
رییس بیمارستان امین استان اصفهان:

ورودی بیماران کرونایی را باید کنترل و مدیریت کنیم

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مطرح کرد:

کاهش آلودگی های زیست محیطی با ساماندهی اصناف
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از آخر به اول شروع می کنیم؛ »نصر اصفهانی« رییس شورا صحبت های خود را با کنایه آغاز کرد؛ کنایه 
به آنهایی که هنوز متوجه تاثیر و نقش شوراهای شهر نشده اند و فکر می کنند شورا فقط در کار شهردار 
و شهرداری دخالت می کند. )البته شــورا انصافا فعالیت های دیگری هم دارد ؛ از جمله مهم ترین آن 
تشکیل جلسه و بحث بر سر نام گذاری خیابان ها یا پایین کشیدن تابلوی نام یک خیابان یا تعویض نام 

خیابان است که این مورد به ویژه در شورای شهر تهران نمود بیشتری دارد!(...

مدت زیادی است  که کارشناسان هشدار می دهند پاییز امسال برای اصفهان همراه با آلودگی، گرد و غبار و کاهش بارش ها خواهد بود؛ وضعیتی 
که با توجه به شیوع باالی بیماری کرونا در اصفهان می تواند استان را تا آستانه یک بحران تمام عیار پیش ببرد. بارش های دیر هنگام و سکون 
هوا در کنار باقی ماندن مسئله آالینده ها در شهر اصفهان امسال هم مانند سال های اخیر تنها در آستانه پاییز و زمستان به دغدغه فکری مسئوالن 

بدل شده و همراه با گرم شدن هوا منشأ آلودگی برای مدیران مهم نخواهد بود.
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با نزدیک شدن به روزهای آلوده ، مدیران استان دوباره دست به کار شده اند و 
نقشه های خود برای مدیریت این بحران را  رسانه ای می کنند؛

تدابیر لحظه ای!
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جابه جایی ها در ذوب آهن 
 به خاطر مصاحبه 

»تارتار« بود؟

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها:
بارش های بی سابقه هم 

 نتوانست »گاوخونی«
 را زنده کند

  بهره برداری از
  الگون های شیرابه

 در آذرماه
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»من و مادرش با او حرف می زدیم،   سمیه پارسادوست
او هم بــا ما؛ ما بــا زبان مــان، او با 
نگاهش. زبان یکدیگــر  را خوب می فهمیدیــم؛ ناراحتی اش را، 
خوشــحالی اش را، مریضــی اش را، بهبــودی اش را، دردش را، 
تشــکرش را و ... یک وقت هایی می رفتم باالی سرش، می گفتم 
بگو یا علی، بگو یا حسین، بگو یا زهرا؛  تقی تالش می کرد،  گلویش 
را می فشرد، انگار می خواست از ته گلو بگوید یا علی، یا حسین، یا 
زهرا؛ اگر صدایش در نمی آمد، اشــکش که در می آمد و گوشــه  
چشمان قشنگش با اشــکی که بوی یا حســین می داد، معطر 

می شد«.
18 سال در آستانه دنیا و بهشــت زندگی کرد. وقتی می رفت، 17 
سال بیشتر نداشت. یک سال بعد فقط 18 ساله بود که در شلمچه 
دچار موج  گرفتگی شد و حدود يک ماه بعد به عالم بیهوشی رفت؛ 
بیهوشی ای که 18 ســال طول کشــید. همان اوایل مجروحیت، 
دکترها گفته بودند چهل روز بیشتر دوام نمی آورد، اما 18 سال زنده 
ماند و چراغ خانه پدر و مادری فداکار بود که مصداق »صبرجمیل« 

در زمانه ما شده بودند. 
»آقا محمدتقی قدرت بلع نداشت. برای همین هم، از طریق سوند 
معده او را تغذیه می کردیم. این ســوند را صبح می زدیم و حدود 
ســاعت یازده شــب پس از دادن آخرین دارو و آب میوه خارج 
می کردیم. سوند معده به صورت کوتاه مدت برای بیماران استفاده 
می شود؛ اما محمدتقی شانزده ســال به این وسیله تغذیه شد. 
جســم او کامال بی حرکت بود با این حال روزی چهار مرتبه بدن او 
را شست و شو می دادم؛ در طول شبانه روز هر دو ساعت یک بار او 
را جا به جا می کردم حتی اجازه ندادم به اندازه سر ناخنی بدن او 
زخم شود.« و اینها بخشــی از صحبت های مردی نمونه در قامت 
پدر است. کوهی استوار که دو سال در بیمارستان و 16 سال در خانه، 
 شب و روز باالی سر پسرش ماند و از او پرستاری کرد و می گفت:

 » افتخار می کنم که پرســتاز ســرباز امام زمان)عج( باشم.« او 
محمدتقِی بیهوش شده را نعمتی از سوی خدا می دانست و الحق 
که راســت گفته اند هیچ چیز به اندازه یک کوه، شبیه پدر نیست 
وقتی تصور می کنی این قبیل فداکاری ها افســانه شــده است؛ 
اما این پدر و پدران همانند او، ثابت کردند »عشــق« اندازه ندارد. 
به کالم توصیف نمی شود و وقتی ســری به قصه »محمدتقی« 
و »محمدتقی«ها بزنی، می فهمی تا چــه اندازه این مفهوم واال و 
مقدس، باارزش و واقعی اســت.  پدر محمدتقی، پاره تنش را 18 
سال بر چشم نهاد، خم به ابرو نیاورد و ایمان داشت به صدق وعده 
الهی که »واصبــرو ان ا... مع الصابرین«. می گفت به شــفای او 
بیش از شهادتش امید داشته است. آرزو داشت حال محمدتقی 
یک روز خوب شود. در آن ســال ها با لبخند فرزندش خندید و با 
اشک او گریه کرد. شب ها بر بالینش می خوابید و روزها پروانه وار 
بر گردش می چرخید. می گفت نیمه شب ها بیدار می شد و می 
دید محمدتقی به باال نگاه می کند و لبخندی برلب دارد انگار که در 
حال نجوا با کسی است. او سال های بودن و ماندن کنار پسرش را 

»سال های عشق بازی با خدا« توصیف می کرد. 
محمدتقی سال 84 شهید شــد و پدر فداکارش هفت سال بعد، 

در تیرماه 92 به پسر شهیدش ملحق شد. پدر و پسر عاشق هردو 
میهمان ارباب بی کفن شان شدند و حسرت جاماندن بازهم ماند 
برای ما که بال و پر پرواز نداشتیم.  چهل سال از آغاز جنگ تحمیلی 
گذشت و در همه این سال ها آن طور که باید و شاید به یادگاران آن 
سال های پر از شور و حماسه خدمت نکردیم. جانبازی که روزانه 
30 آمپول مرفین تزریق می کند و 60 قرص و کپســول می خورد، 
درد می کشد و می گوید دستگاهی اگر بود و درد را اندازه می گرفت 
منفجر می شد از دردهای من و این دردها »مرد« می خواهد و مرد 
می خواهد مثل »محمدتقی طاهرزاده« 18 سال بدون حرکت روی 
یک تخت رو به سقف بخوابی. مرد می خواهد مثل پدر محمدتقی، 
18 سال روز و شب از عزیزت پرستاری کنی بدون ذره ای خستگی 

یا کالمی گالیه و شکوه و شکایت. 
حاال مد شده اســت که می گویند جوان بودند و خام، احساساتی 
شدند! و یادشان می رود که آنها حتی اگر روی احساس جوانی و 
برای دل خودشان هم رفتند به نفع من و تو تمام شد اگر نه اکنون 
در جهنمی چون عراق و افغانستان و ... به سر می بردیم. حاال بعثی 
ها فک و فامیل مان شده بودند! اصال تو هم برای دلت برو یک شب 
و فقط یک شب، ریه های شیمیایی را تجربه کن و تنها یک شب 
به خلســه ptsdجانبازها برو و بعد بیا و برای من ، برای ما  از شور 

جوانی و نوحه های آهنگران و احساسات خام حرف بزن!
می دانی! محمدتقی وقتی رفت 17 ساله بود و وقتی جانباز شد تنها 
18 سال داشت و هجده سال فرصتی کافی است تا جوانی نورسته 
عاقله مردی شود جا افتاده؛ اما جوانی که در هفده سالگی به جبهه 
رفته بود، یک سال بعد با حال و روزی به خانه برمی گردد که تا هجده 
سال بعد نصیبش از این دنیای خاکی چیزی نباشد جز یک تخت 
در گوشه خانه. موج گرفتگی، جوان را به کما می برد و تا هجده سال 
بعد که جام شهادت بنوشد، پرستاری پروانه وار پدر و مادر او را زنده 
نگه می دارد تا من و تو یادمان نرود چه بسیار قامت هایی که خم 
شد، تا ما بایستیم. چشــم هایی که به دنیا بسته شد و به بهشت 
باز.  چه بسیار پاره های تن این وطن که جانباز شدند و نتوانستند 
بخوابند تا ما آسوده بخوابیم . شهدایی که قندیل بستند در کردستان 
و هالک شدند از عطش در جنوب. تکه تکه شدند در میدان مین و 
جانبازان و جاماندگان صبور که درد کشیدند از زخم زبان ها و نیش 
و کنایه ها و قاطی قدرت نشدند و دل شان در شلمچه ماند و رد نگاه 

شان به سمت آسمان. 
و »محمدتقی طاهرزاده« یکی از همان آســمانی هایی بود که 18 
سال تن مجروحش به تخت دوخته شد و حتی توان چرخیدن به 
چپ و راست را نداشت و در عوض در این سال ها، راستی ها و چپی 
ها با چپاول و ریا و تظاهر و منفعت طلبی و مصلحت اندیشــی و 
دورشدن از روزگار باصفای جبهه و یا بدون لمس و درک حتی یک 
لحظه از آن روزها، پای سفره سهم طلبی شان نشستند و دم از شهدا 
زدند و از نردبان »محمدتقــی« ها باال رفتند بدون اینکه حتی یک 
بار به او سر بزنند و شرم کنند از جوان های رعنا قامتی که از نفس 
افتادند یا به نفس نفس افتادند تا وجبی از خاک این سرزمین کم 
نشود و وقتی می رفتند،  قرار بود آن ها بجنگند و جماعتی که ماندند 

حواس شان به خیلی چیزها باشد. حواس تان بود؟!

نصراصفهانی  گفت که وظیفه همه مسئوالن این است که به مردم »امید« بدهند؛  سمیه پارسا
اما نگفت با کدام »تدبیر«؟! نگفت با پراید 100 میلیونی و تخم مرغ 30 هزارتومانی 
و کره نایاب شده و تهدیدها و تحریم ها، قرار اســت از کدام »امید« با مردم حرف بزنند و اصال مشکل مردم ما، 

مدیرانی است که باعث و بانی »ناامیدی« شده اند. 
شهردار هم چندکالمی حرف زد؛ عجله داشت که به جلسه بعدی برسد. در  فرصتی کوتاه از عملکرد مدیریتی خود 
که تعریف و تمجیدی مستتر در آن به صورت عیان به چشــم می خورد، سخن گفت. »نوروزی« تاکید داشت 
که از وقتی شهردار اصفهان شد و ابرپروژه هایی که مثل تکمیل مترو و ساخت سالن اجالس و ... را استارت زد، 
بســیاری از  اطرافیان به او می گفتند برخی از این اقدامات چون »زیرزمینی« است، »اصال دیده نمی شود« و 
بهتر است مثل قبلی ها و شــاید مثل بعدی ها، امورات روزمینی که دیده می شوند و به چشم می آیند را پیش 
ببرد تا مردم نگویند »پس این شهردار برای شهر چه کرد.« وی تاکید کرد که در آینده ای نه چندان دور در نشست 
با رسانه ها می گوید که برای این شهر چه کرده است. در حاشیه نشست با شهردار، کلیپ هایی از روند ساخت و 
تکمیل ابرپروژه های شهر پخش شد. »سالن اجالس، سالن اجتماعات گلستان شهدا، مجموعه پل ها و تقاطع 
غیر همسطح سردارسلیمانی، پروژه نمایشــگاهی اصفهان.«آن طور که مدیران شهری پیش از این خبر داده 
بودند، حداقل دو پروژه شاخص امسال افتتاح می شوند؛ سالن اجتماعات گلستان شهدا که همین روزها به بهره 
برداری می رسد و سالن مرکز همایش های بین المللی؛ سالنی شیک و ساخته شده مطابق با استانداردهای 
جهانی که البته پیش از این نمایندگان سابق مجلس زحمت کشیده و از آن جا که با اجرای این طرح در اصفهان 
مخالف بودند، با پرداخت هزینه توسط دولت به شهرداری مخالفت کردند و در حالی که پروژه به پیشرفت بیش 
از 4۵ درصدی رسیده بود، بار ادامه ســاخت آن را بر دوش شهرداری اصفهان انداختند. تهران همچنان میزبان 
اجالس باقی ماند و اصفهان ماند و پروژه ای عظیم که هزینه ساخت آن تا نیمه را نیز خود پرداخته بود. در چنین 
شرایطی شهرداری تصمیم گرفت اقدام به تکمیل آن با بودجه شهری کند و حاال آن چه ما دیدیم، اگر به مرحله 
تکمیل و رونمایی برسد، قطعا اتفاق بی نظیری برای اصفهان خواهد بود. هتل، کنکورس، هال، ویال، مرکز خرید، 
سالن چندمنظوره، سینما و مسجد بخش هایی از این پروژه عظیم هستند. در روزی که مدیران روابط عمومی 
شهرداری، برنامه بازدید مدیران رسانه از ابرپروژه های در دست ساخت و یا تکمیل شهری را تدارک دیده بودند، 
یک صبح تا ظهر کافی بود تا با برخی از این ابرپروژه ها از نزدیک آشنا شویم. یکی از بهترین قسمت ها، دیدار از 
شهرک نمایشــگاهی بود. گروهی هنرمند از زنان و مردان در نمایشگاه مشغول رنگ آمیزی سقف و دیوارها  با 
الهام از نقاشی های عصر صفوی بودند. این پروژه که گفته شده حدود 9۵ درصد پیشرفت داشته، به بهره برداری 
نزدیک می شود. مساحت سالن اصلی نمایشگاه حدود 17 هزار متر مربع است که این متراژ سه برابر فضای فعلی 
نمایشگاه را در بر می گیرد و قابلیت برگزاری سه نمایشگاه همزمان را دارد . در بخش پل ها و تقاطع غیرهم سطح 
سردار سلیمانی هم اتفاق خوبی رخ خواهد داد، پروژه ای که بعد از شهادت حاج قاسم، به نام این شهید بزرگوار 
نام گذاری شد. این پروژه با برآورد اولیه یکصد و سی میلیارد تومان با هجده هزار مترمربع پل سازی در وسعتی به 
طول یک هزار و 100 متر در دو هزار متر در کیلومتر صفر شروع رینگ حفاظتی از سمت شرق شهر ساخته می شود 
که اجرای آن نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی شرق و مرکز اصفهان دارد. )دولت زحمت کشیده و 100 میلیارد 
تومانی به این یکی پروژه کمک کرده است. البته از شهرداری قول گرفته تا خرداد سال آینده پروژه را تکمیل کند.( 
پروژه تقاطع غیرهمسطح آفتاب که مدیران رســانه از آن هم بازدید داشتند، نیز در همین راستا استارت خورده 
اســت.  کاهش ترافیک در محور بلوار بعثت، عاشــق اصفهانی و میدان جوان، افزایش ایمنی، کاهش آلودگی 
هوا، خطرات و تصادفات جاده ای از اهداف این پروژه است که مناطق هفت، 10 و 14 را از تردد کامیون ها نجات 
خواهد داد. شهردار در همین باره تاکید کرد اگر بشود جان هایی که هرسال و هربار به واسطه عبور ماشین های 
سنگین گرفته می شود را نجات داد، برای شهرداری بس است. البته شهردار تمایل دارد در این ماه های پایانی 
دوره مدیریت چهارساله؛ حتما رسانه ها و مردم در جریان این اقدامات قرار بگیرند و همین قدر »بس نیست«!

بی انصافی است اگر همت مدیریت شهری در ساخت و تکمیل این پروژه ها آن هم با دالر بیست و چندهزارتومانی 
و تحریم ها را)که هزینه های چندبرابری را به شــهرداری تحمیل کرد( نادیده بگیریم. شهردار چه اصالح طلب 
باشد و چه اصولگرا، فرقی ندارد. اگر برای مردم کار کند، مردم هم او را فراموش نخواهند کرد و دعای خیرشان 
بدرقه راهش خواهد بود. نــوروزی هم برود یا بماند، میزان ماندگاری اش در آینده و در ذهن مردم این شــهر، 
نحوه عملکرد و میزان موفقیت اش را نشان خواهد داد. حاال نامی از شخص خاصی نمی آوریم و تعریف هم از 
 کسی نمی کنیم چون برخی از همکاران در رسانه های شــان خواهند نوشت که برخی رسانه های محلی دیگر، 

»جارچی باشی« شهرداری شده اند! 

جارچی باشی نیستیم!

موتور مولد اقتصادی استان ها در کدام بخش فعال است؟

صنعت؛ موتور درآمدی اصفهان

در حاشیه بازدید مدیران رسانه ای از ابرپروژه های شهری اصفهان و نشست با شهردار:
جارچی باشی نیستیم!

  پرده چهارم : محمدتقی جان 
در آستانه چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس؛

ادامه   پایین صفحه

خیلی ها منتظر شنبه 
موعوِد رییس جمهور 
بودند. کال روزهای »جمعه« و »شنبه« 
با نام »روحانی« پیوند ویژه ای خورده 
است. این بار رییس جمهور گفته بود 
کــه روزهای شــنبه و یکشــنبه، روز 
پیروزی ملت ایران است. همین یک 
جمله کافی بود تا موجی از هشــتگ، 
واکنش های طنازانه، کنایه و حدس و 
گمان دربــاره علت این پیــروزی در 

فضاهای مجازی به راه بیفتد. 
دیروز امــا حداقل تا لحظــه نگارش 
این مطلب)ســاعت 16( هیچ خبری 
از خبرخوش روحانــی نبود. البته روز 
جمعه وزیــر ارتباطات در پاســخ به 
کاربری کــه از او درباره خبر شــنبه و 
یکشــنبه رییس جمهور ســوال کرده 
بود، این خبر را به تحریم های آمریکا 
و مخالفت شورای امنیت ربط داد ولی 

باز هم بازار گمانه زنی ها داغ بود. 
دیروز صبح حســن روحانی در ستاد 
ملی مقابله با بیماری کرونا، یک خبر 
»ویژه« داشــت و گفت: باید مراقبت 
بهداشتی را در فصل پاییز بیشتر کنیم. 
یک نوع بیماری هم در همسایگی ما 
ایجاد شده که شــبیه ذات الریه بوده 
و شــنیده ام از کرونا هم خطرناک تر 

است.
روحانــی درباره این خبــر و جزییات 
آن توضیح بیشــتری نــداد و نگفت 
منظورش از کشــور همســایه، کدام 
همسایه اســت؛ اما برخی کاربران در 
نهایت به شــوخی نوشــتند: این هم 
 خبر خوش آقــای رییــس جمهور:

 ذات الریه!

 خبرخوش آقای رییس جمهور:
 ذات الریه!
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آمریکا خواستار پیوستن قطر به متحدان نظامی خارج از ناتو شد
تالش  برای نزدیکی قطر و اسراییل از سوی آمریکا ادامه دارد و مذاکره درباره جذب قطر به صف متحدان 
نظامی آمریکا انجام شده است. ۱۷ کشور و از جمله بحرین و کویت در شمار متحدان نظامی خارج از ناتو 
آمریکا محسوب می شوند.خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از واشنگتن خبر از تمایل آمریکا به جذب 
قطر به صف متحدان نظامی خارج از پیمان ناتو داده است.متحدان نظامی بزرگ غیر عضو ناتو آمریکا 
می توانند از پشتیبانی نظامی در امور دفاعی خود بهره ببرند.به گزارش دویچه وله، تیموتئی لندرکینگ، 
معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور مربوط به همکاری های امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس، 

خبر مربوط به احتمال پیوستن قطر به جمع متحدان نظامی غیرعضو ناتو را رسانه ای کرده است.

