک است. 
این فیلم بر اساس فیلمنامه ای است که 
زک اسنایدر با شای هاتن و کرت جانستاد 
نوشته است. در ماه سرکش صوفیا بوتله، 
چارلی هونام، ری فیشر، جایمن هانسو، جنا 
مالون، کوری استول، اد اسکرین، کلئوپاترا 
کلمن، فرا فی، کری الوز و آنتونی هاپکینز 

ایفای نقش می کنند.
اسنایدر در پستی از تمام کسانی که در 
فیلمبرداری رابل مون مشارکت داشتند 
تشکر کرد و نوشت: من قدردان هنر، 
فداکاری، سخت کوشی باورنکردنی 
تاریخ  هنوز  هستم.  شما  دوستی  و 
 دقیقی برای پخش ماه سرکش اعالم 

نشده است.

تکلیف کوپن اعالم شد!
»کاالبرگ الکترونیکی« احتماالً نه؛ با یارانه تا پایان سال!



• حتماً درجریان رشد بی رویه قیمت برنج 
هستید، هراز گاهی نیز وزارت صمت و مجلس 
دستورالعملی را برای متعادل سازی نرخ آن 
مصوب و اعالم می کند که عمالً درسطح بازار 
از اجرای آن خبری نمی شود. االن دراین 
بحران معیشتی، آیا راهی مؤثر وجود ندارد 
که همین غذای ساده هم از سفره مردم حذف 

نشود؟
ببینید، ما درحوزه محصوالت کشاورزی، برسر دوراهی 
قرار گرفتیم. از یک طرف تولید کننده را داریم که به ما 
می گوید، قیمتی که برای برنج گذاشتید برای منه تولید 
کننده به صرفه نیست، پس کشت نمی کنم. از آن طرف 
هم مصرف کننده می گوید، من با این قیمت توان خرید 
ندارم. یعنی حتی خرید برنج کیلویی 50 هزارتومان هم 
برای مردم سخت و دشوار است چه برسد به رقم های 
100 هزار تومانی به باال. خب چه باید کرد که هم برای 
تولید کننده و هم مصرف کننده صرفه اقتصادی داشته 
باشد، چون اگر مصرف کننده نتواند خرید داشته باشد، 
کشاورز ما محصولش روی دستش می ماند. خب ما یک 
جاهایی برای تنظیم این قیمت بحث واردات را مطرح 
می کنیم. برای اینکه قیمت خیلی باال نرود و مردم تنوع 
داشته باشند بیائید مثاًل واردات هم انجام بدهید تا قیمت 

پائین بیاید.
• h ما بارها تجربه نشان داده که حتی با 
واردات هم تغییر محسوسی صورت نمی گیرد، 
چه ایرادی وجود دارد؟ راه تأثیر گذار چیست؟

بله چاره اش واردات نیست، چون کشاورز خودمان لطمه 

می خورد و فقط یک عده دالل دراین میان سود کالن 
به جیب می زنند. قباًل هم در کمیسیون و صحن گفتم، 
اینکه باید کاری کنیم تا مثل آن تولید کننده برنج هندی 
و پاکستانی که برایش صرفه دارد، برای کشاورز ما هم 
صرفه داشته باشد. یعنی باید تولیدمان را به صرفه کنیم. 
االن داریم برنج را از خارج از کشور می آوریم مثاًل کیلویی 
30 هزار تومان، ببینیم او دارد چکار می کند که کیلویی 
30 هزار تومان برایش می صرفد که بفروشد، خب ما هم 
باید به این سمت برویم. مثاًل ما یک مجموعه عریض و 
طویل سازمان تحقیقات را داریم، خب این سازمان کارش 
چیست؟ کارش این است که بیاید با دانش و فن روز به 
کشاورز ما آموزشی بدهد تا کشاورزمان بتواند تولیدش را 
افزایش بدهد، یعنی به جایی که دو تن برداشت می کنیم، 

