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حمایت آلمان از مواضع مکرون علیه مسلمانان
دولت آلمان در حمایتی یکجانبه از موضع اسالم ستیزانه اخیر رییس جمهور فرانسه اظهارات رییس 
جمهور ترکیه علیه ماکرون را غیر قابل قبول دانست.به گزارش روزنامه »تاگس اشپیگل«، دولت آلمان 
در حمایتی یکجانبه از رییس جمهور فرانسه و موضع اسالم هراســانه وی اظهارات اخیر رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه درباره ماکرون را غیر قابل قبول خواند.»اســتفان زایبرت«، سخنگوی 
دولت آلمان روز دوشنبه در برلین اظهارات اردوغان را افترا و کامال غیر قابل قبول است. یک سخنگوی 
وزارت امور خارجه آلمان هم اعالم کرد که »هایکو ماس«، وزیر امور خارجه آلمان هم موضع ماکرون 

را بسیار قابل درک دانسته است.

لبنانی ها از بازگشت حریری به قدرت استقبال نمی کنند
به گزارش  عربی ۲۱، مجله فرانسوی »فارین پالیسی« با انتشــار گزارشی به دالیل بازگشت سعد 
الحریری نخست وزیر مکلف لبنان به عرصه سیاست اشاره کرد و نوشت: بازگشت حریری به عرصه 
سیاست خواسته ملت لبنان نبود.در ادامه این گزارش آمده است: حریری در حالی متعهد شده که 
برای چهارمین بار در پست نخست وزیری عملکرد بهتری داشته باشد که لبنان از ماه ها قبل شاهد 
بحران سیاسی و مالی در سایه گسترش ویروس کرونا است. بر اساس این گزارش، تعداد کمی از 
اعضای پارلمان لبنان به بازگشت حریری به منصب نخست وزیری برای تشکیل کابینه رأی مثبت 
دادند. در این گزارش آمده است: صدها هزار لبنانی از بازگشت حریری به قدرت استقبال نمی کنند.

سندرز بخاطر حقوق کارگران پشت ترامپ را خالی کرد
مشــاور حقوقی رییس جمهوری آمریکا و رییس شورای حقوق و دســتمزد فدرال در مخالفت با 
دستورات اخیر ترامپ علیه حقوق کارگران استعفا کرد.به گزارش نشریه پولیتیکو، »رون سندرز« 
رییس شورای حقوق و دستمزد فدرال در بیانیه ای در توضیح استعفا خود نوشت: به علت مسائل 
وجدانی من به این نتیجه رســیدم که دیگر نمی توانم به او یا دولتش خدمت کنم.گفته می شود 
بعد از دستور اجرایی ترامپ برای محروم کردن کارگران از حقوق حمایتی خود، سندرز کناره گیری از 
دولت ترامپ را اعالم کرد. ترامپ در سال ۲0۱7 سندرز را به عنوان مشاور حقوقی فدرال منصوب کرد.

وزیر خارجه سعودی: ما همیشه میانجی صلح بوده ایم
وزیر خارجه عربستان سعودی طی نطقی مجازی در نشست ســازمان ملل مدعی شد که عربستان 
همیشه میانجی صلح در کشمکش های منطقه و جهان بوده است.وزیر خارجه عربستان سعودی مدعی 
شد که کشورش همیشــه میانجی صلح برای پایان دادن به مناقشات متعدد بین المللی بوده است و 
خواهد بود و در مسیر هر آنچه خیر و نیکی برای بشریت به همراه دارد، در کنار سازمان ملل و نهادهای 
مختلف ایستاده است.به گزارش روزنامه سعودی عکاظ، »فیصل بن فرحان بن عبدا...«  این اظهارات را 
طی نطقی مجازی در نشست سازمان ملل به مناسبت هفتاد و پنجمین سالروز تاسیس آن بیان داشت.

خودخواهی به سبک نتانیاهو
 برخی مقامات صهیونیســت به وبگاه صهیونیســتی »والال«  خبر دادند کــه »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر این رژیم به وزرای کابینه خود اجازه سفر به امارات را نداده است.به گزارش خبرگزاری 
»آناتولی«،  والال در این خصوص خبر داد که در هفته های اخیر، تعداد از وزرا رژیم صهیونیستی به 
دفتر نتانیاهو زنگ زده و گفته اند که برای برگزاری چند جلسه با همتایان اماراتی خود و در راستای 
 توســعه همکاری  با این کشــور تمایل دارند به امارات ســفر کنند که نتانیاهو این اجــازه را به آنها

 نداده است.

وقتی احتمال رییس جمهور شدن ترامپ زیاد است

شوک نوامبر

کار دانش سیاسی پیشگویی نیست. لکن  هادی اعلمی فریمان
بازار پیش بینی اینکه رییس جمهور آینده 
آمریکا چه کسی خواهد بود داغ اســت. برخی با داده های سیاسی، 
اقتصادی، یا ریاضی انتخاب جو بایدن یا دونالد ترامپ را پیش بینی 
می کنند که بیشــتر داده ها به روایت نظرســنجی ها است. کنار زدن 
اطالعات ساختگی یا کذب و نگریستن از نگاه هر قشر از ملت آمریکا، 
برآوردها و نتیجه های مختلفی را در بر خواهد داشت. من با توجه به 
چند واقعیت ساده نتیجه می گیرم که به احتمال قوی دونالد ترامپ 
مجددًا با تفاوت درصد کمی از آرای الکترال و به سختی رییس جمهور 

ایاالت متحده آمریکا خواهد شد:
۱ـ  ابتدا اینکه تمام کسانی که آرزوی پیروزی بایدن را دارند، مهاجرین 
مســلمان، غیرآمریکایی ها، اروپایی ها و یا تمام کســانی هستند که 
به نحوی از سیاســت های ترامپ آســیب دیده و آمریــکا را کماکان 
کشــوری باز و لیبرال مــی خواهند که بــه آرزوهایشــان جامه عمل 

بپوشاند. ســاکنان اولیه آمریکا به ویژه طبق کارگران، طبقه متوسط، 
همچنان شعارهای وطن پرستانه و مردم پسند ترامپ را می پسندند 
و به آن عالقه دارند و به او رأی خواهند داد؛ به ویژه شــعارهای او در 

حوزه اشتغال.
لیــات عامــل نهایــی انتخــاب مــردم اســت.  له ما ۲ـ  مســأ
نتخــاب ا در  عنصــر  مهمتریــن  لیــات  ما  موضــوع کاهــش 

 ترامپ است.
۳ـ  مســأله امنیت مرزها و احداث دیوار مرزی، بــا وجود مخالفت 

نخبگان، مورد استقبال اکثریت مردم آمریکا است.
 Imperial( ۴ـ  مــردم آمریــکا از فــزون بــاری امپریالیســتی
Overstrech( خســته و دلزده شــده اند. ترامپ به خوبی ایاالت 
متحده را ضمن ایفای برخی تعهدات گزینشــی از این سمت رهبری 
خواهد کرد. عملکرد او درباره ناتو، کاهش نیروهای نظامی آمریکا در 

عراق و افغانستان، مؤید موضوع است.

۵ـ  مردم آمریکا سالها است که می دانند ترامپ فردی ثروتمند است و 
نیازی به حقوق دولت ندارد. از این منظر به او اعتماد دارند. لکن اعتماد 
کمتری به بایدن و شبکه بوروکراســی دموکرات ها دارند و تصور می 
 کنند که او و خانواده اش، واقعًا در حال سو استفاده از مناصب دولتی 

هستند.
۶ـ  اســتدالل اینکه ترامپ به بایدن می گوید شــما ۸ ســال دولت را 
مستقیم در دست داشتید و سالها سابقه کار حکومتی داشته اید و چرا 

همان زمان کاری نکردیده اید، خوشایند ذائقه آمریکایی ها است.
7ـ  دونالد ترامپ در ۴ سال ریاســت جمهوری خود دقیقًا برابر مفاد 
اســتراتژی امنیت ملی ســال ۲0۱7 عمل کرده اســت و شــعارهای 
دوران رقابت هــای انتخاباتی را پیگیری کرده اســت. لــذا همه می 
دانند صرفنظر از برخی اغراق ها، به آنچه که مــی گوید عمل می کند؛ 
 مگر جاهایی که ســاختار سیاســی، یا موانع دولت فدرال به او اجازه

 نمی دهد.

یک پژوهشگر ارشد مســائل منطقه ضمن تشریح 
آخرین وضعیت درگیری هــا در قره باغ اظهار کرد: به 
نظر می رسد هر دو بازیگر یعنی آذربایجان و ارمنستان 
هنوز بــرای آتش بس اقناع نشــده اند و هر کدام از 
طرفین از وضعیت موجود رضایت کامل ندارند.فرزاد 
رمضانی بونش در خصوص آخرین تحوالت قره باغ 
و این که مجددا آتش بس از ســوی طرفین نقض 
شده اســت، گفت: طی یک ماهی که از درگیری در 
منطقه قره باغ می گذرد باید این مقطع را دوره نوینی 
از جنگ بین آذربایجان و ارمنســتان بر سر مساله  
قره باغ دانســت، در واقع این بحران بعد از دهه ۹0 
پرحجم ترین بحران بین دو کشور است.وی تصریح 
کرد: در این شرایط آنچه مشــخص است این که به 
نظر می رسد هم جمهوری آذربایجان و هم نیروهای 
ارمنستان و قره باغی از وضعیت موجود رضایت کامل 

ندارنــد. آذربایجان تصورش این بــود که با حمایت 
دیپلماتیک و سیاسی ترکیه و تالش های زیادی که 
انجام داده بتواند از نظر سرزمینی مناطق بیشتری را 
از دست نیروهای ارمنی آزاد کند و آنها را به آذربایجان 
برگرداند با توجه به این که موفقیت حداقلی به دست 
آورده معتقد است با وضعیت کنونی این توانایی وجود 
دارد کــه بخش های مهم تری را از دســت نیروهای 
ارمنســتان خارج کند.این پژوهشــگر ارشد منطقه 
همچنین بیان کرد: بنابراین در هرگونه مذاکره صلح 
آذربایجان از این اهرم استفاده می کند. اما از سوی 
دیگر به نظر می رسد در معادله آذربایجان و ارمنستان 
تعداد بازیگران منطقه ای به نفع ارمنستان باشد. در 
واقع طی یک ماه گذشته بخش های زیادی از جنوب 
منطقه قره باغ و همچنین بخش هایی از شــمال به 
دست نیروهای آذربایجان افتاده و ظاهرا نیروهای 

ارمنی از این موضوع ناراضی هستند.رمضانی بونش 
در ادامه اظهار کرد: معتقدم ظاهرا هر دو بازیگر یعنی 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان برای آتش بس 
هنوز اقناع نشده اند و برخی از بازیگران یا گروه هایی 
هستند که ممکن است همخوانی کامل با نیروهای 
باکو برای پذیرش آتش بس نداشته باشند به ویژه 
ترکیه که طی این مدت تالش های زیادی انجام داد و 
به نظر می رسد آنان بیشتر از نیروهای آذربایجان مایل 
هستند که به جنگ و فشار بیشتر به نیروهای ارمنی 
وارد کنند. این وضعیت موجب شده تا در هفته های 
اخیر تداوم بحران و نقض آتش بس را شاهد باشیم.

چرا باکو و ایروان هنوز برای آتش بس اقناع نشده اند؟

وقتی نه از جنگ راضی هستند، نه از صلح!

روز سه شنبه در اعتراض به اصرار مقامات فرانسوی به حمایت از انتشــار کاریکاتورهای اهانت آمیز نسبت به ساحت پیامبر اکرم )ص(، فلوران ایدالو، کاردار موقت 
سفارت فرانسه در تهران در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شــد.در جریان این دیدار معاون مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه کشورمان، ضمن 
محکوم کردن اقدامات غیر قابل قبول مقامات فرانسوی که موجب جریحه دار شدن احساسات میلیونها مسلمان در اروپا و جهان شده است، تاکید کرد: هر گونه اهانت 
و بی احترامی به پیامبر اسالم )ص(، ارزش های ناب اسالم از سوی هر فرد و در هر مقامی به شدت محکوم و مردود است. وی افزود: دامن زدن به اسالم هراسی و 
نفرت پراکنی آنهم بنام آزادی بیان که باید در خدمت مفاهمه، همدلی و همزیستی مسالمت آمیز میان جوامع بشری باشد، عمیقا مایه تاسف است.معاون مدیرکل 
اروپای وزارت امور خارجه، همچنین تاکید کرد: واکنش نابخردانه مقامات فرانسوی به اقدام افراط گرایانی که به نام اسالم دست به خشونت می زنند، تنها زمینه را 
برای رشد گرایشات انحرافی و فاقد سنخیت با این دین الهی که همواره نویدبخش تســامح، عقل گرایی، صلح و عدالت طلبی است را فراهم می کند. آیدالو کاردار 
موقت سفارت فرانسه، قول داد اعتراض جمهوری اسالمی ایران به اقدامات دولت فرانسه در این خصوص را در اسرع وقت به مقامات ذی ربط کشورش منعکس کند.

چهره روزاحضار کاردار موقت سفارت فرانسه به وزارت خارجه

وز عکس ر

حمله تروریستی و 
انفجار بمب در مرکز 
شهر »اسکندرون« 

روزنامــه »دیلی صبــاح« چاپ 
ترکیه  گــروه »پ ک ک« را عامل 
این انفجار برشمرد و از کشته شدن 
عامل این انفجار و یک شــخص 

دیگر همراه وی خبر داد. 

کجا تشریف دارد آقای #علم_الهدی؟
محمد مهاجری در یاددشــتی کــه در کانال تلگرامی اش بــا عنوان »والیــت فقیه،امام زمان و 
#مااصولگراها« منتشر کرده، نوشته اســت؛ فقط ۲-۳ روز بعد از بیانات رهبرمعظم انقالب برای 
تحکیم و تشدید پروتکل های بهداشتی، چندهزار نفر توسط  کباده کش های #مااصولگراها برای 
یک مراســم تحت عنوان» بیعت با امام زمان« همه پروتکلها را زیرپا گذاشــتند. وقتی می گویم 

مااصولگراها در تبعیت از رهبری دروغ می گوییم، به دوستانمان برمی خورد.
یعنی همه نیروهای امنیتی و اطالعاتی و انتظامی خواب بودند و متوجه این مراســم نشــدند؟ 
یا فکــر کرده انــد بیعت با امــام زمان که آرمان جمهوری اســالمی اســت، ربطی بــه حکومت 
 ندارد؟! یا مشــهد جــزء خاک جمهوری اســالمی نیســت؟ راســتی کجا تشــریف دارد آقای

 #علم الهدی؟

 وظیفه قالیباف محکوم کردن هتاکی است، نه خرج کردن
 از رهبری

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:پیرو تذکر جدی رهبر انقالب به اهانت کنندگان به رییس جمهور، 
حاال رییس مجلس در واکنش خود جمله ای گفته که حتمًا نشــانه برداشــت اشتباه و یا نوعی 

گالیه مندی است.
اینکه ایشان بگوید نمایندگان از این پس حرف ها و انتقادات مردم از مسئوالن اجرایی را در سینه 
خود محفوظ می دارند و... هم با نظر رهبری منافات دارد و هم تخطی از وظیفه ای است که قانون 
برای نمایندگان مجلس تعیین کرده. زیرا اصوال جان کالم رهبری این بود که اگر خطایی مشاهده 

شد انتقاد حتمًا صورت پذیرد ولی هتاکی نشود.
رییس مجلس وظیفه داشت هتک حرمت رییس جمهور توسط یک نماینده سرشناس را محکوم 
کند و در مجلس تذکر بدهد، نه اینکه باز از رهبری هزینه نماید تا خطای مجلس تکرار نشود و تازه 

بگویند خیلی خوب پس دیگر اصاًل حرف نمی زنیم! این رویکرد کاماًل غیرمنطقی است.

 واکنش آمریکا به احتمال صادرات موشک از ایران
 به ونزوئال

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ضمن ابراز خشم از تعامل تهران و کاراکاس هشدار داد که ایاالت 
متحده اجازه صادرات احتمالی موشک های دوربرد ایران به ونزوئال را نخواهد داد.

»الیوت آبرامز« نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه آمریکایی »فاکس نیوز« 
خشم خود را از تعامل جمهوری اسالمی ایران و ونزوئال با تهدید تهران ابراز کرد. آبرامز ضمن تهدید 
کاراکاس و تهران در خصوص پیشــبرد احتمالی چنین قراردادی گفت که ایاالت متحده هرگونه 
تالش احتمالی جمهوری اسالمی برای ارسال موشک به ونزوئال را تاب نخواهد آورد. وی در این 
خصوص گفت: »انتقال موشک های دوربرد از ایران به ونزوئال برای ایاالت متحده غیرقابل قبول 

است و آن را تحمل نمی کند و اجازه چنین کاری را نمی دهد«.

واکنش زنگنه به قرار گرفتن در لیست تحریم های آمریکا
بیژن نامدار زنگنه وزیــر نفت ایران در واکنش به تحریم های جدید آمریــکا در توئیتی تاکید کرد 
که دوران یکجانبه گرایی در جهان به پایان رسیده اســت. زنگنه در این توئیت افزود: تحریم من 
و همکارانم واکنش منفعالنه به شکست سیاســت واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت 
است. وی تصریح کرد: دوران یکجانبه گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از 
پا نخواهد نشســت. او گفت: هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شامل تحریم شود. جان 

و مال و آبرویم فدای ایران.

کافه سیاست

 پارسال جواد ظریف، امسال
 بیژن زنگنه!

