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احتمال حمالت بیشتر در خاک فرانسه وجود دارد
علی رغم آنکه موضع گیری های توهین آمیز دولت فرانســه علیه اســام مورد انتقاد کشــورهای 
مسلمان قرار گرفته، »ژرارد دارمنین« وزیر کشور فرانسه گفت همانطور که پاریس مشغول مبارزه 
با »ایدئولوژی اسام گرایانه« اســت، احتمال حمات بیشتر در این کشــور وجود دارد.به گزارش 
»رویترز«، وی افزود: ما با دشــمن در خانه و خارج از کشــور در جنگ هســتیم. ماه گذشته ۱۴ 
افراط گرای خارجی را در چارچوب مبارزه با تروریسم اخراج کردیم.دارمنین همچنین گفت نیازی 
به تغییر قانون اساســی برای محافظت از فرانســوی ها در مقابل حمات تروریستی وجود ندارد.

وزیر کشور فرانسه در اشــاره به اظهارات اخیر »رجب طیب اردوغان« علیه اسام ستیزی »امانوئل 
ماکرون«، رییس جمهور ترکیه را به عبور از حد و مرزها متهم کرد.

نگرانی مسکو از نفوذ سوری ها به داخل روسیه
وزارت امور خارجه روسیه درخصوص احتمال نفوذ مزدوران سوری و لیبیایی حاضر در قره باغ به درون 
خاک روسیه ابراز نگرانی کرد.به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، »اولگ سیرومولوتف« معاون وزیر 
امور خارجه روسیه گفت احتمال نفوذ این مزدوران به داخل روسیه وجود دارد و »البته این خطری 
است که نمی توان انکار کرد. نباید در مبارزه علیه تروریسم سهل انگاری کرد«.سیرومولوتف افزود: 
»ارزیابی تمامی مخاطرات از جمله انواع بالقوه آن و فعال بودن در برابر آن ها حائز اهمیت است«.وی 
خاطرنشان کرد آژانس های مجری قانون در روسیه با چشم و گوش باز تحوالت حول درگیری های 
قره باغ را به طور دقیق و کامل زیر نظر دارند.پیش از این روسیه، فرانسه و دولت ارمنستان از اعزام 
تروریست های سوری به جمهوری آذربایجان بدســت ترکیه خبر داده بودند که این خبرها البته با 
تکذیب شدید باکو مواجه شده است. در مقابل جمهوری آذربایجان نیز مدعی است که تعدادی از 

ارمنی های سوریه و لبنان و دیگر مناطق جهان خود را برای جنگ به قره باغ رسانده اند.

دادگاه آمریکایی برای بن سلمان احضاریه ارسال کرد
یک دادگاه آمریکایی برای ولی عهد ســعودی که متهم به تاش برای ترور یکی از مشاوران امنیتی 
خود است، از طریق پیام رســان »واتســاپ« احضاریه ارســال کرد.یک دادگاه آمریکایی در پی 
بررسی شکایت »سعد الجبری« مشاور امنیتی پیشــین »محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی 
مبنی بر تاش بن ســلمان برای ترور او، احضاریه ای برای ولی عهد ســعودی و چنــد تن دیگر از 
مشاوران او ارســال کرد.پایگاه خبری »عربی۲۱« به نقل از »ســی . ان .ان« گزارش داد که دادگاه 
یادشــده در پیام رسان واتســاپ احضاریه ای برای بن سلمان ارســال کرده و او نیز بیست دقیقه 
پس از ارســال پیام آن را رویت کرده است.شبکه سی ان ان موفق شده اســت تصویری از صفحه  
 گفت و گو و احضاریه ارسالی برای محمد بن سلمان را دریافت کند که نشان می دهد او پیام را رویت

 کرده است.

به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی؛

عضویت »کوربین« در حزب کارگر انگلیس تعلیق شد
حزب کارگر انگلیس، با متهم کردن رهبر ســابق خود به یهودستیزی، عضویت وی را به حال تعلیق 
درآورد.»جرمی کوربین« رهبر ســابق حزب کارگر انگلیس، به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی، از 
عضویت در این حزب تعلیق شــد.همچنین، وی از از ریاست فراکســیون حزب کارگر انگلیس در 
پارلمان نیز برکنار شد.ظاهرًا کمیسیون »برابری و حقوق و بشر« پارلمان در گزارشی مدعی شده که 
حزب کارگر در مبارزه علیه تفکرات یهودستیزانه ناتوان بوده و از قوانین تخطی کرده است.به ادعای 
سخنگوی حزب کارگر، مادامی که تحقیق درباره اتهامات کوربین ادامه دارد و وی اظهاراتش را پس 

نگرفته، عضویتش همچنان در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند.

 قتل معلم تاریخ فرانسوی به انتقام کشــیدن و نشان دادن کاریکاتور 
پیامبر اسام، دوباره پرده از شکاف های سیاسی و اجتماعی این کشور 
برداشت. امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه، بی پروا از کاریکاتور 
موصوف دفــاع و آزادی بیــان را اصلی بنیادین و غیرقابل خدشــه در 
جمهوری فرانسه نامید. ژان میشل بانکه، وزیر آموزش و پرورش ضمن 
ابراز انزجار از »تروریسم اســامی«، به سرزنش »چپگرایی اسامی« 
و تبانی فکری چپ و اسام گرایی در دانشــگاه ها پرداخت. چپگرایی 
اسامی یا مارکسیسم اسامی صیغه جدیدی نیست و احتماال نخستین 
بار نیم قرن پیش توسط شاه ســابق ایران برای بدنام کردن مخالفان 
سلطنت به کار رفت. تبعات این داد و ستد معرفتی، دیرتر به اروپا رسید. 
پس از آنکه مارکسیسم ارتدوکس در ابتدای دهه هفتاد به تدریج آخرین 
سنگرهایش را در محافل آکادمیک و مجامع روشنفکری به سود نگره 
های پست مدرنیستی رها کرد، این امتزاج هم  شتاب بیشتری به خود 
گرفت. نسبی گرایی پســت مدرن در حکم کاتالیزوری بود که این هم 
پیوندی را ســرعت می بخشــید. عاوه بر این زمینه های فکری که به 
صورت خیلی خاصه، مورد اشــاره قرار گرفت، زمینه های عینی مهمی 
هم وجود داشت. زایش اندیشه های راست و محافظه کارانه در سپهر 
سیاست و اقتصاد که در تاچریسم و ریگانیسم، چارچوب های نهادی 
مســتحکمی یافت، مجال جابه جایی در پایگاه اجتماعی احزاب چپ 
و راســت و گذار از جبهه های بندی های سابق را مهیا کرد. در واقع برای 
نخستین بار در انتخابات ها جناح راست توانست به ذخیره استراتژیک 

چپ ها یعنی رای طبقه کارگر، ناخنک بزند.
ورود کشورهای توســعه یافته اروپایی به مرحله پساصنعتی به معنای 
ماشــینی شــدن بیش از پیش تولید و انتقال حلقه های اصلی آن به 
اقتصادهای نوظهور دارای نیروی کار ارزان در شرق آسیا و ... بود. کوچک 
شدن دولت، عبور از ایده دولت رفاه، خصوصی سازی فزاینده اقتصاد و به 
حاشیه رفتن کارگران یدی در کنار زلزله سیاسی و فکری سقوط شوروی، 
احزاب چپ اروپا را در تنگنای بی سابقه ای رها کرد. به این دشواره باید 
تفاسیر متفاوت از مســاله مهاجرت را هم اضافه کرد. موج مهاجرت از 
کشــورها و مناطق فقیر جهان به غرب ثروتمند و توسعه یافته همیشه 
وجود داشته، اما در پرتو تحوالت اخیر مهاجران در کشورهای اروپایی، 
در نقش نیروی کار ارزان، سهم عمده ای در نارضایتی فزاینده طبقه کارگر 
جوامع مقصد را عهده دار شدند.خاصه این وضعیت را این گونه می توان 
بیان کرد: احزاب کمونیست و سوسیالیست اروپایی، پرولتاریای مالوف 
را گم کردند و برای پیشبرد سیاست پارلمانتیستی خود به صرافت یافتن 
متحدان جدید افتادند. محذوفان اجتماعی، تراجنسیتی ها، دگرباشان 
جنسی، مهاجران، مسلمانان و اقلیت ها جای طبقه کارگر را گرفتند. در 

حالی که راست ها با مهاجرهراسی، اسام هراسی و تاکید بر درونمایه 
های هویتی غربی و مسیحی، به دلربایی از ناراضیان پرداختند. احزاب 
نژادپرست و راســت افراطی روی موج نارضایتی طبقات پایین جامعه 
سوار شــده و در بسیاری از کشــورها وارد قدرت شــده و یا دستکم به 
اپوزیسیونی نیرومند تبدیل شدند. در واقع اکنون وجه ممیزه سیاست 
در جوامع غربی، رویارویی جهان گرایی چپ ها با هویت خواهی جناح 
راست است. این ممیزه البته به قدر کافی تمایزبخش نیست و لزوما با 
خط کشی های متعارف سیاسی همپوشانی ندارد.برآمدن دولت های 
انتخابی ناسیونالیست توده گرا نظیر دونالد ترامپ در آمریکا، بوریس 
جانسون در بریتانیا، ویکتور اوربان در مجارســتان و... بیانگر تحوالت 
بنیادین در گرایش های سیاســی گروه های اجتماعی اســت. با هر 

نگاهی می توان این روند را قسمی از زوال سیاسی دانست. 
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جنبش فرانسه نافرمان 
به عنوان ائتافی از احزاب چپ، آشــکارا در سوی مسلمانان این کشور 
ایســتاد که با بیش از پنج میلیون نفر بزرگترین جمعیت مسلمان در 
اروپا را تشــکیل می دهند. این وضعیت متناقض نما یادآور ســخنان 
فوکویاماست که گفته بود، مسلمانان پرولتاریای نوین حزب کمونیست 

فرانسه هســتند. در مقابل ماکرون با متهم کردن سوسیالیست ها و 
کمونیستها به تبانی با مســلمانان، افزود که سوق یافتن آرای طبقات 
پایین و متوسط به سوی ائتاف راســتگرای جبهه آزادی با سویه های 
آشــکار مهاجرستیزی و اســام هراســی، نتیجه بوالهوسی و فرصت 
طلبی سیاستمداران چپگراســت. به نظر می رسد ماکرون می کوشد 
با اســتفاده از ماجرای معلم مقتول، ضمن مرزبندی با نئوفاشیست 
های جبهه آزادی، چپ هــا را منکوب و پایگاه اجتماعی راســت ها را 
هم مصادره کند. این البته مبارزه ای آســان نیست، اصل چند فرهنگ 
گرایی و همزیســتی فرهنگی و ایده بنیادین آزادی اکنون با چالشی 
دشوار روبه رو شده است. آرزوی طیف سیاسی میانه و نئولیبرال برای 
ادغام مسلمانان در فرهنگ و زیســت فرانسوی بیش از هر زمانی دور 
از دسترس می نماید.اردوکشــی چپ های جهانگرا و مدافع آزادی و 
راست های محافظه کار ضد مهاجران، چالشــی گذرا نیست، چه بسا 
آینده زیست دموکراتیک این کشور به آن بستگی دارد. فوکویاما برای 
رهایی از این چالش نفســگیر و تعالی دوباره امر سیاســی، خواهان 
بازگشت سیاست به دوگانه چپ و راست و اردوکشی بر اساس آرمان 

های برابری و آزادی است.