4 تن برداشت کنیم.
• چگونه امکان پذیراست وقتی که مثاًل 
کشاورز برای n هکتار زمینش 100 میلیون 
تومان هزینه کند و این 100 میلیون هزینه با 
میزان ُتناژی که برداشت می کند یک قیمت 

می شود؟
ببینید، اگر این دو تن بشود چهار تن، سرشکن می شود. 
یعنی هم قیمت برنجی که به دست مشتری می رسد 
پائین می آید و هم کشاروز سود باالیی را به دست می آورد. 
بنابراین باید دراین حوزه تالش کنیم، باید مجموعه 
وزارت خانه و بقیه دستگاههای ذی ربط آن پای کار 
بیایند. باید این خالء عملکردی که درکشور بین متوسط 
و حداکثرما وجود دارد برداشته شود. یک مثال بزنم، ببینید 
االن گندم را به عنوان یک محصول داریم. برداشت 

متوسط گندم درکشورمان 4 تن است اما االن کشاورزی 
داریم که دارد 14 تن برداشت می کند. یعنی سه، چهار 
برابر فرق عملکردش است. اگر کشاورز ما به جای 4 تن 
8 تن برداشت کند، این گندم هم برایش می صرفد و هم 
می تواند قیمتش را پائین بیاورد. برنجی که االن 2 تن 
برداشت می کنیم اگر به 4 تن برسد، مشکل کشاورز و 

خریدار هم حل می شود.
• آیا تضمین شده است؟

مطمئنًا، منتهی به شرطی که برویم به سمت افزایش 
تولید، یعنی دستگاههای ذی ربط به کمک کشاورز بروند 
تا تولیدش را باال ببرد. یعنی هزینه قیمت باالِی تولید را 
نباید مصرف کننده بپردازد. متاسفانه االن همه هزینه 

روی دوش مصرف کننده است.
• بنابراین مقصر اصلی گرانی برنج نهادهای 

مربوطه هستند؟
بله دقیقًا. یعنی جهاد کشاورزی و خصوصًا سازمان 

تحقیقات کشاورزی که کارش این است که یک رقم 
خوب که افزایش عملکرد داشته باشد تولید کند، باید 

پای کار بیایند.
• به هرحال تا بخواهد این پیشنهاد عملیاتی 
شود زمان نیاز است، از آن طرف هم واردات 
را چاره موثری نمی دانید، االن برای حذف 
نشدن برنج از سفره قشر کم درآمد چه باید 

کرد؟
االن کشاورز ما مثاًل برنج را خودش می فروشد کیلویی 
50 هزارتومان ولی در بازارکیلویی 110 هزار تومان 
می خریم یعنی دو نیم برابر تفاوتش است. خب ما با 
استفاده از مجموعه تعاون روستایی و عرضه مستقیم 
بیائیم دست واسطه ها را که دارند سودا گری می کنند 
کوتاه کنیم. همچنین به نظرم برنجی که از بیرون 
می آوریم از نظر کیفیت اصاًل قابل مقایسه با برنج داخلی 
نیست. ولی برای آن جمعیتی که می خواهند برنج هندی 

و تایلندی و فیلیپینی مصرف کنند، برویم درداخل کشور 
به دنبال کشت برنج هایی که عملکرد باالیی دارد. همین 
برنجی که از هند و پاکستان می آوریم تا ده تن هم 
می تواند عملکرد بدهد، خب همین را درداخل تولید کنیم 
ولی باقیمت پائین تر برای مردم خودمان تا برنج از سفره 

کم درآمدها نیز حذف نشود.
• این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه دارد؟ 
مجلس و کمیسیون کشاورزی برنامه و طرحی 

برای حل این مشکل ندارد؟
ما درکمیسیون کشاورزی یکی از مواردی که تاکید 
کردیم بحث افزایش توان دستگاههای اجرایی است که 
ارقامی را با افزایش عملکرد تولید کنیم تا کشاورزمان هم 
تولیدش زیاد شود و هم سود ببرد. البته نظارت بر عرضه 
محصوالت هم مهم است که تا االن خیلی در این قسمت 
کوتاهی کردیم. فاصله بین قیمت تولید کننده تا مصرف 

کننده باید جبران شود.