ترامپ به دنبال چیست؟
روزنامه نیویورک تایمز نوشت: دولت ترامپ 
در تالش اســت تا با تقویت هر چه بیشــتر 
کارزار فشار حداکثری علیه ایران، کار را برای 
دولت احتمالی بایدن سخت تر کند. در واقع 
دولت ترامپ روز دوشنبه در حالی که تنش 
بین واشــنگتن و تهران در روزهای منتهی به 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزایش 
می یابــد، تحریم های گســترده اقتصادی 
علیه بخش نفت ایــران را اعمال کرد. اگر در 
آینده هر رییس جمهــور بخواهد مذاکرات 
خود را با ایران آغاز کند، این تحریم ها مانع 
جدیدی ایجاد می کند.بایدن نامزد دموکرات 
انتخابات ریاســت جمهوری قول داده که در 
صورت انتخاب شــدن، ورود مجدد به توافق 
هسته ای را که ترامپ دو ســال پیش از آن 
خارج شــده را مورد گفتگو قرار دهد. با این 
وجود، این روند مذاکره باید مســتلزم رفع 
یک سری تحریم هایی باشد که ترامپ علیه 
ایران اعمال کرده اســت. اما با توجه به تعدد 
اقداماتی که آقای ترامپ وضع کرده، لغو آن 
برای آقای بایدن دشــوار خواهد بود.علیرضا 
میریوسفی سخنگوی هیات نمایندگی ایران 
در ســازمان ملل گفــت: »خصومت ایاالت 
متحده با مــردم ایران حد و مــرزی ندارد. 
ایاالت متحده نهادهــای ایرانــی را که قباًل 
تحت اتهام جعلی دیگری تحریم شــده اند، 
باز تحریم می کند. با این حال، اعتیاد ایاالت 
متحده به تحریم ها نتیجه ای نداده است. «

به گفته کارشناســان اقدامات وزارت خزانه 
داری در تحریــم بخش هــای صنعت نفت 
ایــران، وزنــی سیاســی و نمادیــن دارد. 
کارشناسان انرژی و اقتصادی می گویند که 
این کشور چگونگی محدود کردن تحریم ها 
را فهمیده و توانسته است روزانه حدود ۳00 
تا ۴00 هزار بشکه نفت صادر کند که عمدتا به 

چین و سوریه است. 
میثم شــریفی ، فعال حوزه انــرژی گفت: 
»دولت ترامپ مــی خواهد خــروج از این 
 باتــالق را بــرای دولــت بایــدن و ایــران 

دشوار کنند. 

مردم آمریکا سالها است که می دانند ترامپ فردی 
ثروتمند است و نیازی به حقوق دولت ندارد. از این منظر 
به او اعتماد دارند. لکن اعتماد کمتری به بایدن و شبکه 
بوروکراسی دموکرات ها دارند و تصور می کنند که او و 
خانواده اش، واقعًا در حال سو استفاده از مناصب دولتی 

هستند.

بین الملل
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صدور 70 مجوز معدنی در قطب معدنی کشور
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: ۷۰ مجوز معدنی با احتساب ۲۰۳ 
میلیارد ریال هزینه کشــف و بهره برداری در استان اصفهان صادر شده اســت.ایرج موفق اظهار 

داشــت: این تعداد شــامل ۵۰ پروانه 
اکتشــاف، گواهی کشــف و ۲۰ پروانه 
بهره بــرداری معدنی بــا ذخیره قطعی 
بیش از ۱۴ میلیون تن از ابتدای ســال 
تاکنون در استان صادر شده است.وی 
افزود: هزینه سرمایه گذاری پروانه های 
صادرشده در بخش اکتشاف و گواهی 
کشف ۲۸ میلیارد و ۴۹۷ میلیون ریال 
و در بخــش پروانه بهره بــرداری ۱۷۴ 
میلیــارد و ۹۰۶ میلیون ریال محاســبه 

شــده اســت.موفق ادامه داد: با صدور پروانه های بهره برداری جدید معدنی در استان اصفهان، 
زمینه اشــتغال ۱۳۱ نفر فراهم و ۶۰۰ هزار تن هم به ظرفیت استخراج مواد معدنی استان افزوده 
شده است.پارسال ۳۵ فقره پروانه اکتشاف، ۲۹ فقره گواهی کشف و ۲۸ فقره پروانه بهره برداری 
در بخش معدن استان اصفهان صادر و ۳۴۱ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن هم وصول شد.این 
استان با بیش از ۸۶۰ معدن، رتبه نخست کشــور را در حوزه تعداد معادن به خود اختصاص داده 

است.

نطنز رتبه اول تولید زعفران در استان اصفهان
مدیر جهاد کشــاورزی نطنز گفت: شهرستان نطنز رتبه اول تولید و ســطح زیرکشت زعفران را در 
استان اصفهان به خود اختصاص داده است.سعید زمانی از شــروع برداشت زعفران شهرستان 
نطنز خبر داد و اظهار کرد: برداشت زعفران از ســطح ۳۳۲ هکتار مزارع زعفران شهرستان شروع 
شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد.زمانی گفت: به علت پراکندگی مزارع در اقلیم سرد، معتدل و گرم 
و خشک شهرهای نطنز و بادرود کار برداشــت محصول زعفران در این منطقه دو ماه و نیم طول 
خواهید کشــید.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز ادامه داد: شهرســتان نطنز رتبه اول سطح 
زیرکشت زعفران و تولید آن را در استان اصفهان به خود اختصاص داده است.زمانی با بیان اینکه 
زعفران نطنز از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است، افزود: پیش بینی می شود امسال از این سطح 

۲۵۰۰ کیلوگرم کالله خشک برداشت شود.

9۵ درصد عشایر استان اصفهان راهی قشالق شدند
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: تاکنون ۹۵ درصد از عشایر استان اصفهان بدون مشکل 
خاصی به ســوی نقاط گرم کوچ کرده اند تا ماه های ســرد پاییز و زمســتان را در مناطق قشالقی 
بگذرانند.مختار اسفندیاری مدیرکل امور عشــایر استان اصفهان اظهار داشت: کوچ عشایر استان 
هر ساله از ۲۰ شــهریور آغاز می شود و قرار است ظرف چند روز آینده ســایر عشایر اصفهان راهی 
قشالق شوند.او اضافه کرد: عشــایر ایل قشقایی اصفهان راهی اســتان های فارس، کهگیلویه و 
بویراحمد و بوشهر می شوند و عشایر ایل بختیاری اســتان، به استان خوزستان بیشتر در نواحی 
شوشتر و مسجد ســلیمان رفته و در آنجا ماه های ســرد را می گذارند.او با اشاره به توزیع بالغ بر 
پنج هزار تن علوفه برای دام عشایر اســتان تصریح کرد: تامین علوفه برای دام در ماه های آبان 
و آذر سخت تر است، بنابراین توزیع بصورت دســتی صورت انجام می شود و در فصل زمستان که 
 وضعیت رویش گیاه و تامین علوفه در مناطق قشالقی بهبود پیدا می کند، از توزیع دستی بی نیاز

 خواهند شد.

در حالی که قیمت کاالهای اساسی هر روز گران تر می شود، مسئوالن استان به دنبال اجرای طرح ویژه ای برای بازرسی و نظارت بر قیمت ها هستند

گرانی ها در انتظار گشایش

کاالهای مصرفی با موج تازه ای از گرانی ها  مرضیه محب رسول
روبرو شده است اگر چه قیمت ها در بازار 
همواره تابعی از عرضه و تقاضا هستند اما بازار متالطم هفته های اخیر 
نشــان می دهد حتی افزایش عرضه و یا کاهش تقاضا هم نتوانسته 
افسار مهاری بر گردن قیمت ها باشــد. عالوه بر مرغ که چند هفته ای 
 اســت هر روز افزایش قیمت پیدا می کند، گوشت قرمز هم اگر چه در 
ماه های اخیر افزایش تولید ۳۷ درصدی را تجربه کرده و در بازار با افت 
خرید از سوی مشــتریان روبرو بوده اما باز هم گران شده است برنج و 
روغن هم  از جمله کاالهایی هستند که عالوه بر افزایش قیمت با کاهش 

عرضه هم روبرو بوده اند. 
توزیع روغن در برخی از استان ها مانند تهران در روزهای اخیر به صفر 
رسیده و در اصفهان هم با کاهش محسوس و شدیدی روبرو شده، این 
در حالی اســت که برخی از واردکنندگان مدعی شده اند محموله های 
چند هزار تنی وارد شده به کشور در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص 
داده نمی شود. این در حالی است که برخی از مسئوالن مدعی هستند 
افزایش قیمت ها به دلیل کمبود عرضه نیست بلکه به خاطر بار روانی 
ایجاد شده به دلیل گرانی ارز در کشور است. آنگونه که  رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفته است محدودیت های 

ارزی و گرانــی آن در افزایش قیمــت کاالهای اساســی، نقش دارد. 
ایرج موفق در ایــن رابطه تصریح کرد: امیدواریم با توجه به گشــایش 
های صورت گرفته و تصمیمات مشــترک دولت و مجلس در مباحث 
ارزی و وعده اخیر بانک مرکزی، به زودی شــاهد ساماندهی نرخ ارز 
در بازار باشیم و به دنبال آن قیمت کاالهای اساسی ساماندهی، کنترل 
و تثبیت شود.ایرج موفق درباره دالیل وضعیت نابسامان قیمت ها در 
بازار و افزایش قیمت و کمبود کاالهای اساســی، اظهار کرد: بخشی از 
این شــرایط به مباحث ارزی تامین کاالها برمی گردد که پیشتر با ارز 
۴۲۰۰ تومانی تامین می شد، اما امروز به دلیل برخی محدودیت ها با ارز 
نیمایی وارد کشور می شود و ما شاهد افزایش قیمت کاالهای اساسی 
هســتیم.وی با بیان اینکه به دلیل شــرایط موجود برخی واحدهای 
عمده و خرده فروشی با مصوبه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت 
دریافت کردند، گفت: اگرچه امروز برخی افزایش قیمت ها مجاز و در 
سیستم تعریف شده است، اما برخی افزایش قیمت ها غیرمجاز بوده 
و واحدهای صنفی مرتکب تخلف می شــوند.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به جلســه برنامه ریزی هفته 
گذشته استانداری اصفهان و تاکید استاندار اصفهان بر نظارت قیمت ها، 
گفت: در این جلسه طرح ویژه ای برای بازرسی و نظارت بر قیمت کاالها 

در نظر گرفته شد و به زودی در استان اجرا می شود.وی ابراز امیدواری 
کرد؛ با اجرای این طرح، بخش اعظمی از ساماندهی قیمت ها در استان 
اصفهان عملیاتی شــود، اما تا زمان پیاده شــدن آن، ناچاریم از کمک 
دستگاه های اجرایی مختلف بهره گیریم.موفق تاکید کرد: به طور قطع 
با اجرای این طرح شرایط برای کنترل قیمت ها در استان مهیا خواهد 
شد و افرادی خاطی شناســایی و به تعزیرات معرفی خواهند شد.وی 
با اشاره به وضعیت کاالهای اساســی در اصفهان، گفت: اگرچه کمبود 
برخی کاالهای اساسی همچون روغن و برنج وجود داشت، اما اکنون 
سهمیه ای برای استان مشــخص و ارسال شده است.رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان درباره نگرانی مردم از گرانی 
کاالهای اساسی، اظهار کرد: امیدواریم با توجه به گشایش های صورت 
گرفته و تصمیمات مشــترک دولت و مجلس در مباحث ارزی و وعده 
اخیر بانک مرکزی، به زودی شاهد ساماندهی نرخ ارز در بازار باشیم و به 
دنبال آن قیمت کاالهای اساسی ساماندهی، کنترل و تثبیت شود و در 
ادامه شاهد کاهش قیمت ها و نظارت بهتر بر قیمت ها شویم. مسئوالن 
بازار در اصفهان در حالی وعده نظارت و کنترل قیمت ها را می دهند که 
تقریبا هیچ کدام از وعده های آنها تا کنون نتیجه ای به همراه نداشته و 

همچنان قیمت ها راه خود را می روند. 

معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری اصفهان 
در این بــاره اینکه چرا با وجــودی قانون دورکاری 
امروز بسیاری از دستگاه ها و مدیران از اجرای این 
آیین نامه امتناع مــی کنند، می گوید: این موضوع 
دو بحث دارد که یکی به زیرساخت ها برمی گردد 
که هنوز در برخی دستگاه ها فراهم نیست و بخشی 
دیگر به لحاظ نیاز دســتگاه ها و مدیران به حضور 

کارمندان در آن مجموعه برمی گردد.

 نعمت ا... اشکســتانی با اعتقاد بر اینکه در اصل 
اجرای قانــون دورکاری کارمندان طرحی بســیار 
خوب است، تاکید می کند: در آیین نامه دورکاری 
کارمندان شــرایط به صورت شــفاف پیش بینی 
شده، اما دیدگاه برخی مدیران بر این است که نباید 

دورکاری داشته باشیم.
وی البته مــی گوید: موضــوع دورکاری و اجرایی 
نشدن آن در برخی دســتگاه ها به برخی مباحث 
امنیتی برمی گردد که باید زیرساخت های سیستم 
اداری مهیا باشد و از سوی دیگر سوء استفاده ای 

از کارتابل های کارمندان ادارات نشود.
معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری اصفهان 
همچنین توضیح می دهد: شبکه درونی اینترانت 
دستگاه ها باید از شــبکه اینترنت آنها جدا باشد، 
اما زمانی که کارمند از منــزل دورکاری می کند به 
طور مستقیم به اینترانت دستگاه ها متصل نیست 

و به واســطه ای نیاز دارد که اینترنت این واســطه 
 است، در این شرایط احتمال به خطر افتادن امنیت 

دستگاه ها وجود دارد.
اشکســتانی بــا بیــان اینکه تــا پیش از شــیوع 
کرونــا تقریبا اجــرای قانون دورکاری در کشــور 
صفــر بود، مــی گویــد: درصــد انــدک دورکاری 
برخی کارمنــدان ادارات بــه دلیل شــیوع کرونا 
اســت و بیشــتر مربــوط بــه کارمندانی اســت 
 که بیمــاری زمینــه ای و خاص داشــته و یا زنان 

باردار هستند.
وی تاکید می کنــد: اگر مبنای اجــرای دورکاری 
صحیح باشد، به طور قطع مشــکلی در روند کاری 
آن دســتگاه و کارمندانش ایجاد نمی شود، البته 
این موضوع بســتگی به نــگاه مدیــران نیز دارد 
 و برخی تنهــا حضور فیزیکــی کارمنــدان خود را 

قبول دارند.

چرا مدیران زیر بار دورکاری کارمندان نمی روند

خبر روز

 امیدواریم با توجه به گشایش های صورت گرفته و 
تصمیمات مشترک دولت و مجلس در مباحث ارزی و 
وعده اخیر بانک مرکزی، به زودی شاهد ساماندهی نرخ 
ارز در بازار باشیم و به دنبال آن قیمت کاالهای اساسی 

ساماندهی، کنترل و تثبیت شود

رفع حادثه 411 مورد انشعابات آب و فاضالب در سطح آبفا 
منطقه یک

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه یک اصفهان، ۲۴۵ مورد انشــعاب آب، ۴۷ مورد شــبکه آب و 
شیرآالت، ۷۵ مورد انشعابات فاضالب و ۴۴ مورد شبکه و منهول های فاضالب توسط پیمانکاران 
واحد حوادث آبفا منطقه یک رفع حادثه شده است.همچنین در ماه گذشته ۳۴ هزار و ۴۴۹ فقره 
کنتور توسط واحد کنتورنویسی آبفا منطقه یک اصفهان قرائت و ۱۰۵ دستگاه تعویض شده است.

الزم به ذکر است در طی این دوره ۲۴ هزار و ۳۲۸ قبض آب بها برای مشترکین آبفا منطقه یک صادر 
شده است که صد درصد قبوض به صورت غیر حضوری پرداخت شده است.

بیش از۵0 مترعملیات اصالح شبکه آب درآبفا منطقه 2
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه دو، بیش از۵۰ مترعملیات اصالح شبکه آب توسط واحد توسعه و 
بهره برداری آب، منطقه انجام شد. الزم به توضیح است که عملیات اصالح شبکه آب به طول۵۱ متر از 
جنس لوله پلی اتیلن به قطر ۱۱۰ میلیمتر و به عمق ۱.۲۰ متر واقع در بلوار کشاورزی انجام شده است.

طراحی و ساخت آشغالگیر موقت توسط آبفا منطقه ۵
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه پنج، واحد بهره برداری وتوسعه فاضالب این منطقه نسبت به 
طراحی وساخت آشغالگیر به صورت موقت اقدام نمود.این اقدام به دلیل سوختن پی در پی پمپ 
لجن کش صورت گرفت و در انتهای شبکه فاضالب محمود آباد قرار داده شد. این آشغالگیر تا پایان 
تکمیل ایستگاه پمپاژ محمود آباد استفاده می گردد و تا رفع مشکل ساخت این ایستگاه پمپاژ در 

محل قرار داده شده است.

 شست و شوی بیش از 7 هزار متر شبکه فاضالب در بهارستان
به گزارش روابط عمومی آبفا بهارســتان، در ماه جاری ۴۴ فقره انشــعاب آب، ۳۰ فقره انشــعاب 
فاضالب در منطقه نصب گردید. همچنین ۷۲۶۰ متر شستشوی شبکه فاضالب در این مدت صورت 
گرفته است و ۶۴۱۹ عدد منهول فاضالب نیز سمپاشی شــده است. در اقدامی دیگر ۹ عدد دریچه 

منهول همسطح سازی گردید و ۲۱ کنتور خراب نیز تعویض شد.

در ماه جاری صورت پذیرفت، 36۵ مورد آزمایش کیفیت آب 
در بهارستان

به گزارش روابط عمومی آبفا بهارســتان، در ماه جاری ۲۷۶ مورد کلر ســنجی و ۲۳ مورد آزمایش 
میکروبی و ۶۶ مورد آزمایش شــیمیایی در راستای ســنجش کیفیت آب منطقه بهارستان در این 

منطقه صورت پذیرفت و نتایج کلیه آزمایش ها کیفیت آب منطقه را تایید می کند.

اصالح انشعابات آب واحدهای مسکونی واقع در خیابان 
امام خمینی )ره( شهر نصرآباد

به گزارش روابط عمومی آبفا جرقویه، به دنبال اصالح شــبکه توزیع آب خیابان امام خمینی )ره( 
شهر نصرآباد به طول ۲۲۵ متر ، عملیات اصالح و استانداردسازی انشعابات آب ۱۷ واحد مسکونی 
واقع در این خیابان با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال انجام شد. گفتنی است با اجرای این طرح، 
مشکل حوادث انشعابات مرتفع گردید و این عملیات نقش بســزایی در رضایتمندی مشترکان و 

کاهش میزان پرت آب دارد.