فرســتاده ویژه ایران در دیدار با وزیــر امور خارجه 
ارمنستان ابتکار ایران برای غلبه بر اوضاع و برقراری 
آتش بس در قره باغ را ارائه داد و وزیر امور خارجه 
ارمنســتان متذکر شــد که رویکرد هــای ایران در 
درگیری قره بــاغ به طور دقیق مورد بررســی قرار 

می گیرد.
در ایــن دیــدار طرفین در مــورد اوضــاع منطقه 
درگیری قره باغ کوهستانی در نتیجه جنگ ایجاد 
شــده میان ارمنســتان و جمهوری آذربایجان و 
مســائل امنیتــی منطقــه تبــادل نظــر کردند. 
هر دو طرف نســبت بــه انتقال تروریســت های 
لمللــی از خاورمیانــه بــه منطقــه ابــراز  بین ا
 نگرانــی کردنــد و آن را تهدیدی جــدی برای کل 

منطقه دانستند.
کیــد کــرد کــه ارمنســتان  کانیان تأ مناتســا

حساســیت های ایــران را در رابطه بــا تهدید های 
جدید امنیت منطقه می فهمــد و از نقش ایران در 
حفظ ثبات منطقه ای و صلح استقبال کرد. در این 
زمینه، وزیر امور خارجه ارمنســتان متذکر شد که 
رویکرد های ایران در درگیری قره باغ به طور دقیق 

مورد بررسی قرار می گیرد.
زهــراب مناتســکانیان، وزیر خارجه ارمنســتان 
همچنین در گفت وگو با ریانووســتی گفت: ایران 
کشوری بزرگ در منطقه  ماســت و برخاف ترکیه 
وقتی مســئله به صلح و امنیت منطقه می رســد، 

موضعی سازنده و مسئوالنه را اتخاذ می کند.
دفتــر مطبوعاتــی وزارت امور خارجه ارمنســتان 
هم اعام کرد مناتســکانیان وزیر امور خارجه این 
کشــور در دیدار با عباس عراقچــی، معاون وزیر 
امور خارجه ایران قــول داده که ایروان راهکارهای 

تهران برای حل مســئله قره باغ را با دقت مطالعه 
کند.به گزارش اســپوتنیک، در اطاعیه منتشــره 
از ســوی وزارت خارجه ارمنســتان آمده اســت: 
»عراقچی در مورد رویکردهای کشورش برای غلبه 
 بر وضعیت فعلی و برقراری آتش بس )در قره باغ(

 صحبت کرد.
 در ایــن رابطــه وزیــر امــور خارجه ارمنســتان 
خاطرنشــان کرد که رویکردهای ایران در مســئله 
 قره بــاغ  به طــور کامــل و مفصل مــورد مطالعه 

قرار خواهد گرفت.«

 عراقچی ابتکار ایران برای آتش بس در قره باغ
 را ارائه کرد

خبر روز

انگلیس سفیر ایران را احضار کرد
وزارت امور خارجه، کشورهای مشترک  المنافع و توسعه انگلیس )FDCO( طی بیانیه ای اعام کرد که 
سفیر ایران در لندن به این وزارتخانه احضار شده است.وزارت امور خارجه، کشورهای مشترک المنافع 
و توسعه انگلیس )FDCO( پنج شنبه شب طی بیانیه ای اعام کرد که این وزارتخانه »حمید بعیدی 
نژاد« سفیر جمهوری اســامی ایران در لندن را در ارتباط با پرونده قضایی »نازین زاغری« شهروند 
انگلیسی-ایرانی که به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی در ایران زندانی است،  احضار کرده است.بر اساس 
بیانیه وزارت امور خارجه، کشورهای مشترک المنافع و توسعه انگلیس، »توماس درو« مدیرکل امور 
خاورمیانه، شــمال آفریقا، افغانستان و پاکســتان این وزارتخانه مراتب اعتراض دولت انگلیس به 

تحوالت اخیر پیرامون پرونده قضایی نازنین زاغری را به حمید بعیدی نژاد اعام کرده است.

هشدار شدید فرمانده نیروی زمینی ارتش به دشمنان
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران با بیان اینکه دشمن بداند فضایی برای نفس 
کشیدن در نزدیکی مرزهای ایران نخواهیم داد گفت: مرزهای ما را خطری تهدید نمی کند.امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری پس از بازدید از مرزهای جلفا و خداآفرین و بازدید از توانمندی های هوانیروز و تیپ 
۲5 تکاوران ارتش در تبریز با اشاره به اینکه ارتش همواره آمادگی کامل برای دفاع از مرزها دارد، اظهار 
داشت: در این بازدید آمادگی بالگردها و سیستم پروازی و سامانه های زمینی ارتش ارزیابی شد.وی 
اعتماد به نفس و آمادگی نیروهای ارتش را بسیار خوب دانست و گفت: ارتش مملو از جوانان عاشق 
دفاع از ایران و اسام و افراد توانمند است که هر زمان نیاز باشد، ارتشیان ما آماده جانفشانی و صیانت 
از مرزهای کشور هستند.فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران تصریح کرد: دشمن بداند 
فضایی برای نفس کشیدن در نزدیکی مرزهای ایران نخواهیم داد.وی با تاکید بر اینکه مرزهای ما را 
خطری تهدید نمی کند، ابراز داشت: مردم ایران با هوشیاری نیروهای مسلح در امنیت کامل هستند.

قالیباف در مجلس قرنطینه است
یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسامی گفت که رییس مجلس شورای اسامی پس از ابتا به 
کرونا در مجلس قرنطینه است.در پی انتشار خبری از سوی دهنوی عضو هیئت رییسه مجلس مبنی بر در 
قرنطینه بودن رییس مجلس در خانه ملت، حجت االسام علیرضا سلیمی در گفت وگو با ایسنا  اظهار کرد: 
آقای قالیباف در محل دفتر کارشان در مجلس قرنطینه هستند و اموراتی را که می توانند به تنهایی انجام 
دهند در محل کارشان پیگیری می کنند. وی افزود: آقای قالیباف تا روز پنجشنبه به منزل تشریف نبردند.
محمدباقر قالیباف بامداد روز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در توئیتر از ابتای خود به کرونا خبر داد.

نامه مجلس به وزارت خارجه؛

 به اظهارات»مکرون« واکنش جدی نشان دهید
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیسیون نامه ای را به وزارت 
امور خارجه واصل داشتند و در آن نامه خواسته شد که دستگاه دیپلماسی واکنش جدی به اظهارات اخیر 
رییس جمهور فرانسه نشان دهد.ابوالفضل عمویی با اشاره اظهارات اخیر مکرون رییس جمهور فرانسه در 
اهانت به ساحت قدسی پیامبر گرامی اسامی حضرت محمد)ص(، اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون 
و در چارچوب رصد اخبار مربوط به تحوالت این موضوع مورد بررســی قرار گرفت.وی ادامه داد: پس از 
بحث و بررسی ها اعضای کمیسیون نامه ای را به وزارت امور خارجه واصل داشتند و در آن نامه خواسته شد 
که دستگاه دیپلماســی واکنش جدی به اظهارات اخیر رییس جمهور فرانسه نشان دهد.نماینده تهران 
در مجلس مواضع اخیر رییس جمهور فرانسه را برای ســرپوش گذاشتن بر مشکات داخلی این کشور 
دانست و عنوان کرد: دولتمردان فرانسه برای فرار از مشکات سیاسی که در این کشور شکل گرفته سعی 
می کنند با اظهارات غیر واقع فراری رو به جلو داشته باشند و افکار عمومی را به سمت دیگری سوق دهند.

کافه سیاست

شکایت دولت از 
نمایندگان توهین کننده 

به رییس جمهور
معاون پارلمانــی رییس جمهور در رابطه 
با ارائه شــکایت دولت به مجلس گفت: 
مســئول پیگیری در دســتگاه قضایی، 
معاونت حقوقی رییس جمهور اســت. 
معاونت پارلمانی بر اســاس آیین نامه 
داخلی مجلس مــواردی را که مرتبط به 
نطق نماینده، اهانت، افترا و نشر اکاذیب 
و نسبت ناروا اســت را بر اساس قانون 
آیین نامــه داخلی مجلس بــه رییس 
مجلس اعام مــی دارد و این معاونت 
شکایت دولت را به رییس مجلس ارجاع 
داده است. توهین و هجمه به دولت طی 
هفته هــای اخیر منجر شــد تا مجلس 
یازدهم، برای دومیــن بار مورد نقد مقام 
معظم رهبری قــرار بگیــرد. رهبری در 
دیداری که با اعضای ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا داشــتند، توهین به مسئولین را 
حرام دانســتند.علی ربیعی، سخنگوی 
دولت، نیز در نشست خبری خود مبنی 
بر اینکه آیا دولت شکایتی بابت اظهارات 
و توهین های اخیر بــه رییس جمهور به 
مجلس ارجاع داده اســت یا نه، گفت: 
»معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی 
از منظر قانون اساســی در حال پیگیری 
موضوع از طریق هیات نظــارت بر رفتار 
نمایندگان است، معتقدیم که موضوع از 
منظر عمومی و جرم عمومی باید مدنظر 
قرار گیرد و قوه قضاییه براساس اینکه به 
طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از 
اعدام رییس جمهور یک کشور می زنند، 
موضوع را پیگیری کند.«پس از اظهارات 
ربیعی، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در رابطه 
با ورود هیات نظارت به نمایندگانی که به 
رییس جمهور توهین کردند، گفت: »هنوز 
از سوی دولت شکایتی به هیات نظارت 
واصل نشده است؛ منتظر شکایت دولت 