گونـــاگون
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رئیـس سـازمان ورزش بسـیج کشـور گفـت: توسـعه ورزش در اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

پایگاه های بسـیج از اهـداف ما اسـت و بالطبـع وقتی حـدود 50 هزار 
پایگاه بسـیج در سراسـر کشـور در حوزه های مختلف ورزشـی دسـت 
به کار شـوند، شـاهد ایجاد تحول در حوزه ورزش کشـور خواهیم بود.

سـیدفخرالدین میرافضـل رئیـس سـازمان ورزش بسـیج کشـور در 
حاشـیه همایش تجلیل از برترین های ورزشـی شهرسـتان برخوار در 
گفت وگو بـا خبرنـگار فـارس اظهار کـرد: یکـی از موضوعاتـی که ما 
به عنـوان متولیـان ورزش بسـیج دنبـال می کنیـم، افزایـش فرهنگ 

ورزش و تحـرک در میـان جامعه اسـت.
وی افـزود: قطعـًا جامعـه ورزشـکار مـا بخـش تاثیرگـذاری در 

فرهنگ سـازی این موضوع را بـر عهـده دارد و تجلیل از ایـن عزیزان 
باعـث می شـود کـه دیگـران نیـز بـه ورزش سـوق داده شـوند.

میرافضـل بـا بیـان اینکـه تجلیـل از ورزشـکاران باعـث ثابـت قـدم 
شـدن در حـوزه ورزشـی خـود و کمـک بـه ارتقـای ورزش در جامعه 
می شـود، عنـوان کـرد: برای مـن تعجـب آور بود ایـن همه ورزشـکار 
در سـطح ملی و اسـتانی در یک شهرسـتان حضور دارند و باید دسـت 
مریـزاد گفـت بـه دوسـتان بسـیج ورزشـکاران کـه باعث شـدند این 
ورزشـکاران دور هم جمع شـوند و این همدلـی و اتفاق نظر در سـطح 
 شهرسـتان باحضور مسـؤوالن شهرسـتانی و نهادهای متفاوت ایجاد

 شود.

رئیس سازمان ورزش بسیج کشور:

توسعه ورزش پایگاه های بسیج در اولویت قرار دارد

رییـس پلیـس راه فرماندهـی 
انتظامـی اصفهـان از کاهـش 
میـزان وقـوع تصادفـات در ایـن 
اسـتان به میـزان دوازده درصد در 
هشت ماه امسال نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته خبـر داد.
سـرهنگ اصغـر زارع در حاشـیه 
برگـزاری آییـن تودیـع و معارفـه 
جانشـین فرمانـده انتظامـی و 
رییـس پلیـس راه اردسـتان بـه 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: گـزارش 
هفت ماهـه پزشـکی قانونـی نیز 
حاکـی از کاهش هشـت درصدی 
تلفـات رانندگـی در سـال جـاری 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه در سـطح 
اسـتان بالغ بـر 13 هـزار کیلومتر 
راه وجـود دارد گفـت: 48 درصـد 
این راه هـا روسـتایی و عمـده آن 
در اردسـتان قـرار دارد، بخـش 
زیـادی از راه هـا، بـزرگ راه و آزاد 

راه هسـتند.
رییـس پلیـس راه فرماندهـی 
انتظامـی اصفهـان در ادامـه بیان 
کـرد: بیشـترین تصـادف مربوط 
بـه خودروهـای سـواری اسـت، 
همچنیـن در 2 سـال گذشـته 
آمـار تصـادف موتـور سـواران از 
5 درصـد بـه 12 درصـد افزایـش 