کافه اقتصاد

آبفا
هشدار دبیرکل اوپک درباره تبعات افزایش شیوع کرونا

دبیرکل اوپک اعالم کرد با افزایش ابتال به ویروس کرونا در سراســر جهان، روند احیای بازار نفت ممکن اســت از آنچه امید می رفت، طوالنی تر شود.محمد 
بارکیندو در کنفرانس مجازی مجمع انرژی هند که از ســوی ســراویک سازماندهی شده اســت، درباره تاثیر موج دوم شــیوع پاندمی بر استراتژی اوپک 
پالس، اظهار کرد: امیدهایی که ابتدای سال درباره بهبود تدریجی تقاضا برای نفت وجود داشــت، به یاس تبدیل شده است.دبیرکل اوپک گفت: ما امیدوار 
 بودیم در نیمه دوم ســال ۲۰۲۰ روند احیای تقاضا برای نفت آغاز شود. متاسفانه رشــد اقتصادی و احیای تقاضا تحت تاثیر ویروس کرونا ضعیف ماندند. ما 
خوش بینی محتاطانه ای نسبت به ادامه روند بهبود تقاضا داریم و این امر ممکن است طوالنی تر شود و شاید در سطح پایینتری باشد، اما ما مصمم هستیم 

به روند احیای توازن بازار ادامه دهیم.

تابلوی معامالت بورس 
تهران ۵1سال پیش 

جالب اینجاســت قیمت سهام نسبت 
به ارزش پول آن موقع بسیار باالست؛ 
مثال هر سهم ســیمان تهران)ستران( 

۸۰۰۰تومان قیمت گذاری شده است!
نکتــه دیگــر فــروش ربــع ســهم 
شرکت هاســت. در این تابلو ربع سهم 
شرکت سیمان تهران ۲۰۰۰تومان است.

وز عکس ر

نماینده مردم مبارکه در مجلس:

 با کمبود مدیر بومی 
شایسته مواجه هستیم

نماینده مردم مبارکــه در مجلس گفت: با 
کمبود مدیــر بومی شایســته در برخی از 
قسمت ها مواجه هستیم اما در هر شرایطی 
یک بخش انتخاب کننده، دولت است و به 
شخصه برای انتخاب سه ویژگی دین داری، 
کارآمــدی و پاک دســتی را اولویت قرار 
می  دهم. پروین صالحی با اشاره به مسائل 
فوالد مبارکه اظهار داشــت: قبل از شــروع 
دوره یازدهم مجلــس ، وزیر صمت برکنار 
شــد و این فاصله مدیریت با سرپرســت 
و انتخــاب وزیر دیگر باعــث عقب افتادن 
کارها شــد اما بعــد از آن نوید های خوبی 
به گوش می رســد کــه از تشــکیالت خود 
وزارتخانه صمت تغییــر و تحوالت رخ داده 
و از افراد حســاس تری نســبت به بازار به 
کار گرفته شــده اســت.وی افزود: با این 
وجود امیدوار می شــویم که برای شــرایط 
اســتوارتری مســائل را پیگیری کنیم که 
دیدارهایی با وزیر صمت داشــتیم؛ در این 
شرایط کشــور دولت باید تا روز آخر سر کار 
باشد و کارنامه خود را از هر لحاظی تحویل 
دولت بعــدی دهد.نماینده مــردم مبارکه 
در مجلس شــورای اســالمی در خصوص 
انتخاب مدیران شایســته کارآمد و بومی 
تصریح کرد: با کمبود مدیر بومی شایسته 
در برخی از قســمت ها مواجه هستیم اما 
در هر شــرایطی یک بخش انتخاب کننده 
مدیران، دولت اســت و به شــخصه برای 
انتخاب ســه ویژگی دین داری، کارآمدی 
و دســت پاک را اولویت قرار می دهم زیرا 
با این ویژگی ها می تواند هر سیســتمی به 
آن اعتماد کنــد و حتی عــزل و نصب ها را 
بر این اســاس بنا نهادم.وی افزود: برای 
هر بخشــی دستور لیســت مدیران بومی 
شهرســتان را داده ام، اما دیده شده که در 
سابقه اجرایی خیلی فقیر بودیم؛ در شرایط 
خاص معموال در ابتــدا برای انتخاب مدیر 
 به رشــته مرتبط نگاه می کنند که از بدنه آن

 سیستم باشد.
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بازگشایی نمایشگاه مهرواره  بومی و محلی »شالمزرد «
مهرواره  بومی و محلی شالمزرد در اول آبان  در مرکز فرهنگی هنری شلمزار استان چهارمحال و بختیاری 
برگزار شد.به همت مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شلمزار، نمایشگاه 
عروسک های بومی و محلی با نماد فرهنگ و قومیت به همراه پیشینه تاریخی آن ها در شلمزار با حضور 
مسئوالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مسئوالن شهرستانی بازگشایی شد.فرزاد رحیمی 
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشــاره به مزایای برگزاری نمایشگاه، اظهار 
داشت: بخشی از این نمایشگاه به منظور تقویت انگیزه و  خالقیت  کودکان و نوجوانان به نمایش گذاشته 
شد.وی افزود: آثار هنری این نمایشگاه با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادمانی، احیای سنت های بومی 
و محلی، آشنایی با مهارت های زندگی، حفظ و معرفی فرهنگ اصیل و بومی با رعایت موازین بهداشتی 
در معرض دید عموم مردم قرار گرفت.وی همچنین با توجه به انتصــاب زهرا بابادی به عنوان معاون 

فرهنگی کانون استان، طیبه باقری را به عنوان مربی مسول مرکز شلمزار معرفی کرد.

توزیع یک هزارو 171تن کود ازته در لردگان
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری از توزیع بیش از یک هزار 
و171 تن کود ازته در شهرستان لردگان در نیمه نخست سال جاری خبرداد.مسعود میرزایی مدیر 
شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: کود های توزیع 
شــده مقدار یک هزارو  151تن از نوع اوره و  مقدار 20 تن از نوع نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات 
آمونیوم توسط کارگزاران  این شرکت در اختیار کشــاورزان قرار گرفت.میرزایی تصریح کرد: در این 
 شهرستان 5 انبار کد دار در قالب بخش خصوصی و اتحادیه تعاون روستایی در شهرستان مشغول 

به کار هستند.

افزایش برداشت چغندرقند در شهرستان اردل
برداشــت چغندرقند از مزارع شهرســتان اردل 5۳ درصــد افزایش یافت.مدیر جهادکشــاورزی 
شهرستان اردل گفت: در سال زراعی جاری کشت چغندر قند در شهرستان به حدود 200 هکتار رسید.

روح ا... سعیدی عملکرد تولید چغندرقند در شهرستان اردل را 50 ُتن در هر هکتاار اعالم کرد و افزود: 
امسال پیش بینی می شود بیش از یکهزار ُتن چغندرقند از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت 
شود.وی گفت: با تصویب شورای اقتصاد در ســال جاری چغندرقند از کشاورزان با نرخ تضمینی 
کیلویی 72۴ تومان با عیار 1۶ درصد با احتساب کمک هزینه حمل و نقل خریداری می شود.مدیر 
جهادکشاورزی شهرستان اردل افزود: منطقه رستم آباد بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند را در 

شهرستان اردل از آن خود کرده است.

پیگیری مسئوالن برای بهسازی و مرمت کانال آب کشاورزی 
روستای چشمه سلیمان

هشتمین نشست صمیمی و حضور میدانی مسئولین اســتانی و شهرستانی در روستای چشمه 
سلیمان از توابع منطقه عشایری دیناران با حضور فرماندار شهرستان اردل، فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج عشایری استان، مدیرکل امور عشایر استان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردل، مدیر 
امور عشایری شهرســتان اردل، دهیار منطقه قراب و جمعی از معتمدین و متنفذین محلی برگزار 
شد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری اســتان با اعالم این خبر گفت: این نشست به منظور 
دیدار چهره به چهره با مردم و عشایر و احصاء مشکالت آنان در مسجد فاطمه الزهرا روستای چشمه 
سلیمان برگزار شد.سرهنگ پاسدار علی اصغر ایزدی، هدف اصلی این نشست را تحقق شعار سال 
و کمک به رفع محرومیت ها و خدمت رسانی با شعار محوری »ده هزار شهید جامعه عشایری، ده 

هزار خدمت« عنوان کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه شهرکرد مطرح کرد:

پایاننامههاییکهخاکنمیخورند

معاون پژوهشــی دانشــگاه شــهرکرد با بیان اینکه تصور خاک خوردن 
پایان نامه های دانشگاهی در قفسه کتابخانه ها نادرست است، اظهار کرد: 
هر پایان نامه  حاوی یک دستاورد علمی بوده و مقاله ای از آن چاپ شده که 
کمترین فایده آن سهیم شدن در تولید علم است.محسن مبینی دهکردی 
با اشاره به اینکه استفاده از نتایج پایان نامه ها مسئله ای مجزا است، افزود: 
این مورد ارتباط بسیاری با رشته پذیرش شده دانشجو و تخصص استاد 
مربوطه اســت، به نحوی که از رشــته های ادبیات انتظار کاربردی شدن 
پایان نامه های مربوطه را در صنعت نباید داشت.معاون پژوهشی دانشگاه 
شهرکرد با تاکید بر اینکه بسیاری از رشــته ها در دانشگاه شهرکرد جنبه 
کاربردی و عملیاتی در جامعه دارند، تصریح کرد: حوزه های کشــاورزی، 
منابع طبیعی، علوم پایه، فنی و مهندســی قابلیت استفاده در صنعت را 
دارند، از سال گذشته نیز وزارت علوم شــیوه نامه ای تحت عنوان »طرح 
تحول ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه« به دانشگاه های خود ارسال 
کرده است که طی آن درصدی از پایان نامه ها باید در صنعت تعریف شوند.

مبینی ادامه داد: در دانشگاه شهرکرد برنامه ریزی مربوطه صورت گرفته و 
امیدواریم تا پایان سال شاهد بهره برداری از نتایج این طرح تحول باشیم.

وی استفاده از پایان نامه های دانشگاه شهرکرد را در صنعت یادآور شد و 
اضافه کرد: بیش از 100 پایان نامه دانشــگاه شهرکرد از مقطع کارشناسی 
ارشد و تعدادی از مقطع دکترا در حال پیاده سازی در صنعت استان است 

که از جمله آن می توان به استفاده از یک پایان نامه در صنعت آب معدنی 
استان اشاره کرد که قرار است یکی از مشکالت اصلی این صنعت توسط 
این پایان نامه مرتفع شود.معاون پژوهشی دانشگاه شهرکرد اولویت بندی 
دستگاه های استانی برای رفع مشــکالت آن ارگان را مهم ارزیابی و بیان 
کرد: بنابر نیاز آن دستگاه دانشــجویان با آن سازمان ارتباط برقرار کرده و 
موضوعات به سمت رفع مشکالت دستگاه ها سوق داده می شود.مبینی به 
انعقاد تفاهم نامه میان وزارت صمت و وزارت علوم اشاره کرد و توضیح داد: 
طی این تفاهم نامه نیاز صنعت به این سامانه منقل شده و ردیابی مشکالت 
ثبت می شود، آن گاه وزارت علوم دانشجو یا استاد خود را در سامانه ثبت 
نام کرده تا پیگیری پایان نامه را برای رفع مشکل انجام دهند و در نهایت 
اعتبار مورد نیاز از ســوی وزارت صمت پرداخت می شود.وی تاکید کرد: 
به عالوه اختیاراتی از سوی وزارت علوم برای این گونه از پایان نامه ها درنظر 
گرفته شده که کمک مالی به استاد و دانشجو پرداخت می شود بنابراین 
مشوق های دیگری برای کاربردی شدن پایان نامه ها و حمایت همه جانبه 
از این نوع پایان نامه وجود دارد.معاون پژوهشــی دانشــگاه شهرکرد با 
بیان اینکه مصوبه ای از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر 
به کارگیری فارغ التحصیالن دانشگاهی طی سالیان گذشته منعقد شده 
است، یادآور شد: طی این مصوبه اگر کارفرمایی فارغ التحصیل دانشگاهی 

را به کار گیرد، حقوق و بیمه آن فرد توسط اداره کار متقبل می شود.

معاونت ادبی و تاریخی بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع 
مقدس چهارمحال و بختیاری از برگزاری بیست و 
دومین کنگره شــعر دفاع مقدس خبر داد و گفت: 
این جشــنواره در قالب شــعر برگزار می شود و آثار 
ارسالی قبال نباید در کتاب مســتقل یا مشترک با 
نشریه  و سایت های معمول پایگاه های اطالع رسانی 
منتشر شــده باشد.حســین گودرزی عنوان های 
این مســابقه را برشــمرد و عنوان کرد: نقش دفاع 
مقدس در تداوم آرمان های انقالب اسالمی)تقارن 
چهل سالگی دفاع مقدس(، دفاع مقدس و شعر 
مقاومــت بین الملــل اسالمی)کشــورهای محور 
مقاومت(، دفاع مقــدس و جنگ نرم، نقش دفاع 
در سالمت عمومی جامعه، دفاع مقدس و مدافعان 
سالمت، دفاع مقدس و حوزه هایی از قبیل: شهدای 

شاخص، شاعران شهید، زنان شــهیده و ...، پیوند 
عاشورا و دفاع مقدس، زیبایی های کربال، سیمای 
حضرت سیدالشــهدا در آینه  قرآن کریم، عاشــورا 
و مدافعان حرم و عاشــورا و جوانان از عناوین این 
مسابقه هســتند.گودرزی در ادامه به بخش ویژه 
این مســابقه اشــاره و خاطرنشــان کرد: توجه به 
ویژگی های بومی هر اســتان، پرداخت به حماسه 
آفرینی هــای رزمنــدگان، یگان هــا و عملیات ها 
در دوران دفــاع مقــدس، شــهدای مدافع وطن، 
مدافع حرم و مدافعان ســالمت و استفاده از زبان 
و گویش های محلی و منطقــه ای از امتیاز ویژه در 
داوری برخوردار هســتند.وی با بیان اینکه فرصت 
ارسال آثار تا 20 آذرماه است، اظهار کرد: آثار ارسالی 
قبــال در کتاب مســتقل یا مشــترک یا نشــریه و 

ســایت های معمول پایگاه های اطالع رسانی نباید 
چاپ شده باشد و افراد شــرکت کننده مشخصات 

کامل را در انتهای آثار خود درج کنند.
گودرزی به جوایز ارزنده این مســابقه اشــاره کرد 
و گفت: نفرات اول تا ســوم به ترتیب ســه میلیون 
تومــان، دو میلیون تومــان و یک میلیــون تومان 
دریافت خواهند کرد و به شــرکت کنندگان برتر در 
بخش ویژه دو میلیون تومان تقدیم می شــود و اثر 
تقدیر شده نیز یک میلیون و پانصد تومان دریافت 

خواهد کرد.

معاونت ادبی و تاریخی بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری:

بیست و دومین کنگره شعر دفاع مقدس برگزار می شود

اختصاص 2 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی به منظور 
بهسازی مسکن روستایی

سهراب رییسی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال برای 
احداث واحد های مســکونی در روســتا ها و شــهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت، چهار هزار فقره 
تسهیالت بهسازی مسکن به اســتان اختصاص یافت.او افزود: در راســتای بهسازی مسکن در 
روستا ها و شهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت استان دو هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی در قالب 
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی برای احداث چهار هزار واحد مسکونی به استان تخصیص داده 
شد.رییسی اضافه کرد: سقف فردی تسهیالت به ازای هر خانوار 500 میلیون ریال است و متقاضیان 
احداث مسکن می توانند با ارائه مدارک مالکیت و مجوز احداث بنا به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
شهرستان محل سکونت مراجعه کنند.او ادامه داد: تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی 
با بهره پنج درصد و بازپرداخت 1۳ ساله و با همکاری بانک های عامل به متقاضیان واجدالشرایط 
پرداخت می شود.رییسی گفت: تاکنون دو هزار و ۳۸0 فقره از تسهیالت به مبلغ بیش از هزار میلیارد 

و 1۹0 میلیون ریال به بانک های عامل استان ابالغ شده است.

دستگیری 1۵ سارق با 20 فقره سرقت در چهارمحال و بختیاری
سردار منوچهر امان اللهی فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در پی وقوع چندین 
فقره ســرقت منزل، خودرو، اماکن خصوصی، وسایل خودرو و احشام، رســیدگی به موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان، قرار گرفت.او افزود: ماموران پلیس 
آگاهی استان، شهرکرد، بروجن، فارســان و خانمیرزا با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی 
آثار و عالئم به جا مانده در صحنه های سرقت، موفق شدند 15 ســارق را دستگیر کنند.امان اللهی 
اضافه کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به 20 فقره سرقت منزل، خودرو، اماکن 
خصوصی، وسایل خودرو و احشام اعتراف کردند که متهمان جهت ســیر مراحل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شدند.

رشد 10درصدی تولید انار در چهارمحال و بختیاری
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: در سال زراعی جاری 
حدود دو هزار تن انار برداشــت شود که در مقایسه با سال گذشــته 10 درصد افزایش دارد.ابراهیم 
شیرانی سطح باغات انار را 1۶0 هکتار اعالم کرده و گفت: میانگین عملکرد باغات انار منطقه ۶.5 تن 
در هر هکتار است.به گفته وی، ترش محلی و رباب از ارقام انار در استان است و برداشت انار تا نیمه 
اول آذر ماه در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.مدیر باغبانی استان افزود: 50 درصد انار تولیدی در 
استان مصرف و مابقی به  استان  اصفهان ارســال می شود.سعید داودی نیامدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان کیار در جریان عملیات کیل گیری از باغات انار اظهار داشت : باغ آقای هاشمی به مساحت 
2/۳ هکتار با تولید ۶۴ تن در هکتار و باغ آقای یاوری به مســاحت 5/1 هکتــار با تولید ۴۸ تن در 
 هکتار از عملکرد باالیی در این شهرســتان برخوردار هستند و از باغداران نمونه محسوب می شوند. 
داودی نیا گفت: ارقام انار در این شهرستان عمدتا محلی می باشــند و کیفیت باالی محصول باغ 
نامبردگان حاکی از رعایت اصول تغذیه گیاهی و انجام اصولی و بموقع هرس فرم درختان می باشد 
و منطقه دورک شاهپوری یکی از مناطق مستعد کشت انار در این استان می باشد.وی با اشاره به 
تولید بیش از 2 هزار تن محصول انار در منطقه در ســال زراعی جاری تصریح کرد : با ارزیابی های 
صورت گرفته میانگین عملکرد باغات انار منطقه در سال جاری بیش از 10 تن در هکتار می باشد.مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان کیار سطح کل باغات انار این شهرستان را 1۳۶ هکتار اعالم کرد و افزود 
از این میزان 12۳ هکتار بارور و مابقی نهال است که بخش عمده ای از این باغات در بخش مشایخ 

روستای دورک شاهپوری قرار دارد.