از نمایندگان نمی مانیم.«

بین الملل

کاریکاتورهایی که دستاویزی برای بهره برداری های سیاسی داخلی شده اند

اسالم هراسی در فرانسه و جدال چپ و راست

نوبت دومآگهی دعوت مجمع

  S3 و S2 و  S1 قابل توجه مالکین محترم برج های مسکونی سپهر بلوک
با استعانت از خداوند متعال ، بدین وسیله به اطاع کلیه مالکین محترم می رساند که اولین جلسه مجمع عمومی مالکین 

برج های مسکونی ســپهر بلوک S3,S۲,S۱ راس ساعت ۲۱:00  روز دوشــنبه ۱399/08/۱۲ در محل مجتمع به آدرس 

اصفهان ، بلوار کشاورز ، کوی امیریه ، برج های مسکونی سپهر، تشکیل می گردد ، لذا از کلیه مالکین محترم تقاضا می 

شود راس ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند، بدیهی است در صورت حضور مستاجرین به عنوان نماینده مالک 

، ارائه نمایندگی معتبر از ناحیه مالک به رئیس مجمع و قبل از تشکیل جلسه وفق ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تملک 

آپارتمان ها ضروری میباشد، خواهشمند است در صورتی که مســتاجرین محترم قصد آن را دارند که به عنوان نماینده 

 مالک در جلســه حضور بهم رســانند پس از اخذ برگ نمایندگی که در نزد آقای خلیلیان مالــک واحدS۲  8  C موجود

 می باشد و امضای مالک ، برگ موصوف را به رئیس مجمع تحویل نمایند.

زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حضور در مجمع اجباری می باشد.

دستورات جلسه :
 ۱: انتخاب هیات مدیره

۲: تصویب و امضا اساسنامه مجتمع

3: تصمیم گیری در خصوص حل مسائل و مشکات مجتمع



شنبه 10  آبان    1399 / 14 ربیع االول 1442/ 31 اکتبر 2020/ شماره 3105

 توجه به صنعت شیمی پارک، نجات دهنده
 کشور است

استاندار اصفهان گفت: بدون شک توجه به صنعت شیمی پارک می تواند نجات دهنده کشور باشد 
که گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شــهید مدرس در این باره می تواند گام های بلندی 
بردارد.عباس رضایی افزود: وقتی ۱۸ تیرماه مصوبه ابالغ شد، هجمه های زیادی در خصوص  اه 
اندازی این مجموعه دارویی آغاز شد که البته ما بدون حاشیه امور را حل و فصل کردیم.استاندار 
اصفهان تصریح کرد: مدیران جهاد و گروه صنایع دارویی و شیمیایی شهید مدرس تنها به پیمانکار 
اکتفا نکنند و سعی کنند کارهایی را در این مجموعه دنبال کنند که آب بر نباشد و آب کمی مصرف 
کند.وی با بیان اینکه یکی از مواردی که می تواند کشور را نجات دهد و فواید زیادی به همراه داشته 
باشد توجه به صنعت شیمی پارک است گفت: امروز در استان نیروی انسانی بیکار در رشته های 
مختلف تحصیلی داریم اما به شدت در حرفه های مختلف کمبود نیرو داریم. به همین دلیل باید 

تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای افزایش یابد و از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد برسد.

 بیش از 31 هزار متر مربع از اراضی ملی اصفهان
 رفع تصرف شد

فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان از بازپس گیری اراضــی ملی به ارزش حدود ۱۹۱ 
میلیارد ریال در ۱۰ روز گذشــته خبرداد. امیر ســعید باقری فرمانده یگان حفاظت اراضی استان 
اصفهان بیان داشت: در راســتای حفظ و حراســت از انفال عمومی که از وظایف ذاتی این اداره 
است هشت مورد تصرف به اراضی ملی مجموعًا به مساحت ۳۱ هزار متر مربع پس از تشخیص 
و شناسایی به وســیله عوامل یگان حفاظت اراضی استان رفع تصرف و از چنگ متصرفین خارج 
شــد. وی  افزود: از میان اراضی بازپس گیری شــده بیش از ۱۸ هزار متر مربع مربوط به اراضی 
واقع در شهرستان کاشان، یکهزار مترمربع در شهرستان سمیرم و در مجموع بیش از ۱۲ هزار متر 
مربع ازاین اراضی ملی مربوط به شهرستان های نجف آباد و شاهین شهر بوده است. فرمانده یگان 
حفاظت اراضی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تیم های گشت و مراقبت یگان حفاظت اراضی در 
سطح استان به صورت شبانه روزی و مستمر عرصه های دولتی را مورد رصد و پایش قرار می دهند 
و به محض مشاهده هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی بعمل می آید. 

مدیر کل راه آهن اصفهان:

قیمت های مصوب قبل از کرونا لحاظ می شود
مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: در حال حاضر و با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی 
قطارها با 5۰ درصد ظرفیت حرکت می کند و این در حالی اســت کــه هیچگونه افزایش قیمتی 
را به این خاطر لحاظ نکرده و قیمت مصوب قبل از کرونا لحاظ شــده است.ســید رضا ســادات 
حسینی اظهار کرد: تعداد مســافران قطار از زمانی که بیماری کرونا شــیوع و گسترش پیدا کرد، 
با کاهش روبرو بوده اســت؛ در این ایام و با شــیوع کرونا تالش برای حفظ ســالمتی مسافران 
از اولویت ها در برنامه ریــزی در راه آهن اصفهان به شــمار می رود.مدیــر کل راه آهن اصفهان 
تصریح کــرد: از این رو در این مــدت تمام پروتکل های بهداشــتی در مورد ایــن بیماری در راه 
آهن اصفهان مورد توجه قرار گرفت و هر نیم ســاعت یکبار در ســیر قطارها ســالن ها و کوپه ها 
ضدعفونی می شــود و همچنین این روند قبل و بعد از مســافرگیری نیز انجام و این ضدعفونی 
در ســالن های انتظار و پایانه مســافربری نیز به صورت مســتمر و در بازه های زمانی ۴۰ دقیقه 
انجام می شود.ســادات حســینی بیان کرد: کوپه های چهار نفره به دو نفــر اختصاص پیدا می 
 کنــد و در صورتی که مســافران از یک خانواده باشــند می تواننــد به صورت چهار نفــره از کوپه 

استفاده کنند.

 کمبود آرد از توطئه چینی تا واقعیت

آرد در آسیاب شایعات

قطار کمبود کاالهای اساسی در کشور حاال  مرضیه محب رسول
به ایســتگاه آرد رسیده اســت. هر چند 
اهمیت آرد در برابر کاالهایی مانند روغن و برنج بسیار بیشتر است و به 
همین دلیل حساسیت ها و نگرانی ها در این مورد بیشتر خواهد بود 
اما فعال مســئوالن هر نوع کمبود در این زمینه را تکذیب و آن را نوعی 

تهییج رسانه ای و شایعه پراکنی خوانده اند.
 در اصفهان هم اســتاندار اعالم کرد هیچ گونه کمبود آردی در اســتان 
وجود ندارد و همه نانوایی ها نیازشان در این زمینه تامین شده است. 
استاندار اصفهان گفت: »در زمان حاضر مشــکلی برای تامین آرد در 
این اســتان نداریم، متاســفانه برخی از معاندان نظام و شبکه های 
بیگانه به کمبود آرد و گندم اشــاره می کنند که پایه و اســاس ندارد.« 
عباس رضایی افزود: اکنون سیلوهای استان پر است و مشکل تامین 
آرد نداریم، از ایــن رو از مردم می خواهم به ســخنان معاندان گوش 
ندهند.وی اظهارداشــت: در زمینه معیشت روزمره مردم دستور دادم 
تا کارگروه تنظیم بازار به صورت روزانه تشــکیل شود، نباید با مسائل 
پیش پا افتاده مردم را نگران کنیم.اســتاندار اصفهان ابراز امیدواری 
کرد: مســائل مقطعی و جزیی که در کل کشــور به وجــود آمده طی 
روزهای آینده برطرف و آرامش به مردم بازگردد.وی افزود: امروز مهم 

ترین مساله ما معیشت روزمره مردم است، باید با مدیریت جهادی 
و بسیجی دســتگاه های مربوطه وارد میدان شوند.رضایی با اشاره به 
طرح های اقتصاد مقاومتی گفت: باید طرح ها و نوآوری های خالقانه 
در جهت اقتصاد مقاومتی ارائه شــود.وی ادامه داد: عالوه بر آن باید 
طرح هایی ارائه شود تا میزان وابســتگی به خارج کم شود به همین 

جهت طرح های متعددی مورد بررسی قرار گرفت..
آنچه در این بین اتفاق افتاد، هجوم عــده ای به نانوایی ها و در نتیجه 
ایجاد تقاضای کاذب برای پخت نان و تامین آرد بیشتر بود. مسئوالن 
تنظیم بازار می گویند کمبودهای جسته و گریخته گزارش شده در حوزه 
آرد و نان به دلیل اختالل در شبکه توزیع این کاال بوده است. اختالفی 
میان نانوایان و شرکت توزیع که موجب شده تا ارسال و تحویل گیری 

آرد با تاخیر صورت بگیرد. 
در این باره مســئوالن مختلف بخش خصوصی و دولتــی برای این 
کمبود مقطعی و محدود، اما اثرگذار عرضه آرد و پخت نان در کشــور، 
دالیل خود را  ارائه می دهند که از آن جملــه می توان به افزایش کرایه 
حمل ونقل کیســه های آرد اشــاره کرد که نانوایان زیر بار این افزایش 
قیمت نرفتند و به همین دلیل برای مدتی شرکت توزیع کننده آرد های 
دولتی حاضر به توزیع آرد در برخی از نقاط کشور نشد.از طرفی قیمت 

مواد تولید کیســه های آرد به دلیل عرضه در بــورس افزایش یافت و 
قیمت هرکیلوگرم پلی پروپیلن تولیدی پتروشیمی ها از ۱۲۰۰ تومان به 
۴۰۰۰ تومان افزایش یافت، این امر نیز قیمت تمام شده آرد را افزایش 

داد، اما نرخ آرد افزایش نیافت.
 بر اســاس اعالم شــرکت بازرگانی دولتــی این امر منجــر به وقفه 
کوتاه مدت تولید در برخی از کارخانه های آرد شد. کارخانجات آرد اما 
می گویند تولید در این شــرکت ها به هیچ وجه متوقف نشده و توزیع 

در هفته های اخیر به صورت منظم انجام شده است.
 اگر چــه اخالل در نظــام توزیــع و یا تنظیم بــازار در هــر زمانی می 
تواند اتفــاق بیافتد و امــری طبیعی باشــد اما آنچــه ناجوانمردانه 
در ایــن میان اتفــاق مــی افتد، موج ســواری رســانه هــا بر روی 
افکار عمومی خســته و مشــوش ایرانیان اســت؛ خارج نشــینانی 
که از هر دســتاویزی بــرای تهییــج و تحریک تــرس و اضطراب در 
مردم اســتفاده می کننــد و در داخل نیز بــی اعتمادی بــه خبرها و 
صحبت های مســئوالن مــردم را وادار به واکنش هــای هیجانی و 
بعضا غیر معمول می کنــد؛ بازخوردی که در ســایه تالطم اقتصادی 
 این روزهــا می تواند بــار مضاعفی بر دوش تامیــن کنندگان معاش 

در کشور باشد.