راهپیمایی اعتراضی تایلندی ها برای اصالحات دموکراتیک
معترضان تایلندی در بانکوک برای شــرکت در بزرگ ترین راهپیمایی حمایت از دموکراسی که دولت و 
تشکالت محافظه کارانه در این کشور را متزلزل کرده، گرد هم جمع شده اند.سازمان دهندگان پیش بینی 
می کنند که ۵۰ هزار تن در این راهپیمایی شرکت کنند و برای دو روز در منطقه ای از پایتخت که به صورت 
تاریخی برای تجمعات سیاسی اســت، گرد هم بیایند.در آخرین راهپیمایی بزرگ در تایلند که ۱۶ اوت 
برگزار شد، ۱۰ هزار تن حضور داشتند و انتظار می رود که احزاب سیاسی اپوزیسیون نیز به این راهپیمایی 
ملحق شوند و حامیانی را از سایر استان های تایلند بسیج کنند.معترضان درخواست پنجشنبه شب از 
سوی پرایوث چان اوچا، نخست وزیر تایلند را برای لغو این راهپیمایی بزرگ نادیده گرفتند؛ وی گفته بود 
علت این درخواست به دلیل گسترش ویروس کرونا و انحراف از روند احیای اقتصاد در تایلند است.آنها 
بر این باورند که پرایوث به صورت ناعادالنه در جریان انتخابات پارلمانی سال گذشته میالدی به قدرت 
بازگشته چون قوانین به نفع یک حزب حامی سیاسی تغییر کرده و قانون اساسی بر اساس خواسته های 

ارتش غیر دموکراتیک است.

اعطای باالترین نشان آمریکا به امیر کویت
دونالد ترامپ پس از دیدارش با هیئت کویتی مدعی شد که این هیئت برای پیوستن به توافق های صلح 
با اسراییل مشتاق بودند و به زودی کویت هم به کشورهایی که با اسراییل روابط خود را عادی کردند، ملحق 
می شود.کویت جزو کشورهای عربی است که با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به شدت مخالفت 
دارد.از سوی دیگر، کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعالم کرد، رییس جمهوری آمریکا نشان لیاقت نظامی با 
درجه فرمانده کل قوا که باالترین نشان این کشور است، را به صباح االحمد الصباح، امیر کویت اعطا کرد.

خبرگزاری کویت در ماه ژوئیه اعالم کرده بود که امیر این کشور به منظور تکمیل روند معالجه و درمان عازم 
آمریکا شده و وضعیت سالمتی امیر ۹۱ ساله این کشور باثبات و رو به بهبودی است.کاخ سفید همچنین 
اعالم کرد، ناصر الصباح االحمد الجابر، فرزند بزرگ امیر کویت به نمایندگی از پدرش در مراسم ویژه حضور 

داشت تا نشان لیاقت نظامی را دریافت کند.

پنتاگون، نیرو های بیشتری به سوریه اعزام می کند
بنا بر اعالم شبکه ان بی سی، وزارت دفاع آمریکا به منظور مقابله با نیرو های روسیه، نظامیان بیشتری 
را به سوریه اعزام می کند.سه مقام دفاعی آمریکا در پنتاگون اعالم کردند این کشور نظامیان بیشتری 
را در خاک سوریه مستقر خواهد کرد. این نیرو ها مازاد بر نزدیک به هزار سرباز آمریکا در شمال شرقی 
سوریه خواهند بود.بنا به گفته مقامات پنتاگون، تشدید درگیری ها میان نظامیان آمریکا و روسیه علت 
این تصمیم عنوان شده است. شبکه ان بی سی به نقل از منابع مطلع گزارش داد نظامیان جدید با هدف 
منصرف کردن روس ها از حضور در مناطق شرقی سوریه، محل استقرار نیرو های آمریکا و دموکراتیک 
سوریه، راهی این کشور می شوند.چندی پیش سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا از اقدامات روسیه 

علیه مواضع این کشور در سوریه انتقاد کرد و آن را تحریک آمیز خواند.

در آستانه انتخابات، موضوع حساس نامزدی زنان برای ریاست جمهوری دوباره مطرح شده است؛

جای خالی زنان
ســال ها از روزی که برای اولین بار »اعظم طالقانی« زیر ســایه نگاه 
سنگین رجال سیاســی پا به وزارت کشور گذاشــت تا برای انتخابات 
ریاســت جمهوری به عنوان کاندیدا ثبت نام کند، گذشته است. در آن 
زمان حتی حرف زدن از احتمال تایید صالحیت یک زن برای انتخابات 
دشوار بود؛ اما در شــرایط کنونی برخی می گویند شورای نگهبان برای 

انتخاب یک کاندیدای زن چراغ سبز نشان داده است.
 اگر چه همواره اعضای شــورای نگهبان از تفســیر رجل سیاســی به 
حضور یک مرد در این منصب صحبت کرده اند؛ اما اخیرا عباســعلی 
کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به ســوالی درباره 
امکان ریاســت جمهوری خانم هــا در انتخابات ریاســت جمهوری، 
گفت: دقیقا مســئله ممنوعیت های قانونی نیســت و پای مســائل 
فرهنگی در میان است. شاید در دوره ای ریاســت جمهوری خانم ها 
هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دوره ای وزیر زن نداشــتیم؛ اما در 
دولت آقای احمدی نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع 
قانونی وجود ندارد و شــاید در دوره های آتی رییــس جمهور زن هم 
داشته باشــیم.پس از این صحبت حجت االســالم سید محمدعلی 
ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز در حساب کاربری خود در شبکه 
اجتماعی توئیتر اینگونه نوشت: آقای کدخدایی خودش هم می داند 
این شــورای نگهبان به یک خانم اجازه کاندیدایی ریاست جمهوری 
نمی دهد، خدا رحمت کند خانم اعظم طالقانی را، همه دوره ها کاندیدا 
می شد و تحصن هم می کرد و یک بار تایید نشد. اینکه رجل سیاسی 
کیست و چه حد و حدود مشخصی دارد به  رغم تالش ها و مطالبات 
چندین ساله هنوز روشن و شــفاف بیان نشده اســت ناگفته نماند 
که بر اساس سیاســت های کلی انتخابات که ۲۴ مهرماه سال ۹۵ از 
سوی مقام معظم رهبری خطاب به رؤســای قوای سه گانه و رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شد، شــورای نگهبان ماموریت 
یافت »معیار ها و شــرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی 
و مدیر و مدبر بودن نامزد های ریاســت جمهــوری« را تعیین و اعالم 
کند.کمااینکه حســین کنعانی مقدم، تحلیلگر مســائل سیاسی هم 
در این باره گفته اســت که تشــخیص معنای رجل سیاســی بر عهده 
شورای نگهبان بوده و قانون اساســی باید این واژه در قانون اساسی 
را تفسیر کند؛ بنابراین موضوع تشــخیص رجل سیاسی باید مجددا 
 مورد بررســی قرار گرفته و یا توســط قانون گــذاران قانون جدیدی 

وضع شود. 
کارشناســان در حوزه قانون اساســی هم می گویند قانون اساســی 
ما منعی برای نامــزدی زنان برای پســت ریاســت جمهوری ندارد. 

تصریح قانــون اساســی در اصل مربوط به شــرایط نامــزدی برای 
ریاست جمهوری، بر واژه »رجال« است. کلمه »رجال« برای اشاره به 
مردان برجسته و خاص به کار می رود، در واقع هنگام کاربرد این واژه 
تاکید بر ویژگی و برجســتگی است. در مشــروح مذاکرات و مباحث 
مجلس خبرگان قانون اساســی می بینیم کــه قانون گذاران مخالف 
و موافق لحاظ کردن شــرط مرد بودن برای پســت ریاست جمهوری، 
به منظور فیصله دادن به دعوا های میان ســنت گرایان و نواندیشــان 
دینی از صراحت در شرط جنسیت ســر باز می زنند و واژه »رجال« را 
برمی گزینند تا نه بر مرد رییس جمهور تاکید شــود و نه جواز روشنی 
برای حضور زنان برای این میدان صادر کنند و این مسئله را به گذر زمان 

و سیر تحوالت، می سپارند.
در مســیر تحوالت، اما به نظر می رســد این روز ها بــا وجود مقاومت 
نیرومند نگاه های سنتی در جامعه به مسئله زنان، زمانه ای است که به 
علت و دلیل ایجاد ظرفیت های نواندیشانه قابل توجه در کشور می توان 

جدی تر و با نگاهی پویاتر و واقع بینانه تر به این موضوع پرداخت. قانون 
بهره برداری های تبلیغاتی و انتخاباتی از حضور زنان همواره در کشور 
مشهود بوده است. جریان اصالحات که خود را در این راه پیش رو می 
داند معتقد اســت حمایت از حضور زنان در مناصب سیاسی یکی از 
اصول این جناح از ابتدای شکل گیری بوده اســت؛ اما در عمل زنان 
چندان ســهمی از دولت های تحت نفوذ این جریان نداشــته اند. در 
مقابل اصول گرایان معتقدند زنان نباید بازیچه اهداف سیاسی شوند 
و البته تنها تجربه وزارت زنان هم در دولت موسوم به این جناح شکل 
گرفت؛ اما نکته قابل تامل این است که اصوال در حیطه های سیاسی به 
دلیل عقب نگه داشته شدن زنان از مناصب قدرت عمال رجل سیاسی 
در میان زنان بسیار انگشــت شمار است. بســیاری از فعاالن زن در 
محفل های سیاسی به شــغل های کمتر اجرایی و بیشتر تشریفاتی 
گمارده شده اند و در عمل هیچ دســتاورد و پشتوانه ای برای انتخاب 

یک کاندیدای زن وجود ندارد.

یک مقام ســازمان ملل متحد می گوید شورای 
امنیت درخواســت آمریکا برای تشکیل کمیته 
ناظر بــر اجــرای تحریم های ایــران را نخواهد 
پذیرفت.این مقام ســازمان ملل که خواســته 
نامــش فــاش نشــود در گفت وگو بــا پایگاه 
»دیپلماتیک« گفــت: »آمریکا احتماال نامه ای 
به رییس  شورای امنیت ارســال خواهد کرد و 
با بزرگنمایی بازگشــت تحریم ها ]علیه ایران[ 
خواستار تشکیل کمیته ناظر بر اجرای تحریم ها 

و هیئت کارشناسان خواهد شد.«
وی اضافــه کــرد: »هیچ کدام از ایــن اتفاقات 
رخ نخواهــد داد چون هیــچ اجماعی در داخل 
شورای امنیت وجود ندارد.«این مقام سازمان 
ملل اضافه کرد: »این، اساســا یک ژســت تو 
حالی از ســوی آمریکا خواهد بود. مســئله ای 
کــه واقعــا اهمیــت دارد، صدور یــک فرمان 
اجرایی اســت تا به وزرای خارجه و خزانه داری 
آمریــکا امکان دهد کشــورها یا شــرکت های 

ناقــض تحریم های ســازمان ملــل را جریمه 
کنند.«وی اضافه کرد: تفســیر آمریــکا از این 
تحریم ها این خواهــد بود که نــه تنها فروش 
سالح های متعارف به ایران را ممنوع می کنند، 

امــکان توقیف تمامــی محموله هــای قانونی 
ایران را نیز می دهند. وی تصریح کرد: »آمریکا 
احتماال کشــورهای زیادی را ملزم خواهد کرد 

هواپیماهــا، نفتکش ها و کشــتی های ایران را 
رهیابی کرده و حتی محموله هایشان را توقیف 
کنند. مــن فکر می کنــم این جــزو موثرترین 
روش ها بــرای تحریک ایرانی هاســت.«مقام 
مورد اســتناد پایگاه »دیپلماتیــک« در ادامه 
گفت: »آمریکا در دنیای موازی دیگری ســیر 
می کند کــه در آن تصمیم هــای یکجانبه روی 
اقدامــات چندجانبه ســلطه دارند.«این مقام 
همچنین گفته چنیــن اقداماتی آمریــکا را به 
ابزارهای بیشتری برای از بین بردن برجام مجهز 
خواهد کرد. پایگاه »دیپلماتیــک« در ادامه به 
تشریح سناریوهای احتمالی از تقابل آمریکا و 
سازمان ملل بر سر پرونده ایران پرداخته است. 
یک ســناریو ممکن اســت این باشد که دولت 
ترامپ، آن دســته از نهادهای ســازمان ملل را 
که با تفسیر آمریکا از بازگشــت تحریم ها علیه 
 ایران موافق نباشــند به قطــع کمک های مالی 

تهدید کند. 

یک مقام سازمان ملل: 

شورای امنیت درخواست ضدایرانی آمریکا را نمی پذیرد
چهره روز

تایید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعالم می شود
ســخنگوی شــورای نگهبان از اعالم تایید صحت انتخابــات دور دوم مجلس تا اواســط هفته 
خبر داد.عباســعلی کدخدایی، با اشــاره به زمــان تعیین تکلیــف  منتخبانی کــه در دوره دوم 
انتخابات مجلــس  انتخاب شــده اند، اظهار کرد: شــورای نگهبــان تا پایان هفته گذشــته در 
حــال دریافت گــزارش شــکایات انتخاباتــی بود.کدخدایی با اشــاره به انجام بررســی های 
اولیه گفت: خوشــبختانه گــزارش موثر و خاصــی درباره تخلف هــای انتخاباتی به دســت ما 
نرســیده و صرفا این گزارش ها به نحوه تبلیغــات و برخی محدودیت ها معطوف بوده اســت.

وی افزود: بررســی  گزارش ها در حال اتمــام بوده و تا اواســط هفته تایید صحــت انتخابات 
دور دوم مجلــس اعالم می شود.ســخنگوی شــورای نگهبان بیــان کرد: بعــد از آنکه صحت 
 انتخابات در حوزه ها توسط شــورای نگهبان به وزارت کشور ابالغ شــد، منتخبان  می توانند  وارد

 مجلس شوند.

جزییات طرح مجلس برای اصالح ساختار بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی از تدوین طرح دوفوریتی 
اصالح ساختار بودجه در این کمیسیون خبر داد و گفت: اصالح ســاختار بودجه امری دو یا سه 
ماهه نیست و قطعا فرآیندی چند ساله اســت که متاسفانه  به رغم تاکیدات رهبری در مجلس 
گذشته و از  ســوی دولت تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.محسن زنگنه با 
بیان اینکه با توجه به شرایط کسری بودجه ای که برای دولت پیش آمده اصالح ساختار بودجه 
جدی تر از گذشته شده است، ادامه داد: این موضوع را در کمیته اصالح ساختار بودجه کمیسیون 
برنامه و بودجه بررســی کردیم و نهایتا به ۱۴ حکم رســیدیم که این احکام در قالب طرحی دو 
فوریتی آماده شده و به هیئت رییسه مجلس تقدیم شده است.نماینده تربت حیدریه در مجلس 
اضافه کرد: یکی از احکامی که در این طرح مطرح شــده اســت، درباره مالیات بر شرکت های 

تولیدی است که پیشنهاد شده پنج درصد مالیات آنها کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در بحث شفاف 
سازی بودجه شرکت ملی نفت نیز پیشنهاداتی ارائه شــده است، گفت: اصوال دعوای مجلس و 
دولت بر سر کمتر از ۱۲ درصد از بودجه اســت چون سه چهارم بودجه، بودجه شرکت هایی است 
که مشخص و ثابت است و مجلس به آن ورود نمی کند که از این سه چهارم نیز 8۰ درصد بودجه، 
برای ۶ شرکت بزرگ است، یکی از این شرکت های بزرگ شرکت ملی نفت با نهصد هزار میلیارد 

بودجه است. 

معاون امنیتی وزیر کشور:

مجوزی برای زائران اربعین از سوی عراق صادر نشده است
معاون امنیتی وزیر کشــور گفت: تا این لحظه مجوزی برای حضور زائران اربعین از سوی دولت 
عراق صادر نشــده است.حســین ذوالفقاری در جلســه ســتاد مرکزی اربعین گفت: مردم و 
دولت  های دو کشور ایران و عراق مشتاق برگزاری مراسم اربعین مانند سال های گذشته هستند، 
اما اهمیت و جان زائران باعث شــده که تا این لحظه مجوزی برای حضور زائران اربعین از سوی 
دولت عراق صادر نشود.وی با تاکید بر اینکه در  بحث رعایت سالمت زائران بحث های دیگر و یا 
مسائل سیاسی مطرح نیست، ادامه داد: از مردم عزیز کشورمان و موکب داران خواهش می کنم 

که به فراخوان ها و شایعات توجه نکنند.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تصریح کرد: اگر دولت عراق مجوزی صادر نکند امکان تردد به 
این کشور وجود ندارد، بنابراین تقاضا دارم مردم عزیز و موکب داران گرامی و همه خدام حضرت 
اباعبدا... الحسین )ع( به اخبار رسمی که از طریق صدا و سیما و رسانه های رسمی توجه کنند و 

به شایعات توجهی نداشته باشند.

کافه سیاست

فرمانده سپاه:

  انتقام ما قطعی، جدی
 و واقعی است

فرمانــده کل ســپاه در واکنش بــه گزافه 
گویی هــای اخیر رییس جمهــور آمریکا، 
خطاب به وی گفت: آقــای ترامپ انتقام 
ما از شــهادت ســردار بزرگ مــان قطعی 
،جدی  و واقعی اســت؛ اما ما  اهل شرف 
و شرافت هســتیم و جوانمردانه و عادالنه 
انتقام می گیریم.  شما فکر می کنید ما در 
برابر خون برادر شــهیدمان یک سفیر زن 
در آفریقای جنوبی را می زنیم؛ ما کســانی 
را می زنیم که در شــهادت این مرد بزرگ 
مســتقیم و غیر مســتقیم نقش داشتند 
و شــما بدانید هر که در ایــن ماجرا نقش 
داشته اســت زده خواهد شــد و این پیام 
جدی است.پاســدار حسین ســالمی با 
بیان اینکــه انقالب اســالمی، آمریکا را از 
پناهگاه های راهبردی خــود خارج  و وارد 
میدان عمل کرد، گفت: امروز توان نظامی 
آمریکا نیز کهنه و قدرت پیروزی را از دست 
داده است؛  بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا 
در هیچ جنگی پیروز نشــد مگر در ائتالف، 
که آن را هم نتوانست به منفعت تبدیل کند.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه شکستن 
چهره آمریکا بازگشــت ناپذیر است، گفت: 
امروز سهم آمریکا از جهان در حال کوچک 
شــدن اســت ، به دلیل آنکه قدرت های 
جدیدی در حال ظهورند و اســالم با ایفای 
 نقــش تمدنی در قامت یــک قدرت ظاهر

 شده است.

بین الملل

 آگهی ثبت نام داوطلبان  عضویت در هیات مدیره و بازرسان

 اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان اصفهان

اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان اصفهان

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام الکترونیکی، به سامانه ایرانیان اصناف به نشانی https://iranianasnaf.ir مراجعه کرده و در این 
سامانه کد رهگیری دریافت کنند.سپس با در دست داشتن اصل مدارک جهت تایید ثبت نام، به سازمان صنعت، معدن و تجارت )میدان 

آزادی-بلوار دانشگاه- مقابل درب شمالی دانشگاه – ساختمان شهید خرازی( مراجعه کنند. 
زمان ثبت نام : ۹۹/۷/3 الی ۹۹/۷/۱۷

مدارک الزم جهت تایید ثبت نام: 
1- پروانه کسب معتبر

2- شناسنامه
3-کارت ملی

4- مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم(
5- یک قطعه عکس رنگی

6- اعتبار نامه برای افراد دارای سابقه  عضویت در هیئت مدیره
   الزم به ذکر اســت عــدم مراجعه جهــت تایید ثبت نــام تا پایــان فراخــوان، بمنزله انصــراف از ثبت نام بــوده و ثبت نــام اولیه 

داوطلب رد می گردد.
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     طرح هادی 9۸ درصد روستاهای استان اصفهان
 تهیه شده است

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان از آماده شدن طرح هادی ۹۱۹ روستا 
معادل ۹۸ درصد روستاها با بیش از ۲۰ خانوار خبر داد.علی کریمی اظهار کرد: تهیه طرح های هادی 
روستایی و بازنگری یکی از وظایف معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی است؛ هر 
گاه از زمان تهیه طرح هادی ۱۰ سال بگذرد، نیاز است که بازنگری شود.وی افزود: در استان اصفهان 
۹۳۵ روستای باالی ۲۰ خانوار وجود دارد که از این تعداد برای ۹۱۹ روستا، طرح هادی تهیه شده و 
سایر روستاها نیز مناطق کارگاهی و نظامی و … بوده و تهیه طرح هادی در آن ضرورتی نداشته است 
بنابراین برای ۹۸ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار اســتان اصفهان طرح هادی تهیه شده است.

کریمی افزود: تهیه طرح های ساماندهی بافت با ارزش و تهیه طرح روستاهای هدف گردشگری 
نیز از دیگر وظایف این معاونت است. در سطح استان اصفهان، طرح ساماندهی بافت با ارزش برای 
۱۰ روستا، در کارگروه ملی مصوب شده و از این تعداد در هفت روستا اجرا شده است.وی اضافه کرد: 
همچنین تعداد هشت طرح برای روستاهای هدف گردشگری تهیه شده که از این تعداد، طرح دو 

روستا به مرحله اجرا رسیده است.