بام ایرانخبر خوان

شهرستان چهره روز

اجرای طرح آمران سالمت 
از سوی هالل احمر 

مدیرعامل جمعیت هــالل احمر چهارمحال 
و بختیــاری از آغاز طرح آمران ســالمت در 
راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
با شــعار»جامعه را به رعایــت پروتکلهای 
بهداشــتی دعوت می کنیم« در این استان 
خبــر داد.ایرج کیانــی  افزود: در راســتای 
اجرای این طرح ۳0 پایگاه آمران ســالمت 
در مناطق مختلف اســتان فعال شد و آماده 
خدمت رســانی به مــردم اســت.وی اظهار 
داشــت: با توجه به اعالم آمادگی جمعیت 
هالل احمــر در لبیک به فرمایشــات مقام 
معظم رهبری برای کاهش ابتال به ویروس 
کرونا و اقناع مردم به رعایت موارد پیشگیری 
به همــراه ابالغ شــیوه نامه )طــرح آمران 
سالمت(،این پایگاهها برای توسعه آموزش 
همگانی، ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری 
برمبنای جلب مشــارکت مدنــی و حمایت 
بهداشتی، درمانی از قشر آسیب پذیر جامعه 
در مواجهه با کرونا فعال شــده اســت.وی 
گفت: در این راستا همه شعبه های جمعیت 
هالل احمر اســتان با به کارگیــری اعضای 
جــوان و داوطلب عضو جمعیــت ،به عنوان 
آمران سالمت هســتند که در قالب تیم های 
ســه نفره با برپایــی ایســتگاه های ثابت و 
سیار در مکان های پردد و پر ازدحام از قبیل 
فروشــگاه ها، میادین اصلی شهرها، حضور 
پیدا خواهند کرد و نسبت به آگاه سازی مردم 
در جهت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا 
اقدام خواهنــد کرد.کیانی اظهار داشــت:بر 
همین اســاس نیز طرح آمران ســالمت از 
روز دوشــنبه تا 15 آبان ماه در اســتان اجرا 
می شــود.ویروس کرونا که منجر به بیماری 
نوپدید کووید 1۹ شــده است، بســیاری از 
کشورهای جهان درگیر کرده است و سازمان 
بهداشت جهانی را برآن داشــته تا وضعیت 
فوق العــاده اعالم کند.اســتفاده همگانی از 
ماســک، رعایت فاصله 2 متری از یکدیگر، 
شست وشوی دســت ها با آب و صابون و ... 
از جمله نکاتی اســت که  برای پیشگیری از 

شیوع این ویروس توصیه می کنند.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: مردم استان در پویش ایران همدل ۶2۳ میلیون و ۴7۶ هزار تومان به صورت نقدی و غیرنقدی به بهزیستی کمک 
کردند.نرگس عسگری با اشاره به اینکه پویش ایران همدل با شعار »از یکدیگر گره گشایی کنیم« از عیدغدیرخم آغاز به کار کرد و تا پایان ماه صفر ادامه داشت، 
افزود: هدف از راه اندازی این پویش جمع آوری کمک های معیشتی، تهیه لوازم کمک آموزشی و نوشت  افزار برای دانش آموزان و دانشجویان مختص جامعه هدف 
سازمان بهزیستی و همچنین تهیه اقالم بهداشتی و درمانی مورد نیاز در پیشگیری از کرونا بود.عسگری با اشاره به اجرای پویش پازل همدلی در زیرمجموعه طرح 
ایران همدل که ابتکار بهزیستی کشور است، توضیح داد: هدف آن تأمین بسته های نوشت افزاری برای کودکان نیازمند است.وی با اشاره به اینکه این پویش با 
شعار »قطعه قطعه جمع گردد همدلی معنا شود« راه اندازی شده است، ادامه داد: در این پویش پازلی از نقشه ایران با ۶00 هزار قطعه تهیه شده است و خیرین و 
نیکوکاران می توانند با ورود به سایت پازل همدلی و انتخاب استان هر چند قطعه که توانایی داشته باشند، خریداری کنند.مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری 

با بیان اینکه قیمت هر قطعه در این طرح 10 هزار تومان است، گفت: طرح پازل همدلی از اواسط مهرماه آغاز شده است و تا ۹ آبان ماه ادامه دارد.

مشارکت بیش از 623 میلیون تومانی مردم چهارمحال و بختیاری در پویش ایران همدل

وز عکس ر

نشست اعضای مجمع 
سمن های جوانان با 

 مدیرکل ورزش
 و جوانان

اعضای مجمع ســمن هــای جوانان 
استان چهارمحال و بختیاری با مدیر کل 
ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کردند.در 
این نشست دو ساعته، اعضای مجمع 
جوانان به بیان نکاتــی درباره وضعیت 
سمن های جوانان استان چهارمحال و 

بختیاری پرداختند.

 آغاز انتخابات شورای دانش آموزی
 در چهارمحال و بختیاری

بیســت و ســومین دوره انتخابات شــورا های دانــش آموزی 
چهارمحال و بختیــاری همزمان با سراســر کشــور  به صورت 
غیرحضوری و الکترونیکی در این اســتان آغاز شــد.انتخابات 
شورای دانش آموزی چهارمحال و بختیاری با حضور بیش از 1۸0 
هزار دانش آموز در یکهزار و ۸00 مدرسه استان در شبکه شاد آغاز 
شد و نتایج پس از شــمارش آرا به اطالع دانش آموزان خواهد 
رسید.فرحناز قائدامینی مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه امسال به دلیل تداوم شیوع ویروس 
کرونا، انتخابات شورای دانش آموزی در سراسر کشور در بستر 
شبکه شاد و به صورت غیرحضوری برگزار می شود، گفت: ثبت نام 
دانش آمــوزان برای انتخابــات، تبلیغات نامزد هــا و همچنین 
انتخابات به صورت غیرحضوری و در بســتر شــبکه شاد انجام 
شده اســت.او افزود: در این انتخابات، دانش آموزان پایه سوم 
ابتدایی به باالتر شرکت خواهند داشــت.قائدامینی با اشاره به 
اینکه شورا های دانش آموزی در نظام تعلیم و تربیت در راستای 
آشنا کردن دانش آموزان با تربیت اجتماعی و سیاسی از پشت میز 
کالس درس و همچنین افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی 
دانش آموزان در سرنوشت آینده خود برگزار می شود، اضافه کرد: 
افزایش مســوولیت پذیری، حضور در فعالیت های سیاســی و 
اجتماعی از دیگر اهداف برگزاری انتخابات دانش آموزی است.

او ادامه داد: پارسال انتخابات شورای دانش آموزی در بسیاری 
از مدارس اســتان به صورت الکترونیکی برگزار شد، اما امسال 
به صورت الکترونیکی و غیر حضوری و در مدارس عشــایری به 
دلیل نبود زیرســاخت ها و حضور دانش آموزان در کالس درس 
انتخابات به صورت حضوری برگزار خواهد شد.قائدامینی گفت: 
طرح الکترونیکی برگزار شــدن انتخابــات دانش آموزی زمینه 
مشــارکت دانش آموزان در همه عرصه ها به خصوص گروه های 
مختلف و همچنین شرکت در انتخابات آینده را فراهم می کند.

او افزود: دانش آموزان بــا برگزاری انتخابات و عضو شــدن در 
شورای دانش آموزی طرح سوال از مسئوالن، حضور و مشارکت 
در برنامه های مختلف و بسیج و همبستگی را آموزش می بینند.

قائدامینی بــا تاکید بر اینکه هم اکنــون ۶0 درصد دانش آموزان 
استان عضو تشــکل های مختلف از جمله بسیج دانش آموزی، 
اتحادیه انجمن های اســالمی، جوانان هالل احمــر، فرزانگان 
و پیشــگامان هســتند، گفت: دانش آموزان با عضویت در این 
تشــکل ها فعالیت در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، ورزشی و سایر فعالیت ها را فرا می گیرند.
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پویشی برای کمک به دانش آموزان کم بضاعت
سرپرست اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: با اجرای طرح پازل همدلی کمک های نقدی 
خیران جمع آوری و برای دانش آموزان نیازمند زیرپوشــش بهزیســتی ارســال می شود.ولی 

ا... نصر اصفهانی سرپرســت اداره کل 
بهزیستی اســتان اصفهان گفت: پازل 
همدلی در ابعاد ۲۵ در ۳۰ متر مربع بر 
اساس نقشه کشور طراحی و از ۶۲۰ هزار 
قطعه تشکیل شده است.او با اشاره به 
اینکه این پازل بزرگ به زودی در کتاب 
رکورد های گینس به ثبت خواهد رسید، 
گفت: قیمت هر تکه پازل دست کم ۱۰ 
هزار تومان اســت و هر فرد می تواند با 
پرداخت این مبلــغ در کمک به کودکان 

بی بضاعت زیرپوشش بهزیســتی و خرید بسته نوشت افزار مشــارکت کند.سرپرست اداره کل 
بهزیســتی اســتان اصفهان نهم آبان را پایان این پویش اعالم کرد و افزود: شــهروندان نیکوکار 
می توانند با مراجعه به سامانه www.puzzlehamdeli.ir کمک های نقدی خود را واریز کنند.

نصر اصفهانی گفت: سهم اســتان اصفهان ۳۴ هزار قطعه هســت که تاکنون ۱۰ هزار قطعه آن به 
فروش رفته است.

ذخیره خون اصفهان باز هم کاهش یافت
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: وضعیت ذخیره خون استان اصفهان به یک روز کاهش 
یافته است و شرایط خوبی نیست و طی نامه ای به مدیریت بحران استانداری این موضوع را اعالم 
کردیم.مجید زینلی با اشاره به اینکه از ابتدای اردیبهشت تا چهارم آبان ماه بیش از هزار نفر برای 
اهدای پالسما به مرکز جامع انتقال خون خواجو مراجعه کردند، اظهار داشت: در شش ماه گذشته 
۸۵۰ نفر اصفهانی موفق به اهدای پالسما شده اند.وی افزود: وضعیت ذخیره خون استان اصفهان 
به یک روز کاهش یافته است و شرایط خوبی نیست و طی نامه ای به مدیریت بحران استانداری 
این موضوع را اعالم کردیم.مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان همه شهروندان اصفهانی را به 
اهدای خون و فراورده های خونی تشویق کرد و گفت: در این شرایط بحرانی شیوع کرونا الزم است 
شهروندان در جهت نجات همنوع گام اساسی بردارند و نسبت به اهدا خون اقدام کنند.وی اضافه 
کرد: با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا امکان مراجعه تیم سیار برای دریافت خون در سازمانها 

وجود ندارد و الزم است شهروندان در محیطی امن و سالم نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

کاهش 8۵ درصدی ثبت نام در مهد کودک 
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: در سال تحصیلی جاری، سه هزار و ۱۰۰ نوآموز 
در واحدهای مهدکودک ثبت نام شــدند که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته با کاهش ۸۵ 
درصدی همراه بوده است.مجتبی ناجی با اشــاره به نامه اخیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار داشت: در این نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخواست 
تعطیلی واحدهای مهدکودک در اســتان اصفهان را مطرح کرده تا خطر کمتری سالمت نوآموزان 
را تهدید کند.وی افزود: چنانچه این درخواســت توسط ستاد اســتانی مقابله با کرونا تأیید شود 
آموزش نوآموزان پیش دبستانی یک و دو از طریق سامانه شاد دنبال خواهد شد.معاون اجتماعی 
اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان اعالم کرد: در ســال تحصیلی جاری، سه هزار و ۱۰۰ نوآموز در 
واحدهای مهدکودک ثبت نام شــدند که نســبت به مدت مشابه در سال گذشــته با کاهش ۸۵ 

درصدی همراه بوده است.

افزایش درآمد دانشگاه های اصفهان در سایه همکاری با صنعت

وقتی علم، ثروت می آورد

درآمد زایی دانشگاه ها به خصوص دولتی  پریسا سعادت
ها مســاله ای مهم و حیاتی بــرای آینده 
علمی و پژوهشی کشــور اســت. هر چه میزان توان مالی دانشگاه ها 
افزایش یابد، رشد و گســترش فعالیت های پژوهشی آنها هم بیشتر 
خواهد شد. این مساله زمانی مهمتر می شــود که بودجه دولتی مانند 
دولت ما به شدت به نفت وابسته باشد و در شرایط افت قیمت در بازار و 
رویدادهای دیگری مانند تحریم با بودجه انقباضی در کشور مواجه شویم. 
در این شــرایط آنچه در ابتدای صف کاهش بودجه قرار می گیرد هزینه 
های پژوهشی و توسعه در دانشگاه ها خواهد بود. اتفاقی که اگر چه در 
دولت روحانی تالش شد آهنگ رشــد آن کند باشد، اما در نهایت اتفاق 
افتاده است. بنابر این حرکت دانشگاه های دولتی به سمت درآمد زایی 
امروز یک ضرورت اســت. بر اســاس اعالم وزارت علوم در پایان سال 
گذشته درآمدهای اختصاصی دانشــگاه های سطح ۱ کشور حدود ۳۲ 
درصد درآمدهای عمومی آنهاســت که همین موضوع در دانشگاه های 
سطح ۲ حدود ۱۳ درصد و در دانشگاه های سطح ۳ و ۴ حدود ۱۰ درصد 
بوده اســت. همچنین ســهم پژوهــش در درآمدهــای اختصاصی 
دانشگاه های سطح ۱، ۳۳ درصد، در دانشگاه های سطح ۲، ۱۳ درصد و 
در دانشــگاه های ســطح ۳ و ۴ فقط هفت درصد بوده است. راه های 
متنوعی برای افزایش درآمد دانشگاه ها وجود دارد؛ گرفتن دانشجویان 

خارجی یا مازاد بر سهمیه کنکور در ازای دریافت شهریه ، انجام پروژه های 
تحقیقاتی برای سازمان ها و البته همکاری با صنعت از جمله راهکارهایی 
است که در سالهای اخیر از سوی وزارت علوم برای دانشگاه ها پیگیری 
شده است. در سایه تحریم ها و افزایش هزینه های واردات تکنولوژی و 
تجهیزات از خــارج، صنعت نیز تمایــل زیادی برای تامیــن نیازهای 
تکنولوژیک و به روز رسانی دانش با دانشگاه ها نشان داده است. بررسی 
ها نشان می دهد نقش دانش بنیان های دانشگاهی و فروش فناوری به 
صنعت بیــش از درآمد هــای پردیس های آموزشــی اســت. یکی از 
پولسازترین دانشگاه های کشور، مراکز صنعتی و فنی و حرفه ای هستند 
به طوریکه رکورد بیشــترین درآمد در میان دانشــگاه های کشور سال 
گذشته متعلق به دانشگاه فنی و حرفه ای بوده است. این دانشگاه که 
دانشجویانش از نخبگان هنرستان های کشور هستند، سال گذشته بیش 
از ۱۱۱ میلیارد تومان درآمد زایی داشته است. دانشگاه فنی و حرفه ای با 
بیش از ۱۷۶ آموزشکده و دانشکده در سطح کشــور و بیش از ۱۸۰ هزار 
دانشجو ، بزرگترین دانشــگاه دولتی کشور اســت. این اتفاق در میان 
دانشگاه های استان اصفهان هم در حال رخ دادن است. بر اساس اعالم 
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان درآمدهای دانشگاه از پروژه های ارتباط 
با صنعت افزایش قابل مالحظه ای داشته است، به طوریکه بیش از ۵۰ 
درصد درآمدهای اختصاصی دانشــگاه مربوط به پروژه های مرتبط با 

صنعت بوده است.سید مهدی ابطحی درباره وضعیت پروژه های ارتباط 
با صنعت این دانشگاه اظهار کرد: پس از شیوع کرونا پروژه های ارتباط با 
صنعت دانشگاه رو به رشــد بوده به طوری که تا پیش از این ۵۰ درصد 
درآمدهای اختصاصی دانشگاه از محل این پروژه ها به دست می آمد 
اما در حال حاضر این نسبت حتی بیشــتر شده است. رییس دانشگاه 
صنعتی اصفهان افزود: این افزایش به این دلیل است که نیازهای فوری 
جامعه به دانشگاه ها منعکس می شود؛ به طور مثال کشور درباره پارچه 
ماســک دچار محدودیت اســت که در همین رابطه دانشگاه صنعتی 
اصفهان )دستگاه الکتروریسی( دستگاه تولید ماسک را ساخته است. 
وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان به ساخت کیت تشخیص کرونا 
ورود کرده است، گفت: دانشگاه ما یک دانشگاه فنی مهندسی است اما 
پژوهشــکده زیســت فناوری ما فعال اســت و بر روی ساخت کیت 
تشخیص نیز کار کرده اســت.ابطحی ادامه داد: همچنین این دانشگاه 
اقدام به ساخت دستگاه های ضدعفونی کردن کابین های مترو کرده که 
هم اکنون به بازار نیز عرضه شده است. این دستگاه ها برای هواپیما نیز 
ساخته شده و اگر قرارداد مورد نظر بسته شود، این مورد هم  به بازار عرضه 
خواهد شد. رییس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: برخی از 
این دستاوردها به لحاظ سطح تکنولوژی، تکنولوژی میانه بوده اند ولی 

نیاز فوری جامعه بوده و از اهمیت باالیی برخوردارند. 

سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در استان 
اصفهان درابطه با میزان استفاده از ماسک و رعایت 
پروتکل ها در اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر 
در ایــن رابطه وضعیــت خوبی در اســتان نداریم، 
قباًل به رعایت ۸۵ درصدی پروتکل های بهداشــتی 
رســیده بودیم اما اخیرًا به حدود ۴۲ رسیده بودیم، 
البته با بازرســی های ویژه اخیر و طبق گزارشــات 
اعالم شــده متوســط رعایت پروتکل ها حدود ۵۵ 
درصد است.ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با 

کرونا در اســتان اصفهان افزود: در جلسه اخیر در 
این رابطه بحث و تبادل نظر شــد، بنابراین شد که 
شهرســتان ها در این رابطه با دســت باز و شناخت 
بیشــتری که از مشــاغل خود دارند، عمــل کنند، 
ستاد اســتانی تعطیلی یا ایجاد محدودیت در این 
مشاغل را به ستادهای شهرستانی تفویض کرد، در 
همین راستا جلسه ستادهای شهرستانی بالفاصله 
برگزار خواهد شــد و در این جلسه تصمیم خواهند 
گرفت که چه مشــاغلی از گروه های شغلی ۲، ۳ و 
۴ محدود یا تعطیل شوند.غالمی در ادامه بیان کرد: 
اعالم محدودیت های پارک هــا، مراکز تفریحی و 
تفرجگاهی در ۲۴ شهرستان استان اصفهان ادامه 
خواهد داشت وامید داریم که مردم عزیز رعایت کرده 

و کمتر به این مراکز مراجعه کنند.ســخنگوی ستاد 
استانی مقابله با کرونا در اســتان اصفهان در رابطه 
با کالن شهر اصفهان مطرح کرد: خودروهایی که در 
حاشیه زاینده رود متوقف شــوند، مشمول جریمه 
شده و خودروهای سیار جرائم آن ها را ثبت خواهند 
کرد، از مردم درخواست داریم برای اینکه مشمول 
جریمه نشوند در پارک های حاشیه زاینده رود حضور 
پیدا نکنند، همچنین مقرر شد محدودیت ها توسط 
پلیس راهور تشدید شــود. وی همچنین گفت:  در 
نــاوگان حمل و نقــل عمومی برون شــهری اجازه 
حرکت به اتوبوس هایی که بســته های بهداشــتی 
شامل ماسک و مواد ضدعفونی در اختیار مسافران 

نگذارند، داده نخواهد شد . 