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان 
گفت: در پلی اکریل بحث مــا روی تأمین مواد اولیه 
به میزان ۴5۰۰ تن در ماه اســت و تا ایــن کارخانه را 
با تمام ظرفیــت راه اندازی نکنیــم آن را رها نخواهیم 
کرد.وی بیان کرده بود: مشــکل اساسی این است که 
ما 5 گروه را پیدا کردیم که تأمین مــواد اولیه را انجام 
دهند فرم های قرارداد را تنظیم و از بین آن ها دو یا سه 

مجموعه را انتخاب می کنیم که برای ماده اولیه اقدام 
کنند اما بزرگ ترین مشکل این است که  مجموعه ای 
که می خواهد  AN وارد کشور کند برای تأمین ارز مشکل 
پیدا کرده و تا به حال تخصیص ارز داده نشده است اما 
در تالشیم در یک ماه تا دو ماه آینده مشکل را حل  کنیم.

در همین باره؛ قاضی عسکر اظهار کرد: خبرهای خوبی 
برای پلی اکریل در راه است، مجمع عمومی باید حتمًا 
برگزار شود و ما پشتیبان قاطع برگزاری هستیم و برنامه 
هیأت مدیره نیز همین است؛ مجمع باید برگزار شود تا 
]شرکت[ به دست صاحبان اصلی خودش برسد.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان افزود: خط 
پلی اســتر با تمام ظرفیت راه اندازی شده، مواد اولیه 
خط اکریلیک نیز در حال رسیدن اســت اما به اندازه 

کافی نیست، در حال مذاکره برای راه اندازی کارخانه با 
تمام ظرفیت هستیم؛ بحث ما روی تأمین مواد اولیه به 
میزان ۴5۰۰ تن در ماه است.قاضی عسکر درباره تجمیع 
پرونده های ســهام دار عمده در دادگاه مبارزه مفاسد 
اقتصادی عنوان کرد: این اتفاق همان چیزی است که 
ما به دنبال آن بودیم تا بتوانیم قضیه را تعیین تکلیف و 
موضوع را شفاف کنیم و هم اکنون در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان اضافه 
کرد: در حال برنامه ریزی برای پرداخت تمام بدهی های 
کارخانه هستیم تا به تدریج پرداخت شود اما مشکل 
اصلی در این مرحله بدهی ها نیســت چرا که اگر خط 
اکریلیک با تمام ظرفیت راه اندازی شود تمام بدهی ها 

به سرعت پرداخت خواهد شد.

صاحبان سهام، بازیگران اصلی پلی اکریل می شوند

خبر روز

برقراری دوباره پرواز های عتبات از اصفهان
پرواز های عتبات از اصفهان پس از توقف چند ماهه دوباره برقرار شد.مدیرکل فرودگاه های استان گفت: 
با هماهنگی های بعمل آمده، اولین پرواز مسیر نجف - اصفهان - نجف پس از وقفه چند ماهه به دلیل 
  CRJ۹۰ شیوع ویروس کرونا انجام شد.حسن امجدی افزود: شرکت هواپیمایی العراقیه، با هواپیمای
با ظرفیت ٩٠ مسافر، چهارشنبه هر هفته ســاعت ۱۱:۴5 ازنجف وارد فرودگاه اصفهان شده و ساعت 
١٢:٤٥ فرودگاه اصفهان را به مقصد نجف ترک می کند.وی گفت: این پرواز برای رفاه حال مســافران 

همانند سایر پرواز های این فرودگاه با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی انجام خواهد شد.

توقف صدور بخشنامه های خلق الساعه در وزارت صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : وزارت صمت باید بروکراســی نحــس اداری، قوانین مزاحم و 
بخشنامه های شبانه را متوقف کند .علیرضا رزم حسینی افزود: ظرفیت داخل کشور برای جهش تولید 
مهیاست اما در این باره وزارت صمت باید بروکراسی نحس اداری، قوانین مزاحم و بخشنامه های 
شبانه را متوقف کند که البته ما در چهار هفته اخیر هیچ بخشنامه ای صادر نکردیم که اخاللی در اقتصاد 
کشور ایجاد کند و یا شرکت هایی متضرر شوند .رزم حسینی با بیان این که هم اکنون صادرکنندگانی 
با تعهد ارزی از ســال ۹۸ وجود دارند افزود: فکر می کنم با اجرایی شدن سیاست واردات در مقابل 
صادرات، در شش ماهه دوم امسال صادرات کشور افزایش یابد و مواد اولیه کارخانجات و کاالهای 
ضروری بیشتری وارد شود ضمن اینکه تولید کاالهای داخلی نیز افزایش خواهد یافت.وی اضافه 
کرد: بنا داریم این حرکت را با درایت و هم اندیشی با تشکل های بخش خصوصی، مجلس و دولت 
همراه کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در چند روز آینده رئیس جمهور سیاست جدید واردات 
در مقابل صادرات را ابالغ خواهند کرد که براساس آن صادرکنندگان می توانند براساس اولویت بندی 
وزارت صمت، محصوالتی مانند مواد اولیه کارخانجات و کاالهای ضروری را وارد و رفع تعهد ارزی کنند.

گاز خانگی در زمستان قطع نمی شود
وزیر نفت گفت: اگرچه شاید مشکالتی در تامین گاز وجود داشته باشد، اما در هیچ شرایطی اجازه 
قطعی گاز خانگی را در زمســتان پیش رو نخواهیم داد.بیژن نامدار زنگنه در عین حال مردم را به 
صرفه جویی فراخواند چراکه مصرف بی رویه تجاوز به حقوق دیگران است.وی همچنین در خصوص 
نحوه تامین گاز مود نیاز نیروگاه ها در زمستان، افزود: نیروگاه ها برای چرخاندن چرخ خود از تلفیق 
و ترکیبی از سوخت مایع و سوخت گاز استفاده می کنند. زنگنه همچنین درباره تشکیل پنجره واحد 
صادرات نفت در برابر واردات کاال، گفت: تسهیل و تسریع در امر واردات و تهاتر کاال با نفت اصلی ترین 

مزایای طرح تشکیل این پنجره واحد است.

تعیین تکلیف 400 هزار واحد مسکن ملی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اول آبان امسال، ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی با حضور 
رئیس جمهور تعیین تکلیف شد.محمود محمودزاده با رد این ادعای برخی که طرح اقدام ملی مسکن، همان 
واحدهای باقیمانده مسکن مهر است، افزود: روز پنجشنبه اول آبان به دستور رییس جمهور و با حضور وزیر 
راه و شهرسازی، ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن تعیین  تکلیف شد.وی ادعای مطرح شده با این 
مضمون را که واحدهای مسکن ملی همان مسکن مهر است را رد کرد و گفت: از ۱۱5۶۰ واحد مسکن ملی 
که افتتاح شد، حدود ۳۲۴۶ واحد در استان ها و ادارات کل استانی، ۱۶۱۰ واحد در شهرهای جدید و ۶۷۰۴ 
واحد در بافت های فرسوده است.محمودزاده یادآور شد: دو مصوبه در ســال های ۹۴ و ۹۶ یکی از سوی 
هیات دولت و دیگری از سوی شورای عالی مسکن مصوب و ابالغ شد با این مضمون که پروژه های کمتر از 
۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی مسکن مهر و یا پروژه های فاقد متقاضی از سرفصل مسکن مهر به عنوان پروژه 

های بالتکلیف خارج شوند که اینکار انجام شد و برخی از آنها به اجرای طرح مسکن ملی متصل شدند.

با مسئولان

رییس سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان خبرداد:اخبار

راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های واحدهای تولیدی
رییس سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان گفت: مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری روز 
پنجشنبه افتتاح شد.ایرج موفق با اشاره به تاکیدات رهبر انقالب مبنی بر ضرورت تشکیل کارگروهی شبانه روزی به منظور برطرف کردن موانع تولید، اظهار کرد: با 
توجه به الزام های قانونی، فرامین و دستورات صادره و در راستای اجرای حکم صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
کشور، روز پنجشنبه در سازمان با حضور تنی چند از مقامات کشوری و استانی در سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان افتتاح شد.وی با تشریح برخی از 
وظایف و چگونگی کار مرکز، گفت: در شرایط حساس کنونی و در سالی که از سوی رهبری به »جهش تولید« مزین شده و همچنین تاکیدات جدی رییس جمهوری 
برای اهتمام ویژه همه دستگاه های اجرایی کشور، به منظور رفع موانع و مشکالت واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی، بی تردید یکی از مهمترین الزام ها و 
ضرورت ها در جهت تحقق موارد ذکر شده، اجرای دقیق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف حل و 
فصل مشکالت واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع 

مشکالت مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی است.

آغاز برداشت 
زرشک از باغ های 

اصفهان
 مســئول امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: پیش بینی می شــود تا 
پایــان آبــان بیــش از ۶5 تن 
زرشــک از باغ های بارور استان 

برداشت شود.