تاثیرپذیری30 درصد محصوالت کشاورزی با سوء مدیریت آب
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به ذخیره آب پشت سد به 
احتمال زیاد تامین آب از رودخانه برای کشت پاییزه ممکن نیست و این مسئله ۳۰ درصد از سطح 
زیرکشت استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.فیروزنیا  تصریح کرد: با توجه به ذخیره آب پشت سد 
به احتمال زیاد تامین آب از رودخانه برای کشت پاییزه ممکن نیست؛ اما منابع آبی دیگری مانند 
چاه، قنات و چشمه در استان مورد استفاده قرار می گیرند، اولی این عدم تامین آب از رودخانه ۳۰ 
درصد از سطح زیرکشت استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی گفت: امیدواریم وضعیت بارش ها 
به گونه ای باشــد که جریان آب رودخانه در اواخر پاییز و اوایل زمستان برقرار شود. برنامه ریزی ها 
برای تامین بذر و نهاده را بر همین اســاس انجام داده ایم، در غیر این صورت سطوح کشت کاهش 
می یابد و کشاورزان زیان خواهند دید.فیروزنیا عنوان کرد: برنامه کشت به شهرستان ها ابالغ شده و 
ادارات جهاد کشاورزی هماهنگی های الزم با کشاورزان را انجام داده اند و انتظار داریم کشاورزان با 
رعایت این برنامه از انجام کشت هایی که منجر به مازاد تولید در یک محصول و در نتیجه زیان خود 

کشاورزان خواهد شد ، خودداری کنند.

اصفهان از استان های برتر در صدور سند کاداستری
سند کاداســتری برای یک میلیون و ۱۵۰ هکتار از زمین های ملی استان اصفهان صادر شد.معاون 
حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون در زمینه اجرای برنامه های ۹ در ۹۹ سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور این وسعت از 
زمین های ملی این استان سند کاداستری دریافت کردند.داریوش سعیدی افزود: استان اصفهان 
به ۷۲ درصد از تعهد اجرای برنامه کاداستر در ســال جاری عمل کرده است.وی گفت: طی۱۰ سال 
گذشته برای بیش از دومیلیون و ۶۵۰ هکتار از زمین های ملی این استان سند کاداستری صادر شده 
است.داریوش سعیدی افزود: عملکرد امسال این اداره کل در زمینه صدور اسناد کاداستر ۴۳ درصد 
عملکرد یک دهه گذشته است وبر اساس ارزیابی های سازمان های ثبت اسناد وامالک وجنگل ها، 
مراتع وآبخیزداری کشور، این استان به عنوان اســتان برتر در زمینه اخذ اسناد کاداستری معرفی 
شده است.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت: 
اکنون ۲۸ درصد از مجموع اســناد اراضی ملی ودولتی استان اصفهان، معادل حدود یک سوم آن 
کاداستری است و پیش بینی می شــود در برنامه ای پنج ساله تمام اسناد دفترچه ای اراضی ملی 

ودولتی این استان تبدیل به اسنادتک برگ شود.

موتور مولد اقتصادی استان ها در کدام بخش فعال است؟

صنعت؛ موتور درآمدی اصفهان

مرکز آمار ایران، به تازگی با انتشار گزارشی،  مرضیه محب رسول
تولیــد ناخالــص داخلی را بــه تفکیک 
اســتان ها اعالم کرده است.بررســی این آمار به خوبی میزان درآمد 
سرانه هر ایرانی را مشخص می کند. درآمد سرانه به معنای میانگین 
درآمد هر ایرانی طی ســال است که از تقســیم حجم تولید ناخالص 
داخلی به کل جمعیت کشور به دســت می آید. براساس اعالم مرکز 
آمار، جمعیت کشور در سال گذشــته ۸۳ میلیون و ۷۵ هزار نفر بوده 
است که با تقسیم رقم تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ به این رقم، 
درآمد سرانه هر ایرانی، ۴۰ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان اعالم شده است، 
یعنی هر ایرانی به طور میانگین در ســال گذشته ماهانه سه میلیون و 
۳۵۹ هزار تومان درآمد داشته که طبیعتا این رقم برای افراد ثروتمند 
به مراتب باالتر و برای افراد فقیر به مراتب کمتر بوده است. همانگونه 
که ســهم افراد از این درآمد یکی نیســت، سهم اســتان ها هم برابر 
نیســت. در البه الی این آمار و ارقام به بررسی سهم اصفهان از درآمد 

ناخالص ملی در سال ۹۸ پرداخته ایم. 
بر اساس این آمار اگر چه اصفهان در میان استان های دارای بیشترین 
تولید ناخالص داخلی عنوان شــده؛ اما به رغم وســعت و گستردگی 
صنعتی جزو استان های اول نیست. سهمیه بندی استان ها در درآمد 

به خوبی وابســتگی کشــور به اقتصاد نفتی و مرکز محوری را نشان 
می دهد. طبیعتا براساس انتظارها، اســتان تهران، با تولید ناخالص 
داخلی ۷۴۰ هزار میلیارد تومانی طی سال گذشته، بزرگ ترین اقتصاد 
استانی کشور را شامل می شود. در کشوری که نفت سهم قابل توجهی 
در اقتصاد دارد، قاعدتا دومین استان، به لحاظ تولید ناخالص داخلی، 
خوزســتان اســت که حجم تولید کاال و خدمات در این اســتان طی 
سال گذشــته ۴۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. قطب گازی کشور، 
سومین استان از لحاظ حجم تولیدات اقتصادی است. استان بوشهر 
که میدان گازی بزرگ پارس جنوبی در محدوده آن واقع شده، با حجم 
تولید ناخالص داخلی ۲۰۲ هزار میلیارد تومانی در رتبه سوم قرار دارد. 
استان های اصفهان، خراسان رضوی و فارس نیز به ترتیب در رتبه های 
چهارم، پنجم و ششم قرار گرفته اند. بر اساس داده ها می توان گفت 
اقتصاد اصفهان بر صنعت بنا شده است. در اســتان، ۳۱ درصد از بار 
تولید ناخالص داخلی بر عهده صنعت است. همچنین خدمات امالک 
و مســتغالت نقش پررنگی دارد، اما نه به اندازه تهران. مطابق انتظار 
تهران با حجم تولید ۱۴۵ هزار میلیاردی در صدر قرار دارد. استان های 
خراســان رضوی، اصفهان، فارس، البرز و مازنــدران نیز در رتبه های 
بعدی قرار دارند. همچنین در انتهای این فهرست به ترتیب استان های 

ایالم، خراسان جنوبی و خراسان شــمالی قرار گرفته اند. اگر اقتصاد 
تهران و اصفهان را در کنــار یکدیگر قرار دهیم، شــباهت دیگری هم 
یافت می شــود، در اصفهان نیــز بخش خدمات »عمده فروشــی و 
خرده فروشی، تعمیر وســایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت«، سهم 
کلیدی دارد؛ ۳/ ۱۶ درصد از GDP اســتان در این بخش خلق شــده 
است. در بخش معدن اما اسمی از اصفهان در صدر نیست این در حالی 
است که گفته می شود بیشترین تعداد معادن در این استان واقع شده 
است اما آمار نشــان می دهد بهره برداری از این ظرفیت در استان به 
خوبی صورت نگرفته است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که 
مرکز آمار، نفت را ذیل بخش استخراج معدن قرار داده، به این ترتیب 
مشخص است که استان خوزســتان به دلیل دارا بودن میادین نفتی 
و مجموعه های پتروشــیمی فراوان، با حجم تولید ۳۳۷ هزار میلیارد 
تومانی، در صــدر آمار این بخــش و کهگیلویه و بویراحمــد به عنوان 
دومین استان نفتی کشور در رتبه دوم قرار دارد. بوشهر، ایالم و کرمان 
نیز در رتبه های بعد قرار دارند. در پایین ترین رتبه این بخش به ترتیب 
استان های چهارمحال و بختیاری، اردبیل و سیستان و بلوچستان قرار 
گرفته اند. در زمینه گردشــگری هم اصفهان پس از تهران و خراسان 

رضوی در رده سوم قرار دارد. 

مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان اســتان اصفهان 
گفــت: تولید بیش از هــزار تن انــواع کپورماهیان 
در اســتخرهای آب دومنظوره کشــاورزی استان 
اصفهان پیش بینی می شــود.محمدرضا عباسی 
با اشــاره به ارتقای بهره وری و بهره برداری بهینه از 
منابع آبی در راستای تولید آبزیان و افزایش درآمد 
کشاورزان استان اصفهان اظهار داشت: با هماهنگی 
مشترک بین شیالت ودامپزشکی استان اصفهان، 
اســتخر های ذخیره آب و دومنظوره کشاورزی که 
در جوار مزارع کشاورزی و آب چاه وقنات و باغات 

جهت ذخیره آب احداث شــده اند، طی سه ماهه 
اول سال توســط شــرکت های تخصصی شیالت 
ماهی دار شدند.وی افزود: این طرح در سال جاری 
با مشارکت حدود ۷۵۰ اســتخر دار با تعداد بیش 
۸۵۰ هزار قطعه انواع ماهیان گرم آبی، شامل کپور 
معمولی و ماهی آمور ودرصــدی ماهی فیتوفاک، 
بین شهرســتان های اصفهان، لنجان، گلپایگان و 
نطنز، نجف آباد وشاهین شهرو… که شرایط دمایی 
آب استخر بیشتر از ۲۰ درجه اســت، اقدام شده و 
انتظارمی رود میزان تولید ماهی از این اســتخر ها 
بیش از ۱۰۵۰ تن باشــد.مدیر شیالت و امور آبزیان 
استان اصفهان با اشاره به اینکه پرورش کپور ماهیان 
نسبت به ماهی قزل آال به آب بسیار کمتری نیازمند 
است، تصریح کرد: این ماهیان، نیازی به آب دائم 

ندارند و به صورت هفتگی آب تامین شود که البته 
نیاز به آمــوزش و مدیریت تولیــد در این خصوص 
ضروری است.وی توصیه کرد: کســانی که در این 
زمینه تجربه کافی ندارند الزم است در هرمتر مربع 
حدود ۲ قطعه رهاســازی کنند و بــا توجه به وجود 
انواع تجهیــزات هوادهی واکســیژن دهی به آب، 
افراد با تجربــه می توانند توان تولیــد را تا حدود ۲ 
الی ۳ برابر افزایش دهند.عباسی در خصوص نوع 
گونه کپور پرورشی هم توضیح داد و افزود: در مزارع 
کشاورزی که کشت یونجه وجود دارد، بیشتر از نوع 
کپور علفخوار یا آمور در ماهی دار کردن استخر های 
ذخیره آب کشــاورزی توصیه می شود و در صورت 
تامین ضایعات غذا و یا غذای کنسانتره کارخانه ای، 

نوع کپور معمولی پرورش داده شود. 

 پیش بینی تولید بیش از هزار تن انواع کپورماهیان
 در استان اصفهان

 رییس اداره جنگل کاری اداره کل
 منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

 جنگل کاری اقتصادی و
  زراعت چوب در 9۵0 هکتار

 اجرا می شود

خبر روز

در بخش معدن اما اسمی از اصفهان در صدر نیست این در 
حالی است که گفته می شود بیشترین تعداد معادن در این 
استان واقع شده است اما آمار نشان می دهد بهره برداری از 

این ظرفیت در استان به خوبی صورت نگرفته است

در شهریورماه ۹۹ صورت گرفت؛ 

 اصالح ۶00 مترشبکه فاضالب بلوارشهید منتظری 
منطقه خمینی شهر

 به گــزارش روابط عمومــی آبفای خمینی شــهر، عملیات اصــالح ۶۰۰ متر شــبکه فاضالب بلوار 
 شــهید منتظری منطقه خمینی شهر در شــهریور ماه ۹۹ انجام شــد. الزم به توضیح است که این
  پروژه در مسیر چهار راه امام حسین)ع( تا کوچه ۶۱ با هدف کاهش حوادث ناشی از شبکه فاضالب
  و افزایــش رضایت مندی مشــترکین در دســتورکار قرارگرفت. گفتنی اســت؛ فعالیت اصالحی
  فوق از محل اعتبارات عمرانی به وســیله لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلی متری اجرایی شــد. همچنین

 در این طرح تعداد ۹ حوضچه فاضالب ساخته شد.الزم به ذکر است، ۲۷ متر لوله گذاری فاضالب 
 قطر ۶۰۰ میلی متر و یک عــدد حوضچه مخصوص در عمــق ۶ متری چهار راه امام حســین)ع( 

ساخته شد.

طی پنج ماهه نخست سال ۹۹ انجام شد؛

 ترمیم 4هزار و700 متر ترانشه آسفالت در منطقه خمینی شهر
 به گزارش روابط عمومی آبفای خمینی شهر، عملیات ترمیم ۴هزار و ۷۰۰ متر ترانشه آسفالت طی پنج 
ماهه نخست سال ۹۹ در منطقه به مرحله اجرا درآمد. الزم به توضیح است این فعالیت اصالحی در پی 
تخریب آسفالت و حفاری های صورت گرفته که مربوط به حوادث و نصب انشعابات بوده در دستورکار 
قرارگرفت. گفتنی است؛ طی  پنج ماهه نخست سال ۹۹ به ترتیب ۳۰۰۰ و ۱۷۰۰ متر در خمینی شهر و 

کوشک ترمیم آسفالت انجام شده است.

ساخت دو باب حوضچه شیر هوا در روستای پیکان جرقویه
 به گزارش روابط عمومی آبفای جرقویه، عملیات ساخت دو باب حوضچه شیر هوا در روستای پیکان 
جرقویه در ابعاد ۲ در ۲ متر با استفاده از بلوک و سیمان انجام شد . الزم به توضیح است که ساخت این 
دو باب حوضچه بالغ بر۲۰ میلیون ریال هزینه در برداشته که از محل اعتبارات جاری منطقه تامین و 

روی شبکه توزیع آب ۱۶۰ میلی متر خیابان شهید ناطقی پیکان احداث شده است.

لوله گذاری خیابان محمد تقی بهار حسن آباد جرقویه
به گزارش روابط عمومی آبفای جرقویه، لوله گذاری بن بست ابتدایی خیابان محمد تقی بهار در شهر 
حســن آباد جرقویه به طول ۴۵ متر با لوله پلی اتیلن به قطر۹۰ میلی متر انجام  شد و با اجرای این 
طرح امکان بهره مندی ۳ مشترک جدید از انشعاب آب فراهم آمد . گفتنی است؛ هزینه اجرای این 

مقدار لوله گذاری بالغ بر۹۰ میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات جاری منطقه تامین  شده است .

شست وشوی مخزن 1۵0 متر مکعبی روستاهای حیدرآباد و 
مزرعه عرب جرقویه

 به گزارش روابط عمومی آبفای جرقویــه، مخزن ذخیره آب روســتاهای حیدرآباد و مزرعه عرب 
 جرقویه با ظرفیــت ۱۵۰ متر مکعب به طور کامل شســت وشــو  شــد.الزم به توضیح اســت که 
 پس از تخلیــه کامل آب مخزن و رســوبات موجــود و همچنین شســت وشــوی دیوارها، کف،

 ستون ها، لوله های خروجی و پله ها با آب، محلول ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر کلر تهیه و با دستگاه واتر 
جت با فشار به کلیه ســطوح تماس آب با جدار مخزن پاشیده شــد و پس از آن مخزن آبگیری و 

مجددا در مدار بهره برداری قرار گرفت .

کافه اقتصاد

آبفا

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از توسعه روابط تجاری با والیت پکتیای افغانستان خبر داد و گفت: شرکت های دانش بنیان استان، ظرفیت های مناسبی برای 
فروش محصوالت خود به کشور افغانستان دارند.جعفر قیصری اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و اتاق بازرگانی والیت پکتیای 
افغانستان منعقد شد که بر اساس آن روابط تجاری دو جانبه گسترش می یابد.وی به بازدید گروهی از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی والیت پکتیای افغانستان از 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دستاوردها و محصوالت شرکت های دانش بنیان مستقر در آن اشاره و اضافه کرد: به دنبال این بازدید، تفاهم نامه همکاری بین این 
دو مرکز با هدف حمایت از بازرگانان و فعاالن اقتصادی ایرانی و افغانستانی و گسترش روابط تجاری منعقد شد.قیصری با بیان اینکه فعاالن اقتصادی والیت پکتیای 
افغانستان با چهار شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قرارداد منعقد و محصوالت آنها را خریداری کردند، گفت: رایزنی هایی نیز برای خرید 
محصوالت بیشتر از سایر شرکت ها و واحدهای فناور در حال انجام است.وی، ایجاد بازار بزرگ بین المللی برای محصوالت دانش بنیان و مشارکت بیشتر با فعاالن 
اقتصادی و سرمایه گذاران سایر کشورها را از محورهای کاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان عنوان کرد و گفت: این شهرک در عرصه بین المللی چهره شناخته شده ای 

دارد و برای شناساندن بیشتر آن و شرکت های دانش بنیان در خارج کشور و صادرات محصوالت و دستاوردهای آنها تالش می شود. 

روابط تجاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با افغانستان توسعه می یابد

کشت 40 گونه گیاه 
دارویی در دانشگاه 

آزاد شهرضا
با احداث مزرعه گیاهان دارویی 
در دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا 
و راه انــدازی رشــته تخصصی 
گیاهــان دارویــی، ایــن مرکز 
دانشــگاهی گام موثــری برای 
تولید گیاهان دارویی در اســتان 

اصفهان برداشته است.

وز عکس ر

رییــس اداره جنــگل کاری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیــزداری اســتان اصفهان با 
بیان اینکه جنــگل کاری اقتصادی، زراعت 
چوب و شناسایی ذخیره گاه های جنگلی از 
مهم ترین اهداف اداره منابع طبیعی استان 
اصفهــان در طرح ۹ در ۹۹ جنگل هاســت، 
افزود: امســال گونه های جنگلــی دارای 
ارزش اقتصادی در ۵۵۰ هکتار از عرصه های 
طبیعی شهرســتان های ییالقی سمیرم، 
خوانســار، چــادگان، فریــدن و بویین و 
میاندشت کاشته می شــود که می توان از 
محصوالت یا چوب آنها استفاده کرد.برزو 
زاده، با بیــان اینکه در طــرح جنگل کاری 
اقتصادی، بادام دیم کاشته می شود، ادامه 
داد: این طرح در اراضی ملی با مشــارکت 
مردم تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد. 
وی، زراعت چوب در ســطح ۴۰۰ هکتار را 
از دیگر طرح های در دســت اجرای استان 
در راستای تحقق شــعار ۹ در ۹۹ برشمرد و 
گفت: با توجه به ممنوعیت برداشت چوب 
از جنگل های شــمال، طرح زراعت چوب 
به منظور کاهش فشــار از روی جنگل های 
طبیعی در ســطح کشــور اجرا می شود که 
هدف آن تولید چوب با گونه های زود رشد 
مانند اکالیپتوس، صنوبر و گز شاهی است.

رییــس اداره جنــگل کاری اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان در ادامه به 
شناسایی یک هزار و ۴۵۰ هکتار ذخیره گاه 
جنگلی در شهرستان نطنز اشــاره و اظهار 
کرد: این طرح با هدف حفاظت از گونه های 
کمیــاب خــودرو و دارای ارزش ژنتیکی و 
زیست محیطی یا در معرض خطر انقراض 
است و ذخیره گاه جنگلی شهرستان نطنز 
به دلیل وجود دو گونه بادامک و بنه »پسته 
وحشــی« به زودی حصارکشی و حفاظت 

خواهد شد.
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افتتاح 10 طرح آبزی پروری در چهارمحال و بختیاری
بهره برداری از 10 طرح آبزی پروری در آیینی با حضور رییس سازمان شیالت در چهارمحال وبختیاری 
آغاز شد.رییس سازمان جهاد كشاورزی چهارمحال وبختیاری گفت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 
170 میلیارد ریال در شهرستان های اردل، كیار و لردگان افتتاح شده است.ذبیح ا... غریب در آیین 
افتتاح 7 طرح پرورش ماهی در قفس شهرســتان اردل افزود: این طرح ها ظرفیت تولید یكهزار 
و 406 تن ماهی قزل آال را دارد كه از این میزان 700 تن ماهی قزل آال در قفس تولید می شــود.به 
گفته وی، با راه اندازی این طرح ها زمینه اشتغال 70 نفر به صورت مستقیم و 200 نفر به صورت غیر 
مستقیم فراهم شده است.وی با بیان اینكه هم اینك 429 مزرعه پرورش ماهی مجاز و 10 مزرعه 
تكثیر ماهی سردآبی در چهارمحال و بختیاری فعال است، افزود: زنجیره فناوری تولید، بسته بندی 
و آبزی پروری در این استان تكمیل شده اســت.چهارمحال و بختیاری سرچشمه رودخانه های 
كارون، زاینده رود و بخشی از دز است كه ساالنه با تولید 21 هزار تن ماهی سردآبی، این استان مقام 

نخست تولید ماهی قزل آال كشور را دارد.