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در استان خبرداد

رعایت ۵۵ درصدی پروتکل های بهداشتی در استان اصفهان

 دانشگاه فنی و حرفه ای با بیش از ۱۷۶ آموزشکده و 
دانشکده در سطح کشور و بیش از ۱۸۰ هزار دانشجو ، 
بزرگترین دانشگاه دولتی کشور است. این اتفاق در میان 

دانشگاه های استان اصفهان هم در حال رخ دادن است

دستگیری کالهبرداران 310 میلیاردی در کاشان
کالهبرداران ۳۱۰ میلیاردی با شگرد سرمایه گذاری در خرید و فروش گوشی تلفن همراه در کاشان 
دستگیر شد.جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان کاشانی 
مبنی بر کالهبرداری از آنان، تحقیقات به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این 

شهرستان قرار گرفت.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر افــزود: با تحقیقــات از مال باختگان مشــخص شــد عامل 
این کالهبرداری با تاســیس یــک دفتر ســرمایه گذاری در خصــوص خرید و فروش گوشــی 
تلفن همراه بــا وعــده پرداخت ســود ۱۰ درصد بــه صــورت ماهیانــه مبالغــی از ۳۰۰ میلیون 
تا ۲۰ میلیارد ریــال را از شــاکیان اخذ و در قبال آن به ســرمایه گــذاران چک ارائه کرده اســت.
وی بــا بیــان اینکه ایــن متهــم بــا ایــن شــگرد ۳۱۰ میلیــارد ریــال از ۱۸ نفر کالهبــرداری 
 کرده بود گفــت: ســهامداران در زمان سررســید وصــول چک های خــود متوجــه خالی بودن 

حساب متهم شدند.

كالهبرداري از طريق شبكه هاي اجتماعي با وعده ازدواج 
زني که با سوء استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام با وعده ازدواج اعتماد شاكي را جلب كرده و مبلغ 
۲۳ميليون ريال از وي كالهبرداري كرده بود، توســط مأموران پليس فتای شهرســتان »خمینی 

شهر« دستگیر شد. 
سرهنگ»غالمرضا براتي« با اعالم جزئيات بيشتر اين خبر گفت: در پي شكايت يكي از شهروندان 
مبني بر اينكه مبلغ ۲۳ ميليون ريال به صورت غير مجاز از حســاب بانكي وي سرقت شده است، 
بررســي موضوع در دســتور كار پليس فتاي اين فرماندهي قرار گرفت.وي اظهار داشت: شاكي 
مدعي بود در شبكه اجتماعي تلگرام با شخص مونثي آشنا شده كه با ترفند ازدواج از من درخواست 
مبلغ ۲۳ ميليون ريال وجه نقد كرد و من هم به حسابش واريز کردم و بعد متوجه شدم تلفنش را 
جواب نمي دهد و از من سوء استفاده كرده است.سرهنگ براتي در ادامه تصريح کرد: با بکارگيري 
 روش هاي فني و شگردهاي خاص پليسي، یک زن در این رابطه شناسایی و با هماهنگی قضایی 

دستگیر شد.

افزایش مقابله با قدرت نمایی اراذل در فضای مجازی 
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان از افزایش ۲۴۰ درصدی 
عملکرد این پلیس در مقابله با قدرت نمایی اراذل و اوباش و تهدید شــهروندان در فضای مجازی 
خبر داد. سرهنگ»سید مصطفی مرتضوی« پیرامون مقابله پلیس فتای استان اصفهان با تحرکات 
اراذل و اوباش در فضای مجازی گفت: مسئله رصد فعالیت اراذل و اوباش فعال در فضای مجازی 
که به نوعی در صدد قدرت نمایی و ارعاب و یا فریب شهروندان و یا نمایش آالت و ادوات مجرمانه 
و غیر مجاز مانند سالح و مهمات هستند به صورت جدی در دستور کار پلیس فتای استان اصفهان 
اســت.وی با تاکید بر این نکته که فضای مجازی جای عرض اندام و قدرت نمایی اراذل و اوباش 
نیست تصریح کرد: اشاعه خشونت و ارعاب سایر کاربران در فضای مجازی جرم است و کارشناسان 
پلیس فتا ســایت ها و صفحات اجتماعی که در این حوزه فعال باشند را رصد و با دایر کنندگان آن 

مقابله می کنند.
سرهنگ مرتضوی خاطر نشــان کرد: هر کاربری که در این راســتا فعالیت کند با همکاری پلیس 
های تخصصی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و ضمن اینکه صفحه اجتماعی دایر شده توسط وی 
حذف می شود ،وی  نیز دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی  تحویل مرجع قضایی می شود.این 
مقام انتظامی بیان کرد: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تحرکات اراذل او اوباش و حتی 
 افرادی که اراذل و اوباش نیســتند اما تفکرات این افراد را دنبال می کنند در فضای مجازی بیشتر 

شده است.

با مسئولان جامعه

چهره روزاخبار

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

 امسال موارد کمتری 
از بیماری آنفلوآنزا 
پیش بینی می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: در فصول سرد امسال امید داریم که با 
توجه به هشــدارهای داده شده برای رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی جهت پیشگیری از 
ابتال به کرونا با مــوارد کمتری از بروز بیماری 

آنفلوآنزا در بین مردم مواجه شویم.
بهروز کلیــدری با بیان اینکه امســال با توجه 
به شــرایط ناشــی از شــیوع بیماری کرونا و 
هشدارهای داده شده، مردم از ماسک استفاده 
و دست های خود را ضد عفونی و فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایــت می کنند، اظهار امیدواری 
کرد که امسال شــیوع آنفلوآنزا بصورت جدی 
نباشد.کلیدری با اشاره به اینکه ارزیابی های 
همه گیرشناســی )ِاپیدمیولــوژی( نیــز این 
موضوع را نشــان می دهد، اضافه کرد: ســال 
گذشــته با همه گیری اصلی آنفلوآنزا مواجه 
بودیم و در دنیا این طور نیست که در ۲ سال پی 
در پی این همه گیری را داشته باشیم.معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه ۲ بیماری کرونا و آنفلوآنزا نشــانه های 
بالینی تا اندازه ای متفاوت دارد، خاطرنشــان 
کرد: مهر امسال مواردی از ابتال به آنفلوآنزا در 
اصفهان گزارش شــد اما تعداد آن قابل توجه 
نیست.وی گفت: امسال تا کنون مرگ و میر 
ناشی از آنفلوآنزا در این خطه نداشتیم.کلیدری 
همچنین با بیان اینکه معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان مسئول توزیع واکسن 
آنفلوآنزا در بین کادر درمان است، تصریح کرد: 
این کار در چند مرحله انجام می شــود تا همه 
کارکنان بخش درمان اســتان بویژه پزشکان، 
پرســتاران و کارکنانی که در خــط مقدم قرار 
دارند واکســینه شوند.وی با اشــاره به اینکه 
تاکنون تزریق واکسن آنفلوآنزا به بیشتر کادر 
درمان استان اصفهان انجام شده است، افزود: 
امیدواریم که همه بیماران در گروه های پر خطر 
نیز تا نیمه آبان زیر پوشــش واکسن آنفلوآنزا 

قرار گیرند.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان:

اختصاص 3 هزار واحد مسکونی به محرومان
معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان گفت: طبق آمار موجود بانک اطالعاتی حدود ۸ هزار خانوار فاقد مسکن تحت پوشش بهزیستی استان 
هستند که بیش از ۷۵ درصد این خانوارها افراد دارای معلولیت هستند.علی اصغر شاهزیدی ادامه داد: در خصوص مناطق روستایی بنیاد مستضعفان، سازمان 
بهزیستی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی مشارکت داشته که کمک بالعوض در مناطق روستایی به حدود ۳۶ میلیون تومان رسیده که دستگاه های مذکور برای 
تأمین این مبلغ تالش می کنند.شاهزیدی با اشاره به کمک های بالعوض به خانواده های دارای یک عضو معلول، تصریح کرد: در خانواده های دارای تک معلول، 
سقف کمک بالعوض ۱۰ میلیون تومان بوده که از لحاظ دسته بندی مناطق شهری و روستایی تفاوتی وجود ندارد و این مبلغ از سوی بهزیستی تأمین می شود.

شاهزیدی در خصوص طرح های دیگر معاونت مشارکت های مردمی بهزیســتی افزود: طرح دیگری تحت عنوان مسکن محرومان وجود دارد که از طرف نهاد 
ریاست جمهوری و در حوزه فعالیت سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است، در سال جاری این طرح با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 

اجرایی شده که سه هزار واحد مسکونی با اولویت اهدا به مددجویان بهزیستی اختصاص یافته است که بیش از ۲۹۰۰ خانوار معرفی شده  است. 

رونمایی از دو 
محصول دانش 
بنیان در کاشان

در سفر یک روزه معاون علمی 
و فنــاوری رییــس جمهور به 
کاشــان از دو محصول دانش 
بنیان  ِکشنده هشت در چهار 
صد تنی و جرثقیل تلسکوپی 
۵۵ تنی برای نخستین بار در 

کشور رو نمایی شد.

وز عکس ر



خبر خوش برای ساحلی بازان اصفهانی؛

زمین استاندارد برای فوتبال ساحلی ساخته می شود
 تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد امسال در رقایت های لیگ برتر فوتبال ساحلی شرکت کرد که از همان اوایل تمرینات، سرمربی این تیم نسبت به استاندارد 
نبودن زمین شکایت داشت که مسئوالن اصفهان پیگیری الزم را انجام ندادند. برای میزبانی مسابقات، هر شهری که شرایط مناسبی داشت می توانست درخواست 
بدهد و علی رغم تمایل تیم صنعت فرش حداد برای گرفتن میزبانی، به خاطر زمین غیراستاندارد نتوانست برای گرفتن امتیاز میزبانی اقدامی بکند و مجبور شد 
تمام مراحل مسابقات را در شهرهای دیگر بازی کند.با توجه به این شرایط هیئت فوتبال با کمک اداره کل ورزش و جوانان قصد دارند در یکی از زمین های اداره کل 
ورزش زمینی برای فوتبال ساحلی اختصاص دهند. حمیدرضا دادخواه در رابطه با این موضوع، اظهار کرد: با مدیر کل ورزش و جوانان جلسه ای داشتیم که خود 
طباطبایی پیگیر تامین زمین برای فوتبال ساحلی است. قرار شده زمینی از اداره کل ورزش و جوانان برای فوتبال ساحلی و تیم صنعت فرش حداد آماده کنیم 

که چند مکان را هم پیش بینی کرده ایم که جزئیات آن در آینده مشخص می شود.
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مخالفت رادوشویچ با درخواست پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس از بوژیدار رادوشویچ درخواست کرد با حضور در ایران مدتی به آنها برای پرداخت 
طلبش مهلت دهد اما این بازیکن نپذیرفت. حقوق دروازه بان کروات پرسپولیس بیش از ۵ ماه است 
که عقب افتاده و تا زمانی که مطالباتش را دریافت نکند حاضر به بازگشت به ایران نخواهد بود. رادو 
نامه نگاری های خود را با باشگاه پرسپولیس انجام داده تا چنانچه این باشگاه مطالباتش را پرداخت 
نکند قراردادش را یک طرفه فسخ کرده و خواهان دریافت کل قرارداد سه ساله اش از پرسپولیس شود.

استقاللی ها اضافه وزن ندارند؛ حتی شیخ!
اســتقالل کم کم مهیای حضور در لیگ برتر بیستم می شود و با رســیدن بازیکنان کرونایی دست 
محمود فکری هم بازتر شده است. نکته مهم و امیدوار کننده اینجاست که بازیکنان استقالل اضافه 
وزن ندارند و حتی شیخ دیاباته وقتی به تهران رسید به نظر نمی رسید که اضافه وزن داشته باشد.

صمد مرفاوی دستیار اول فکری با تایید این مطلب گفت:» خوشــبختانه اکثر بازیکنان استقالل 
شرایط مطلوبی دارند ولی بهرحال چند نفری کرونا داشتند و زمان می خواهند که به شرایط ایده آل 

برگردند ولی هیچ کدام از استقاللی ها اضافه وزن ندارند.«

سعید آقایی به دنبال شماره خاص پرسپولیس 
سعید آقایی که در نقل و انتقاالت تابستانی به پرسپولیس پیوست و از جمله بازیکنانی بود که با نظر 
یحیی گل محمدی حتی نســبت به عدم دریافت پیش پرداخت برای ثبت قرارداد نیز پاسخ مثبت 
داده، توانسته در لیگ قهرمانان آسیا یکی از بازیکنان تاثیرگذار سرخپوشان لقب گیرد.آقایی که بعد 
از نمایش موفق در لیگ قهرمانان آسیا توانسته اعتماد ویژه یحیی گل محمدی را به خود جلب کند و 
بارها مورد تمجید سرمربی پرسپولیس قرار گرفته، بر این اساس با مسوولیت سنگینی در طول فصل 
مواجه است و امیدوار است بتواند با نمایشی درخشان، پاسخ مثبتی به این اعتماد بدهد.آقایی که 
طی سالیان اخیر همواره با پیراهن شماره هفت در ترکیب تیم های خود )تراکتور، گسترش فوالد و 
سپاهان( به میدان رفته بود، در آخرین گفتگویی که با ورزش سه داشت، عنوان کرد که در پرسپولیس 
خود را در حال حاضر شایسته این شماره نمی داند و در تالش است با عملکردی بهتر بتواند در ادامه 

این شماره خاص را از آن خود کند.

مدافع سابق استقالل در آستانه جدایی از ذوب آهن
فرشــاد محمدی مهر در نیم فصل دوم لیگ نوزدهم از جمع آبی پوشان اســتقاللی جدا شد و در 
ذوب آهن به کار خود ادامه داد و درنهایت علیرغم اینکه به عنوان یکی از بازیکنان ثابت تیم هفته های 
سختی را با سبزپوشان تجربه کرد، توانست به همراه سایر بازیکنان تیم با ذوب آهن در لیگ بیستم 
حضور داشته باشد.  حاال شنیده می شــود محمدی مهر علیرغم اینکه هنوز یکسال دیگر با باشگاه 
قرارداد دارد، به دلیل برخی مشکالت و بی توجهی مسئوالن باشگاه ، تصمیم دارد از ذوب آهن جدا 

شود و این موضوع را با مدیران باشگاه هم در میان گذاشته است.

سوادکوهی جانشین لطیفی در گل ریحان 
پس از اینکه فصل گذشته مدیران باشــگاه گل ریحان میثم منیعی را در هفته های پایانی جانشین 
محمد نصرتی کردند، قرار بود این تیم فصل جدید را با علی لطیفی و دستیارانی نظیر نیکبخت واحدی 
و علی چینی آغاز کند؛ ولی این برنامه خیلی زود نقش برآب شد و علی لطیفی که بودجه باشگاه را مهیا 
نمی دید، تصمیم به استعفا گرفت.ساعاتی از استعفای مهاجم سابق استقالل و پاس نگذشته بود که 
مدیران باشگاه گل ریحان البرز، مهدی امیری سوادکوهی را به عنوان سرمربی این تیم معرفی کردند.