وز عکس ر

نماینده میمه: 

تعلل وزارت صمت باعث 
گرانی  مواد غذایی شد

نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اســالمی گفت: به  موقع 
تصمیم نگرفتن برخی از مسئوالن در وزارت 
صمــت و ســودجویی ســوداگران، عامل 
گرانی های مــرغ، تخم مــرغ و لبنیات بوده 
است.حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: 
به  موقع تصمیم نگرفتن برخی از مسئوالن در 
وزارت صمت و سودجویی سوداگران، عامل 
گرانی های مــرغ، تخم مــرغ و لبنیات بوده 
اســت.نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شــورای اســالمی افزود: 
وزارت صمــت اعتبار کافــی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی برای خرید نهاده های کشــاورزی به  
خصوص ذرت در اختیار داشت اما به کندی 
عمل کرد؛ در حالی که چندین میلیون تن ذرت 
و کنجاله ســویا در انبارهای گمرک بندرهای 
جنوب در حال خراب شدن است، نهاده های 
کشاورزی وارداتی به دست تولیدکنندگان در 
واحدهای مرغداری و دامداری نرسیده است.
حاجی دلیگانی اضافه کــرد: این کوتاهی ها 
منجر به آن شده است که اقشار مستضعف، 
مواد غذایــی گران خریــداری کنند و ثروت 
بیش تری بــه خاطر گران فروشــی نصیب 
سوداگران شود.عضو هیأت رئیسه مجلس 
یازدهم اظهار داشــت: در بخــش فوالد نیز 
باوجود بهره مندی تولیدکننــدگان از برخی 
یارانه ها، این محصــول، ۲۰ درصد بیش تر از 
قیمت های استاندارد جهانی در کشور تولید 
می شــود.وی ادامه داد: تولیــد فوالد بیش 
از نیاز کشور است و بخشــی از تولید هم به 
خارج صادر می شــود، اما بــه علت چرخه 
نادرست توزیع و عدم شفافیت ها، محصول 
داخلی باقیمت گران تــر از قیمت مصوب به 
دســت تولیدکنندگان پایین دستی بخش 
فوالد می رســد.حاجی دلیگانی، این نوید را 
هم داد که کمیســیون های مجلس تالش 
می کنند، فشــارهای اقتصادی  به مردم از 
 جمله با تصویب پرداخت یارانه معیشــتی 

کاهش یابد.

قیمت مواد تولید کیسه های آرد به دلیل عرضه در بورس 
افزایش یافت و قیمت هرکیلوگرم پلی پروپیلن تولیدی 
پتروشیمی ها از ۱۲۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان افزایش 
یافت، این امر نیز قیمت تمام شده آرد را افزایش داد، 

اما نرخ آرد افزایش نیافت.
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 محدودیت های ویژه کرونایی در چهارمحال و بختیاری
 اجرا می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه محدودیت های ویژه کرونایی در چهارمحال و بختیاری 
اجرا می شود، اظهار داشت: گروه های شــغلی دارای محدودیت فعالیت از شنبه ۱۰ آبان ماه و گروه های 

شغلی دو، سه وچهار در شهرهای خاکستری ممنوعیت فعالیت خواهند داشت. 
مجید شیرانی گفت: گروه های شــغلی 3 و 4 در شــهرهای قرمز و نارنجی ممنوعیت فعالیت خواهند 
داشت.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: محدودیت های ویژه کرونایی برای کنترل شیوع 
این بیماری از دهم آبان ماه به مدت دو هفته در چهارمحال و بختیاری اعمال می شــود.وی تاکید کرد: 
شهرستان های شهرکرد و بروجن همچنان در صدر شهرستان های با شیوع باالی  بیماری کرونا هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: برگزاری هرگونه مراسم عزاداری، عروسی و تجمعات و 
دورهمی های خانوادگی و دوستانه چرخش ویروس کرونا را تشدید می کند.

 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

لزوم احیای پویش کمک مومنانه و بخشش اجاره بها در استان
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به محدودیت امکانات، تجهیزات و نفرات کادر درمان گفت: باید تصمیماتی که گرفته می شود با جدیت 
اجرا و با افراد کم توجه به مصوباتی که برای حفظ جان مردم گرفته می شود برخوردی قاطع صورت پذیرد.

عبدالرضا علیمحمدی تاکید کرد: مبادی ورود و خروج و همچنین ترددهای غیرضروری داخل شهری باید 
کنترل شود و اینطور نباشد که ما به اصناف و بعضی از اقشار مختلف مردم سخت گیری کنیم اما عده ای 
با بی توجهی، خودروگردی و تجمع باعث گسترش ویروس کرونا شوند.وی خاطرنشان کرد: رعایت کامل 
پروتکل ها را ابتدا باید در کلینیک ها، ادارات و خود مسئوالن شاهد باشیم تا بتوانیم جدیت این موضوع 
را به مردم القا و آن ها را ملزم به رعایت موارد بهداشتی کنیم. علیمحمدی اظهار داشت: با توجه به اعمال 
محدودیت های سخت گیرانه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا باید از همه روحانیون، رسانه ها، 
گروه های جهادی، دغدغه مندان و خیرین برای احیای مجدد پویش کمک مومنانه و بخشش اجاره بهای 

اصناف و منازل مسکونی تقاضای کمک و همکاری کرد.

مدیر کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تشکیل قرارگاه مردمی برای مقابله با کرونا درچهارمحال 
 مدیر کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری در نشست هم اندیشی نهادهای فرهنگی و مرتبط مردمی 
برای برنامه ریزی در مقابله با ویروس کرونا، بر حضور فعاالنه، مؤثر و هوشمندانه مجموعه های مردمی 
در این مقابله تأکید کرد و گفت: در این میدان لبیک گوی فرمان رهبر انقالب اسالمی بوده و تا آخر در کنار 
دست اندرکاران بهداشت و درمان خواهیم ماند.حجت االسالم دکتر مهدی طاهری افزود: بعد از شهادت 
حاج قاسم رهبر معظم انقالب اسالمی از احتمال حمله بیولوژیک خبر دادند و برخی از متخصصان هم بر 
این امر اعتقاد دارند که اگر این احتمال وجود داشته باشد نحوه مواجهه ما با آن جدی تر می شود.طاهری 
گفت: کرونا یکی از عوامل کاهش شیب موالید بوده که باید با توجه و حساسیت بیشتری به مسئله کاهش 
جمعیت نگاه کرد.وی تجربه مجموعه های فرهنگی در مرحله نخست مواسات را یک سرمایه برشمرد که 
باید از این داشته در گام های بعدی اســتفاده مؤثر و مفید کرد.طاهری با اشاره به حضور میدانی و نقش 
مؤثرگروه های جهادی، مراکز قرآنی، هیئت های مذهبی، مساجد و طالب و حوزه های علمیه در مقابله با 
ویروس کرونا، از سازمان های مردم نهاد هم انتظار می رود همانند سایر گروه های مردمی در این مواجهه 
نقش آفرین باشند.وی تشکیل یک قرارگاه مردمی را خروجی این نشست هم اندیشی خواند و گفت: با 
تشکیل این قرارگاه با ظرفیت مسجد، هم فضای دعا و معنویت در جامعه تقویت می شود و هم اینکه نقش 

پایگاه مردمی مسجد حفظ می شود.

بام ایرانبا مسئولان

مدیرکل ارشاد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

مصوبات شورای فرهنگ عمومی با اطالع دستگاههای اجرایی است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری جایگاه شورای 
فرهنگ عمومی را یک جایگاه مهم دانست و گفت: تمامی تصمیمات 
و مصوبات با اطالع سازمان ها و دســتگاههای اجرایی اتخاذ و بررسی 
می شود.شورای فرهنگ عمومی یک از شــوراهای باال دست در کشور 
است که در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی مصوبات خود را اجرایی 
می کند. به دلیل اهمیت جایگاه شــورای فرهنگ عمومی، ایرنا گفت و 
گویی با »ابراهیم شریفی« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 

و بختیاری داشته است که در ادامه می آید:
جایگاه شورای فرهنگی عمومی در سیاست گذاری فرهنگی کجاست؟

در راستای مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی، یکی از شوراهای 
زیربنایی و تاثیرگذار که در هر اســتانی می تواند منشا اثر باشد، شورای 
فرهنگ عمومی است.این شــورا باالترین جایگاه در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را دارد که وزیر برای  شورای فرهنگ عمومی ابالغیه صادر 
می کند.در اســتان نماینده ولی فقیه و امام جمعه شــهرکرد به عنوان 
رییس، اســتاندار به عنوان نایــب رییس و مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی به عنوان دبیر این شــورا فعالیت می کنند.طبق آیین نامه ها 
باید هر ماه یک جلسه برگزار شود و در خصوص معضالت و مشکالت 
پیش روی استان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخصوص 
اجتماعی و فرهنگی بحث، گفت وگو و تبادل نظر شود و موضوعاتی که 
استان متناسب با آن می تواند در این زمینه ها تاثیرگذار باشد، به عنوان 
مصوبات تصویب می شــود و تحت عنوان سیاست گذاری این قوانین 
به سایر دســتگاه ها ابالغ می شود.متناسب با این شــورا، یک شورای 
مشورتی نیز به دبیرخانه پیشنهاد شده است که این شورا از این به بعد 
با یک کارگروه و شورای علمی مشورتی کار خود را ادامه خواهد داد.در 
واقع مباحثی که قرار است در شورای فرهنگی ارائه شود، در این شورای 
مشورتی مورد بررســی و تحقیق قرار می گیرد و راهکارها و ارگان های 
ذی ربط مشخص می شوند و در نهایت به صحن شورا می رسد.ممکن 
اســت گاهی این مصوبات آن گونه که باید اجرایی نشوند که با توجه به 
راهکارهایی که در دبیرخانه برای این قبیل موضوعات در نظر گرفته اند از 
این به بعد ضمن پیگیری و نظارت بر کار این شوراها در شهرستان های 
تابع استان، تالش می شــود مصوبات را تا جایی اجرایی کنیم که قابل 

ارائه گزارش به شورا باشد.
برای اثرگذاری خروجی نشست ها و برنامه ریزی شورای فرهنگی عمومی 