 91 میلیارد ریال تسهیالت به گلخانه های 
چهارمحال و بختیاری پرداخت شد

مدیر شعب بانک کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاکنون 91 میلیارد و 1۵0 میلیون 
ریال تسهیالت به 6 واحد گلخانه در استان پرداخت شده است.هوشــنگ طاهری میرقائد اظهار 
داشت: از این میزان یک میلیارد و ۵0 میلیون ریال بابت بازسازی و نوسازی یک واحد گلخانه و سه 
میلیارد و ۵00 میلیون ریال در قالب ســرمایه در گردش به گلخانه ای با مساحت یک هکتار و بیش 
از ۸6 میلیارد ریال نیز برای احداث چهار واحد گلخانه پرداخت شده است.وی، میزان تسهیالت در 
حال پرداخت برای طرح های مصوب گلخانه ای در ســال جاری را 169 میلیارد و 490 ریال برای 12 
واحد گلخانه به مساحت ۳.6 هکتار عنوان کرد و افزود: از این میزان 166 میلیارد و 10 میلیون ریال 

تسهیالت برای احداث 11 واحد گلخانه به مساحت چهار هکتار است.

همزمان با کوچ پاییزه؛

90 درصد عشایر چهارمحال و بختیاری کوچ کردند
مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری گفت: با آغاز کوچ پاییزی 90 درصد از جمعیت عشــایر 
برون کوچ این استان به مناطق قشالقی خوزستان کوچ کرده اند.یحیی حسین پور اظهار داشت: با آغاز 
کوچ پاییزه بخش زیادی از جمعیت عشایری به  دلیل شرکت دانش آموزان در کالس درس و برداشت 
محصوالت پاییزی در مناطق گرمسیری، به استان خوزستان کوچ کرده اند، ولی به دلیل کم آبی مراتع 
قشالقی، روند کوچ گله دام ها به مناطق گرمسیری کند است.وی، علت اصلی تاخیر در کوچ گله دام 
عشایر به مناطق قشالقی، را چرای گله دام های عشایری در مزارع غالت برداشت شده در چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد.حسین پور، تقویم کوچ عشایر استان را از 20 شهریور به مدت یک ماه اعالم کرد 
و گفت: با برنامه ریزی انجام شده در هنگام کوچ،  تمامی دام های سبک عشایری از سوی شبکه های 
دامپزشکی شهرستان ها در برابر بیماری های دامی واکسینه و کنترل سالمت می شود.  مدیرکل امور 
عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اســتقرار پایگاه های سالمت و خانه های بهداشت سیار در 
مسیر ایلراه های عشایری استان تصریح کرد: اجرای پروتکل های بهداشتی که از سوی ستاد مبارزه 
با کرونا،تعیین شده ، در حال انجام است. حسین پور گفت:آب آشامیدنی سالم مورد نیاز عشایر از 
طریق تانکر به ایلراه های عشایری ارسال می شــود.چهارمحال و بختیاری با 126 هزار نفر جمعیت 
عشایری به همراه یک میلیون و 600 هزار رأس دام ســبک درون کوچ و برون کوچ ، دومین استان 
عشایری کشور بعد از استان فارس است. عشایر در طول سال دو بار کوچ برون استانی دارند که در بهار 

از خوزستان به چهارمحال و بختیاری کوچ می کنند و این کوچ در پاییز برعکس می شود.  

۷۰ درصد استانداردها برای پیشگیری از کرونا رعایت می شود؛

روایت باز شدن مدارس چهار محال و بختیاری در روزهای کرونایی
مدارس دو هفته است که فعال شده اند و طی بررسی ها حدود 70 درصد 
دانش آموزان در  چهار محال و بختیاری سر کالس درس حضور یافته اند. 
شیوع کرونا در این اســتان روز به روز در حال شدت گرفتن است و به آمار 
فوتی های کرونا افزوده می شود. شیوع کرونا از طرفی و حضور دانش آموزان 
در مدارس و خطر ابتــالی آنها به کرونا از طرف دیگــر همچنان مهم ترین 
نگرانی خانواده های چهارمحالی به شــمار می رود.ترس ابتالی فرزندان 
آنها به کرونا و در خطر قرار گرفتن ســالمت آنها در مــدارس این روزها به 
هراس و استرس واقعی برای خانواده تبدیل شده است. اگرچه مدارس در 
راستای رعایت پروتکل های بهداشتی حرکت می کنند؛ اما خانواده با توجه 
به همه گیری این بیماری و ابتالی سریع به این بیماری نمی توانند نسبت 
به ســالمتی دانش آموزان خود بی تفاوت باشند.از طرفی اعالم خبرهای 
غیر موثق در خصوص ابتالی دانش آموزان به کرونا در استان های مختلف 
کشور در شبکه ها اجتماعی بر تشدید نگرانی خانواده های این استان دامن 
می زند.یکی از مادران چهارمحالی که دارای دو دانش آموز اســت در این 
زمینه اظهار داشت: شــیوع کرونا به عنوان مهم ترین تهدید سالمت افراد 
جامعه در حال حاضر به شمار می رود.خدیجه حسینی بیان کرد: فوتی های 
این بیماری در استان نسبت به گذشته بیشتر شده و همین امر بر دلهره و 
هراس خانواده های چهارمحالی افزوده است.وی بیان کرد: شیوع کرونا 
در استان از طرفی و حضور دانش آموزان در مدارس از طرف دیگر بر شدت 
دلهره و اضطراب خانواده ها افزوده است و خانواده ها نگران ابتالی فرزندان 
خود به کرونا هستند.وی تاکید کرد: بسیاری از خانواده ها نسبت به رعایت 
مواد بهداشتی در خصوص پیشــگیری از ابتال به کرونا بی توجه هستند و  

همین امر نگرانی را بیشتر کرده است.
وی بیان کرد: مدیریت سالمت کودکان و نوجوانان در جلوگیری از ابتال  به 
کرونا در محیط خانواده در زمان تعطیلی مدارس توسط بسیاری از خانواده 
به خوبی انجام شد؛ اما اکنون خطر هر لحظه در کمین دانش آموزان است.

مادران و پدران به علت تعداد باالی دانــش آموز در مدارس دولتی نگران 
سالمت دانش آموزان خود هستند. یکی دیگر از مادران شهرکردی با بیان 
اینکه بسیاری از خانواده های که وضعیت مالی خوبی دارند، دانش آموزان 
خود را در مدارس غیر انتفاعی ثبت نــام کردند، تاکید کرد: در این مدارس 
کالس های درس با تعداد کم دانش آموز تشکیل می شود و همین امر خطر 

ابتال را کاهش می دهد.
صمیمی گفت: بسیاری از خانواده وضعیت مالی خوبی ندارند و نمی توانند 
فرزندان خود را به این گونه مدارس بفرستند و این در حالی است که روند 
آموزش در این مدارس به خوبی در حال انجام اســت؛ اما مادران و پدران 
در مدارس دولتی به علت تعداد باالی دانش آموز نگران سالمت فرزندان 

هستند و همین امر نیز در بر کیفیت آموزش نیز تاثیر غیر مستقیم گذاشته 
شده است.

70 درصد دانش آموزان در چهارمحال سر کالس های درس حاضر شدند
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه با بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری 100 درصد مدارس 
این استان فعال شدند، اظهار کرد: حدود 70 درصد دانش آموزان با رضایت 
خودشان بدون اجبار سر کالس های درس حاضر شدند.فیروز عسگری 
ادامه داد: بیش از 99 درصد معلمان در کالس درس حضور دارند و مابقی 
نیز به دلیل عذر پزشکی مانند بیماری زمینه ای، خانم های باردار یا مشکوک 
به کرونا با داشتن مجوز سر کالس حاضر نشدند.وی گفت: در حال حاضر 

مدارس دولتی در دوردست ترین نقاط استان نیز فعال است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
تاکید کرد: از اسفند ماه تاکنون چهار مرحله سرانه بهداشتی به مبلغ حدود دو 
میلیارد تومان برای مدارس استان تزریق شد و مرحله بعد نیز در حال آماده 
شدن برای پرداخت است.وی با بیان اینکه ساماندهی معلمان به طور کامل 
انجام شده و تمام مدارس معلم دارند، تاکید کرد: بیش از 9۵ درصد کتب 
درسی به دست بچه ها رسیده و کمبودها هم در حال دریافت شدن است 
البته برخی دانش آموزان ثبت نام نکرده بودند.وی ادامه داد: تمام مدارس 

ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و شبکه بهداشت هم به عنوان 
ناظر مدارس را رصد می کند و ما هم روزانه از ادارات گزارش می گیریم.

فعالیت 1020 مدرسه غیر دولتی در چهارمحال و بختیاری
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
گفت: در حال حاضر یک هزار و 606 مدرسه دولتی و یک هزار و 20 مدرسه 
غیر دولتی در اســتان در حال فعالیت اســت.وی گفت: معتقد هســتم 
بخش غیردولتی به جز با کیفیت بخشــی خود نمی تواند دوام آورد زیرا 
زمانی دانش آموزی در مدرســه غیر دولتی ثبت نام می شــود که باید از 
مدرسه دولتی چیزی برتر در ابعاد فرهنگی و آموزشی داشته باشد که اگر 
اینگونه نباشد دچار مشکل هستیم.مدیر کل سالمت، جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی پیش در سفر 
به چهارمحال و بختیاری و حضور در برنامه زنده تلویزیونی گفت: حدود 70 
درصد استانداردها برای پیشگیری از شیوع کرونا در مدارس چهارمحال 
و بختیاری رعایت می شود.ســید حامد برکاتی گفت: وضعیت مدارس 
چهارمحال و بختیاری به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشــتی بر اساس 
دســتورالعمل های ابالغی ســتاد ملی کرونا و حدود 70 درصد منطبق بر 
استانداردهای تعریف شده و در خصوص مسائل جزئی تر کامال مطابق با 

دستورالعمل هاست.

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه طبق برنامه کل ســهمیه مسکن مهر در 
چهارمحال و بختیاری 22 هزار و 47 واحد بود، گفت: 
از این تعداد به تفکیک جمعیت هشــت هزار و 606 
واحد مربوط به شــهرهای زیر 2۵ هزار نفر جمعیت 
و 1۳ هزار و  441 واحد مربوط به شــهرهای باالی 
2۵ هزار نفر جمعیت اســت. حسینعلی مقصودی 
ادامه داد: از کل واحدهای ساخته شده مسکن مهر 
در اســتان ســه هزار و ۸۵2 واحد توسط انبوه ساز، 
هفت هزار و 622 واحد توسط تعاونی ها، 69۸ واحد 
توسط گروه ســاخت و نه هزار و ۸7۵ واحد توسط 
خود مالک ساخته شده است.مقصودی با اشاره به 
ارائه خدمات زیرساخت در مجتمع های مسکن مهر 
استان، عنوان کرد: تاکنون در شهرکرد، دو مجموعه 
آموزشی در محله ۳6 منظریه )سفت کاری توسط 

راه و شهرســازی و تکمیل توسط نوسازی مدارس 
انجام شده(، یک مجتمع آموزشی، سه باب مسجد 
در محــالت ۳۵،۳6،۳7 منظریــه، یــک مجتمع 
درمانی در محله ۳6 منظریه و یک کالنتری در همین 
منطقه ساخته شده است.وی افزود: همچنین در 
بروجن یک مجموعه آموزشــی در فــاز یک الهیه، 
یک باب مســجد در فاز یک الهیه، یک باب مسجد 
در فاز دو الهیه، یک مجتمــع درمانی در الهیه، یک 
کالنتری در الهیه ســاخته شده است.مدیرکل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
هم اکنون دو باب مســجد در شــهرهای شلمزار و 
فرادنبه در دســت ساخت اســت، توضیح داد: دو 
مجتمع و کلینیک درمانی، دو مجموعه ورزشی، ۵0 
واحد تجاری در منظریه شهرکرد و 10 واحد تجاری در 
الهیه بروجن توسط بخش خصوصی ساخته شده 

است.وی گفت:کلیه دستگاه های دولتی ذی ربط در 
انجام تعهدات خود در خصوص مسکن مهر کوتاهی 
و تاخیر داشــته اند.مقصودی، مهاجــرت بی رویه 
از روســتاها به شــهر، عدم وجود امکانات روبنایی 
)آموزشی، درمانی، فرهنگی( متناسب با جمعیت 
و خانــوار، اختالفات فرهنگی و قومیتی ســاکنین 
در سایت های مســکن مهر، مکان یابی نامناسب 
در بعضی از شــهرها، ضعــف اجــزای تعاونی ها و 
افزایش قیمت ساخت متناســب با افزایش تورم 
را از مهم ترین چالش های مســکن مهر در استان 

برشمرد. 

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

بی مهری دستگاه های دولتی  به مسکن مهر

 کاهش چشمگیر فروش صنایع دستی
 در  چهار محال و بختیاری

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش فروش 
صنایع دستی، گفت: شیوع ویروس کرونا و عدم ورود مسافر و گردشگر به چهارمحال و بختیاری، تورم 
و نوسانات اقتصادی و کاهش سطح درآمد مردم سبب شــده است که خرید صنایع دستی اولویت 
نخست مردم نباشد.مهرداد رییسی عنوان کرد: در حال حاضر نمایشگاه صنایع دستی استان واقع در 
میدان قدس شهرکرد با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی صبح  و بعدازظهر فعال است؛ اما با توجه 
به عوامل مذکور از فروش هنرمندان به طور چشــمگیری کاسته شده است.وی افزود: هم اکنون 29 
غرفه فروش صنایع دستی در این نمایشگاه شامل هنرهایی چون سرمه دوزی، لباس محلی، سفال، 
قلمزنی، بافت های داری، میناکاری و ... فعال است.رییسی اضافه کرد: به منظور کاهش خسارات 
ناشی از شیوع ویروس کرونا تسهیالت کرونایی، بخشودگی دیرکرد اقساط، عدم دریافت اجاره محل از 
سوی شهرداری ها و ارگان های دولتی، بخشودگی مالیاتی و تمدید بیمه برای هنرمندان صنایع دستی 
در نظرگرفته شده است تا گوشه ای از ضرر و زیان آن ها جبران شود.وی با بیان اینکه هم اکنون براساس 
مجوزهای صادر شده نزدیک به 12 هزار نفر هنرمند در استان به فعالیت در حوزه صنایع دستی مشغول 
هستند، گفت: تعداد کسانی که بیشترین فعالیت را در مناطق شهری، روستایی و عشایری دارند و 
از طریق تولید هنرهای دستی امرارمعاش می کنند، ســه هزار و ۵00 تا چهار هزار نفر هستند.معاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هم اکنون ۵2 رشته 
صنایع دستی در اســتان داریم، عنوان کرد: نمد، گلیم بافی، البسه محلی، سرمه دوزی، صنایع چوب، 

سفال و سرامیک، قفل سازی و ساخت احشام سنگی از جمله پرطرفدارترین این رشته ها هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان:
ورزش چهارمحال و بختیاری نیازمند حمایت صنایع است

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هم اکنون 1.7۳ درصد از باشگاه های 
ورزشی کشور در این استان فعالیت می کند، گفت: ورزش این استان نیازمند حمایت صنایع بزرگ 
است.حمید کریمی، روز تشکیل و فعالیت دفتر صنعت و ورزش در چهارمحال و بختیاری را ضروری 
دانست و اظهار داشت: ورود صنایع به حوزه ورزش و حمایت آنان از ورزشکاران مهاجرت نخبه های 
ورزشی این استان را کاهش می دهد.وی تاکید کرد: در  کشور ۳0 هزار باشگاه ورزشی فعالیت می کند 
که از این تعداد ۵20 باشگاه در چهارمحال و بختیاری مستقر است.کریمی افزود: ساالنه 90 باشگاه 
ورزشی به مجموع باشگاه های ورزشی چهارمحال و بختیاری افزوده می شد که در سال جاری به علت 
شیوع ویروس کرونا این برنامه اجرایی و محقق نشد.مدیرکل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: 
ورزشکاران چهارمحال و بختیاری به طور میانگین ساالنه یک هزار و  400 نشان طال، نقره و برنز کسب 
می کنند.وی با اشاره به مهاجرت ساالنه ۳۵ ورزشکار نخبه از چهارمحال و بختیاری یادآور شد: این 
در حالی است که در هر سال به طور میانگین 20 تا ۳0 ورزشکار حرفه ای به این استان وارد می شود.

 احداث دامداری 3 هزار رأسی در منطقه محروم 
چهارمحال و بختیاری 

مدیرعامل هلدینگ کشــاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان با اشــاره به سیاست این بنیاد برای 
سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، از آغاز روند احداث دامداری ۳ هزار رأس مولد در 
منطقه محروم استان چهار محال و بختیاری خبر داد. عظیم رجایی گفت: گاوداری واحد سیرک واقع 
در شهرستان هفشجان در زمینی به مساحت 70 هکتار و توسط شرکت قیام اصفهان اجرا می شود و با 
تکمیل این واحد، برای 110 نفر اشتغال مستقیم و 1000 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد خواهد شد که 

نقش موثری در توسعه کسب و کارهای مرتبط با دامپروری در این منطقه محروم دارد.

بام ایرانبا مسئولان

خبر خوان خبر روز

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
چهارمحال و بختیاری:

امکان واکسیناسیون 
رایگان دام ها وجود ندارد

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشــت: دامداران باید برای 
حفظ سالمت دام های خود و جلوگیری از وقوع 
شــیوع بیماری تب برفکی، دام های خود را به 
موقع واکسینه کنند.حســین صالحی با بیان 
اینکه بیماری تب برفکی یکی از بیماری های 
ویروسی مسری دام است، افزود: زخم دهانی، 
ریزش بزاق، تب، بی اشــتهایی، کاهش تولید 
شیر، لنگش و تلفات در حیوانات جوان برخی از 
عالئم این بیماری بوده و رعایت اصول بهداشتی 
قرنطینه ای، همچنین واکسیناسیون موثر در 
مدیریت، کنترل و پیشــگیری از بیماری تب 

برفکی مهم هستند.
صالحی بــا بیــان اینکه امســال بــه دلیل 
محدودیت هــای مالی ایــن اداره کل، امکان 
تامین واکســن جهت واکسیناسیون رایگان 
دام ها علیه بیماری تب برفکــی وجود ندارد ، 
اضافه کرد: امسال نیز همانند سال های گذشته 
جمعیت دامی واحد های صنعتی اســتان از 
طریق مراجعه دامداران به مراکز واکسیناسیون 
بخش غیر دولتی و با مصرف واکسن بهادار، 
واکســینه خواهد شــد.وی ادامــه داد: طی 
سال های گذشته با استفاده از اعتبارات ملی و 
استانی، واکسن مورد نیاز برای واکسیناسیون 
دام های سنگین و سبک در واحد های روستایی 
تامین و اکیپ های بخش دولتی و غیر دولتی 
عملیات واکسیناسیون را انجام می دادند، ولی 
امســال با توجه به محدودیت های اعتبارات 
موجود، عملیات واکسیناسیون علیه بیماری 
تب برفکی در ســطح واحد های روستایی نیز 
باید از طریق مراکز واکسیناسیون بخش غیر 
دولتی و مصرف واکسن بهادار انجام می گیرد.

صالحــی ادامــه داد: دامداران بــرای حفظ 
ســالمت دام های خود و جلوگیری از شیوع 
بیماری، همکاری و تعامل الزم را با اکیپ های 
دامپزشــکی بخش خصوصی بــرای انجام 
عملیات مایه کوبی و سایر خدمات دامپزشکی 

داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از تامین میزان کافی واکسن آنفلوآنزا در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: این واکسن در زمان های مشخص  شده در بین 
گروه های هدف و داروخانه ها توزیع می شود.مجید شیرانی اظهار داشت: طبق پروتکل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افراد برای توزیع واکسن آنفلوآنزا 
به دو گروه )الف( و )ب( تقسیم شدند؛  گروه )الف( کسانی هستند که واکسن  آنفلوآنزا را رایگان دریافت می کنند و شامل پرسنل بهداشتی و درمانی در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی دولتی و غیردولتی، بیماران با ضعف سیستم ایمنی بدنی، افرادی که عمل پیوند عضو داشته اند، بیماران سرطانی، بیماران خاص و مادران باردار می شوند، 
واکسن برای این افراد در هفته اول مهرماه توزیع می شود .رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه گروه )ب( شامل افراد مسن، افرادی که نقص سیستم 
ایمنی دارند اما نه به شدت بیماران گروه )الف( و... می شوند، افزود: این گروه ها نیز می توانند واکسن  آنفلوآنزا را از داروخانه ها تامین کنند.وی تاکید کرد: امسال نسبت 
به سال های گذشته تعداد دوز واکسن بیشتری تهیه شده و در اختیار مردم قرار داده خواهد شد.شیرانی با تاکید بر اینکه واکسن  آنفلوآنزا 100 درصد در برابر این بیماری 

ایمنی ایجاد نمی کند، عنوان کرد: پیش بینی می شود به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم شیوع باالی  آنفلوآنزا را نخواهیم داشت.