کارت همه مربیان صادر می شود؛

محرم مشکلی برای نشستن روی نیمکت سپاهان ندارد

 سمیه مصور  بر اساس تصمیم فدراسیون فوتبال در 
فصل پیش رو کارت همــه مربیان برای 
نشستن روی نیمکت تیم های لیگ برتری صادر می شود. بر همین 
اساس محرم نویدکیا مشکلی برای نشســتن روی نیمکت سپاهان 
ندارد تا طالیی پوشــان نصف جهان بدون هیچ دغدغه ای و با خیال 
راحت آماده بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر شوند. چندی پیش 
کمیته آموزش فدراســیون اعالم کــرد تنها مربیانــی می توانند روی 
نیمکت تیم های لیگ برتری بنشینند که مدارج مربیگری را طی کرده 
باشند. به طور مثال، ســرمربی باید مدرک پروالیســنس، دستیاران 

مدرک A و بقیه مربیان نیز دارای مدرک مربیگری B باشند. 
این کمیته اعــالم کــرد تمامی مدیــران هــم بایــد دارای رزومه و 
مــدارک مدیریت باشــند امــا اعالم ایــن تصمیم بــا واکنش های 
متعددی روبه رو شــد چرا که با بررســی فهرســت ۶۵ نفره اعالمی 
از ســوی ســایت فدراســیون فوتبال دیده می شــد که دقیقا نیمی 
از ســرمربیان تیم های لیــگ برتری این مجــوز را ندارنــد و امکان 
تغییــر مربی برای این باشــگاه هــا در فاصله باقی مانده تا شــروع 
لیگ برتر وجود نداشــت از ســوی دیگر مربیان حاضــر در لیگ برتر 
از عدم برگزاری کالس های آموزشــی و ارتقا انتقــاد می کردندبه طور 

 مثــال، بیــش از دو ســال اســت کالس مربیگــری A مــا برگزار
 نشده است. وقتی کالسی برگزار نمی شود، چگونه ممکن است مربیان 
بتوانند برای دریافت مدارک اقدام کنند؟ به خصوص این که شــرایط 
حاکم بر کشور با توجه به شیوع کرونا هم باعث شده تا کالس ها برگزار 

نشود و خیلی از مربیان متقاضی دچار سردرگمی شوند.
همه این موضوعات موجب شد تا فدارســیون فوتبال از تصمیم خود 
عقب نشینی کند.بر اساس اطالعیه صادره از سوی فدراسیون فوتبال 
اجرای قانون داشتن مدرک مربیگری حرفه ای به فصل آینده موکول 
شد به این خاطر که در یک سال اخیر خیلی از کالس های مربیگری 
به بهانه کرونا برگزار نشد. بر اساس قوانین پیشین سرمربی باید دارای 
مدرک A باشد که در حال حاضر برخی از ســرمربیان تیم های لیگ 
برتری این دوره را ســپری نکرده اند. با این حال این دسته از مربیان 
برای نشســتن روی نیمکت تیم های لیگ برتری مشکلی نخواهند 
داشت. سازمان لیگ کارت این دسته از مربیان را به عنوان مربی صادر 
خواهد کرد و در این صورت آنها منعی بــرای هدایت تیم های خود از 
کنار خط  و هم چنین حضور در کنفرانس های خبری پیش از بازی و 

بعد از بازی نخواهند داشت.
گفتنی اســت 8 مربی لیگ برتــری فاقد مدرک حرفه ای هســتند 

و برخی از این مربیــان هنوز کالس A را هم ســپری نکرده اند چون 
انتخــاب آنها به عنوان ســرمربی به یکبــاره صورت گرفته اســت؛ به 
نظر می رســد این 8 مربی در فصــل پیش رو در کالس A شــرکت 
خواهند کرد و فصل آتی هــم برای نشســتن روی نیمکت تیم های 
لیگ برتری نخواهند داشــت. چون مربی دارای مــدرک A می تواند 
به عنوان مربــی روی نیمکت تیم هــای لیگ برتری بنشــیند. این 
ســخت گیری البته در لیگ قهرمانان آســیا وجــود دارد و مربیانی 
که دارای مــدرک حرفــه ای و A نباشــند نمی تواننــد روی نیمکت 
 تیم های خود بنشــینند.  فصل جدید لیگ برتر قرار اســت از 1۶ آبان

 آغاز شود. در لیگ قهرمانان آســیا که به صورت متمرکز در قطر دنبال 
شد، دو مربی جوان ایران به علت نداشــتن این مدرک نتوانستند در 
نشست های خبری شرکت کنند و به صورت رسمی عنوان سرمربی را 
یدک بکشند. محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان و همینطور سیدمهدی 
رحمتی، سرمربی شهرخودرو دو مربی جوانی بودند که هنوز موفق به 
گرفتن مدرک مربیگری درجه A نشده اند. در نتیجه مجتبی توتونی از 
سپاهان و محمد نوازی از شهرخودرو به عنوان سرمربیان این دو تیم به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شدند تا به این شکل، مشکل مربیان 

اصلی تیم ها برطرف شود.

مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان گفت: 
پس از اینکه ســتاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز 
برگزاری اردو تیم هــای ملی تکوانــدو را صادر کرد؛ 
جلسه ای با رییس فدراسیون تکواندو، نایب رییس 
بانوان و رییس ســازمان تیم های ملی داشتیم که 
تاریخ آغاز اردوها به منظور حضور در مسابقات کسب 
ســهمیه المپیک مشــخص و قرار شــد اردو را با ۴ 
تکواندوکار آغاز کنیم، البته دســت ما را برای دعوت 
از نفرات دیگر نیز باز گذاشــتند.وی افزود: بعد از آن 
جلســه و با توجه به شــیوع دوباره ویروس کرونا و 
همچنین تعطیلی اربعین حســینی قرار شــد اردو 
را از ۲8 مهرماه و بعد از انجام تســت شــروع کنیم. 
متأسفانه پس از اعالم جواب، نتیجه تست کرونا من 
و یکی از ورزشکاران مثبت اعالم شد. با توجه به این 

شرایط ان شاا... بعد از پشت سر گذاشتن دوره درمان 
ویروس کرونا، با رعایت پروتکل های بهداشتی اردو 
را آغاز می کنیم.کمرانی خاطرنشــان کرد: برنامه ای 
۴۵ روزه را برای تمرینات در نظر گرفتیم و بعد از آن 
تکواندوکاران استراحتی 1۰ روزه را پشت سر می گذارند 
که پس از بازگشت، مجدد تست می دهند. با توجه 
به اینکه تاریخ دقیقی برای مسابقات کسب سهمیه 
مشــخص نیســت برنامه تمرینی را به این شکل 
اجرا می کنیم تا با اردوی طوالنی مدت بچه ها دچار 
تمرین زدگی و خستگی نشوند.وی این طور ادامه داد: 
قطعا ما  از این فرصتی کــه در اختیارمان قرار گرفته 
استفاده کرده و بر آمادگی جســمانی بچه ها و رفع 
مشکالت فنی آنها تمرکز می کنیم. همچنین بر تنوع 
تکنیکی و بدنسازی تاکید ویژه ای داریم تا آمادگی 

الزم را کسب نمایند.سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان 
تاکید کرد: تالش می کنیم بــا رعایت پروتکل های 
بهداشتی ابالغی در طول اردو از تکواندوکارانی که پیش 
از این ملی پوش بوده اند به عنــوان حریف تمرینی 
استفاده کنیم تا هم شانســی به آنها داده شود و هم 
ما بتوانیم اردونشینان را محک بزنیم؛ کسب سهمیه 
المپیک، مسابقات بسیار حساسی است، ما تالش 
می کنیم تا بهتریــن نتیجه را بگیریم و دو ســهمیه 

المپیک توکیو را بدست آوریم.

سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان:

به دنبال دو سهمیه المپیک هستیم

خبر روز

چراغ سبز الئوتارو برای انتقال به بارسلونا
اینتر بعد از پیروزی روحیه بخش در دیدار ابتدای هفته خود در سری آ برابر جنوا،  امشب از سری 
مسابقات لیگ قهرمانان اروپا به مصاف شاختار خواهد رفت؛ نراتزوری در هفته اول لیگ قهرمانان 
با تساوی ۲-۲ مقابل مونشن گالدباخ متوقف شــد و قطعا آنها امروزبا انگیزه پیروزی مقابل تیم 
اوکراینی و افزایش شانس صعود خود پا به میدان خواهند گذاشت.الئوتارو مارتینز بازیکنی است 
که در دیدار مقابل جنوا تعویض شد و شــایعاتی درباره ناراحتی او به خاطر این موضوع به گوش 
رسید. ستاره آرژانتینی پیش از بازی اینتر مقابل شاختار گفت: » من هر روز برای پیشرفت کردن 
تمام تالش خود را انجام می دهم. من امروز بازیکن اینتر هســتم و می خواهم تمام تالشــم را 

برای این تیم انجام دهم.
 خوشــحالم که ما هر روز تالش می کنیم. از طرفی ما به دنبال پیروزی در هر مســابقه هســتیم 
و می خواهیــم اینتر را تا جــای ممکن باال ببریــم. نمی توانــم بگویم فردا)آینــده( چه اتفاقی 
خواهــد افتاد اما امروز مــی توانم بگویــم در اینتر هســتم و از این بابت خوشــحالم.«الئوتارو 
درباره تمدیــد قرارداد احتمالــی با اینتر نیــز گفت: » از هواداران به خاطر محبتشــان نســبت 
 به من تشــکر می کنم. این امر درباره ســایر افراد باشــگاه که همــواره به من نزدیــک بوده اند 

نیز وجود دارد.«

هر تیمی در دنیا آرزو دارد سون بازیکنش باشد
بعد از درخشش دوباره سون هیونگ مین ســتاره کره ای تاتنهام در دیدار این تیم مقابل برنلی و 
به ثمر رساندن تک گل بازی، گری نویل به ستایش از این ســتاره کره ای پرداخت، او را به شدت 
قدر نادیده دانســت و گفت هر تیمی در دنیا آرزو دارد او را در اختیار داشته باشد.سون تا اینجا در 
فصل جاری در هشت بازی برای تاتنهام 9 گل به ثمر رسانده و ۴ پاس گل داده تا فصل را درخشان 

آغاز کند.
 ســتاره کره ای با هری کین کاپیتان تاتنهام یــک زوج رویایی تشــکیل داده و تاتنهام با تکیه بر 
آنها امیدوار اســت بتواند این فصل به موفقیت های بزرگ دســت پیدا کند.گــری نویل در پایان 
بازی درباره درخشــش ســون گفت: » سون به نظر من به شــدت قدر نادیده اســت و به اندازه 
دیگر بازیکنان بزرگ لیگ برتر کســی به او توجه نمی کنــد. ما مدام درباره اســترلینگ، مانه و 
صالح صحبت می کنیم ولی ستاره کره ای تاتنهام دقیقا در ســطح آنها است. اگر سون در سیتی 
یا لیورپول بازی می کرد خیلی بیشــتر از او حرف می زدیم«.نویل در ادامه گفت: » اگر اشــتباه 
نکنم هفته گذشــته از ژوزه مورینیو پرسیده شــد که به نظرش ســون چه زمانی به ستاره ای در 
کالس جهانی تبدیل می شــود و او در جواب گفت ســون همین حاال در آن ســطح است. کین 
 و ســون در کنار هم درخشــان هســتند و به نظر من هر تیمی در دنیا آرزو دارد سون را در ترکیب 

خود داشته باشد«.

حضور تماشاگران در دیدار گالدباخ و رئال لغو شد
در یکی از دیدارهای حســاس هفته دوم لیگ قهرمانــان اروپا دو تیم رئال مادرید و بوروســیا 
مونشن گالدباخ به مصاف هم خواهند رفت.قرار بود ورزشــگاه خانگی مونشن گالدباخ پذیرایی 
۲۰ درصد از ظرفیت خود برای این بازی حســاس باشــد تا جایی که حتی 1۰ هــزار و 8۰۴ بلیت 
هم فروخت شــد و هواداران تیم آلمانــی امیدوار بودند کــه این بازی را از نزدیک تماشــا کنند.

باشــگاه مونشــن گالدباخ یک روز قبل از دیدار برابر رئال مادرید اعالم کرد که به خاطر شــیوع 
موج دوم ویروس در آلمان حضور تماشــاگران لغو خواهد شــد و تنها ۳۰۰ نفر هوادار به صورت 
نمادین در ورزشگاه حاضر خواهند شــد.موج دوم ویروس کرونا در آلمان مانند دیگر کشورهای 
 اروپایی آغاز شده است و همین باعث شد تا قانون اســتفاده از 1۰ درصد ظرفیت ورزشگاه ها هم

 لغو شود.

فوتبال جهان

حاج صفی: 

سال آینده به سپاهان 
بازخواهم گشت

روز دوشنبه دیدار تدارکاتی ســپاهان و تراکتور 
پشت درهای بسته نقش جهان به روی هواداران 
و خبرنگاران برگزار شــد، و در این دیدار دوستانه 
اتفاقــات قابل توجهی رخ داد.ایــن برای اولین 
مرتبه بــود که احســان در نقش جهــان مقابل 
سپاهانی بازی می کرد که محرم نویدکیا همبازی 
سابقش سرمربیگری آن را برعهده داشت و در 
ســوی مقابل نیز مهدی کیانی یکبار دیگر مقابل 
تراکتور بازی کرد.طی این مسابقه که با شکست 
یک بر صفر طالیی پوشان اصفهانی همراه شد، از 
احســان حاج صفی در بین دو نیمه توسط یکی 
از هواداران تیم که توانســته بود خودش را به هر 
ترتیبی که شــده به داخل ورزشگاه نقش جهان 
برساند تقدیر شــد و کایپتان ســابق و محبوب 
زردپوشــان اصفهانــی، در پایان این مســابقه 
حرف های امیدوارکننده ای برای هواداران سپاهان 
در حمایت از محرم نویدکیــا و آینده تیم به زبان 
آورد. او حتی پا را فراتر گذاشت و اعالم کرد فصل 
آینده به ســپاهان بازخواهد گشت.حاج صفی 
که روز دوشــنبه با بازوبند کاپیتانی کار را مقابل 
سپاهان آغاز کرد، در صحبت های کوتاه خود ابتدا 
در رابطه با مربیگری محــرم نویدکیا حرف زد و 
گفت:» من معتقدم محرم فلســفه بزرگی دارد 
و صد در صد این تیم نتیجه خواهد گرفت. من از 
فوتبال بازی کردن شان در آسیا فهمیدم که چقدر 
خوب فوتبال بازی می کردند و فوتبال بازی کردن 
را دوست دارد.« او ســپس به هواداران سپاهان 
اشــاره کرد و ادامه داد:» امیدوارم تماشاچیان 
هم صبور باشند و ســپاهان چند سال گذشته را 
ببینیم. من بارها گفته ام که هر چه دارم و ندارم، 
از باشگاه بزرگ سپاهان است.«.درنهایت بخش 
پایانی صحبت های احسان حاج صفی که یکی از 
بازیکنان پرافتخار باشگاه سپاهان به شمار می 
رود و در دوران طالیــی این تیم نقش بســزایی 
داشــته، حرف از بازگشــت بود. او در این رابطه 
اینطور توضیح داد:» در این دو سه سال گذشته 
مشکالتی ایجاد شد که نتوانستیم برگردیم ولی 
سال آینده وقت زیاد اســت و امیدواریم بتوانم 

برگردم و برای باشگاه سپاهان بازی کنم.« 

بر اساس اطالعیه صادره از سوی فدراسیون فوتبال، 
محرم نویدکیا مشکلی برای نشستن روی نیمکت 
سپاهان ندارد تا طالیی پوشان نصف جهان بدون 
هیچ دغدغه ای و با خیال راحت آماده بیستمین دوره 

رقابت های لیگ برتر شوند.

مستطیل سبز

وز عکس ر

دکتر جعفر جعفری رییس 
کمیته امور شهرستانهای 

هیات فوتبال استان 
اصفهان شد 

به گــزارش روابــط عمومی هیــات فوتبال 
اســتان اصفهان، طی حکمی از ســوی علی 
طاهری، رییس هیات فوتبال استان اصفهان، 
دکتر جعفر جعفری بــه عنوان رییس کمیته 
 امــور شهرســتانهای هیات فوتبال اســتان

 منصوب شد.
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بزرگترین آمفی تئاتر روباز کشور در پردیس هنر
مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پردیس هنر می تواند محلی برای تعامل و 
گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر با رعایت پروتکل های بهداشتی باشــد، گفت: آمفی تئاتر هنر به 
دلیل ظرفیت ۳۵۰۰ نفری، بزرگترین آمفی تئاتر روباز کشــور محسوب می شود.محمدرضا برکت 
اظهار کرد: عملیات اجرای پروژه پردیس هنر اصفهان از اســفندماه ســال ۹۵ آغاز شد که شامل 
بخش های متعددی همچون سالن آمفی تئاتر روباز، داالن بهشت، برج آب، فرش گل است.وی 
با بیان اینکه پردیس هنر می تواند محلی برای تعامل و گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر با رعایت 
پروتکل های بهداشتی باشــد، تاکید کرد: شــهرداری اصفهان فضایی از حاشیه زاینده رود که در 
اختیار شهروندان قرار نداشت را به یک فضای بسیار زیبا تبدیل کرده و انتظار داریم این پردیس 
به یکی از زیرســاخت های مهم فرهنگی و هنری شهر اصفهان تبدیل شــود.مدیر منطقه شش 
شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه پردیس هنر دارای ۷۵ هزار مترمربع مساحت است، تصریح 
کرد: ۱۰ هزار مترمربع از این فضا به ساخت پارکینگ تخصیص یافته است که ظرفیت پارک حدود 
۳۰۰ خودرو را دارد.وی از کاشت شش هزار و ۵۰۰ اصله درخت و درختچه در فضای این پروژه خبر 
داد و گفت: ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان صرف هزینه کارهای عمرانی و ایجاد فضای ســبز در 
این طرح شده اســت.برکت با بیان اینکه چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای آزادسازی طرح 
پردیس هنر هزینه شده اســت، تصریح کرد: این پروژه در مجموع با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به 
بهره برداری رسید.وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد پردیس هنر، گفت: در نمای ورودی 
اصلی، سازه ای با سقف چوبی خودنمایی می کند. همچنین نورپردازی در زیر سقف و وجود آبنما با 
رقص نور در محوطه، جلوه زیبایی را به ویژه در شب برای این مجموعه به تصویر می کشد؛ همچنین 
در این طرح ایجاد چندین آبشار مصنوعی پیش بینی شده اســت.مدیر منطقه شش شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه آمفی تئاتر روباز پردیس هنر، فضایی را برای برگزاری همایش های مردمی 
در حاشیه زاینده رود با رعایت پروتکل های بهداشتی فراهم کرده است، افزود: ظرفیت این سالن 
سه هزار و ۵۰۰ نفر اســت، همچنین در این بوســتان غرفه های متعددی برای نمایش آثار هنری 
هنرمندان و پرداختن به هنرهای مختلف در نظر گرفته شــده که هنرمندان رشــته های مختلف 

می توانند از آن ها برای بروز و ظهور هنر خود استفاده کنند.

سوار کردن مسافر بدون ماسک ممنوع
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با اشاره به لزوم رعایت 
نکات بهداشــتی در تاکسی های شــهر، اظهار کرد: در سومین موج شــیوع ویروس کرونا، یکی 
از مشــاغل پر خطر، شــغل های مرتبط با حمل و نقل به ویژه تاکسی های شــهر است زیرا این 
افراد در معــرض خطر بیشــتری قرار دارند.هــادی منوچهــری ادامه داد: در حــال حاضر ۹۵ 
درصد رانندگان تاکســی از ماسک اســتفاده می کنند.مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه شــهروندان در صورت استفاده از حمل و نقل عمومی 
باید پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرده و حتمًا از ماســک اســتفاده کنند، گفــت: رانندگان 
تاکسی برای حفظ سالمتی خود و ســایر مسافران، باید از سوار کردن مســافران بدون ماسک 
خودداری کنند.وی تاکید کرد: تمامی رانندگان تاکســی موظف هســتند با مراجعه به ســایت 
سالمت نســبت به ثبت نام و دریافت کد رهگیری بهداشــتی خود اقدام کنند.منوچهری با اشاره 
به پروژه اصکیــف یا پرداخت آنالین کرایه تاکســی تصریــح کرد: مهم ترین هدف اســتفاده از 
بارکد خوان در تاکســی های شــهر افزایش ضریب ایمنی و امنیت، جلوگیری از تماس فیزیکی 
برای تبادل اســکناس به ویژه در شــرایط کرونایی همچنین افزایش بهره وری و چابک ســازی 
سازمان اســت.وی ادامه داد: در مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ تاکسی از جمله تاکســی های اینترنتی، 
 سرویس مدارس و آژانس ها شامل اجرای طرح اصکیف می شــوند، اما اولویت با تاکسی های

 زرد رنگ است.