یافتـه اسـت.
سـرهنگ زارع افـزود: مهم تریـن 
عامـل تصادف هـای جـاده بـه 
علـت خسـتگی، خـواب آلودگـی 
و توجـه نکـردن بـه جلـو توسـط 
راننـدگان اسـت کـه توصیـه 
می شـود در هنـگام خسـتگی از 
رانندگی پرهیـز کـرده و در مکان 

مناسـب اسـتراحت کننـد.
وی اضافـه کـرد: راه های اسـتان 
اصفهـان 2 آسـیب کلـی دارنـد، 
وسوسـه شـدن راننـدگان بـه 
سـرعت غیـر مجـاز و دیگـری 
یـک نواختـی راه که بـه رانندگان 
توصیـه می کنیـم هنگام تـردد در 
ایـن مسـیرها بـا سـرعت مجـاز 
حرکـت کـرده و هنگام خسـتگی 
و خـواب آلودگی رانندگـی نکنند.

رییـس پلیـس راه فرماندهـی 
انتظامـی اصفهان گفت: پاسـگاه 
پلیـس راه اردسـتان در مسـیر 
جـاده ترانزیـت واقـع شـده و 
کشـوری عمل می کنـد و کاهش 
تصادفـات جـاده آن تأثیـر مهمی 
در آمـار اسـتان خواهـد داشـت و 
باید بـرای کاهش آمـار تصادفات 
مهمتـری  گام هـای  جـاده ای 

برداشـته شـود.
سـرهنگ زارع افزود: طرح توقف 
و حرکـت در اردسـتان آغاز شـده 
و پلیـس راه اردسـتان آن را اجـرا 
کرد که طبـق آمـار اجـرای طرح 
کاهـش حـوادث  در  یادشـده 

جـاده ای مؤثـر بـوده اسـت.
در پایان این آیین سـرگرد مهدی 
احمـدی بـه عنـوان فرمانـده 
پاسگاه پلیس راه اردستان معرفی 
و از زحمـات سـرهنگ دوم جعفر 
قجاونـد قدردانـی شـد، همچنین 
سـرهنگ حمیـد رضـا خـادم 
مرتضـوی بـه عنـوان جانشـین 
فرماندهـی انتظامـی اردسـتان 
معرفی و از زحمات سـرهنگ دوم 
محمد محسـنی زاده تجلیل شـد.

شهرستان اردستان با بیش از 43 
هزار نفر جمعیت در 118 کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.

گفت و گو
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تصادفات جاده ای در 
اصفهان دوازده درصد 

کاهش یافت

رییس پلیس راه فرماندهی 
انتظامی اصفهان:

گفت و گو با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره »ماجرای برنج«؛

تولید ناجی بازار برنج است نه واردات 

 زهرا وفایی نیا  پاییز رو به پایان است و شمارش معکوس تحویل الیحه 
بودجه 1402 به مجلس شورای اسالمی آغاز شده است؛ چرا؟ چون علیرضا 
سلیمی عضو ناظرهیئت رئیسه روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس طی 
تذکری شفاهی گفته است: دولت باید تا 15 آذر ماه الیحه بودجه را به 
مجلس تقدیم کند و اگر دولت در موعد مقرر الیحه را به مجلس ندهد باید 

الیحه سه دوازدهم ارائه کند.
در دیگر سو و در همین بهارستان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی در واکنش به این تذکر گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی 
برنامه ششم است و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، الیحه برنامه بر 
بودجه تقدم دارد، دولت نیز تالش می کند تا ابتدا الیحه برنامه هفتم را به 
مجلس بدهد و سپس بر اساس آن الیحه بودجه را تقدیم مجلس کند. 
یعنی ابتدا باید برنامه هفتم تصویب شود و سپس بر اساس آن بودجه 1402 

در مجلس تصویب گردد.
 این ها در حالی بود که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از 
این گفته بود »تا پایان آذر ماه نمی توانند الیحه بودجه را به مجلس بدهند«.