واکسن آنفلوآنزا به میزان کافی تامین و در اختیار گروه های هدف قرار می گیرد

وز عکس ر

ذخیره گاه جنگلی 
شمس آباد، طعمه 

حریق شد
فرمانده یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعــی و آبخیــزداری 
چهارمحال و بختیاری از وقوع 
حریق در ذخیــره گاه جنگلی 
شــمس آباد خبر داد و گفت: 
عملیــات اطفــای حریــق با 

موفقیت به پایان رسید.

عکس: ایسنا
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نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

 دولت به تنهایی نمی تواند به ساخت و تکمیل 
مدارس بپردازد

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان با بیان اینکه منابع و بودجه های کم دولتی را باید به 
خوبی مدیریت کرد، گفت: متاسفانه برخی از مدیران کل برای اینکه ثابت کنند در دوران مدیریت خود کاری 
کرده اند و دستاوردی داشته اند، یک پروژه عمرانی را بدون نیازسنجی نهایی و اجرا می کنند.آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان اظهار داشت: متاسفانه درآمدهای 
کشور مبتنی بر فروش نفت بوده و تا زمانی که این وابستگی  به حداقل برسد نیازمند زمان است، از سوی 
دیگر دولت در شرایط کنونی در حال پرداخت حقوق ها و پیشبرد پروژه های عمرانی است بنابراین نمی تواند 
به تنهایی به ساخت و تکمیل مدارس بپردازد.  نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به مشارکت 
چشمگیر خیران اصفهانی در ساخت و تکمیل مدارس افزود: مردم اصفهان همواره برای کار خیر پیشگام 
هستند و گاهی اوقات پولی که می توانند برای خود هزینه کنند را برای کمک به هم وطنان در بحران های 

مختلف همچون سیل و زلزله و محرومیت زدایی هزینه می کنند. 

مدیرکلدفترحفاظتواحیایتاالبها:
بارش های بی سابقه هم نتوانست »گاوخونی« را زنده کند

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های ســازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به اینکه با وجود 
بارش های خوب دو سال اخیر تاالب گاو خونی همچنان در وضعیت خوبی قرار ندارد، گفت: به دلیل حجم 
بارگذاری ها در باالدست تاالب اگر سه برابر میانگین بارش ساالنه، بارندگی داشته باشیم باز هم آب به 
تاالب گاوخونی نمی رسد.مسعود باقرزاده کریمی ضمن اشاره به اینکه به عنوان یک کارشناس تاالب بر این 
باورم که تاالب گاو خونی مظلوم ترین تاالب ایران است، اظهار کرد: بیشتر تاالب های ما در کشور چندین 
رگ حیاتی دارند؛ اما تاالب گاوخونی تنها یک رگ حیاتی دارد که آن هم زاینده رود است. باالدست این 
رگ حیاتی آنقدر بارگذاری های صنعتی، کشاورزی، جمعیتی و... صورت گرفته است که سال گذشته که 
بیشترین بارندگی طی ۵۰ سال اخیر را در برخی استان ها را داشتیم، نتوانستیم حتی ۱۰ درصد نیاز آبی 
گاوخونی را تامین کنیم.وی با بیان اینکه حق آبه گاوخونی ساالنه ۱۷۶ میلیون متر مکعب است، گفت: 
آنقدر حجم بارگذاری ها در باالدست تاالب زیاد است که اگر سه برابر میانگین بارش ساالنه، بارندگی داشته 
باشیم باز هم آب به تاالب گاوخونی نمی رسد.وی در ادامه تصریح کرد: موضوع تاالب ها ارتباط مستقیمی 
با توسعه پایدار کشور دارد. متاسفانه طی چندین دهه حدود ۷۰ درصد جمعیت و بیش از ۸۰ درصد صنعت 
و اقتصاد کشور در قسمت های خشــک و مرتفع ایران که بارش های زیر ۱۰۰ میلی متر دارند، تجمع پیدا 
کرده اند. اثرات تدریجی این اتفاق خشک شدن تاالب هایی مانند گاوخونی، بختگان، هامون و... است.

معاوناجتماعیادارهکلبهزیستیاستان:
دلسوزی و ترحم مردم باعث افزایش کودکان کار می شود

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به وضعیت آموزش کودکان کار در اصفهان 
اظهار داشت: آن دسته از کودکانی که در مراکز روزانه قرار دارند از طریق معلمانی که داوطلبانه با بهزیستی 
در ارتباط هستند، آموزش می بینند.مجتبی ناجی افزود: آموزش کودکان کار زیرپوشش بهزیستی فقط 
به آموزش تحصیلی خالصه نمی شــود، بلکه آنها از آموزش های هنری و حرفه ای بهره مند می شوند. 
وی خاطرنشان کرد: بعضی از کودکان کار که در خیابان های سطح شهر دیده می شوند، موقتی هستند 
و بسیاری از آنها از نظر خانواده راغب به استفاده از خدمات مددکاری نیستند.وی افزود: مردم از روی 
دلسوزی و ترحم به کودکان کار مبالغ بیشتری بابت خرید آدامس، فال و ... می دهند یا بدون دریافت 
چیزی مقداری پول، غذا، لباس به آنها می دهند و به همین علت مستمری ماهانه بهزیستی در مقابل 

مبالغ روزانه آنها بسیار ناچیز است.

بانزدیکشدنبهروزهایآلوده،مدیراناستاندوبارهدستبهکارشدهاندونقشههایخودبرایمدیریتاینبحرانرارسانهایمیکنند؛

تدابیر لحظه ای!

مدت زیادی است  که کارشناسان هشدار  پریسا سعادت
می دهند پاییز امسال برای اصفهان همراه 
با آلودگی گرد و غبار و کاهش بارش ها خواهد بود؛ وضعیتی که با توجه به 
شیوع باالی بیماری کرونا در اصفهان می تواند اســتان را تا آستانه یک 
بحران تمام عیار پیش ببرد. بارش های دیر هنگام و سکون هوا در کنار 
باقی ماندن مسئله آالینده ها در شهر اصفهان امسال هم مانند سال های 
اخیر تنها در آستانه پاییز و زمستان به دغدغه فکری مسئوالن بدل شده و 
همراه با گرم شدن هوا منشأ آلودگی برای مدیران مهم نخواهد بود. این 
رویه امسال هم البته تکرار شده است در حالی که سال گذشته تحقیق پر 
سر و صدای دو دانشــگاه معتبر اصفهان در مورد منشــأآلودگی هوای 
اصفهان منتشر شد؛ اما هیچ برنامه عملی برای رفع این سرچشمه های 
آلودگی در ماه های اخیر دیده و شنیده نشد. کارخانه های آالینده همچنان 
در نزدیکی شهر فعالیت می کنند و خبری هم از انتقال کوره های آجر پزی 
به نقطه ای دورتر از اصفهان نشده است. حاال اما با نزدیک شدن به روزهای 
آلوده ای که در انتظارمان است مدیران استان دوباره دست به کار شده اند 
و نقشه های خود برای مدیریت این بحران دائمی در اصفهان را رسانه ای 
می کنند. در جدیدترین این اظهارات، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با اشاره به تمهیداتی برای پیشگیری از افزایش آلودگی هوا در 
پاییز، گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به زودی شیوه نامه بهداشتی 
کرونا در شرایط آلودگی هوا را تدوین و اعالم می کند.منصور شیشه فروش 

درباره مصوبات جلسه اضطرار آلودگی هوای کالن شهر اصفهان برای پاییز 
و زمستان کرونایی پیش رو، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
متخصصان بیماری های عفونی، ریوی و ایمونولوژی در کمیته سالمت 
ستاد تخصصی مقابله با شوع کرونا جلســه ای برگزار کرده و راهکارها و 
پروتکل های الزم در زمینه کنترل شیوع کرونا در شــرایط آلودگی هوا را 

تدوین می کند و برای اجرا به زودی ابالغ خواهد شد.
وی افــزود: با توجــه به پیــش آگاهی هواشناســی اســتان مبنی بر 
بارندگی های دیرهنگام، پایداری جوی و افزایش آلودگی هوای کالن شهر 
اصفهان در شرایط بحران کرونا، اتخاذ تدابیر ویژه بهداشتی ضروری است 
که دانشگاه علوم پزشــکی، مدیریت بحران استان و دیگر دستگاه های 
اجرایی برنامه ها و اســتراتژی های الزم را در دستور کار قرار خواهند داد.

شیشــه فروش با بیان اینکه تعیین محدوده حریم شــهری و هرگونه 
احداث یا توسعه مستلزم ارزیابی زیســت محیطی است، افزود: اداره 
راه و شهرسازی موظف به پیگیری اجرای طرح جامع و تفصیلی شهرها، 
شهرک ها و طرح های هادی در روستاهاست و توسعه این مناطق باید بر 
اساس مطالعات باشد.وی با بیان اینکه شرایط کنونی تراکم ساختمان ها 
نتیجه تصمیم گیری ها در گذشته اســت و از این پس نباید ادامه یابد، 
گفت: الزامات زیست محیطی در تراکم ساختمان ها و استاندارد سازه ها، 
افزایش ســرانه ســبز و بیابان زدایی باید مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در قانون هوای پاک 

وزارت نفت موظف به تولید انواع سوخت و بنزین بر اساس استانداردهای 
ملی یورو چهار و پاک اســت، اضافه کرد: ۳۵۰ جایگاه سوخت در سطح 
اســتان اصفهان وجود دارد و ســازمان حفاظت محیط زیست استان 
موظف اســت وضعیت آالیندگی جایگاه ها و شرکت فرآورده های نفتی 
را هر هفته بررسی کرده و به طور آنالین نظارت کند.شیشه فروش با بیان 
اینکه انباشت پسماندها و سوزاندن ضایعات کشاورزی و صنعتی ممنوع 
است، ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست همچنین مکلف است 
برای فعالیت همه واحدهای معدنی صنعتی، تولیدی، عمومی و کارگاهی 
حدمجاز آالیندگی را تعیین کرده و مناطق حساس را اعالم کنند.وی افزود: 
شهرک ها و واحدهای صنعتی تازه تاسیس باید بر اساس نوع اقلیم ۱۰ 
درصد از واحد خود را به فضای ســبز اختصاص دهند و همه واحدهای 
صنعتی دارای بیش از ۵۰ نفر نیرو، واحد بهداشــت و محیط زیســت و 
محلی برای پایش آلودگی هــوا راه اندازی کنند.وی خاطرنشــان کرد: 
مدیریت حفاظت محیط زیست استان به عنوان دبیر کارگروه، جلسات 
اضطرار آلودگی هوا را در شرایط خاص تشکیل خواهد داد و سازمان های 
هواشناسی و حفاظت محیط زیست وضعیت کیفی هوا را برخط پایش 
می کنند. امسال در حالی به استقبال روزهای پاییز می رویم که آلودگی 
در کنار کرونا قرار است جان تعداد بیشتری از مردم شهرمان را تهدید کند؛ 
افرادی که  هر سال قربانی نادیده گرفتن آلودگی هایی می شوند که خود 

در بروز و ظهور آن نقشی نداشته اند.

رییس دانشگاه فرهنگیان گفت: پیش بینی این است 
که در سال ۱۴۰۱ مشــکل تربیت معلم و کمبودهای 
آموزش و پرورش برطرف خواهد شد.حسین خنیفر 
در  کاشــان افزود: نزدیک به ۱۹۰ هــزار نفر معلم در 
حال حاضر در سطح کشور کمبود داریم؛ اما دانشگاه 
فرهنگیان امسال ۲۱ هزار و مهر سال آینده بیش از ۴۰ 
هزار دانش آموخته خواهد داشت و در این مسیری 
که گام بر می داریم،  نزدیک به ۹۰ درصد از حداقل نیاز 
آموزش و پرورش به معلمــان را تا افق ۱۴۰۱ برطرف 

خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته 
میزان پذیرش در دانشگاه فرهنگیان افزایش یافته 
است، بیان کرد: ۲۰ هزار ردیف استخدام در ۲۰ رشته 
امسال در نظر گرفته شده اســت و با توجه به اینکه 
نزدیک کارنامه سازمان سنجش هستیم، یک فرصت 
ارزشمند برای دانشجویان مشتاق معلمی در کنکور به 
شمار می رود.رییس دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: 
بیش از ۲۸ هزار ردیف نیز از ماده ۲۸ برای دانشــگاه 
فرهنگیان پیش بینی شده است که دانش آموختگان 
سایر دانشگاه ها با آزمونی که در آبان ماه برگزار خواهد 
شد، می توانند به کســوت معلمی درآیند.وی یادآور 
شد: با پنج هزار ردیفی که از پیش داشتیم و مواردی 
که مجلس شورای اســالمی ۲۵ هزار نفر اعالم کرد، 
در مجموع نزدیک به ۷۷ هزار نفر ردیف استخدامی 

امسال در دانشگاه فرهنگیان برای آموزش و پرورش با 
همکاری وزیر، سازمان های امور اداری و استخدامی، 
برنامه و بودجه، مجلس شــورای اســالمی به ویژه 
کمیســیون آموزش محقق خواهد شد.خنیفر اظهار 
داشت: استخدام دانشگاه فرهنگیان رسمی است و با 
توجه به امتیازهایی که برای این دانشگاه در نظر گرفته 
شده، امید می رود دانشجویان استقبال کنند.وی ادامه 
داد: اکنون دانشگاه فرهنگیان در بیشتر استان های 
کشور طرح های تکمیلی از جمله سالن های ورزشی، 
نمازخانه و سرویس های بهداشتی در دست ساخت 
دارد که با کمک خیران در حال اتمام اســت.به گفته 
رییس دانشــگاه فرهنگیان، برای پایان دادن به این 
طرح های نیمه تمام افزون بر ۱۴ هــزار میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است.

مشکل کمبود معلم تا افق 1401 برطرف می شود

۳۵۰جایگاهسوختدرسطحاستاناصفهانوجوددارد
وسازمانحفاظتمحیطزیستاستانموظفاست
وضعیتآالیندگیجایگاههاوشرکتفرآوردههاینفتی

راهرهفتهبررسیکردهوبهطورآنالیننظارتکند

بازدید رییس 
پلیس راهنمایی 

و رانندگی از 
مسیرهای دوچرخه 

سواری
ســرهنگ محمدرضا محمدی 
از مســیرهای دوچرخه سواری 
معابــر و بوســتان های شــهر 

اصفهان بازدید کرد.

قاچاقچی 10 کیلوگرم نقره در دام پلیس گرفتار شد
۱۰ کیلوگرم نقره قاچاق در بازرســی از واحدی صنفی در اصفهان کشــف شــد. جانشین انتظامی 
اســتان اصفهان گفــت: ماموران پلیــس امنیت عمومــی اصفهان بــا اطالع از قاچــاق مقداری 
نقره با عیــار پایین در مغــازه ای، پس 
از تحقیقــات الزم و اطمینــان از صحت 
موضوع و هماهنگی های الزم گروهی از 
ماموران مجــرب پلیس امنیت عمومی 
به محل مورد نظر اعزام شدند.سرهنگ 
محمدرضا هاشمی فر افزود: در بازرسی 
از محل ۱۰ کیلوگرم نقره قاچاق به ارزش 
ســه میلیارد ریال کشف شــد که برای 
تعیین عیار و خالصی آن به آزمایشــگاه 
تحویــل داده شد.جانشــین انتظامی 
اســتان اصفهان افزود: فرد قاچاقچی تحویل اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان شد.ســرهنگ 
محمدرضا هاشمی فر از شهروندان خواست هرگونه تخلف را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.

احتمال فرار 40 نفر از اتباع بعد از تصادف در آزادراه کاشان-نطنز
رییس مرکز اورژانس کاشــان از احتمال فرار ۴۰ نفر از اتباع بعد از تصادف در آزاد راه کاشان-نطنز 
خبر داد.حسین ریاحی با اشــاره به وقوع یک تصادف در آزادراه کاشان-نطنز اظهار داشت: در این 
حادثه هشت نفر از اتباع هم مصدوم شدند.وی با بیان اینکه این تصادف بین کامیونت و تریلر رخ 
داد، ابراز داشــت: بعد از وقوع این تصادف و طی تماس مرکز هدایت عملیات اورژانس اصفهان با 
مرکز ارتباطات اورژانس کاشان و درخواست نیروی کمکی بالفاصله دو آمبوالنس به محل تصادف 
اعزام شد.رییس اورژانس کاشان با بیان اینکه این تصادف در نزدیکی سایت شهید احمدی روشن 
اتفاق افتاده بود، تصریح کــرد: در این حادثه کامیونت که ظاهرا  حامل ۵۰ نفر از اتباع بود، هشــت 
نفر از  اتباع مصدوم شدند که حال دو نفر وخیم اعالم شــد.وی با بیان اینکه طبق شواهد ۴۰ نفر از 
اتباع که در این کامیونت بودند ازمحل تصادف متواری شــده اند، خاطرنشان کرد: پس از اقدامات 
 اولیه مصدومان با چهار آمبوالنس اورژانس و هالل احمر برای درمان به بیمارستان بهشتی کاشان 

اعزام شدند.

دستگيری زن سوداگر مرگ در اصفهان 
جانشین انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری یک زن سوداگر مرگ و ۳ نفر از همدستان وی 
خبر داد. سرهنگ  ثابت راسخ گفت: در پی دریافت خبری در خصوص توزیع مواد مخدر توسط زنی 
۴۵ ساله در یکی از محالت شهر اصفهان، تیمی از ماموران انتظامی کالنتری ۲۷ برای بررسی و صحت 
موضوع به محل اعزام  شدند که در تحقیقات انجام شــده صحت خبر تایید شد.وی افزود: نتیجه 
تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت و متعاقب آن دستور دستگیری متهمه و 

بازرسی از مخفیگاه استیجاری وی صادر شد.
این مقام انتظامی بیان داشت: تیمی از عوامل کالنتری برای دســتگیری متهمه اعزام و ماموران 
در یک عملیات تخصصی او را در مخفیگاهش دســتگیر و در بازرســی از پاتــوق ۲۴ گرم هروئین 
و ۳۰ گرم ســوخته تریاک را به همراه تعدادی آالت وادوات اســتعمال مواد مخدر کشــف کردند.
جانشــین انتظامی شهرستان اصفهان با اشــاره به دســتگیری ۳ نفر دیگر از همدستان متهم که 
 در منزل بودند، خاطر نشــان کرد: افراد دســتگیر شــده برای ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع

 قضایی شدند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

دیدگاهاخبار

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

در کشور برای مقابله با 
بیماری کرونا اجماعی 

وجود ندارد
نماینده مردم شــهرضا در مجلس شورای 
اســالمی با انتقاد از عدم اجماع در کشــور 
در ســطوح مدیریتی برای مقابله با بیماری 
کرونا گفت: همــان گونه کــه رهبری طبق 
پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا عمل 
می کنند، همگان نیز باید در این راستا عمل 
کنند.سمیه محمودی با اشاره به هشدارها 
نسبت به موج سوم بیماری کرونا  اظهار کرد: 
همان گونــه که مقام معظــم رهبری تاکید 
کردند که باید دستورالعمل های ستاد ملی 
مقابله با کرونا برای همه الزم االجرا باشد و 
خود معظم له نیز طبق این پروتکل ها رفتار 
می کنند بنابراین ما نیز باید این پروتکل ها را 
در تمامی رفتارهایمان مدنظر قرار می دهد.

نماینده مردم شــهرضا در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: متاســفانه در کشور 
اجماع کاملی برای مقابلــه با بیماری کرونا 
وجود ندارد. وقتی در سطوح مدیریت عدم 
اجماع باشــد، قطعا ما بــرای مقابله با این 
بیماری دســتاورد مثبتی نخواهیم داشت. 
در بحث بازگشــایی مدارس شــاهد عدم 
هماهنگی بین بخش های مختلف بودیم. 
مدارس را در شــرایطی باز کردند که از نظر 
ایمنی و حفظ ســالمت دانش آموزان هیچ 
تضمینی به خانواده ها داده نشــد. والدین 
ماندند که آیا فرزندان شــان را به مدرســه 
بفرستند یا نه. از موج سوم کرونا حرف زدند 
اما باز هم تاکید بــر حضور دانش آموزان در 
مدارس داشتند. در واقع مقامات نتوانستند 
در ایــن رابطه بــرای ما تصمیم گیــر نهایی 
باشند و تصمیم گیری به خود والدین واگذار 
شد.وی بیان کرد: البته موضوع دیگری نیز 
که باید مورد توجه قرار گیرد، این اســت که 
بحث شرایط سخت کرونا گویا از ذهن مردم 
خارج شده است و همه ما به گونه ای به کرونا 
عادت کردیم که این شرایط سخت از یادمان 
رفته و همین امر باعث شده است که با دقت 

پروتکل ها را رعایت نکنیم.