استان چه اقداماتی نیاز است انجام شود؟
 بخش زیادی از مسئولیت دبیرخانه در همین راستا است، موضوعات 
چندین جلسه در صحن شورا بررسی و راهکارها بیان می شود، اطالعات 
الزم از شهرستان های مختلف و ارگان های مختلف دریافت و نهایت بعد 

از اتمام مراحل دبیرخانه، شورا با همکاری دستگاه های متولی به نظارت 
و پایش تصمیمات می پردازند.با توجه به بحث ایجاد شورای مشورتی 

می توان در زمینه اثرگذاری تصمیمات بهترین اقدامات را داشت.
تداخل وظایف و برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی با دیگر سازمان ها 

چگونه ارزیابی می شود؟
در وظایف این شورا و سازمان ها تداخلی وجود ندارد، در شورای مشورتی 
یک سری پیشنهادات مطرح می شود و سازمان های مربوطه در اجرایی 
کردن این پیشنهادات با شــورا همکاری می کنند.برای مثال مصوباتی 
که در مورد فرهنگ کتابخوانی در نظر گرفته می شود، منافاتی با وظایف 
اداره کل نهادهای کتابخانه های عمومی ندارد، بلکه هر ۲ سازمان برای 
تاثیرگذاری فرهنگ کتابخوانی با هم مشارکت می کنند تا این فرهنگ در 
جامعه نهادینه شود.تمامی تصمیمات با اطالع دستگاه ها و سازمان های 
مربوط انجام می شود و افراد این سازمان ها در جلسات مربوط شرکت 

دارند و اگر چنانچه تداخل وظایفی باشد در جلسه برطرف می شود.
آیا نشســت های شــورای فرهنگی عمومی نخبگان متخصص در این 
شورا دعوت می شوند و برای این کار چه برنامه ای پیش بینی می شود؟

 بخشــی از اعضای شــورای فرهنگ عمومی از نخبگان هستند. اما در 
خصوص اینکه چرا ما از نخبگان بیشتری در این حوزه بهره نمی گیریم، 
در واقع شورا باید پیشنهاد کند و ابالغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر 

شود.در برنامه های آتی این شورا از نخبگان فرهنگی بیشتری متناسب 
با فعالیت ها و حوزه کاری آنها بهره خواهیم گرفت.

در جهت کشف قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی استان چه اقداماتی 
صورت گرفته است؟

چهارمحال و بختیــاری دارای ظرفیت های بســیار زیــادی در زمینه 
فرهنگی، رســانه ای، هنری و علوم قرآنی است.در شــورای فرهنگی 
حوزه های متنوعــی وجود دارد کــه در هر حوزه اقدامــات مختص به 
آن انجام می شود.این اداره کل متناسب با شــرح وظایف خود عمده 
خدماتش در حوزه معاونت هنری و ســینمایی است که شامل بحث 
هنرمندان و اســتفاده از ظرفیت هنرمندان در رشــته های تجســمی، 
رشــته های موســیقی و رشــته های نمایشــی اســت.ظرفیت ها را 
متناسب با انجمن هایی که در سطح اســتان وجود دارد پیدا می کنیم 
و در واقــع انجمنــی را بــرای شناســایی اســتعدادها و ظرفیت هــا 
ایجــاد می کنیم.برای مثــال ما بعد از تشــکیل انجمن هــا در برنامه 
و در راســتای جشــنواره هایی که برگزار می کنیم این افراد را کشــف 
می کنیم.به طور کلی بهترین شــکل ممکن برای نشان دادن و کشف 
قابلیت های فرهنگی، هنری، رســانه ای و قرآنی، ارائه جشــنواره ها، 
 نمایشــگاه ها و ســایر وظایــف مرتبط با دســتگاه فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی است.

تولید ساالنه 35 هزارتن شیر و لبنیات توسط عشایر 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با بیان نقش عشــایر در اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: 
عشایر با جمعیت محدود خود، نقش مهمی در تولید دارند و فرهنگ اصیل کار و کوشش در بین آنها 

رواج دارد. یحیی حســین پور با اشاره به 
تولید شــیر و فرآورده ها توســط عشایر 
اســتان چهارمحال و بختیــاری، اظهار 
داشت:  35 هزار تن ساالنه تولید شیر و 
فرآورده ها توسط عشایر در استان صورت 
می گیرد.مدیرکل امور عشایر چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به ۱ و نیم میلیون واحد 
دامی در استان، گفت: افزون بر ۲5 درصد 
محصوالت پروتئینی استان چهارمحال و 
بختیاری، توسط عشــایر تولید می شود.

حسین پور تصریح کرد: ۱۰ هزار و صد متر مربع صنایع داری همچون انواع قالی و قالیچه، چوغا، پشتی، 
تیوری، تبره، پالس، خرجین و ... و ۱۱ هزار مورد هم صنایع غیرداری شــامل کاله، دستکش، لباس 
محلی و عروسک و ... توسط عشایر استان تولید و روانه بازار هدف می شود.وی در پایان گفت:  عشایر 
درآمدزایی خوبی  برای کشور دارند و کمترین هزینه را به هزینه های کشور و دولت تحمیل می کنند، 
این افراد با سختی بسیار در مناطق عشایری زندگی می کنند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، توجه 

به آنها عاملی برای رشد تولیدات در این بخش و تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.

تولید 4۶ میلیون بچه ماهی قزل آال رنگین کمان در 
چهارمحال و بختیاری

مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید 4۶ میلیون بچه ماهی 
قزل آال رنگین کمان طی ۲ دوره در این استان در ســال جاری خبر داد.محمد کریمی تعداد مزارع 
پرورش بچه ماهی در استان را 33 مزرعه عنوان کرد و اظهار داشت: بچه ماهی تولید شده در  استان، 
کمتر از نیمی از نیاز مزارع استان را تامین می کند که مابقی از کشورهای خارج و استانهای دیگر وارد 
می شود.وی، بیشترین تولید بچه ماهی استان را در شهرستان اردل اعالم کرد و گفت: این منطقه 
با تولید ۱۸ میلیون قطعه بچه ماهی بیشترین تولید را به خود اختصاص داده است.مدیر شیالت و 
امور آبزیان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در سال آینده بخش عمده ای از مصرف بچه ماهی در 
استان تولید خواهد شد.وی، با بیان اینکه فعال سازی و تولید و تکثیر بچه ماهی نیاز به مشارکت و  
سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد، افزود: در این زمینه رایزنی هایی انجام شده  است و در صورت 
حضور سرمایه گذار، مرکز تولید بچه ماهی اصالح نژاد شده در اســتان راه اندازی می شود.کریمی 
تصریح کرد: با توجه به تصمیم سازمان شــیالت مبنی بر محدودیت واردات تخم ماهی چشم زده 
در چند سال گذشــته و تقاضای بازار، تمهیدات الزم با ارائه تســهیالت بانکی برای تجهیز و تکمیل 
ظرفیت های چندین مرکز تکثیر تخم چشم زده نیز آغاز شده است.وی گفت: با وجود استعداد استان 
و دستورالعمل ابالغی، تخم چشم زده مورد نیاز مزارع در سطح استان به صورت تمام ماده و تغییر 
جنسیت یافته داخلی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تولید خواهد شد.مدیر شیالت و 
آبزیان چهارمحال و بختیاری گفت: این اســتان با تولید ساالنه بیش از ۲4 هزار تن ماهی قزل آال، 
۱5درصد از ماهیان سردآبی کشور را به خود اختصاص داده است.وی، سرانه مصرف ماهی در این 
استان را هفت کیلوگرم دانست و گفت: سرانه مصرف ماهی در کشور ۱۰ کیلوگرم و میانگین جهانی 
باالی ۲۰ کیلوگرم است.کریمی، از فعالیت 4۰۸ مزرعه پرورش ماهی دارای پروانه بهره برداری در 

سطح استان خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۹۹ درصد مزارع در حوزه سرشاخه های کارون است.

مدیرکل بیمه ســالمت چهارمحــال و بختیاری در 
نشســت خبری به مناســبت هفته بیمه سالمت، 
اظهار داشــت: از مجموع 4۰ هزار بیمه  شــده استان 
چهارمحال و بختیاری ۲۰ هزار نفر روستایی و عشایر، 
بدون پرداخت حق بیمه هســتند.قیصر حافظی با 
بیان اینکه ۱5 درصد بیمه شــدگان استان حق بیمه 
پرداخــت می کنند، افــزود: با اجرای آزمون وســع 
و استحقاق ســنجی، صندوق بیمه روســتاییان در 
پرداخت حــق بیمه روســتاییان به بیمه ســالمت 
کمک می کنــد. مدیرکل بیمه ســالمت چهارمحال 
و بختیاری عنــوان کرد: ۱5۸ پزشــک متخصص و 
فوق تخصص در اســتان نسخه نویسی الکترونیک 
و ۱۱۸ داروخانــه، رادیولوژی، ســونوگرافی، MRI و 
آزمایشگاه نسخه پیچی الکترونیک انجام می دهند.

حافظی با بیان اینکه نسخه نویسی در همه موسسات 

دولتی و خصوصی بــه صــورت الکترونیک انجام 
می شــود، گفت: به دلیل شــیوع کرونا و اختصاص 
امکانات و هزینه به بخش کرونا در کلینیک ها و مراکز 
وابسته به دانشگاه  علوم پزشکی موفق به اجرای کامل 
خدمات دهی الکترونیک نشدیم، اما خدمات بستری 
در بیمارســتان های خصوصی دی، آریا، درخشان و 
پارسیان و ۱۰ بیمارســتان دولتی الکترونیکی ارائه 
می شود.مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: 5۲ دفتر پیشــخوان در اســتان فعال 
اســت و میزان مراجعات مردمی را بــه یک پنجم 
کاهش داده، همچنین موجب کاهش 5۰ درصدی 
هزینه هــای بخــش دولتی و خصوصــی،  کاهش 
75 درصدی اســتفاده از کاغذ و ملزومات ، کاهش 
تردد و کاهــش ۱۰۰ درصدی کســورات و تعدیالت 
بیمارستان ها شــده است. وی با اشــاره به سامانه 

پردازشگر اطالعات سالمت خانوار)سامانه سپاس(، 
تشــریح کرد: بیمه ســالمت اســتان با راه اندازی 
سامانه  های سما، ســپاس،HDK و  TDو سامانه 
حذف دفترچه های کاغذی به سازمانی الکترونیک 
تبدیل شده و آزمون وسع سبب رفع همپوشانی و توان 
ارائه بهتر خدمات در سطوح مختلف درمانی می شود.