 حاال آنطور که از تذکر برخی نمایندگان بر می آید، دولت فقط سه روز 
دیگر برای اینکه الیحه را به مجلس بیاورد زمان دارد ولی گویا این بار 
هم قراراست این قوه در مقوله بودجه تابلوی وقت اضافه را برای آن قوه 

باال بیاورند!
در این میان ج

نکته اینجاست که به رغم ارفاق ها و فرصت های رسانه ای شده نماینده ها 
در تریبون مجلس به نظر می رسد دولت به دنبال نوعی صف آرایی 
رسانه ای درمقابل مجلس پیرامون ضعف های احتمالی در بودجه بندی 
1402 است. کمااینکه طی روزهای اخیر خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار 

صحبت چند کارشناس اقتصادی حول محور بودجه خاطرنشان کرده 
است که »تغییرات مجلس دربودجه باید معقول و منطقی باشد و مجلس 
باید در خصوص بودجه با دولت همکاری کند زیرا درغیر این صورت 
دولت قادر به عملی کردن آن نخواهد بود و منجر به افزایش نقدینگی و 

تورم می شود... .«.
 به هرترتیب نمایش صفا و همدلی میان دولت و مجلس وقتی جذاب تر 
می شود که برخی دیگر از نمایندگان، نه تعبیر منفی از این مصاحبه ها و 
گزارش ها دارند و نه ایرادی را به تأخیر در آوردن الیحه بودجه به مجلس 
وارد می دانند، یعنی خوشبختانه اکنون بگو مگوهایی که درزمان الیحه 
1400 داشتیم را نداریم. به عنوان مثال محمد صفری عضو کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها دراین باره معتقد است: با توجه به اینکه درفضای 
جامعه این اذعان وجود دارد که دولت و مجلس با یکدیگر دارای همسویِی 
سیاسی هستند بنابراین نباید از کاه کوه ساخته شود و به هرحال اختالف 

سلیقه ها همواره وجود داشته است.
وی تاکید کرد: مهم این است که باید کلیت مساله را بپذیریم یعنی مجلس 
الیحه بودجه را تصویب کرده، دولت در زمان تصویب در مجلس حضور 
داشته، درکمیسیون ها شرکت کرده، درصحن علنی شرکت کرده، الیحه 
توسط خود دولت آمده، مجلس هم به دولت ابالغ کرده و دولت هم پذیرفته 
که بتواند این را انجام بدهد. لذا شرایط مالی مملکت به گونه ای است که 

بایستی بتوانیم این را مدیریت کنیم.
اما این مهربانانه ها یک طرف داستان است و وجود یک تناقض هم 
سوی دیگر آن. به عبارتی درحالی که صفری از آمدن و رفتن های دولت 
به مجلس و تصویب بودجه صحبت می کند، جبار کوچکی نژاد عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز از مهلت رو به پایان 

تحویل الیحه بودجه به مجلس خبر می دهد. او در این باره به نسل فردا 
گفت: تفاهم شده که دولت اول برنامه هفتم را بیاورد و بعد برنامه را تنظیم 
کند و احتمااًل بودجه سه دوازدهم می آید و دیگر فرصتی نیست که بتوانیم 

هر برنامه و هم بودجه را تصویب کنیم.
وی توضیح داد: جهت گیری بودجه باید برمبنای برنامه هفتم باشد. به 

همین دلیل برنامه هفتم را دولت می آورد، ما اسفند ماه تمامش می کنیم و 
طبیعتًا اسفند هم دیگر فرصتی نیست که به بودجه بپردازیم. لذا یک سه 

دوازدهم تصویب می کنیم و بعد دولت می رود کارش را انجام می دهد.
کوچکی نژاد یادآور شد: خوشبختانه دولت و مجلس با یکدیگر رفیق هستند 

و مشکلی وجود ندارد.