رییس بیمارستان امین استان اصفهان گفت: اگر نتوانیم ورودی بیماران کرونایی را کنترل و مدیریت کنیم، اثرات خستگی کادر درمان بسیار خطرناک  خواهد بود.حمید 
مللی ادامه داد: خدمات رسانی به بیماران کرونایی از بیمارستان ما به بیمارستان های عیسی بن مریم و الزهرا منتقل شده است، پروسه  انتقال یک کار زمان بر سه هفته ای 
بود که دیگر االن در بیمارستان امین بیمار کرونایی بستری نمی شود، چون بیمارستان امین حدود هفت ماه در رابطه با ویروس کرونا فعال بود و خستگی پرسنل و شرایط 
ویژه ای که در چنین بیمارستان هایی وجود دارد، نیاز به یک احیای دوباره دارند. مللی، با اشــاره به خطر بازگشایی مدارس گفت: در مورد این موضوع باید دید که میزان 
پروتکل ها چقدر رعایت می شود، چون اگر پروتکل ها رعایت نشود قطعا بحران بسیار شــدیدی را با توجه به فعالیت و جنب و جوش دانش آموزها در مراکز آموزشی به 
دنبال خواهد داشت، این هم در شرایطی است که نمی توان کودکان  را به صورت صد در صد کنترل کرد.وی بیان کرد: خستگی کادر درمان در حدی است که اصال در مورد 
آن حرفی نمی توان زد، این لباس ها و شرایط بیمارستانی که هر روز شاهد مرگ و میر بیماران کرونایی هستند، پرسنل را از نظر روحی و جسمی خسته می کند، کما اینکه 

کار کردن در این شرایط، استرس کادر درمان برای احتمال درگیری خودشان و یا خانواده ها را باالتر می برد، اما با تمام این سختی ها ایستادگی و دین خود را ادا کردند.

رییسبیمارستانامیناستاناصفهان:
ورودی بیماران کرونایی را باید کنترل و مدیریت کنیم
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پرسپولیس-علی منصور؛ سکانس اول فصل جدید!
علیرضا منصوریان پس از امضای قراردادی سه ساله با تراکتور، حاال باید بازیکنان مدنظر خود را 
در نقل و انتقاالت تابستانه جذب کند و کارش را به صورت رسمی در تبریز آغاز کند تا سرخ پوشان 
تبریزی مهیای حضور در لیگ بیســتم شــوند؛ اما اتفاق ویژه پیش از شــروع لیگ بیستم رخ 
خواهد داد، جایی که در مسابقه سوپرجام فوتبال ایران قرار است دو تیم پرسپولیس و تراکتور به 
عنوان قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی مقابل یکدیگر صف آرایی کنند.آخرین بار در لیگ نوزدهم 
علیرضا منصوریان در فوالدشهر با ذوب آهن مقابل پرســپولیس قرار گرفت که متحمل شکست 
سه بر صفر شد؛ اما این ســرمربی جوان که نتایج قابل قبولی را مقابل سرخ پوشان پایتخت دارد 
و بدون تردید بهترین و مهم ترین آن در دربی 84 بود؛ جایی که علی منصور در کســوت سرمربی 
استقالل توانست با حساب 3 بر 2 پرســپولیس برانکو را شکست دهد.حاال منصوریان در اولین 
تجربه رسمی سرمربی گری خود همراه با تیم تراکتور باید در مصافی به میدان برود که در انتهای 
قرار است مراسم اهدای جام صورت گیرد و وی می تواند با پیروزی مقابل پرسپولیس، در اولین 
مسابقه اولین جام قهرمانی خود را همراه با تراکتور جشن بگیرد؛ اتفاقی رویایی که می تواند یک 
گام مهم در مســیر اثبات توانایی های این سرمربی جوان باشــد که ورودش به تبریز با موافقت 
همه جانبه هواداران تراکتور نبود؛ اما کســب نتایج درخشان می تواند منجر به همراهی همه جانبه 

تی تی ها با علی منصور شود.

پسران »یحیی« بدهی»کالدرون« را می دهند
پرسپولیس با کسب دومین پیروزی در لیگ قهرمانان آســیا به درآمدزایی خود از این رقابت ها 
ادامه داد.ســرخ ها که از دو بازی نخســت تنها 10 هزار دالر درآمدزایی کرده بودند، حاال با کسب 
دو پیروزی متوالی رقــم درآمد خود را به 110 هزار دالر افزایش دادند و شــانس این را دارند که با 
افزایش میزان درآمدزایی دالری خود، بخشی از مشکالت باشگاه پرسپولیس را حل کنند.رقمی 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای هر پیروزی پرداخت می کند، 50 هزار دالر است و اگر پرسپولیس 
بتواند الدحیل و الشــارجه را هم شکست دهد، با کســب 200 هزار دالر راهی لیگ قهرمانان آسیا 
خواهد شد. صعود به مرحله یک هشتم نیز خود رقم 100 هزار دالر را به همراه دارد و در ادامه پاداش 
های 150 و 250 هزار دالری نیز در انتظار تیمی که به نیمــه نهایی می رود، خواهد بود.در واقع اگر 
پرسپولیس نتیجه سال 2017 را تکرار کند و به جمع چهار تیم صعود کند، فرصت کسب 710 هزار 
دالر را خواهد داشــت که چیزی در حدود بدهی این باشــگاه به گابریل کالدرون و دستیارانش 
اســت. این در حالی اســت که اگر صعود به فینال اتفاق بیفتد، آن ها دوباره بــا رقمی نزدیک به 
3 میلیون یورو به تهران بازخواهند گشــت. شاید بدشانسی پرســپولیس این است که بازی ها 
 متمرکز برگزار می شوند و دیدارهای حذفی رفت و برگشت نخواهند بود و امکان درآمدزایی بیشتر 

وجود ندارد.

قرارداد دالری در ایران ممنوع نیست 
بر اســاس یکی از مصوبات ســازمان لیگ عقد قرارداد دالری با بازیکنان و هــم چنین مربیان 
ایرانی ممنوع است؛ اما باشــگاه ها می توانند با بازیکنان و هم چنین مربیان خارجی بر اساس 
واحد پول های رایج جهانــی از جمله دالر قرارداد امضا کنند. با ابالغ ایــن مصوبه نمی توان گفت 
بستن قراردادهای دالری در ایران ممنوع شده است،در واقع باشگاه ها تنها از عقد قرارداد دالری 
با بازیکنان ایرانی منع شــده اند. گفتنی اســت در فصل جاری حضور بازیکنان و مربیان خارجی 
جدید در ایران ممنوع شــده اســت؛ البته ســازمان لیگ برای اینکه خأل حضور خارجی ها را در 
ترکیب تیم های ایرانی پر کند، ســهمیه تیم ها در جذب بازیکن بزرگســال و زیر 25 ســال را 3 
 بازیکن افزایش داده است. بر این اســاس هر تیم می تواند با 63 بازیکن وارد بازی های فصل

 جدید شود.

مرحله دوم رقابت های لیگ برتر دوومیدانی مردان با صدرنشینی تیم سپاهان به پایان رسید؛

پیشتازی مقتدرانه  طالیی پوشان در مسابقات کشوری

مرحله دوم از لیگ برتر دوومیدانی کشور   سمیه مصور
در حالی جمعه شــب با پیشــتازی تیم 
سپاهان اصفهان در بخش مردان به پایان رسید که این تیم در مرحله 
اول این مسابقات نیز با کسب 245 امتیاز در جایگاه نخست ایستاده 
بود. تیم سپاهان که در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر دوومیدانی 
کشور به مقام نایب قهرمانی دست یافته بود،  در این دوره از مسابقات 
نشان داده تنها به کســب عنوان قهرمانی فکر می کند. این تیم برای 
حضور قدرتمندانه در فصل جاری رقابت های لیگ برتر، ورزشکاران و 
قهرمانان اول و دوم رشته های مختلف دوومیدانی را به کار گرفت و با 
آنها قرارداد بست. کیوان قنبرزاده، قهرمان پرش ارتفاع که رکورد پرش 
ارتفاع در دســتان او قرار دارد، مســلم نیادوســت) دومین ورزشکار 
پرامتیاز لیگ در رقابت های فصل گذشــته(، رضا قاسمی ) ورزشکار 
شــرکت کننده در المپیک و یکی از بهترین ورزشکاران ایران در رشته 
صدمتر(، علی سهرابی ) نایب قهرمان ایران در پرش ارتفاع(، یونس 
یوســف وند) قهرمان ایران در پرتــاب نیزه( و حمیدرضــا نجفی ) از 
قهرمانان 100 متر ایران( لیست ورزشکاران دوومیدانی تیم سپاهان را 

تشکیل می دهند.
اولین مرحله لیگ برتر مســابقات دوومیدانی کشور در روزهای 13 و 
14 شهریور ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقالب تهران برگزار شد که 
دونده های طالیی پوش ســپاهان با کســب هفت مدال طال، ۹ مدال 
نقره و پنج مدال برنز در هفته اول لیگ که روزهای 15 و 16 شــهریور 
برگزار شد، موفق شدند با کســب 245 امتیاز صدرنشین جدول این 
رقابت ها شوند. پس از ســپاهان تیم پلیمر با کسب 220 امتیاز تا این 
مرحله جایگاه دوم این رقابت ها را به خود اختصاص داده و دانشگاه 

آزاد اسالمی نیز در جایگاه سوم ایستاد. 
مرحله دوم رقابت های لیگ برتر دوومیدانی کشــور جمعه شــب با 
پیشتازی تیم سپاهان با 232 امتیاز به پایان رسید. در این مرحله که در 
مجموعه آفتاب انقالب تهران برگزار شد، تیم های پلمیر خلیج فارس 
خرم آباد با 210 امتیاز  و دانشگاه آزاد اسالمی با 12۹ امتیاز به ترتیب در 
جایگاه های دوم و سوم جای گرفتند.تیم های صنعت مس کرمان با 
100 امتیاز، دانشگاه یزد با 42 امتیاز، عقاب نیروی هوایی با 17 امتیاز، 
سلکتور 15 امتیاز و مقاومت تهران با ۹ امتیاز  نیز در رده چهارم تا هشتم 

جدول مسابقات قهرمانی باشگاه های کشورقرار گرفتند. 
در این دوره از رقابت ها تیم هــای پلیمر خلیج فــارس، فوالد مبارکه 
سپاهان اصفهان، مس کرمان، دانشگاه آزاد، مقاومت تهران، سلکتور، 
دانشــگاه یزد، هیئت خراسان شــمالی، هیئت فارس، عقاب نیروی 
هوایی، هیئت چهار محــال و بختیاری، هیئت اصفهان و ناشــنوایان 

حضور دارند.
در بخــش بانــوان نیــز ، طالیی پوشــان اصفهــان در مرحلــه اول 
رقابت های لیگ برتر دوومیدانی کشــور صدرنشــین شــدند. در این 
مرحله تیم ســپاهان موفق به کســب مجموع 243 امتیاز شــد.در 
این مرحله از مســابقات قهرمانی باشــگاه هــای دوومیدانی بانوان 
کشور که 17 و 18 شهریورماه ســال جاری در ورزشگاه آفتاب انقالب 
برگزار شــد، تیم های پلمیرخلیج فــارس خرم آباد و دانشــگاه آزاد 
اســالمی در رده های دوم و ســوم جــای گرفتند. مرحلــه دوم این 
مســابقات در بخش بانوان که از صبح دیروز آغاز شــده به مدت دو 
 روز پیگیری می شــود تــا تیم هــای اول و دوم و ســوم این مرحله 

شناخته شوند.

سرپرست فدراسیون پزشــکی ورزشی از اختصاص 
8000 هــزار یورو بــرای پرداخــت هزینــه جراحی 
»خارپاشنه« و هتلینگ بیمارستان احسان حدادی 
در آلمان خبر داد.محمد اسد مســجدی با اشاره به 
اینکه فدراسیون پزشکی ورزشــی مسئول سالمت 
ورزشکاران اســت، اظهار کرد: با توجه به درخواست 
احســان حدادی و پیگیری فدراسیون دو و میدانی، 
وزارت ورزش و جوانــان در این رابطه به فدراســیون 
پزشکی ورزشی دستور بررســی  داد.وی ادامه داد: 
کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی پس از حدود 
پنج جلسه به این نتیجه رسید با توجه به اینکه پزشک 
معتمد احسان حدادی ضمانت مکتوب ارسال کرده 
است، هزینه مربوطه را متقبل شــویم و وی را اعزام 
کنیم. سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید 

بر اینکه مسئولیت این فدراســیون صرفا در رابطه با 
سالمت و درمان ورزشکاران است و به سایر مسائل 
توجهی ندارد، عنوان کرد: هیچ پزشکی در ایران برای 
جراحی عمل احسان حدادی ضمانت نداده، درحالی 
که پزشــک معتمد این ورزشــکار در آلمان ضمانت 
مکتوب ارسال کرده است تا جراحی موفقیت آمیزی 
صورت گیرد و بتواند در مسابقات شرکت کند.مسجدی 
با بیان اینکه هزینه های مربــوط به پرواز حدادی به 
آلمان به فدراسیون پزشکی ورزشی مرتبط نمی شود، 
اظهار کرد: ما تقبل کرده ایم هزینه ای حدود 8000 یورو 
برای درمان احسان حدادی در نظر بگیریم که مربوط 
به هزینه جراحی و هتلینگ بیمارستان است و در مورد 
ســایر هزینه ها اطالعی نداریم.پیش از این احسان 
حدادی از کمیته ملی المپیک درخواســت اعزام به 

آلمان برای انجام عمل جراحی خارپاشنه داشت که 
به  رغم موافقت اولیه در نهایت با این اتفاق مخالفت 
شــد، در نهایت اما این ورزشــکار درخواست مجدد 
خود را از سوی فدراسیون دو و میدانی به فدراسیون 
پزشکی ورزشی ارائه کرده که با پرداخت هزینه های 
درمانش در آلمان موافقت به عمل آمده است.هزینه 
یورو در بازار آزاد حدود 31 هزار و 500 تومان است که با 
احتساب قیمت روز می توان هزینه اختصاص یافته 
صرفا برای عمل جراحی احسان حدادی را حدود 250 

میلیون تومان برآورد کرد.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم کرد:

۸000 یورو؛ هزینه جراحی خارپاشنه»حدادی« در آلمان!
سوال روز

درخشش »سانه« در اولین بازی اش برای بایرن مونیخ
شروع فصل جدید برای بایرن بهتر از این امکان نداشت. قهرمان سه جام بوندس لیگا، جام حذفی 
 آلمان و لیگ قهرمانان در فصل گذشــته اولین بازی خود در شــروع فصل جدیــد را هم با اقتدار 
صد در صدی آغــاز کرد تا نشــان دهد 
قصد ندارد به این زودی ها به اقتدارش 
در آلمــان و اروپا خاتمه دهد.در شــب 
درخشش همه ستاره های بایرن مونیخ، 
این تیم موفق شــد حریفش شالکه را 
8-0 در هــم بکوبد. بازی جمعه شــب 
بایرن نقاط مهم زیادی داشــت از جمله 
هت تریک ســرژ گنابــری و پاس گل 
تماشــایی رابونای رابرت لواندوفسکی؛ 
اما گلزنی لروی ســانه ســتاره ســابق 
منچسترســیتی در اولین بازی خود برای بایرن هم از نکاتی بود که رسانه های آلمانی به آن توجه 
خاصی داشتند.ســانه در دقیقه 71 گل هفتم بایرن را زد و بعد از او هم گل آخر بایرن در دقیقه 81 
تسوط جمال موسیاال به ثمر رسید که او هم مثل سانه اولین گلش با پیراهن این تیم را می زد.لروی 
سانه بعد از مدت ها کش و قوس اخیرا موفق شد با ترک باشگاه منچسترسیتی به آلیانز آرنا بیاید 

و با قراردادی به ارزش 4۹ میلیون یورو بازیکن بایرن شود.

بمب نقل و انتقاالتی اروپا در بندر لیورپول ترکید
تیاگو آلکانترا، هافبک اســپانیایی بایرن مونیخ  باالخره قرارداد خود را بــا لیورپول به مدت چهار 
فصل امضا کرد تا در جمع شــاگردان یورگن کلوپ فوتبال خود را ادامه دهد.او که بازیکن محبوب 
پپ گواردیوال در بارسلونا و بایرن مونیخ بود پس از رد پیشنهاد حضور در منچسترسیتی انگلیس به 
لیورپول رفت تا این بار به درخشش زیر نظر یورگن کلوپ ادامه دهد.هافبک تیم ملی اسپانیا که فصل 
گذشته با بایرن مونیخ قهرمانی ســه گانه بوندس لیگا، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا را کسب 
کرد قرار است در لیورپول پیراهن شماره 6 را به تن کند.ارزش قرارداد این بازیکن 2۹ ساله نزدیک 
به 27 میلیون پوند است که 20 میلیون پوند آن رقم پایه و مابقی پاداش های مرتبط با عملکرد او در 

جمع بندرنشینان لیورپول است.

شاید »سانچو« از »کریس رونالدو« هم بهتر شود
رافائل گریرو، هم تیمی جیدون ســانچو در دورتموند تمجید ویژه ای از این ستاره انگلیسی انجام 
داد.دورتموند تمام تالش خود را برای جلوگیری از جدایی جیدون سانچو انجام داد و نهایتا چندی 
پیش این باشگاه آلمانی اعالم کرد که او حداقل یک فصل دیگر در وست فالن ماندگار خواهد بود. 
این ستاره انگلیسی از زمان ترک منچسترســیتی و حضور در دورتموند عملکرد خیره کننده ای از 
خود ارائه داده و به یکی از آماده ترین فوتبالیســت های دنیا تبدیل شــده اســت.همین عملکرد 
فوق العاده جیدون سانچو باعث شــده که هم تیمی پرتغالی این بازیکن در دورتموند یعنی رافائل 
گریرو تمجید ویژه ای از او انجام دهد. مدافع پرتغالی در این باره گفت: » جیدون هنوز خیلی جوان 
است؛ اما طی دو سال گذشته نقش بســیار ویژه ای را در تیم ما ایفا کرده است. او این استعداد را 
دارد که با پاس، دریبل و گل هایش تفاوت ایجاد کند.«گریرو رو در ادامه گفت: » کریســتیانو یکی 
از بهترین های جهان است و ســانچو نیز می تواند به اندازه او خوب باشــد. جیدون هنوز کارهای 
زیادی برای انجام دادن دارد؛ بســیار زیاد. هرچند که او از تمام فاکتورهای الزم برای تبدیل شدن 
 به بازیکنی با کیفیت رونالدو برخوردار اســت. شــاید حتی او روزی به بازیکنی بهتر از کریستیانو 

تبدیل شود.«

فوتبال جهان

جابه جایی ها در ذوب آهن به 
خاطر مصاحبه »تارتار« بود؟

مهدی تارتار بعد از اینکه از ســوی باشــگاه 
ذوب آهن دعوت به مذاکره شد؛ اما مذاکره 
اش نتیجه مثبتی به دنبال نداشت، مصاحبه 
تندی انجام داد. وی، علیــه یکی از اعضای 
هیئت مدیره باشگاه صحبت کرد بدون آنکه 
به اسم عضو هیئت مدیره و باشگاه اشاره ای 
کند! تارتار  گفت: »شایسته ســاالری رعایت 
نمی شــود و رابطه ها دخالت دارند. این یک 
فاجعه اســت؛ مربیانی که قبال موفق نبودند 
االن تیم های خــوب می گیرند. چــرا نباید 
نهاد های نظارتــی ما روی مربیــان داخلی 
هم ورود کننــد؟ چطور می شــود مربی که 
موفق نبوده، می تواند یک تیم خوب داشته 
باشد؟ چرا نهاد ها فقط برای مربیان خارجی 
ورود می کنند؟ انتخــاب مربیان داخلی هم 
هزاران مشکل دارد. داللی که 12 سال پیش 
به بازیکن خود من پیشنهاد رشوه داده و دو 
سال محروم شــده، چطور می شود در بدنه 
مدیریت یک باشــگاه حضور داشته باشد؟ 
هرکس با خودش پول می برد، می تواند تیم 

بگیرد؟ چطور ممکن است؟«
بعد از این مصاحبه به ســرعت شاهد تغییر 
و تحول در کادر مدیریتی باشگاه ذوب آهن 
بودیم. حاال خیلی ها این پرســش را مطرح 
می کنند آیا عضو هیئــت مدیره ای که مهدی 
تارتار بدان اشاره داشــت عضو هیئت مدیره 

باشگاه ذوب آهن بود؟
بعد از تغییرات صورت گرفته در کادر مدیریتی 
باشگاه ذوب آهن، اعضای هیئت مدیره جدید 
با انتشــار پیامی از ســرمربی گری رحمان 
رضایــی دفــاع کردند. در ســایت باشــگاه 
ذوب آهن می خوانیم: »از مــوارد مطروحه 
در جلسه هیئت مدیره، حمایت از کادرهاى 
فنى و بــه ویــژه کادر فنى و ســرمربى تیم 
فوتبال باشگاه ذوب آهن بود که هیئت مدیره 
و مدیرعامل باشــگاه، حمایــت قاطع خود 
 را از آقــای »رحمــان رضایــى« ســرمربى 
 تیــم فوتبــال بزرگســاالن و همچنیــن

 سایر همکاران زحمتکش تیم هاى ورزشى 
اعالم کردند«.