حافظی در تشریح ســطوح درمانی گفت: خدمات 
سطح یک شامل خدمات عمومی با 43۶ قلم دارو 
و مراقبت های اولیه است که برای هر 4 هزار نفر  یک 
پزشک، برای هر 7 هزار نفر یک ماما و هر ۱5 هزار نفر 
یک دندانپزشک در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار 

نفرجمعیت خدمات عمومی ارائه می شود .

مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری :

100میلیارد ریال به بخش کرونای چهارمحال و بختیاری 
اختصاص داده شد

اخبار خبر روز

طرح های تولیدی و 
اشتغال زایی با توجه 

بیشتری ادامه خواهد یافت
بررســی طرح های تولیدی و اشــتغال زایی، 
مهم تریــن هدف هیات اعزامــی وزارت تعاون 
کار و رفــاه اجتماعــی به اســتان چهارمحال و 
بختیاری است. اسماعیل لله گانی مدیر عامل 
بانک رفاه که در رأس هیات ویژه وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی به اســتان چهارمحال و 
بختیاری سفرکرده بود، در دیدار با نماینده ولی 
فقیه اســتان با بیان این مطلب گفت: حمایت 
از تولید، اشــتغالزایی و رفــع محدودیت مورد 
تأکید مقام معظم رهبری اســت و وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی به منظور تحقــق این امر 
کارگروهی تحت عنوان بازدید کننده از اســتان 
تشکیل داده اســت که با بازدیدهای میدانی و 
بررسی طرح های تولیدی و نیمه کاره، مشکل 
بیکاری بررســی و برای آن راهکاری مناســب 
اندیشیده شود.نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی افزود: عدم ســرمایه گذاری مناسب 
باعث کاهش طــرح های تولیدی و اشــتغال 
زایی شده است و تالش خواهیم کرد با برگزاری 
جلســات کارشناســی زمینه جذب سرمایه در 
استان را فراهم سازیم. تا با استفاده از زیرساخت 
های مناسب و نیروی انسانی جوان و تحصیل 
کرده در مسیر جهش تولید و اشتغالزایی حرکت 
کنیم.مدیر عامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: 
برای رفع محدودیت ها باید از تمام ظرفیت های 
موجود اســتفاده کرد و باید با کمک و همراهی 
بخش خصوصی، شستا و مجموعه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، زمینه رشد و توسعه را فراهم 
کرد.نماینده ویژه وزیر و هیات همراه در جلسه 
شــورای گفت وگوی دولــت و بخش خصوص 
که در محل اتاق بازرگانی اســتان تشکیل شد 
اظهار داشت: برای طراحی و اجرای پروژه های 
اقتصادی از تمام ظرفیت های استان، سازمان 
تأمین اجتماعی و ســازمان هــای تابعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده خواهد شد و 
در این مسیر همکاری و همراهی تمام مسئوالن 
و مدیران استان برای اجرای طرح ها و همچنین 
مطالبه گری نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

و صنعتگران الزم و ضروری است.

 با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری؛

فیلم سینمایی »جایی میان صخره ها«  کلید خورد
  فیلم سینمایی »جایی میان صخره ها« به نویســندگی و کارگردانی مختار عبداللهی و مجری و جانشــین تهیه کنندگی ناصر قائدی انجمن سینمای جوانان 
استان چهارمحال و بختیاری با اتمام تصویربرداری وارد مراحل تدوین و صداگذاری می شود .داستان این فیلم ژانر کودک و نوجوان با محوریت  فضای بومی 
و فرهنگی استان است و در شهرستان لردگان در حال فیلم برداری است بعضی عوامل این فیلم عبارتند از: دستیار اول کارگردانی و مدیر برنامه ریزی : سیدرضا 
آل احمدی، مدیر تصویربرداری: حسین سیدیان، صدابردار: عرفان رضایی، طراح صحنه و دکور: محمد حسن زاده ، بازیگران حمید حاجیوند و آندیا یحیی پور ، 
مدیر تولیدسیامک اسفندیاری گریم  سحر سامانی و منشی صحنه عسل روستاییا .این کار تهیه شده در مرکز گسترش سینمای تجربی و با مشارکت اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری و انجمن سینمای جوان دفتر شهرکرد است.

وز عکس ر

الشه سوخته خرس 
قهوه ای و توله اش در 
چهارمحال و بختیاری

شــهرام احمدی مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری، 
از کشــف الشــه یک قالده خرس 
قهوه ای بالــغ به همــراه توله آن در 
منطقه میانکوه فالرد، خارج از مناطق 

حفاظت شده این استان خبر داد.
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شمارش معکوس برای رسیدن به فناوری پزشکی هسته ای
عضو هیئـت مدیـره شـهرک علمـی تحقیقاتی اسـتان اصفهـان ازدسـتیابی اسـتان اصفهـان به 
فناوری پزشـکی هسـته ای برای درمـان بیماری های سـرطانی تا پایـان امسـال خبرداد.مهرداد 
مزروعی مدیر روابط عمومی شـرکت بهیار صنعت سـپاهان مسـتقر در شـهرک علمی تحقیقاتی 
اسـتان اصفهان  اظهارداشـت: طرح اولیه بروز رسـانی و تولید ۲ دسـتگاه پزشـکی هسـته ای در 
راسـتای درمان کامل سرطان و بهبودی سـریع بیماران سـرطانی در اسـتان اصفهان در حال اجرا 
اسـت و تاکنون به نتایج مطلوبی رسـیده اسـت.او افـزود: از مهم ترین این دسـتگاه ها دسـتگاه 
شـتابدهنده خطی ۶Mr ودسـتگاه شـتابدهنده خطی ۱۰Mr اسـت که در مراحل طراحـی اولیه و 
اسـتارت قـرار دارد و پیش بینی می شـود اسـتان اصفهـان تا پایـان امسـال به فناوری پزشـکی 
هسـته ای در راسـتای بهبودی کامل بیماری های سـرطانی دسـت پیدا کند.مدیـر روابط عمومی 
شـرکت دانش بنیـان بهیـار صنعـت سـپاهان گفت:همچنین عـالوه بر ایـن ۲ دسـتگاه در تالش 
هسـتیم تا دسـتگاه های ام آر ای و سـی تی اسـکن را با بهره گیـری از رادیو اکتیو های هسـته ای 
بروز رسـانی کرده و وارد این حـوزه کنیم.مزروعـی گفت: ورود این دسـتگاه ها به چرخه پزشـکی 
هسـته ای می توانـد از طریـق ثابـت متغیر نـور در درمـان تومور هـای سـرطانی نقش مهمـی ایفا 

کند و درمان ایـن بیماری را در بیمارسـتان های اسـتان اصفهان سـرعت ببخشـد.

پست ، ثبت نام دانشجویان ترم جدید را عهده دار شد
مدیـر کل پسـت اسـتان اصفهـان از انجـام ثبت نـام و تحویـل مـدارک دانشـجویان تـرم جدید 
خبرداد.حمیـد باقـری مدیر کل پسـت اسـتان اصفهـان از اجـرای تفاهـم نامه همکاری پسـت 
با مراکـز دانشـگاهی در اسـتان و کشـور جهـت ثبت نـام دانشـجویان تـرم جدید دانشـگاه های 
دولتـی و آزاد خبـر داد.باقـری اظهـار داشـت: بـه منظـور وظایـف ذاتـی شـرکت ملی پسـت در 
کاهش تردد هـای مـردم در دوران کرونایـی توافق نامه ای بین پسـت و تعدادی از دانشـگاه های 
دولتی اسـتان و تمامی واحد های دانشـگاه آزاد در سراسـر کشـورجهت ثبت نام و ارسال مدارک 
دانشـجویان ترم جدید، منعقـد گردید.او بیان داشـت: با توجه به شـیوع ویروس کرونا، امسـال 
برای نخسـتین بار ثبت نام دانشـجویان ترم جدید دانشـگاه های دولتـی وآزاد در تمامی ادارات و 
دفاتر پسـت دولتی انجـام می گردد.مدیر کل پسـت اسـتان اصفهـان ادامـه داد: به منظور حفظ 
سـالمت دانشـجویان ورودی هـای جدیـد، پسـت اسـتان شـرایطی را فراهـم کـرده تـا بـا حفظ 
پروتکل های بهداشـتی دانشـجویان جدیدالورود بـا مراجعه بـه ادارات و دفاتر پسـت دولتی در 

سـطح اسـتان ثبت نـام نمایند.

داروی »نانوکامپوزیت« تاییدیه علمی ندارد
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان گفـت: داروی »نانوکامپوزیـت« تاییدیـه علمـی 
بـرای درمـان کرونـا نـدارد و همـه آنچـه دربـاره ایـن دارو در فضـای مجـازی منتشـر شـده تنها 
در حـد ادعاسـت.آرش نجیمـی بـا بیـان اینکـه تأییـد یـک دارو بـرای درمـان بیمـاری، در همه 
کشـورهای جهـان نیـاز بـه طـی مراحـل مختلـف علمـی دارد، اظهـار داشـت: بدیـن ترتیـب 
افـرادی کـه نسـبت بـه تولیـد دارو اقـدام می کننـد بایـد مراحـل علمـی مشـخصی را ثبـت و 
طـی کننـد و اسـناد و شـواهد تأییـد هـر مرحلـه را نیـز بـه مراجـع ذی صـالح ارائـه دهنـد.وی 
افـزود: مراجـع ذی صـالح در صـورت تأییـد مراحل طی شـده نسـبت بـه بررسـی ادعـای تأثیر 
آن دارو از نظـر ایمنـی و اثـر بخشـی تصمیـم گیـری می کنند.نجیمـی بـا بیـان اینکـه قـرار 
دادن هـر نـوع دارویـی در دسـترس مـردم بـدون دریافـت مجـوز مراجـع ذی صـالح علمـی 
تخلـف اسـت، افـزود: بایـد توجـه داشـت در حـوزه درمـان کرونـا هیـچ یـک از سـازمان های 
 علمـی و حتـی سـازمان جهانـی بهداشـت داروی اختصاصـی و مؤثـری بـرای درمـان کرونـا

معرفی نکرده اند.