رییس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان تاکید کرد:

تقویت زیرساخت ها برای حرکت به سمت کانون الکترونیک

سالیان سال است که در دنیا قضات برای  حدیث زاهدی
صــدور رای در خصوص مســائل فنی و 
تخصصی، از کمک کارشناسان استفاده می کنند تا بتوانند به درستی 
وعادالنه قضاوت کنند و حق کسی در این بین ضایع نشود. در ایران هم 
با توجه به وجود این نیاز، حدود ۷۶ سال است که کارشناسان رسمی 
در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات پس از اعالم 
نظر کارشناس رســمی،  حکم خود را اعالم می کنند. به همین جهت 

اول آبانماه هر سال،  روز کارشناس نامیده شد.
در همین راستا فرهاد طاهریون اصفهانی رییس هیئت مدیره کانون 
کارشناسان رسمی دادگســتری اســتان اصفهان در نشست خبری 
با بیان اینکه در ســال ۱۲۹۰ بعد از انقالب مشــروطه، اهل خبره برای 
خدمات تخصصی محاکم تعریف شدند که در سال های بعد زیر نظر 
دفتر فنی دادگســتری فعالیت خود را ادامه دادند، اظهار داشت : در 
ســال ۱۳۱۷ اولین قانون مربوط به کارشناســان رسمی دادگستری 
در مجلس وقت مصوب شــد و در ســال ۱۳۵۲ اولین انجمن صنفی 
کارشناسان با اسم کانون کارشناسان اولین هیئت مدیره خود را برگزار 
کرد و طی تصویب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 
۸۱ در مجلس شورای اسالمی، این کانون دارای ، شخصیت حقوقی، 

مســتقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی اســت. همچنین کارشناسان به 
عنوان چشــمان تیزبین عدالت و بازوی فنی و تخصصی دادگستری 
هستند. وی افزود: فعالیت های کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
به ۴ دسته ارائه خدمات به مردم، کارشناسان و دادگستری و تقویت 

ساختار کانون تقسیم می شود.
رییس هیئت مدیره کانون کارشناســان رســمی دادگستری استان 
اصفهان با اشاره به فعالیت ۳۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 
کشور و ۴ رکن تعریف شده برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
شــامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرســان و دادســرا و دادگاه 
انتظامی توضیح داد : وظیفــه کلی کانون نیز ارائه خدمات مشــاوره 
 ای و کارشناســی به مراجع و محاکم قضایی و کلیه نهادها و ادارات و

 ارگان هاست و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از خدمات 
کارشناسی کانون اســتفاده کنندو رســالت کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری در درجه اول کمک به دســتگاه قضایی در جهت استقرار 

عدالت و کمک فنی و تخصصی به قضات است.
طاهریون اصفهانی با اشــاره به عضویت ۲ هــزار و ۲۰۰ عضو در کانون 
کارشناســان رسمی دادگســتری اســتان اصفهان، گفت: این تعداد 
با کارآموزان به بیش از ۳ هزار کارشــناس می رســد که در ۶۵ رشته 

تخصصی و بیش از ۵۰۰ صالحیت در این رشــته ها فعالیت می کنند، 
در عین حال که برخی رشــته ها کار بیشــتری دارد و درصد بیشتری 
از کارشناســان را به خود اختصاص می دهد؛ مثل راه و ســاختمان 
و صنعت و فن همچنین  در خصوص بروزشــدن دانش کارشناسان 
در واحد آموزش کانون سامانه ای با عنوان ســامانه آموزش مجازی 
راه اندازی شــد که آموزش ها از این طریق انجام می شــود، در این 
راستا در سال گذشــته حدود ۴۳ هزار نفر ســاعت آموزش  حضوری 
داشتند که امسال پیش بینی می شود به ۹۰ هزار نفر ساعت افزایش 
یابد و درحــال حاضر واحد آموزش مشــغول برگــزاری کالس های 
 آفالین اســت و امتحانات برای کارآمــوزان در ۴۰ رشــته تخصصی

 برگزار می شود.
این مقام مســئول با اعــالم اینکه ســال گذشــته بیــش از هزار و 
 ۵۷۰ مراجعه مردمی به کارشناســان انجام شــده که بــا راهنمایی و 
مشــاوره های صــورت گرفتــه باعــث کاهــش مراجعه مــردم به 
دادگســتری و ورودی پرونده ها شــد، ادامــه داد : یکــی از موارد 
دیگر خدمات رســانی این اســت که در ســاعات اداری کارشناسان 
کشــیک در کانون حضور دارند و کارشناســی هایی که جنبه فوریت 
دارد، بــه خصوص در ارتبــاط با وثیقــه زندانیان را خدمات رســانی 
 می کنند. این کارشناســی ها بــا ۵۰ درصد تخفیف نســبت به تعرفه

 انجام می شود.  
طاهریــون از تقویت زیرســاخت ها بــرای حرکت به ســمت کانون 
الکترونیک خبــر داد و گفــت: تالش مــی کنیم از طریــق یکپارچه 
ســازی فرایندهــا بتوانیــم خدمات ســریع تــر، منظم تــر و بهتر 
انجام شــود. قبال ابــالغ های کارشناســی بــه صورت کاغــذی بود 
اکنون بــه الکترونیکــی مبدل و ابالغ به کارتابل کارشــناس ارســال 
و گــزارش از طریق اتوماســیون ارســال می شــود. روزانــه به طور 
متوســط ۶۰ تقاضای کارشناســی داریم کــه با الکترونیکی شــدن 
 آن ســالی ۱۱۰ هزار برگ کاغذ صرفه جویی و ۴ هزار ســفر در ســال

 حذف می شود.
رییــس هیئــت مدیره کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری 
اســتان اصفهــان با تصریــح براینکــه گــزارش کارشناســی و نظر 
کارشناســی جنبه طریقیــت دارد و نــه حجیت، خاطرنشــان کرد: 
نظــر کارشــناس بایــد مــورد پذیــرش قاضــی قــرار گیــرد و 
بیشــتر رأی هــا براســاس نظر کارشــناس اســت، با ایــن وجود 
 قاضــی مــی توانــد نظــر کارشــناس را نپذیرد ولــی نمــی تواند 

نظر را رد کند.  

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: بر اســاس آنچــه در برنامه های وزارت 
کشور در تفاهمنامه ای بین شــهرداری اصفهان و 
یونیسف تعیین شــد، اصفهان به عنوان نخستین 
شــهر دوســتدار کودک ایران، فعالیت خــود را از 
 ســال ۹۷ به صورت جدی در معاونت شهرسازی

 آغاز کرد.
سید احمد حســینی نیا   افزود: بر اساس آنچه در 

برنامه های وزارت کشور لحاظ شده بود، باید در گام 
نخست، برنامه اقدام توسط شهرداری اصفهان تهیه 
شده و پس از تصویب شورای اسالمی شهر، برای 
تصمیم گیری به وزارت کشور ارسال می شد که این 

اقدامات شد.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
ادامه داد: در اهداف و راهبردهایی که ســال های 
۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ بر اســاس شــاخصه ها مشخص 
شده، هدف دوم تحت عنوان افزایش فرصت های 
بازی، سرگرمی و ورزشی بود که در راهبردهای آن 

برگزاری طراحی تمبر کودک است.
وی با اشــاره به برگزاری جشــنواره نقاشی حقوق 
کودک توســط معاونت فرهنگی در ســال گذشته 
و ابتدای ســال جاری با موضوع شــهر اصفهان و 

نقش مدافعان سالمت در ارتقای سالمت بچه ها، 
گفت: با توجه به اینکه از یک ســو در برنامه اقدام 
باید مســابقه طراحی تمبر کودک توسط معاونت 
شهرسازی و معماری برگزار می شد و از سوی دیگر 
معاونت فرهنگی، جشــنواره مرتبطی برگزار کرده 
بود، برای مشــارکت کودکان و لزوم آشنایی آنها با 
مباحث نوشتاری و پســت، در بین آثار ارسالی به 
جشنواره ۱۰ اثر برگزیده شــد تا تحت عنوان تمبر 

کودکان رونمایی شود.
حســینی نیا خاطرنشــان کرد: تفاهمنامه ای بین 
معاونت شهرســازی و معماری و اداره کل پست 
امضا شد و رونمایی از تمبر شــهر دوستدار کودک 
به عنوان اقدامی بین حوزه ای و فرابخشی به طور 

مشترک انجام خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد :

رونمایی از تمبر شهر دوستدار کودک در اصفهان
فراخوانی از جنس داستان و زاینده رود

جشنواره  سراسری دانشــجویی داستان کوتاه زاینده رود با انتشــار فراخوان چهارمین دوره خود، 
رسما آغاز به کار کرد.سیاوش گلشــیری، دبیر این دوره از جشنواره سراسری دانشجویی داستان 
کوتاه زاینده رود، با اعالم این خبر به ایسنا، گفت: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
با همکاری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان، چهارمین دوره جشنواره 
سراسری دانشجویی داســتان کوتاه زاینده رود را برگزار می کند.او با اشاره به بخش های مختلف 
این جشنواره، اظهار کرد: این جشنواره شــامل بخش های »زاینده رود«، »آزاد«، »داستان کوتاه 
کوتاه« و بخش ویژه »دانشجویان ایرانی خارج از کشور« است.دبیر چهارمین جشنواره سراسری 
دانشجویی داســتان کوتاه زاینده رود توضیح داد: قالب آثار ارسالی به بخش های آزاد، زاینده رود 
و ویژه دانشــجویان ایرانی خارج از کشــور، یک داســتان کوتاه ۶ هزار کلمه ای و بخش داستان 
کوتاه کوتاه، یک داستان ۱۰۰ کلمه ای است.گلشیری خاطرنشان کرد: جز بخش زاینده رود که آثار 
آن باید مرتبط با زاینده رود باشــد، موضوع سایر بخش ها آزاد اســت اما آثار ارسالی به هیچ وجه 
نباید پیش از ارسال به این جشنواره، در نشــریات، کتاب ها و... منتشر شده و یا در جشنواره های 
دیگر شرکت داده شده باشــد.وی با اشاره به جوایز این جشــنواره ادامه داد: در بخش آزاد، برای 
نفر اول ۵۰ میلیون ریال، نفر دوم ۴۰ میلیون ریال و نفر ســوم ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده 
و به نفرات چهــارم تا دهم نیز جوایزی اهدا می شــود. در بخش زاینده رود نیــز ۴۰ میلیون ریال، 
داســتان کوتاه، ۱۰ میلیون ریال و دانشجویان ایرانی خارج از کشــور، ۱۰ میلیون ریال برای نفرات 
اول هر بخش در نظر گرفته شده است.گلشیری یادآور شد: چهارمین دوره از جشنواره سراسری 
داســتان کوتاه زاینده رود به صورت مجازی و برخط برگزار می شود و از جمله برنامه های جنبی آن 
نیز می توان به برگزاری کارگاه ها و نشست های داســتان خوانی و بزرگداشت یک داستان نویس 
پیشکسوت اشــاره کرد.دبیر جشــنواره سراسری دانشــجویی داســتان کوتاه زاینده رود، مهلت 
ارسال آثار به چهارمین دوره این جشنواره را تا اول اسفندماه سال جاری اعالم کرد و گفت: امکان 
تمدید مهلت ارسال آثار نیز وجود دارد.جشنواره سراسری دانشــجویی داستان کوتاه زاینده رود، 
رویدادی اســت که در تقویم فعالیت های فرهنگی ملی جهاد دانشــگاهی ثبت شــده و از سال 
۱۳۹۴ تاکنون هر دو ســال یک بار برگزار می شود. مخاطب این جشــنواره، دانشجویان داخل و 
خارج از کشــور هســتند و در واقع، وجه تمایز آن با جشنواره های ادبی مشــابه، دانشجومحوری 
است. کشف استعدادهای نو، حمایت از دانشــجویان عالقه مند به ادبیات داستانی، پاسداری از 
زبان فارســی و نیز، زاینده رود، از جمله اهداف برگزاری جشــنواره سراسری دانشجویی داستان 
کوتاه زاینده رود است. عالقه مندان برای شــرکت در چهارمین دوره این جشنواره تا اول اسفندماه 
ســال جاری می توانند از طریق ســامانه ثبت نــام جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان به نشــانی 
 reg.jdisf.ac.ir اقــدام و در صورت نیــاز، آیین نامه و اطالعات بیشــتر را نیز در همین ســایت

 مطالعه کنند.

 برگزاری مسابقه نمایش نامه نویسی »قلم فیروزه ای« 
در رادیو اصفهان

معاونت صدای مرکز اصفهان با هدف کشف استعداد در حوزه نمایش نامه نویسی برای رادیو، ایجاد 
انگیزه برای نویسندگان مســتعد و تولید نمایش بر اساس آثار ارســالی دارای کیفیت قابل قبول، 
مسابقه »قلم فیروزه ای« را برگزار می  کند.به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در این مسابقه که 
به همت واحد نمایش رادیو اصفهان و با هدف شناسایی استعدادهای نویسندگی در حوزه نمایش 
رادیویی برگزار می  شود، به نفرات برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.این مسابقه در قالب نمایش 
بلند تک قسمتی و نمایش کوتاه برگزار می  شود و محورهای موضوعی آن اصفهان در دفاع مقدس، 
شعار ســال )جهش تولید(، مفاخر اصفهان، بحران  های فراگیر با نگاهی به بحران کرونا و طنز  با 

رویکرد اجتماعی است.

با مسئولان

نقل قول روزاخبار

 شهرداری برای هر سفر
 با مترو تا 12 هزار تومان 

یارانه می دهد
رییــس کمیســیون حقوقــی، اقتصادی و 
گردشــگری شــورای اســالمی اصفهــان 
در یک گفت وگــوی زنــده تلویزیونی اظهار 
کرد: در خیلی از کشــورها بیمــاری کرونا و 
جلوگیری از پیشــروی آن تنهــا یک وظیفه 
مهم اجتماعی است اما در کشــور ما جدا از 
وظیفه اجتماعی یک وظیفه دینی نیز  بر جا 
می گذارد که با رعایت نکــردن پروتکل های 
بهداشتی، حق الناس زیرپا گذاشته می شود 
لذا شــهروندان را به رعایت بیشــتر موازین 

بهداشتی دعوت می کنم.
پورمحمد شــریعتی نیا در بخش دیگری از 
سخنان خود، افزود: کمیســیون اقتصادی 
یکی از کمیســیون های مهم شــورای شهر 
است که ٧٠ درصد لوایح و طرح های مصوب 
شورای شهر در آن بررسی و تصویب می شود 
به همیــن دلیل طرح ها از نظــر اقتصادی و 
مالی مهم هســتند و اعضای این کمیسیون 
باید فعال تر باشند و مسائل و لوایح را دقیق و 
منظم بررسی کنند. مجموعه اقدامات مالی، 
اقتصادی و بهــای خدمات در کمیســیون 
اقتصادی مصوب شــده و سپس در جلسه 

علنی شورا اعالم وصول می شود.
رییــس کمیســیون حقوقــی اقتصــادی 
گردشگری شورای اسالمی اصفهان با اشاره 
به افزایش ترافیک شــهری در دوران شیوع 
کرونا تصریح کرد: در همان روزهای اولی که 
بحث شیوع ویروس کرونا مطرح شد مبلغ 
قابل توجهی به میزان ۱۰ میلیارد تومان برای 
پیشگیری از شیوع کرونا اختصاص دادیم تا 
شــهرداری آن را برای ضدعفونی خیابان ها، 

محالت و اماکن عمومی استفاده کند.
وی با بیان اینکه متــروی اصفهان با وجود 
کاهش تعداد مسافران ناشی از شیوع کرونا 
با جابجایی روزانــه ۳۰ هزار نفــر در اختیار 
شهروندان است، اضافه کرد: هزینه هر سفر 
با مترو در حال حاضر با تعــداد ٣٠ هزار نفر 

مسافر ١٤ هزار تومان می شود .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 1032750

۱- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :
)https://etend.setadiran.ir(

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ســاعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ 
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 ۲- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 
)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 
توسط نظام فنی و اجرایی کشور

۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرایی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشــد. در غیر این صورت  

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
۵- سپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره IR ۲۶۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۴۲۱۰۷۶۷۰۲۴۲ نزد بانک مرکزی ایران به نام منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
۶- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت های پیشنهادی بر اســاس بخشنامه به شماره 

۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
۷- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت 
انجام کار 

)ماه(
مبلغ برآورد مبنای برآورد

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

۱
اجرای پخش سیالب حوضه آبخیز 

آبخوان  )شماره نیاز در سامانه 
ستاد: ۲۰۹۹۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۲۴(

شهرستان 
کاشان

۱۲
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال ۹۹

۲۹/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۴۵۵/۰۰۰/۰۰۰
۵ آب برای 
اشخاص 
حقوقی

۲
اجرای چکدم های سنگی مالتی و 

گابیون حوضه آبخیز قمصر )شماره نیاز 
در سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۲۵(

شهرستان 
کاشان

۱۲
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال ۹۹

۱۷/۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰۸۵۰/۸۵۰/۰۰۰
۵ آب برای 
اشخاص 
حقوقی

نوبت اول
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تابحال به این فکر کرده اید که چطور خود را بشناســیم و 
اصاًل شناختن خودمان چه مزایایی دارد؟ شناخت با ُخلق 
و خو و روحیات شــخصی، نخستین و شــاید مهم ترین 
گام در مسیر خودشناسی است.برای خودشناسی به چه 

چیزهایی باید توجه کرد؟
ارزش ها: ارزش هایی مثــل کمک کردن به دیگران، خالق 
بودن، سالمتی، امنیت مالی و موردهای مشابه، راهنمای 
 ما در تصمیم گیری و ایجاد انگيزه برای حرکت در مســیر 
هدف هایمان هستند. تحقيقات نشان می دهد که تنها فکر 
کردن و نوشتن ارزش ها سبب می شــود گام های بهتر و 
درســت تری در زندگی خود بردارید.همانطور که پژوهش 
های روان شناســی هم نشــان می دهند باور داشتن به 
یکسری اصول و ارزش ها به شما انرژی مضاعفی می دهد 
تا علی رغم سختی ها و خستگی ها، با قدرت بیشتری به 
ســوی اهداف خود در زندگی حرکت کنیــد. پس چنانچه 
میخواهید در زندگی انگيزه داشــته باشید، ارزش هایی را 

که برای تان مهم هستند، شناسایی و اولویت بندی کنید.
خویشــتن پذیــر باشــید:یعنی، حــس غــرور کنیــد. 
مثبــت فكــر كنیــد و همیشــه تــالش كنیــد نیمــه 
پرلیــوان را ببینید. افــرادی را بیابیــد كه بتوانیــد از آنها 

چیــزی بیاموزیــد. اتفاقــات ناخوش آینــد زندگــی 
 خــود را بپذیریــد. بــر عــادت هــای ناپســند خــود

 غلبه نمایید.
از خودتان چه خبر؟ از هیچ چیز نترسید، زیرا ترس از موانع 
اعتماد به نفس اســت. خود را به دیگران وابسته نكنید و 
حتی المقدور به دیگران کمک كنید. همه را ببخشید. روح 
خود را آزاد كنید، تنفر را بــه دل راه ندهید. در مجموع برای 
شــناخت بهتر خویش از انتقاد فرار نکنید. همواره خود را 
مورد ارزیابــی مثبت قرار دهید نه ارزیابــی عیب جویانه و 
تضعیف کننده.خود را با موقعیت های دیگرتان مقایســه 
کنید و رشد خود را مورد ســنجش قرار دهید. نقاط ضعف 
را عامل ســرکوبی خــود قــرار ندهید. بــر افزایش هرچه 
بیشــتر عزت نفس و خودباوری تان تــالش کنید که هم 
به خودشناســی کمک می کند و هم باعــث ارتقای خود 

می شود.
كنترل روابط: افرادی كــه هوش هیجانــی باالیی دارند 
دارای» تفكر واگرا« هســتند، یعنی نسبت به نظرات افراد 
دیگر بی تفاوت نبوده بلكه آنها را مورد بررسی قرار می دهند 
و با دلیل آنهــا را می پذیرند، یا رد مــی كنند و یا در صورت 
لزوم موارد ترمیمی به آنها اضافه می نمایند.گروه، اجتماع 

و همنوعان بســتر مناســبی هســتند كه طی یک فرآیند 
بازخوردی، رفتار افراد را شكل و جهت می دهند.