اپلیکیشـن »بلـه« بـا قابلیت هـای مالـی و پیـام 
رسـانی، به تازگی ویژگی جدیدی به اسـم وضعیت 

)اسـتوری( را بـه خدمات خـود افزوده اسـت.
اپلیکیشـن بلـه کـه به تازگـی وارد هفتمیـن سـال 
فعالیت خود شـده اسـت و پیام رسـان رسمی بانک 
ملی ایران محسـوب می شـود، ویژگـی وضعیت را 
اضافه کرده اسـت. وضعیت یا اسـتوری )استتوس( 
امکانی اسـت کـه کاربران تجربـه اسـتفاده از آن را 
در واتسـاپ و اینسـتاگرام نیز دارند. ایـن ویژگی به 
آن ها فرصـت می دهـد تـا تصویر دلخـواه خـود را 
بـا دوسـتان و خانواده شـان بـه اشـتراک بگذارنـد. 
کاظم کیـال مدیرعامل اپلیکیشـن بله دربـاره این 

ویژگـی تـازه می گوید: بـه طور مسـتمر و بـا انجام 
تحقیقـات سـعی داریـم تـا ارتباطـات اجتماعـی و 
مالی مـردم را تسـهیل کنیـم و در طـول این هفت 
سـال، ویژگی هـای بسـیاری بر اسـاس نیـاز مردم 
بـه بلـه اضافـه کردیـم. اکنـون نیـز بـا توجـه بـه 
افزایـش نیازهـای ارتباطی مـردم، بـه ویژگی های 
پیام رسـانی اولویت باالتـری دادیـم و قابلیت هایی 
مثل تماس صوتی، وضعیـت و... به آن اضافه شـد. 
کیـال در ادامه در مـورد نحـوه اسـتفاده از وضعیت 
گفـت: بـرای اسـتفاده از وضعیـت کافـی اسـت به 
بخـش گفـت و گـو در برنامه مراجعـه شـود. اولین 
بخش از سـمت راسـت »وضعیت« اسـت. بـا زدن 

روی عنوان »وضعیت« کاربـران به صفحه مربوط 
به قابلیـت وضعیـت منتقـل می شـوند، جایـی که 
می تواننـد وضعیت خـود را با مخاطبان به اشـتراک 
بگذارنـد و وضعیت آن هـا را نیز ببینند. وی با اشـاره 
بـر برگـزاری مسـابقه عکـس وضعیـت طالیـی 
بلـه ادامـه می دهـد: کاربـران بلـه می تواننـد یـک 
وضعیـت )اسـتوری( در بله را بـه اشـتراک بگذارند 
و در قرعـه کشـی 200 جایـزه 200 هـزار تومانـی 
و دو تـوپ طـال برنـده شـرکت کننـد. وب سـایت 
اپلیکیشـن بله به آدرس https://bale.ai و وبالگ 
این اپلیکیشن به آدرس https://blog.bale.ai در 

دسـترس است.

صدای پای بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه در راهروهای بهارستان می آید؟

بودجه و احتمال الیحه سه دوازدهم!

اپلیکیشن »بله« در جشن تولد هفت سالگی به همه 
هدیه داد؛

اضافه شدن ویژگی 
»استوری«
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امتیاز: 38/5

 دریا وفایی  این روزها درکنار افزایش نرخ سایر اقالم و مواد غذایی، 
قیمت برنج به اندازه ای قد کشیده که شاید دیگرهرقشری قادر به 
مصرف روزانه آن نباشد. دورازذهن هم نیست که اگر با همین فرمان 
پیش برویم، طبقه کم درآمد و ضعیف جامعه به قول قدیمی ها مجبور 
شوند »ازاین عید تا عید سال بعد طعم پلو را بچشند«. اما ایراد اساسی 
در بازارمحصوالت غذایی کشورمان کجاست که همچنان پس از سال های 
متمادی نتوانستیم جلوی رشد بی حساب و کتاب قوت الیموتی چون برنج را بگیریم، آن هم درحالی 
که خودمان از تولید کنندگان و صادرکنندگان آن هستیم. دراین خصوص با علیرضا عباسی نائب 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به گفتگو 
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