دونده های طالیی پوش سپاهان با کسب هفت مدال 
طال، ۹ مدال نقره و پنج مدال برنز در هفته اول لیگ که 
روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور برگزار شد، موفق شدند با کسب 

۲۴۵ امتیاز صدرنشین جدول این رقابت ها شوند

 مستطیل سبز

وز عکس ر

سیستم خنک کننده 
 استادیوم ها در قطر 

چطور کار می کند؟
قطری ها اولین کشــوری بودند که سیستم 
تهویه مطبوع یا خنک کننده داخل استادیوم ها 
را طراحی کرده و از این سیســتم اســتفاده 
کردند. این تکنولوژی که در ورزشــگاه های 
قدیمی قطر بــه کار رفته، با انــرژی برق کار 
می کند و حاال در استادیوم های ساخته شده 
برای جــام جهانی 2022 این سیســتم ها با 

انرژی خورشیدی راه اندازی می شود.

شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شــماره ۹۹/174/ش/5 مورخ 13۹۹/06/03 )مصوبه شماره 160( شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد 10 قطعه از زمین های مسکونی واقع در شهرک سیمرغ شهر خورزوق را با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی 

بفروش برساند، لذا اشخاصی که تمایل به شرکت در این مزایده دارند می توانند با دریافت مدارک از واحد مالی شهرداری نسبت به 

تحویل  پیشنهادات خود اقدام نمایند. 

آخرین مهلت دریافت و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 99/07/07
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/07/0۸ 

آگهی مزایده

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوقم الف:980195

نوبت دوم



یکشنبه 30 شهریور  1399 / 2 صفر  1442/ 20 سپتامبر 2020/ شماره 3073
شهردار اصفهان خبر داد:

 افتتاح چندین پروژه فرهنگی- ورزشی در منطقه 12
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« با اشاره به تدوین برنامه جامع ۱۰ ساله شهر اظهار 
کرد: اصفهان به عنوان نخستین شهر کشور برنامه جامع ۱۰ ساله خود را با مشارکت شهروندان تنظیم و 
تدوین می کند.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه برنامه جامع که تاکنون در چند مرحله با مشارکت مردم 
پیش رفته، اکنون برای تدوین چشم انداز توسعه در مرحله نظرسنجی قرار دارد، تصریح کرد: چنانچه 
شهروندان تصمیم دارند که شهروندی مطالبه گر بوده و مسئوالن پاســخگویی داشته باشند در این 
نظرسنجی برای چشم انداز توسعه شهری شرکت کنند.شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: سایت برنامه 
جامع شهر اصفهان به نشانی isfahanplan.ir در اختیار شهروندان برای مشارکت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به عنوان شهردار اصفهان از تمام شهروندان دعوت و درخواست می کنم در این نظرسنجی 
شرکت کنند چرا که این مشارکت می تواند برنامه جامع ۱۰ ساله شهر را غنی و از حمایت بیشتری برخوردار 
کند.نوروزی با اشاره به آغاز مجدد اجرای برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح«، گفت: به حرمت ماه محرم 
برنامه های افتتاح هفتگی پروژه های عمرانی شهر متوقف شده بود، اما با پایان یافتن این ماه ، برنامه 
»هر یکشنبه، یک افتتاح« مجدد آغاز خواهد شد.وی با بیان اینکه در برنامه این هفته پروژه های عمرانی 
و خدماتی افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها در منطقه ۱۲ انجام خواهد شد، افزود: از جمله پروژه های آماده 
افتتاح این منطقه فرهنگســرای استاد مظاهری، مجموعه ورزشی ســپاهان و چند پروژه عمرانی و 
خدماتی دیگر است که در اختیار شهروندان قرار می گیرد.شــهردار اصفهان تصریح کرد: امروز  عالوه 
بر افتتاح پروژه های منطقه ۱۲ عملیات اجرایی باند شمالی خیابان امیر کبیر نیز آغاز خواهد شد.وی 
خاطرنشان کرد: سه ماه قبل در برنامه »هر یکشنبه، چند افتتاح« در منطقه ۱۲ کلنگ احداث یک خیابان 
به زمین زده شد که تا دو هفته آینده آماده بهره برداری خواهد بود؛ امیدواریم شهروندان از این خدمات 
به خوبی استفاده کنند.نوروزی ادامه داد: احداث یک مجموعه ورزشی در محله امین آباد نیز اقدامی 

است که به توسعه ورزش همگانی در این محله کمک می کند.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان مطرح کرد:

بررسی عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیکی 
شهرداری ها

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان اظهار کرد: توسعه فناوری های ارتباطی 
و اطالعاتی آثار بسیار مثبتی در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بهره مند از این 
فناوری ها گذاشته است.مرتضی نصوحی افزود: در این میان و با توجه به تحوالت عظیم صورت گرفته در 
ساختارهای خدماتی، نقش شهرداری ها به عنوان ارگان های تاثیرگذار در اقتصاد و خدمات شهری بیش 
از پیش پررنگ تر و مهم تر شده چرا که می تواند با استقرار و توسعه خدمات الکترونیکی و تعاملی در قالب 
خدمات شــهرداری الکترونیکی از قابلیت ها و مزایای فراوان آن در عرصه خدمت رسانی به شهروندان 
بهره برده و گامی در راســتای تحقق شــهر الکترونیکی بردارد.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در این پژوهش که با هدف بررسی عوامل موثر بر بهبود خدمات 
الکترونیکی شهرداری اصفهان انجام شــده، پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه در بین شهروندان 
چهار منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، غرب و شرق شهر اصفهان، ابتدا عوامل تاثیرگذار بر بهبود خدمات 
با استفاده از تحلیل عاملی شناسایی و دسته بندی شده سپس بار عاملی عناصر مرتبط با بهبود خدمات 
الکترونیکی بر هرکدام از این مولفه ها مشخص و محاسبه شد.وی خاطرنشان کرد: نتایج حاصله نشان 
داد که ایجاد دفاتر ارائه خدمات الکترونیکی در سطح محله ها، معرفی کانال های دسترسی و اطالع رسانی 
مناسب در خصوص نحوه استفاده، بیشترین تاثیر را در بهبود خدمات الکترونیکی دارد. همچنین ویژگی 
تامین امنیت و حفظ اطالعات خصوصی در استفاده از خدمات الکترونیکی دارای بیشترین ضریب تاثیر 
از دید پاسخ دهندگان برای یک خدمت مطلوب اســت.نصوحی ادامه داد: نتایج پژوهش، ۱۳ عامل را 

به عنوان فعالیت های مورد نیاز جهت بهبود خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان عنوان کرده است.

در راستای جلوگیری از نفوذ شیرابه ها به آب های زیرزمینی صورت می گیرد؛

 بهره برداری از الگون های شیرابه در آذرماه

رییس کارخانه پردازش پسماند و تولید      نرگس طلوعی
کود آلی شــهرداری اصفهــان از تکمیل 
پروژه احداث الگون های شیرابه در آذرماه امسال و بهره برداری از آنها 
خبر داد؛ پروژه ای که در راستای جلوگیری از نفوذ شیرابه ها به آب های 

زیرزمینی و حفظ خاک اجرایی شده است.
روزانه بیش از یک هزار تن پسماند شهری به کارخانه پردازش پسماند 
و تولید کود آلی ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان وارد 
می شــود؛ پســماندهایی که بخش عمده آن را مواد آلی قابل تجزیه 
بیولوژیکی از جمله باقی مانــده مواد غذایی تشــکیل می دهد. این 
مواد منشــأ اصلی تولید شیرابه هستند. بر اســاس آمار ارائه شده از 
سوی سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان، روزانه حدود 4۰ 
تا 5۰ مترمعکب شیرابه از بخش های مختلف کارخانه بر اثر پردازش 
پسماند، تولید و در کانال های شیرابه جاری می شود. شیرابه مملو از 
مواد خطرناک اســت که می تواند بهداشت آب و خاک را تهدید کرده 
و منجر به تهدید سالمت جامعه شود.از آنجایی که احتمال  نفوذ این 
شیرابه ها به آب های زیرزمینی  وجود دارد ، در راستای حفظ خاک، 

پروژه احداث الگون های تبخیری شیرابه در سال ۱۳97 در دستور کار 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان قرار گرفت.

الگون، فضای بزرگ مستطیل شکلی اســت که عایق گذاری شده تا 
شیرابه ها به زمین نفوذپیدا نکند. با توجه به مطالعات انجام شده در 
مورد اهمیت استفاده از الیه گذاری مناسب برای هر الگون، استفاده از 
ژئوممبران و ژئو تکستایل و دو الیه خاک رس کوبیده به عنوان مباحث 

اجرایی پوشش الگون ها مدنظر قرار گرفته شده است.
عملیات اجرایی این الگون ها به گفته رییس کارخانه پردازش پسماند 
و تولید کود آلی شهرداری اصفهان، در آذر ماه سال جاری به پایان می 

رسد و به محض تکمیل بهره برداری از آن صورت می گیرد.
مســعود شــیروانیان درباره احداث این الگون ها گفــت:  به منظور 
مدیریت و کنترل شــیرابه های حاصل از پردازش پسماند شهری در 
سال ۱۳9۸ پروژه ای تعریف شد که شامل احداث کانال انتقال شیرابه، 
حوضچه های ته نشینی و لجن گیر، ســه عدد الگون تصفیه شیرابه به 

روش تبخیری با پوشش ژئو ممبران و فنس های اطراف آن بود.
وی ادامه داد: اگر چه اجرای این پروژه از آبان ۱۳9۸ در دستور کار قرار 

گرفت؛ اما در بهمن ماه و به دلیل شیوع ویروس کرونا موقتا عملیات 
اجرایی آن متوقف شد.

شیروانیان با اشاره به آغاز عملیات این پروژه در ماه آینده، تصریح کرد: 
با توجه به اهمیت موضوع و امکان پذیر نبودن اجرای پروژه در نیمه اول 
سال به دلیل افزایش شیرابه پســماند، ادامه اجرای پروژه که شامل 
تکمیل پوشش الگون شماره ســه و کانال انتقال شیرابه و فنس های 

اطراف آن است از ابتدای مهر ماه آغاز می شود.
به گفته رییس کارخانه پردازش پســماند و تولید کود آلی شهرداری 
اصفهان،  اگر چه تالش ها در ســازمان بر ایجــاد تجهیزات و امکانات 
مناسب برای به حداقل رســاندن خطرات شیرابه متمرکز شده است، 
اما شــهروندان نباید از نقش خود در این خصوص غافل شــوند بلکه 
الزم اســت با اتخاذ رویکرد صحیح در مدیریت پسماندهای خانگی، 
آبگیری پسماندها، قرار دادن در کیسه مشــکی و قرار ندادن پسماند 
در بیرون از منزل در خارج از زمان های مقرر از تولید و انتشــار شیرابه 
 جلوگیری کــرده و مانع از انتشــار این مایــع پرخطــر در منابع آبی 

و خاکی شوند.

عملیات اجرایی این الگون ها به گفته رییس کارخانه 
پردازش پسماند و تولید کود آلی شهرداری اصفهان، در 
آذر ماه سال جاری به پایان می رسد و به محض تکمیل 

بهره برداری از آن صورت می گیرد

دود گرانی دالر در چشم کارگران شهرداری اصفهان؛

 سختی کار پیشکش، حقوق هم با تاخیر پرداخت می شود
وقتی حرف از تحریم و گرانی دالر می شــود، عده ای از مردم می خواهند همچنان طاقت بیاورند 
و مقاومت کنند. بخش قابل توجهی از این افراد اتفاقا مســئوالنی هســتند که سکان مدیریت 
شهر، استان و یا کشــور  را بر عهده دارند و از قضا از حقوق های باالیی برخوردارند.مدیرانی که یا 
سودشان از هر قرارداد و پروژه شهری واســتانی کمتر از ۱۰۰ تا ۱5۰ میلیون تومان نیست  یا بنا به 
گفته ها  در یک واریزی حقوق، ۲۳۱ میلیون تومانی دریافت می کنند.اینها در حالی است که کف 
حقوق یک کارگر ۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان است که بر اســاس قیمت فعلی نرخ ارز ماهی ۱۰۰ 
دالر می شود. در این بین آنچه حائز اهمیت است، دریافت حقوق به ریال و پرداخت هزینه های 
زندگی به دالر است. این ارز بین المللی با سیاست های اشتباه دولتمردان و مسئوالن هر لحظه 
 در حال نوسان و بدتر، دچار افزایش قیمت شــده و بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی را ضربه 

فنی کرده است.

با البی گری کار را ادامه می دهیم
در این شرایط پرداخت حقوق و دســتمزد کارگران روز به روز سخت تر می شود. شهرداری های 
کشور یکی از آن سازمان ها و نهادهایی است که دارای کارکنان بسیار است. تامین بودجه اداره شهر 
ها و دستمزد پرسنل شهرداری ها در این روزهای سخت کرونایی توان فرسا شده است.موضوعی 
که شهرداری اصفهان هم  با آن روبه رو است .شهردار اصفهان در این باره گفت : شرایط تحریم ها 
و گرانی دالر مشکالت زیادی برای ما ایجاد کرده است، با این حال ما با تعامل و البی گری با تهران 
تالش کرده ایم چرخ حرکت پروژه های عمرانی شــهر متوقف نشود. قدرت ا... نوروزی با اشاره 
به اینکه دلیل عدم ثبات در بازار ارز و افزایش چند برابری هزینه پروژه هایی مانند قطار شــهری 
انجام و ادامه بسیاری از کارها را دشــوار کرد ه، افزود :خط دو مترو اصفهان را در ۱۶ ایستگاه و از 
دوجهت آغاز کردیم و به صورت همزمان ۱۲ ایستگاه در حال ساخت است.وی اضافه کرد:حلقه 
چهارم حفاظتی شهر اصفهان و پروژه های مرتبط با این مسیر، مرکز نمایشگاه های بین المللی 
استان و سالن اجالس سران از دیگر پروژه هایی اســت که به صورت همزمان در حال انجام آن 
ها هستیم.مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان نیز باور دارد شهر موزه اصفهان نیاز به مترو 
دارد تا همه شهروندان اصفهانی بتوانند در تمام نقاط شهر به این سیستم سریع و بدون ترافیک 
حمل و نقل عمومی دسترسی داشــته باشند.ســید احمدرضا بنکدار گفت: با توجه به افزایش 
نرخ دالر، هزینه اجرای پروژه هایی مانند مترو بسیار افزایش یافته،ما برای کنترل این موضوع، 
ساخت ایستگاه های مترو را به صورت همزمان در ۱۲ ایستگاه و از دوجهت تونل مترو در دستور 
کار قرار دادیم. برای کاهش بار ترافیکی ناشی از ساخت و ساز نیز ابتدا سازه ایستگاه را بنا کردیم 
و بعد با انتقال دستگاه حفاری تونل به عمق ۳5 متری حفر تونل را انجام دادیم.حفر تونل مترو 
در عمق ۳5 متری زمین انجام می شــود، چراکه به گفته بنکدار، خط دو متر از زیر خط یک عبور 
 می کند. کار در این عمق راحت نیســت. گل و الی و کمبود اکسیژن شــرایط کار را برای کارگران 

دشوار کرده است.

تامین بودجه با دشواری های زیادی مواجه است
 مدیرعامل قطار شــهری در پاســخ به خبرنگار ایلنا که پرســید آیا کارگران ســختی کار دریافت 
می کنند، گفت: کاش ســختی کار می دادند. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که پرداخت 
حقوق ها نیز با تاخیر صورت می گیرد.وی تصریح کرد: تامین اعتبار در شهرداری ها بدین صورت 
است که سفت کاری و نازک کاری ایستگاه ها با منابع داخلی شهرداری و اوراق مشارکت صورت 
می گیرد. بر این اساس سالی 5۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری اصفهان تخصیص 
 داده شده و نصف دیگر بودجه بر عهده دولت است. با این شرایط تامین بودجه با دشواری های

 زیادی روبه رو است.

با مسئولان

خبر روزگزارش

کاهش آلودگی های 
زیست محیطی با 
ساماندهی اصناف

مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در کالن شهر اصفهان ۱۲۰ 
هزار واحــد صنفی پروانه دار و بــدون پروانه 
مستقر بوده که نحوه اســتقرار آن ها در شهر 
طی سال گذشته باعث ایجاد مزاحمت هایی 
برای مــردم شــده اســت.محمد مجیری 
تصریح کــرد: مصادیق مزاحمت مشــاغل 
شــهری اعم از مزاحمت های صوتی، بصری 
و مباحث ترافیکی اســت که باید رفع شود.

مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان گفت: در امر ســاماندهی مشــاغل 
شهری باید اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی، 
سازمان حفاظت محیط زیست و کمیسیون 
نظارت بــر ســازمان های صنفی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همکاری کنند.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 
جاری جلســاتی با اتحادیه های مختلف در 
راستای ساماندهی مشاغل برگزار شد، ادامه 
داد: نخستین کلینیک خدمات خودرویی در 
میدان میوه و تره بار اصفهان در حال احداث 
است و تا پایان سال جاری به اتمام خواهد 
رســید.مجیری ادامه داد: بیش از سه هزار 
واحد صنفی خدمات خودرویی در کالن شهر 
اصفهان فعال است و این واحدهای صنفی 
با تمرکــز نداشــتن در مکان هــای خاصی 
مشــکالت زیســت محیطی و آلودگی های 
بصری و ترافیکــی را موجب می شــوند، از 
این رو ســاماندهی آنها با احــداث کلینیک 
خدمات خودرویی در دســتور کار ســازمان 
ساماندهی مشاغل شــهری قرار گرفت.وی 
خاطرنشان کرد: یکی از پروژه های مشارکتی 
این سازمان ایجاد بازار ابزار در خیابان کهندژ، 
نبش خیابان امام رضاست که مذاکرات الزم 
در این باره با ســرمایه گذاران در حال انجام 
است و امیدواریم عملیات اجرایی آن تا قبل 

از پایان سال جاری آغاز شود.

شــهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 99/۱۶۱۰ مورخ 
99/۰۶/۰5 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری اجاره یکساله دو 
جایگاه CNG متعلق به شــهرداری نجف آباد به بخش خصوصی با قیمت 
پایه جایگاه واقع در خیابان امام خمینی )ره( با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ 
4۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قیمت پایه جایگاه کمربندی جنوب شــهر با اجاره بهاء 

ماهیانه به مبلغ ۳9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.
شرکت کنندگان باید دارای شرایط : الف: صالحیت، سابقه و گواهینامه های 
الزم در خصوص موضوع مزایده از مراجع ذیصالح ب: دفتر کار مرکزی شرکت 
در محدوده استان اصفهان ج: اسناد و مدارک ثبتی شرکت صادره ازاداره ثبت 

اسناد و امالک استان اصفهان باشند.
از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 

اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/۰7/۰۶ به امور 
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

 شــرکت کنندگان در مزایده باید 5 درصد قیمت پایه یکســاله هر جایگاه:
 )۱- جایگاه CNG واقع در خیابان امام خمینی )ره( به مبلغ ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و جایگاه CNG واقع در کمربندی جنوب شــهر به مبلغ ۲۳4/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال( را به صورت جداگانه بعنوان ضمانت شرکت در مزایده بصورت ضمانت 
نامه معتبر بانکی و یا واریز به حســاب شــماره ۱۰4544۱5۰۰۰۲ ســپرده 

شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه نجف آباد ارائه نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

 تذکر: شــهرداری نجــف آبــاد در رد یا قبــول یک یــا کلیه پیشــنهادات
 مختار می باشد.

آگهی مزایده

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:980252

نوبت  دوم

تجديد آگهی مزایده عمومی

سيد محسن هاشمی - شهردار مباركه   م الف:991226

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه  
 شــهرداری مباركه در نظر دارد امالك زير را از طريق مزايده عمومی به فروش رســاند . متقاضيان می توانند پس از نشر آگهی جهت شــركت در مزايده به شهرداری مباركه – 

امور قراردادها مراجعه نمايند .