شــناخت اهداف: شــناخت اهداف و مأموریت شــما در 
زندگی، یکی از مهمترین ابعاد خودشناســی می باشــد. 
جواب به سوال زیر به شــما کمک خواهد کرد:کدام اتفاق 
در زندگی برای شــما پرمعناتر بوده اســت؟چه اتفاقی در 
زندگی بیشــترین تأثیر را برشما گذاشــته است؟بررسی 
جواب این دو ســوال ابعاد پنهانی وجود شــما راآشــکار 
می ســازد. همه ما انســانها برای انجام یــک ماموریت 
خاص متولد شــده ایم. اگر رســالت زندگــی خویش را 
پیدا کنیــم و بعد طبــق آن هدف هــا را شناســایی کنیم 
پیوســته در زندگی حس ســودمندبودن خواهیم داشت. 
 حس مؤثر بودن ســبب افزایش احســاس خشنودی از

 زندگی می گردد.
ما نمی توانیم تنها با» فکر کردن « به خواسته ها و اهداف 
مان برســیم، باید دســت به عمل بزنیم. یعنــی به طرف 
چیزهایی که مــی خواهید قدم برداریــد و چیزهایی را که 
دوست ندارید از مســیر زندگیتان کنار بزنید. چنانچه شما 
هم به دنبال هدف تان هستید، دست از جستجو بردارید و 

سریعتر اقدام کنید.

آشپزی
خورش ترشی قورمه

موادالزم:  گوشت خورشتی 200 گرم ،  لوبیا چشم بلبلی 
نصف پیمانه،  پیاز 1 عدد ، آلوچه به مقدار الزم ، نمک و فلفل 

سیاه و زردچوبه به میزان الزم، زعفران دم کرده به میزان الزم ، رب 
گوجه به میزان الزم، پیاز داغ )در صورت دلخواه( به مقدار الزم

طرز تهیه:لوبیاها را از قبل خیس کنید. پیاز را خرد کنید و کمی تفت بدهید و بعد گوشت 
خورشتی را به آن اضافه کنید و تفت بدهید. مقداری فلفل سیاه و زردچوبه اضافه کنید و بعد 

کمی تفت بدهید. رب گوجه را اضافه کنید و کمی تفت بدهید و بعد یک مقدار آب بریزید و اجازه 
بدهید بپزد.زمانی که گوشت نیم پز شد آب لوبیاها را دور بریزید و به خورش اضافه کنید، و بعد 
داخل خورش بریزید.نیم ساعت آخر پخت آلوچه های از قبل خیس شده را داخل آن بریزید، 
نمک و زعفران را هم بریزید. و اجازه بدهید خورش جا بیفتد. و در پایان با پیاز داغ تزیین کنید.

نکاتی برای تهیه خورش ترشی قورمه:اگر از قبل خیس نکردید دوبار بجوشانید و آب آن را 
بیرون بریزید. می توانید پیاز داغ داخل آن را حذف کنید، این ذائقه ای است. چاشنی 

این خورشت آبغوره است. سعی کنید رب گوجه فرنگی را حذف کنید و به جای آن 
زعفران بیشتری اضافه کنید چون هرچه زعفران این خورش بیشتر باشد 

خوشمزه تر می شود. خوشمزگی این خورش به پیاز بستگی دارد و 
هرچه بیشتر باشد خوشمزه تر می شود مثال برای هر نفر یک 

پیاز متوسط در نظر بگیرید و دقت کنید موقع 
سرخ کردن پیازها نسوزند. 

چگونه خود را بشناسیم؟ )2(

رامبد جوان برای مسابقه »خنداننده شو« 
فراخوان داد

کارگردان فصل چهارم »بچه مهندس« 
تغییر می کند

رامبد جوان با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اینستاگرامش، 
چگونگی ارسال فیلم برای جذب کمدین در مسابقه »خنداننده 
شو« را توضیح داد.او در پست اینستاگرامی خود نوشت:»مسابقه 
بزرگ »خنداننده شو3 « در فصل جدید »خندوانه«.در این مرحله از 
تمام ایرانیان عالقه مند دعوت می شود که ویدئوهای اجرای استندٓاپ 
خود را تا پایان مهلت اعالم شده به ٓایدی تلگرام اعالم شده ارسال کنند.

»علی غفاری« کارگردان ســه فصل از ســریال »بچه مهندس« به 
دلیل ساخت فیلم ســینمایی »شکار شــکارچی« نمی تواند گروه 
تولید این سریال را در فصل چهار همراهی کند.به همین دلیل گروه 
 تولید به دنبال کارگردانی بــرای جایگزین کردن او هســتند.یکی از 
گزینه های احتمالی احمد کاوری است که تاکنون سریال های وارش، 
بیدار باش، خواب بلند و ... را برای تلویزیون کارگردانی کرده است .

معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهــان درباره کیفیــت تولیدات 
ذوب آهن و رعایت استانداردها در این شــرکت اظهار کرد: تمام محصوالت 
ذوب آهن کــه پروفیل های طویل شــامل میلگرد، انواع تیرآهن، نبشــی، 
ناودانی، آرک ها و میلگردهای صنعتی و ریل اســت، مطابق استانداردهای 
ایران و جهان تولید می شــود.مهرداد توالئیان با تاکید بــر اینکه هیچ یک 
از محصوالت ذوب آهن اصفهان بــدون رعایت اســتانداردهای ملی تولید 
نمی شود، گفت: حتی اگر مشتری، سفارشی مغایر با این استانداردها داشته 
باشــد، برند ذوب آهن چنین محصولی را تولید نمی کند، چراکه همواره افق 

این شرکت تولید محصوالت صادراتی است.
معاون بهره برداری ذوب آهن با بیان اینکه رعایت اســتانداردها در تولیدات 
به طور قطع مشــمول هزینه های باالتری در مجموعه های صنعتی همچون 
ذوب آهن است، تصریح کرد: در این شــرایط با افزایش هزینه های تولید، 
از تولید محصــوالت با کیفیت پایین خــودداری می کنیم.وی بــا انتقاد از 
اینکه متاسفانه در کشور تمام محصوالت صنعتی استاندارد نیستند، گفت: 
به عنوان مثال شاخص های استاندارد در تمام پروفیل های طبیعی موجود 
در بازار رعایت نمی شــود و بالطبع قیمت این محصوالت پایین تر اســت که 
موجب رقابت غیرمنصفانه ای در بازار می شود.توالئیان تصریح کرد: اگر تمام 
تولیدات کارخانه های کشور مطابق با اســتانداردهای ملی باشد و از صنایع 
پیشرو در این زمینه که برای برند خود هزینه می کنند، حمایت شود، وضعیت 
رقابت در بازار منصفانه خواهد شــد، اما اکنون این حمایت فراگیر نیســت، 

درحالی که سازمان ملی اســتاندارد در این زمینه باید دقت بیشتری داشته 
باشد و از سوی دیگر اطالع رســانی مردم نقش مهمی در تولید محصوالت 
کیفی استاندارد دارد.وی توضیح داد: آمار باالی تلفات برخی حوادث طبیعی 
کشور همچون زلزله و سیل در مقایسه با سایر کشورها ناشی از عدم رعایت 
استانداردها است.وی تصریح کرد: به دلیل اینکه افق چشم انداز ذوب آهن 
نه صرفا بازار داخل، بلکه صادرات است، این شرکت عالوه بر استانداردهای 

ملی، استانداردهای جهانی را رعایت می کند.
توالئیان با تاکید بر اینکه افق بلندمدت ذوب آهن صادرات تمام محصوالتش 
است، گفت: با توجه به نیاز کشور و دستورات سازمان های باالدستی ماهانه 
حدود 50 درصد تولیدات ذوب آهن در داخل مصرف و بقیه صادر می شود.وی 
با بیان اینکه استاندارد ریل، آخرین استاندارد کسب شده از سوی ذوب آهن 
اصفهان بود، توضیح داد: ذوب آهن اصفهان اســتاندارد ملی ایران را در بحث 
ریل کســب کرد، چراکه مصرف کننده داخلی اطمینــان یابد که این محصول 

مطابق استاندارد ملی تولید می شود.
معــاون بهره بــرداری شــرکت ذوب آهن بــا بیان اینکــه اســتاندارد ملی 
براســاس اســتانداردهای جهانــی تدویــن و تنهــا مطابق بــا معیارهای 
داخلی بومی ســازی می شــود، گفت: بــا توجه بــه قراردادهای ســنگین 
تحویل ریــل برای طرح هــای ریلــی مختلف کشــور، اکنون دلیــل صادر 
 نشــدن ریل ذوب آهن، تامین نیاز داخل اســت چراکه همچنان مشــتری

 داخلی داریم.

در پی شکستگی استک کائوپر کوره بلند شــماره 2 ذوب آهن اصفهان که با 
تدبیر و خالقیت تالشگران این شــرکت منجر به توقف تولید نشد ، عملیات 
بازســازی این تجهیز آغاز گردید.منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان از روند بازسازی این تجهیز بازدید نمود و بر انجام سریع این عملیات 
بدون توقف تولید ، تاکیــد کرد .مهرداد توالئیان معــاون بهره برداری ذوب 
 آهن اصفهان در این خصوص گفت : باتوجه به ضرورت عدم توقف در تولید 
شرکت،  بازسازی استک کائوپر های کوره بلند ، در کوتاه ترین زمان ممکن 
همزمان با بهره  برداری از کائوپرها و همچنین کوره  بلند شماره 2  در دستور 
کار قرار گرفت .وی افزود : از آنجاییکه در این منطقه عالوه بر حرارت و گرما؛ 
 PCI گازهای سمی نیز وجود داشت الزم بود تا مسیر دودکش از لوله مکنده

برای حذف این گازها و حرارت جدا شده تا شرایط ایمن برای آغاز تعمیرات 
فراهم گردد . این اقدام در شرایط بهره  برداری از کوره  بلند شماره 2 غیر ممکن 
بود به همین علت انجام عملیات مسدودســازی مسیر دودکش در اولین 
توقف طبق برنامه کوره بلند برنامه  ریزی شد تا وقفه  ای در روند تولید ایجاد 
نگردد.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان اظهار داشت:  با برنامه  ریزی 
دقیق ،آماده  سازی متریال و شــرایط ایمن در توقف طبق برنامه کوره  بلند 
شماره 2، عملیات نســوزکاری و گانیگ با موفقیت انجام و مسیر دودکش 
از لوله مکنده PCI جدا گردید . بدین ترتیب از ورود حرارت و گازهای سمی 
به محوطه جلوگیری به عمل آمد و اســتک کائوپرهای شــماره 2 برای آغاز 

تعمیرات مکانیکی و نسوز آماده شد.

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان در هفته نیروی انتظامی از حافظان 
نظم و امنیت  تقدیر کرد و گفت: فعاالن در نیروی انتظامی در زمینه امنیت 
مردم تالش می کنند و فعاالن در صنعت آبفا زمینه ســاز ســالمت اقشار 
مختلف جامعه هســتند، بنابراین این دو نهاد می تواننــد با تعامل بیش از 

پیش بستر امنیت و سالمت جامعه بهتر و گسترده تر را مهیا کنند.
هاشــم امینی با بیان اینکه  محافظت از تاسیســات صنعت آبفا از اهمیت 
بسزایی برخوردار است، عنوان کرد: تاسیسات آبفا به ویژه تصفیه خانه آب و 
شیرخانه فلمن تامین کننده آب شرب سالم و بهداشتی بیش از 4 میلیون 
نفر در استان اصفهان است، بطوری که تصفیه خانه آب اصفهان بعنوان یکی 
از مراکز حساس از ســوی نهادهای ذیصالح شناخته شده است.وی ادامه 
داد: از حافظان امنیت در اصفهان انتظار می رود همانند همیشه در حفاظت 
از تاسیسات این شرکت خدماتی، بیشتر حمایت کنند تا خدمات به صورت 
پایدار در اختیار مردم قرار گیرد.مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان به 
ســرقت دریچه های فاضالب در سطح شــهرهای مختلف در استان اشاره 
کرد و تصریح نمود: متاسفانه در چند سال اخیر بیش از 133۹ فقره دریچه 
منهول های فاضالب در استان  به ســرقت رفته که این امر مخاطراتی برای 

مردم و عابرین اعم از اشخاص و وسایل نقلیه، به وجود آورده است. 
هاشم امینی افزود: با سرقت دریچه های منهول فاضالب بعضا دیده شده 
برخی از شهروندان به درون چاه فاضالب که تا عمق ۹ متر می باشد، سقوط 
کرده اند که منجر به از دست دادن جان فرد شده است، براین اساس برای 
شرکت آبفا استان اصفهان جلوگیری از سرقت دریچه های منهول فاضالب 
بســیار حائز اهمیت اســت چرا که با ســرقت این کاال، جان مردم در خطر 
می افتد. وی با اشــاره به همکاری نیروی انتظامی با شــرکت آبفا استان 
اصفهان اظهار داشت: در چند سال اخیر نیروی های انتظامی در محافظت از 
تاسیسات آبفا با این شرکت همکاری دارند و انتظار می رود در قالب ایجاد 
یک کار گروه مشــترک وانعقاد یک تفاهم نامه، همکاری این دو دستگاه 
بیش از پیش باشــد تا خال در ایجاد امنیت و ســالمت جامعه روی ندهد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به گستردگی خدمات در روستاها و 

شهرها پرداخت و اظهار داشــت: در حال حاضر در بیش از ۹8 شهر و هزار 
روستا خدمات 23 گانه شــرکت آبفا اســتان اصفهان ارائه می شود و این 
خدمات به صورت پایدار در 24 ســاعت شــبانه روز در اختیار تمام اقشار 

جامعه در سطح استان قرار می گیرد.
در ادامــه این مراســم جانشــین فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان 
گفــت: پلیــس بــرای اینکــه بتوانــد بــرای ایجــاد امنیــت در جامعه 
بیــش از همیشــه موفــق عمــل کنــد بــه همــکاری و مشــارکت همه 
دســتگاه ها نیــاز دارد بطوریکــه امنیــت پایــدار تــالش و همــکاری 
 همــه دســتگاه ها، نهادها و شــرکتها را می طلبــد.  ســرهنگ محمدرضا 

هاشــمی فر ادامه داد: رویکرد نیروی انتظامی، رویکرد امنیتی است این 
درحالی است که امنیت و سالمت مکمل یکدیگر هستند و نیروی انتظامی 
برای ایجاد سالمت و امنیت مردم هر اقدامی را در دستور کار قرار  می دهد. 
وی ادامه داد: سرقت دریچه های منهول فاضالب جان مردم را تهدید می کند 
بنابراین نیروی انتظامی به منظور جلوگیری از سرقت این دریچه ها همکاری 
الزم را با شرکت آبفا اســتان اصفهان با ایجاد یک کارگروه اعمال  می کند.

جانشین فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اعالم کرد: نیروی انتظامی 
رویکرد محافظت از همه تاسیســات آبفا را به ویژه تصفیه خانه های آب و 
فاضالب را به منظور تامین امنیت و ســالمت مردم و جلوگیری از هر گونه 

ناهنجاری در دستور کار قرار می دهد.

ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب در سامانه کدال، قرارداد جدید خود را 
شفاف سازی کرد.بر اساس اعالم »ذوب«، قرارگاه سازندگی خاتم 
النبیا )ص( به عنوان یکی از سرمایه گذاران و همچنین مجری پروژه  ا
بزرگ زیرساخت ریلی چابهار-زاهدان، با این شرکت ذوب فلزات 
قرارداد خرید ۹0 هزار تن ریل راه آهن با کیفیت 60E1 و مطابق با آخرین 

EN13674 خبر داد.بر اساس اعالم ذوب،  -1 ویرایش استاندارد 
قرارگاه خاتم این میزان ریل ملی را به صورت مرحله ای از شرکت مزبور 
 تحویل خواهد گرفت.همچنین دو نهاد ذوب آهن و قرارگاه خاتم، توافق 
 کرده اند تا تناژ، زمان عرضه و کشف قیمت بر اساس سازوکار بورس کاال 

صورت گیرد.

افق های روشن، پیش روی ذوب آهن روند موفقیت آمیز بازسازی استک کائوپرهای کوره بلند شماره 2

 تعامل شرکت آبفا و نیروی انتظامی برای ایجاد سالمت پایدار
 در استان اصفهان

ذوب آهن اعالم کرد:

قرارگاه خاتم 90 هزار تن ریل ملی برای راه آهن چابهار-زاهدان خرید

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