شرايط شركت در مزايده :
۱-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزايده : ارائه ضمانتنامه بانكی يا واریز نقدی بابت سپرده 

شرکت در مزایده بحساب سیبای ۰۱۰5۱9۳۳9۶۰۰۳ بنام شهرداری مبارکه 
۲-شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

3-محل دریافت اسناد مزایده : شهرداری مبارکه ، امور قراردادها - تلفن: ۰۳۱-5۲4۰۲۰۲۱ 
با واریز مبلغ ۶۶۰/۰۰۰ ریال بهمراه ماليات بر ارزش افزوده جهت هر مورد مزایده 

4-مهلت دریافت اسناد  : در ســاعات اداری از تاریخ درج آگهــی تا روز سه شنبه مورخ 
۱۳99/۰7/۱5  خواهد بود .

5-مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات : مزايده گران بايستی پيشنهادات خود را 
حداکثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳99/۰7/۱9  بشرح ذیل به دبیرخانه محرمانه 

حراست این شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .
۶-پیشنهادات  مزايده از هر حیث کامل و بدون قید و شــرط بوده و هیچ نوع ابهام ،قلم 

خوردگی ،عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد.
7-شــهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات ارســالی مختار می باشــد و به پیشنهادات 
 مبهم، مخدوش ،فاقد سپرده،مشــروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شــده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
8-زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱4:۳۰ بعدازظهر روز  يكشنبه  مورخ ۱۳99/۰7/۲۰  

با حضور اعضای کمیسیون معامالت  در  محل ساختمان شهرداری
9-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزايده درج گردیده است.

۱۰- هزينه درج آگهی با برندگان مزايده خواهد بود .

قیمت پایه کارشناسی  از متراژ مترمربعپالكنوع ملك
سپرده شركت در قيمت كل ريالقرار هر متر مربع - ريال

آدرس ملكمزايده - ريال

زمين با 
كاربری 
تجاری

۶9۳/5۳4۳4۰۲۲/5۰۰/۰۰۰9۰۰/۰۰۰/۰۰۰45/۰۰۰/۰۰۰
محله سجاديه 

خيابان 
دامپزشكی 

روبروی زمين 
چمن مصنوعی

۶9۳/5۳444۰۲۱/5۰۰/۰۰۰۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰4۳/۰۰۰/۰۰۰

۶9۳/5۳454۰۲۰/۳۰۰/۰۰۰۸۱۲/۰۰۰/۰۰۰4۰/۶۰۰/۰۰۰

۶9۳/5۳4۶4۰۱9/۸۰۰/۰۰۰79۲/۰۰۰/۰۰۰۳9/۶۰۰/۰۰۰

۶9۳/5۳5۰4۰۱9/۳۰۰/۰۰۰77۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸/۶۰۰/۰۰۰

زمين با 
كاربری 
خدماتی

۱4۸۳۳/44۲/۰۰۰/۰۰۰9/۶۶۶/۸۸۰/۰۰۰5۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مباركه – مجتمع 

صنعتی خيام
۲4۸۳۳/44۲/۰۰۰/۰۰۰9/۶۶۶/۸۸۰/۰۰۰5۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳4۸۳۳/44۲/۰۰۰/۰۰۰9/۶۶۶/۸۸۰/۰۰۰5۰۰/۰۰۰/۰۰۰
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برای دست یابی به زندگی ایده آل و ایجاد تغییرات مثبت، 
باید همواره به دنبال یادگیری باشــید. حتی وقتی شــغل 
ســختی دارید یا برنامه روزانه تان پر است، باز هم دست از 
یادگیری نکشید. پیشنهاد می کنیم 5 ساعت در هفته را به 
یادگیری اختصاص دهید. پس در 5 روز کاری، روزی یک 
ساعت در حال یادگیری باشید. باید تمام حواس خود را روی 
یادگیری متمرکز کنید و نگذارید هیچ چیزی حواس تان را 
پرت کند. یادگیری باعث جوان نگه داشتن مغز می شود و 
می توانید در تمام حوزه ها به پیشرفت برسید. برای یادگیری 

این  گام  ها را بردارید:
 مطالعه کردن: مطالعه و کتاب خواندن، اصلی ترین عادت 
افراد موفق است. از طریق مطالعه می توانید معلومات خود 
را باال ببرید و به یادگیری برســید. پــس در برنامه  هفتگی 
ســاعاتی را به مطالعه اختصاص دهید. برنامه بریزید تا در 
این هفته صفحات مشخصی از کتاب را بخوانید. البته می 
توانید از کتاب های صوتی یا فایل های PDF استفاده کنید 
و در ترافیک به خواندن کتاب بپردازید. بیل گیتس یکی از 
کتاب خوان های حرفه ای اســت که هر ساله 50 جلد کتاب 
می خواند و معتقد اســت مطالعه، علت اصلی موفقیت او 

بوده است.

 انعکاس آموخته ها و به کارگیری آن: انعکاس و به کارگیری 
آموخته ها از اصلی ترین بخش یادگیری اســت. با مطالعه 
کردن، سطح معلومات و دانش تان باال می رود و چیزهای 
بیشتری یاد می گیرید. اگر تنها بخواهید اطالعات مختلف 
را بدون هدف در ذهن خود ثبت کنید، ممکن است احساس 
ضعف کنید و از یادگیری مهارت هــای جدید غافل بمانید. 
پس اطالعات خود را بــه کار بگیرید و با اطــالع از مطالب 
مرتبط با آنچه آموخته اید، میزان یادگیری خود را بسنجید. 
اطالعات خود را با دیگران مبادله کرده و سعی کنید داده های 
به دست آمده از طریق مطالعه را به اطالعات و بعد به دانش 

تبدیل کنید.
 آزمون و خطا:خیلی از اختراعات و دســتاوردهای شگفت 
انگیز دنیا، با آزمون و خطا به دســت آمده اند. آزمایشــاتی 
که طی آن ایده های جدید و ناب خلق شــده اســت. این 
مورد تنها مختص دانشــمندان و مخترعان نیست، بلکه هر 
 ایده جدیدی سبب رشد و پیشــرفت شما خواهد شد. مثال

 می توانید با امتحان کردن دســتورات مختلف پخت و پز، 
غذاهای جدیدی را امتحــان کنید و از غذاهــای تکراری و 
یکنواخت فاصله بگیریــد. در محل کار هم می توانید روش 
جدیدی برای پیشبرد کار خود پیدا کنید و با کمی تفحص و 

جست وجو، به زندگی تان شادابی بیشتری بدهید.
 یادگیری، متفاوت از کار کردن اســت: باید بدانید کار کردن 
با آموختن متفاوت است. شاید در هفته 40 ساعت کار کنید 
و به این باور برسید در مسیر موفقیت و ترقی قرار گرفته اید. 
قطعا کار کردن با انگیزه، بسیار خوب است اما مطمئن باشید 
فشــار کاری امکان ارتقای مهارت ها و تمرکــز بر یادگیری 
را از شــما می گیرد. با تکیه بر قانون 5 ســاعته، باید زمانی 
اختصاصی برای یادگیری در نظــر بگیرید. تصمیم بگیرید 
چیز جدیدی یاد بگیرید تا با ایجاد تنــوع ذهنی، یادگیری 

موثرتری داشته باشید.
 تمرکز روی پیشرفت، نه تنها بهره وری:شاید تصور کنید اگر 
بهره وری تان باال رود موفق تر هستید؛ اما این طرز فکر خیلی 
درســت نیســت. بهره وری یکی از رمزهای اصلی موفقیت 
است، اما در مسیر متفاوتی از یادگیری و پیشرفت قرار دارد. 
اگر تمام ساعات روز مشغول انجام کارهای روزمره هستید و 
در مسیر شغلی خوبی قرار گرفته اید، باید برنامه  جداگانه ای 
برای یادگیری و پیشرفت خود در نظر داشته باشید. گاهی 
بهره وری از انجــام کارهای مشــخص در طوالنی مدت به 
دســت می آید و هیچ ارتباطی به رشد شخصی و یادگیری 

مهارت های جدید ندارد.

آشپزی

شارلوت بادمجان
مواد الزم: بادمجان 2 عدد،قارچ حدود 10 عدد،پیاز کوچک یک 

عدد،سیر یک حبه،سبزی خشک 2 قاشق غذاخوری،آویشن، نمک 
و فلفل به مقدار کافی،رب گوجه 2-3 قاشق غذاخوری،گوجه  یک عدد،برگ 

ریحان یک مشت،پنیر موزورال  یک  پیمانه،روغن زیتون به مقدار کافی
طرز تهیه: کاله بادمجان ها را جدا کنید و آن ها را به صورت ورقه های گرد به ضخامت کمتر از  یک سانت 

برش بزنید. سپس آنها را در یک سینی فر بچینید و روی شان خوب روغن زیتون بمالید. سینی را در فر 
گرم شده قرار دهید تا زمانی که بادمجان ها نرم شوند و شروع به قهوه ای شدن کنند. پیاز را نگینی و قارچ ها 

را خرد کنید. مقداری روغن زیتون داخل تابه بریزید و بگذارید داغ شود. پیاز را داخل تابه بریزید و تفت 
بدهید. سپس قارچ و گوجه خرد شده را به آن اضافه کنید. رب گوجه فرنگی و سبزی خشک را نیز به 
مواد اضافه کنید و هم بزنید. مخلوط را خوب با نمک، فلفل و آویشن طعم دار کنید. برای تهیه شارلوت 

بادمجان از 4 کاسه پودینگ سرامیکی یا یک قالب مافین 6 عددی استفاده کنید. داخل قالب ها 
فویل آلومینیومی بکشید. کف و دیواره ها را با ورقه های بادمجان بپوشانید. مخلوط قارچ را 

داخل قالب ها بریزید طوری که حدود 3/2 از آن ها را پر کند. سپس روی هر کدام دو 
سه برگ ریحان قرار دهید. بعد از آن روی هر کدام مقداری پنیر موزارالی رنده 

شده بریزید. روی شارلوت ها را با ورقه های بادمجان باقی مانده 
بپوشانید و آنها را به مدت 15 تا 20 دقیقه در فر با دمای 

200 درجه سانتیگراد بپزید.

قانون 5 ساعته ای که زندگی تان را متحول می کند!

 معرفی کتاب

 دانستنی ها

اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی

قلعه ای قدیمی که به هتلی زیبا تبدیل شده است!

کتاب »اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی« تالیف مرتضی سرهنگی است. این کتاب در اوایل دهه 60 از سوی انتشارات 
سروش به چاپ چهارم رسید که به گفته سرهنگی در اشاره کتاب: »دیگر چاپ بعدی را ندید، ما هم پا به پای تقویم ها آمدیم 

و رسیدیم به امروز که چاپ پنجم آن را انتشارات سروش پیش روی ما می گذارد«.اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای 
عراقی، شامل مصاحبه با اسرای عراقی است که در طول جنگ تحمیلی توسط ایران به اسارت در آمدند. سرهنگی در این 
کتاب به ادبیات تبلیغی دوران جنگ وفادار بوده است و با تورق کتاب از  ادبیات سال 60 گذر می کنیم. این مصاحبه ها 

ابتدا در روزنامه جمهوری اسالمی به چاپ رسید که با استقبال مخاطبان روبه رو شد و به عنوان یک حرکت پر 
ارزش در مطبوعات آن دوران  شناخته شد. به گفته سرهنگی، ذکر این نکته ضرورت دارد که  این مصاحبه ها 

فی نفسه پر ارزش و تاریخی اند، مصاحبه گر هر که باشد. سرهنگی معتقد است، وقتی سربازی وارد کشوری 
می شود و با پوتین خود بر آن شهر و خاک قدم می گذارد به مانند یک پادشاه بی تاج و تخت است و هر کاری 

که بخواهد انجام می دهد.وی  که در ابتدای جنگ در منطقه و در جنوب حضور داشته و از رفتار سربازان 
در خرمشهر، سوسنگرد، بستان و... باخبر بوده است، احساس کرده که این سربازان اسیر می توانند 

حرف بزنند و از جنگ بگویند. پس به سراغ اسرای عراقی رفته و با آنها به مصاحبه پرداخته است. 

 این روزها این امکان فراهم شده تا خود را در میان یک اتاق باشکوه هتل در یک قلعه فرانسوی پیدا کنید. یک مادر و دختر آخرین چالش برای بازسازی این ملک 
را پذیرفته اند! درست است که فعال درگیر پاندمی کرونا هستیم ولی برای روزهای پس از پاندمی هم باید فکری کرد! باید بپذیریم که همیشه بازمانده هایی که از 
دوران قدیم برجا مانده اند، جذابیت زیادی داشته و دارند! این قلعه  زیبا به نام Chateau de Freschines در مرکز فرانسه قرار دارد.این اثر قرن شانزدهمی، 
شاهد حضور چهره های قابل  توجهی در پشت دیوارهای خود بوده است. الیزابت و والری هرینگ با چند برس رنگ و عزم بسیار امیدوارند که اصالت این اثر را برای 
نسل آینده حفظ کنند.والری فرآیند خرید این قلعه را یک مبارزه خواند. افرادی مانند الیزابت )معمار( و والری )فارغ التحصیل علوم سیاسی( باذوق و افرادی 
ثروتمند بودند که این قطعه قابل  توجه نوستالژی را بازسازی کردند و  طی همین سال های اخیر، این قلعه در فرانسه شهرت بیشتری پیدا کرده است.وقتی یکی 
از دوســتان آن ها از نظر مالی آن ها را حمایت کرد، کارشان توسعه بیشــتری یافت. قلعه ای با 26 هکتار زمین جنگلی احاطه  شده که 30 اتاق دارد که 16 اتاق آن، 

اتاق خواب است.الیزابت معتقد است این شغل یک کار پایان ناپذیر است و همیشه چیزهایی در این قلعه پیدا می شود که او را غافلگیر کند.

وز عکس ر

چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس در کنار 

شهدا
 چهل ســال پیش دشمنان ایران 
برای رســیدن به اهــداف خود ، 
تجاوزی را آغاز کردنــد که با ایثار 
و مجاهدت رزمندگان اســالم در 
طول دفاع مقــدس به هیچ یک 
از آن اهداف دست نیافتند. گلزار 
شهدا در آستانه چهلمین سال از 

آغاز دفاع مقدس قرار دارد.

عکس: تسنیم

 »رادیو جوان« در خلیج فارس
 شناور می شود

 تصویربرداری »مادر بیا ادبم کن«
 به زودی تمام می شود

به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس از آغاز این 
هفته، برنامه »خط آزاد« هر روز به صورت زنده از استودیوی شناور 
رادیو جوان روی آب های نیلگون خلیج فارس پخش می شود تا 
روایت گر اقتدار امروز ایران اسالمی در حوزه خلیج فارس باشد.ویژه 
برنامه »خط آزاد« در هفته دفاع مقدس با اجرای حسن اسماعیل پور و 
ابوالفضل اینانلو از ساعت 17 هر روز روی موج رادیو جوان خواهد رفت. 

محرمعلی آذرافزا، تهیه کننده فیلم داســتانی »مادر بیــا ادبم کن« به 
کارگردانی حسین مرادی بیان کرد: تصویربرداری فیلم داستانی »مادر 
بیا ادبم کن« به کارگردانی حسین مرادی مدتی است که آغاز شده، در 
حال حاضر نیز سکانس های اکشن آن در حال تصویربرداری است که تا 
حدود  8 روز دیگر به پایان می رسد.وی بیان کرد: این فیلم یک اثر کمدی و 
پلیسی است که به زودی برای نمایش در شبکه پنج سیما آماده می شود.

به گزارش روابــط عمومی آبفای گلپایــگان، با اعمــال تغییراتی روی خط 
آبرسانی روستاهای هرســتانه و حاجیله، آبرسانی ســیار به این روستاها 

حذف شد. 
الزم به ذکر است که خط آبرسانی به روستاهای هرستانه و حاجیله به صورت 
متناوب دچار حادثه می  شــد و با نصب دو عدد گیت والو )شیر( در شبکه 

توزیع و همچنین دو عدد شــیر هوا در خط آبرسانی و شــبکه توزیع مربوط 
به روســتاهای مذکور ، بروز حوادث متناوب شبکه مرتفع  شد. با انجام این 
عملیات آبرسانی سیار به روستاهای هرســتانه و حاجیله در هنگام قطعی 
آب نیز  از بین رفت. گفتنی است؛ روســتاهای هرستانه و حاجیله در فاصله 

50 کیلومتری از شهر گلپایگان قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی آبفای شــهرضا، بــا توجه به وقوع ســیل در آخر 
اردیبهشــت ماه ســال جاری و تخریب دیواره ها وآســیب به چاه شماره 2 
منظریه، مجوزهای الزم حفاری چاه جدیــد منظریه که در فاصله 30 متری 
چاه قبل جانمایی شده، از آب منطقه ای اخذ شده و عملیات حفاری توسط 

دستگاه روتاری از شــهریور ماه آغاز شده اســت. گفتنی است؛ تا کنون 100 
متر از چاه مذکور حفاری شده اســت .الزم به توضیح است که پس از انجام 
آزمایشات میکروبی الزم و بهره برداری از چاه جدید، مشکل تامین آب شرب 

که در تابستان گذشته گریبان گیر این منطقه شده بود، برطرف می شود.

برای نخستین بار در غرب آسیا، کنورتور مخروطی شماره سه ذوب آهن اصفهان 
در داخل کشور و به همت متخصصان داخلی تولید شــد.این نخستین بار در 
غرب آسیاســت که متخصصان داخلی موفق شــدند این ســازه فوق نسوز را 

طراحی، ساخت و نصب کنند.
معاون برنامه ریزی و تعمیرات مهندســی ذوب آهن اصفهــان گفت: کنورتور 
نام سازه ای 160 تنی اســت که در حرارت 150 درجه ســانتیگرادی چدن را به 
فوالد تبدیل می کند.محمود شــفیعی با بیان اینکه پیش از این برای ساخت 
و نصب این نوع مخروطی ها که هر 7 سال یک بار تعویض می شود، 500 هزار 

دالر ارز از کشور خارج می شد، گفت: با بومی ســازی این دانش و فناوری از 
این به بعد تنها با 20 میلیارد ریال، این سازه ساخته و نصب می شود.وی گفت: 
صنعتگران ایرانی همچنین با کوتاه کردن مدت زمان نصب این سازه توانستند 
نسبت به قبل که این فرآیند نصب 20 روز طول می کشید، 8 روز زودتر کنورتور 
را به مدار تولید باز گردانند.شــفیعی افزود: با بازگشت ســریع تر این سازه به 
خط تولید، 200 میلیارد ریال نســبت به دوره های تعمیر قبلی به بازدهی خط 
 تولید اضافه خواهد شــد.هرکنورتور روزانه 20 ذوب 160 تنی چدن را تبدیل به

 فوالد می کند.

رییس سازمان ایمیدرو با اشاره به واحد تولیدی فوالد اسفراین گفت: به دنبال 
توسعه این واحد تولیدی بسیار مهم هستیم.خداداد غریب پور با اشاره به بازدید 
مدیر فوالد مبارکه از فوالد اسفراین اظهارکرد: چنانچه این ظرفیت ایجاد شود که 
این شرکت مهم به فوالد مبارکه اضافه شود،منجر به رشد و توسعه فوالد اسفراین 
خواهد شد.وی در ارتباط با شرکت آلومینیای جاجرم بیان کرد: این شرکت تنها 
واحد تولیدی پودر آلومینیا در کشور است و اصرار بر این داریم تا با شناسایی 
ذخایر جدید شرکت را توسعه دهیم.غریب پور افزود: چنانچه در اکتشافات به 
ماده معدنی برسیم به طور حتم توسعه ظرفیت خواهیم داشت.وی در خصوص 

تامین مواد اولیه مورد نیاز این شرکت که بوکسیت است، گفت: در برنامه طرح 
جامع آلومینیا، ظرفیتی که پیش بینی کرده ایم 1.5 میلیون تن بود که هم اکنون 
به 780 هزار تن رسیده ایم.رییس سازمان ایمیدرو افزود: شرکت آلومینیای 
جاجرم تنها تولید کننده پودر آلومینیاست که در اکتشافات جدید به دنبال 
سرمایه گذاری جدید برای دستیابی به بوکسیت هستیم.وی در ارتباط با معدن 
تاش نیز اظهارکرد: در حال حاضر برداشت ماده معدنی از این معدن به علت 
مسائل اجتماعی متوقف  شده و در حال صحبت با مردم محلی و سازمان های 

مردم نهاد هستیم تا مشکالت مرتفع شود.

حذف آبرسانی سیار به روستاهای هرستانه و حاجیله گلپایگان

حفر چاه جدید در منظریه

برای نخستین بار در غرب آسیا صورت گرفت؛

تولید مخروطی کنورتور ذوب آهن به همت متخصصان داخلی

رییس سازمان ایمیدرو:

فوالد اسفراین با الحاق به فوالد مبارکه توسعه می یابد

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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