  مسئوالن استان از شناسایی و مجازات عامالن آسیب زدن به محیط زیست مرنجاب خبر داده اند

نسخه تکراری که هر بار پیچیده می شود

اولین بار نیست که انتشار فیلمی از تخریب  پریسا سعادت
و به هم زدن اکوسیســتم یکــی از بزرگ 
 ترین و غنی ترین مناطق زیســت محیطی اســتان اصفهان خبر ساز 
می شود. سالهاســت که هر از گاهی با انتشــار کلیپی از ایجاد رعب و 
وحشت برای حیوانات کویر مرنجاب و شــخم زدن زیستگاه محیطی 
برخی از کمیاب ترین جانوران ایران و حتی دنیا، واکنش های تندی از 
سوی مسئوالن و دوستداران محیط زیست مشاهده می کنیم. دادستان 
ورود پیدا می کند، مسئوالن وعده می دهند و برخی تنبیهات و تمهیدات 
موقت اعمال می شود و باز دوباره در سالهای بعد در فصل کویر نوردی، 
همان اتفاقات تلخ تکرار می شود. ماجرا وقتی تلخ تر می شود که بدانیم 
این تنها بخشی از آسیب هایی است که به کویر  پر طرفدار مرنجاب وارد 
می شود. قســمت هایی که در فضای مجازی منتشــر می شود و البد 
بیشــتر از این هم در فضای واقعی اتفاق می افتد بدون اینکه دیده و یا 
شنیده شود. کویر نوردی تفریح مهیجی اســت که در اغلب کشورهای 
دارای مناطق کویری به عنوان یک جاذبه توریستی و گردشگری پولساز 
به حساب می آید. اغلب کشورها البته برای استفاده از این فضا قوانین 
و مقررات سختگیرانه ای دارند و اجازه ورود آزادانه خودروهای آفرود 
داده نمی شود و رفت و آمدها تنها در مسیرهای مخصوص و کارشناسی 

شــده انجام می گیرد. در ایران اما آنچه در کویــر اهمیت ندارد، محیط 
زیستی است که برای ســرپا ماندن کویر حیاتی و الزم است.  تعدی و 
تجاوز به حریم حیوانات حفاظت شده در مناطق کویری استان اصفهان 
بارها تکرار می شــود اما هنوز هیچ راهــکار و قواعــد و مقرراتی برای 
جلوگیری از این اتفاق تلخ تدوین نشده است. در روزهای گذشته انتشار 
کلیپ تعقیب و گریز عده ای از آفرود ســواران در پی یک کل وحشــی 
اعتراضات و واکنش های زیادی در میان دوســتداران محیط زیست 
برانگیخته است. اتفاق تلخی که با مرگ حیوان بر اثر خستگی ناشی از 
فرار به پایان رسید . هر چند دادستان و محیط زیست اعالم کردند افراد 
خاطی را شناســایی و با آنها برخورد خواهد شد اما همه می دانیم این 

پایان تعرض به محیط زیست کویری استان نخواهد بود.
 در واکنش به این اتفــاق رییس هیات موتورســواری و اتومبیل رانی 
اصفهان هشدار داده است: مجوز فعالیت آفرود سواران ُمخرب محیط 
زیســت یا حیوان آزاران در اســتان، باطل و برای آنهــا پرونده تخلف 
تشکیل می شود.احمد بازوبندی با اشاره به فیلم منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر تعقیب یک َکل وحشی توسط آفرود سواران در منطقه 
گردشگری مرنجاب آران و بیدگل استان اصفهان که منجر به تلف شدن 
این حیوان شد، افزود: این آفرودسوار از اســتان نبوده و در چند سال 

گذشته هم مواردی مانند تخریب محیط زیست و از بین بردن حیوانات 
به بهانه تفریح از سوی ورزشکاران هیات اصفهان سر نزده است.رییس 
هیات موتورسواری و اتومبیل رانی اصفهان ادامه داد: تاکنون سعی شده 
که فرهنگ حفاظت از محیط زیست بین آفرودسواران اصفهان اشاعه 
یابد و حتی در ماه های گذشته موضوع جمع آوری زباله و توزیع کیسه 

زباله بین گردشگران در کویر انجام شد.
بازوبندی با بیان اینکه ســفرهای تفریحی آفرودسواران منوط به اخذ 
نامه و نوعی مجوز اســت، خاطرنشــان کرد: هرگونه گزارش مبنی بر 
رعایت نکردن اصول حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مشمول 
معرفی به کمیته انضباطی خواهد بود. واقعیت مواجه شدن این دست 
از اتفاقات این است که معموال در ایران ورود هر فناوری و اتفاق تازه ای 
مواجه با عقب ماندگی قوانین و سیاســت هاست این مساله در حوزه 
محیط زیست جدیتر و خطرناک تر هم هست چرا که اصوال صدمات وارد 
شده در این حیطه به سختی جبران پذیر خواهد بود. هر چند گردشگری 
فرصتی درخشان برای رشد اقتصاد محلی روســتایی در اصفهان می 
تواند باشد اما قانونمند کردن و نظارت های الزم و درست می تواند هم 
چرخ گردشگری استان را بچرخاند و هم محیط زیست را در پناه قانون 

مصون نگه دارد.

با مسئولان جامعه

مدیر بانک ســلول های بنیادی رویان اصفهان با بیان 
اینکه در آستانه روز جهانی خون بند ناف، خبرهای ویژه 
از بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان 
داریم، گفت: امکان دریافت وام ۴۰ میلیون ریالی برای 
ذخیره سلول های بنیادی خون بند ناف و مشاوره های 
اولیه بخش سلول درمانی اســت.دکتر مجید کوهی 
اصفهانی با اعالم این خبر اظهار کرد: براساس توافقات 
صورت گرفته برای اولین بار در طول ۱۵ ســال فعالیت 
بانک خون بند ناف اصفهان، امــکان دریافت وام ۴۰ 

میلیون ریالی مهیا شــده اســت. این تسهیالت که به 
صورت قرض الحسنه به خانواده هایی که در آستانه تولد 
نوزاد خود باشند و قصد ذخیره سلول های بنیادی فرزند 
خود را داشته باشند تعلق می گیرد. بنابراین الزم است 
خانواده ها در طول دوران بــارداری به دفتر بانک خون 
بند ناف رویان مراجعه و ضمن ارائه درخواســت خود، 
معرفی نامه برای بانک هــای عامل را دریافت و جهت 
دریافت تســهیالت مذکور اقدام کنند.کوهی اصفهانی 
در ادامه افزود: ذخیره خون بند ناف با روند صعودی در 
حال افزایش است، اما هنوز الزم است فرهنگ سازی 
بیشتر انجام شود تا افراد با آگاهی از اهمیت این زباله 
بیولوِژیک، نســبت به ذخیره آن اقدام کنند تا شاید از 

این نمونه ها امکان درمان بیماران مهیا شود.وی افزود: 
اگرچه اســتان اصفهان به نســبت جمعیت در ذخیره 
سلول های بنیادی خون بند ناف مقام اول را در کشور 
دارد، اما شــرایط اقتصادی مردم باعث شده که امکان 
این اقدام برای همه خانواده ها مهیا نباشــد که اکنون 
ارائه تسهیالت ۴۰ میلیون ریالی تصویب و به خانواده 
ها ارائه می شود.کوهی اصفهانی به راه اندازی بخش 
مشاوره های مربوط به سلول درمانی اشاره و اعالم کرد: 
اعالم کرد که طی تمام این سال ها، بیماران مختلف با 
دفتر بانک خون بند ناف تماس و درخواست خود را ارائه 
می کردند و چون بستر این کار در اصفهان مهیا نبود به 

مرکز سلول درمانی رویان در تهران ارجاع می شدند. 

مدیر بانک سلول های بنیادی رویان اصفهان خبر داد؛

امکان دریافت وام برای ذخیره سلول های بنیادی 

 دانشگاه اصفهان موفق به اخذ کد شناسه از کمیسیون
 اروپا شد

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشــگاه اصفهان گفت: این دانشگاه در جهت توسعه 
روابط بین الملل موفق به اخذ کد شناسه )PIC Number( از کمیسیون اروپا و به رسمیت شناخته 
شدن آن شد.ســید کمیل طیبی با تاکید بر اینکه تا کنون تعداد معدودی از دانشگاه های کشورمان 
موفق به اخذ کد شناسه از کمیسیون اروپا شــدند، افزود: اعتبارسنجی و تایید کد شناسه دانشگاه 
اصفهان در کمیسیون اروپا در شرایط فعلی نشان داد که روابط علمی هیچگاه تعطیل بردار نیست و 
روابط سیاسی نمی تواند بر روابط علمی و فناوری تاثیر بگذارد.وی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان از 
طریق اعتبارسنجی و کد رسمی اخذ شده در کمیسیون اروپا شناسنامه دار شده است، تصریح کرد: با 
این تاییدیه، زمینه برای توسعه همکاری های علمی، اجرای برنامه های مشترک و جذب طرح های 
پژوهشی در چهارچوب ضوابط و حمایت اتحادیه اروپا بصورت مؤثرتری فراهم می شود.طیبی اضافه 
کرد: این کد شناسه در واقع مجوزی است تا از طریق آن برای عقد قرارداد با دانشگاه های مختلف 
بویژه اروپایی و جذب اعتبارات مالی در قالب برنامه های علمی و پژوهشی اتحادیه اروپا اقدام شود.

 بیش از 45 درصد ماموریت  اورژانس اصفهان مربوط به 
کرونا است

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان با تاکید بر اینکه نیروها و تکنســین های اورژانس، 
سربازان خط مقدم دفاع از ســالمت هســتند، اظهار داشــت: تا کنون حدود ۱۶۰ نفر از کارکنان و 
تکنســین های اورژانس اســتان اصفهان به بیماری کرونا مبتال شــدند اما هیچ فوتی در بین آنها 
نداشتیم.غفور راستین افزود: در روزهای اخیر تعداد بیماران دارای عالئم کرونا که توسط اورژانس 
به بیمارستان منتقل شده و بالفاصله بستری می شــوند افزایش یافته است.وی با تاکید بر اینکه 
نیروها و تکنسین های اورژانس، سربازان خط مقدم دفاع از سالمت هستند، اظهار داشت: تا کنون 
حدود ۱۶۰ نفر از کارکنان و تکنسین های اورژانس اســتان اصفهان به بیماری کرونا مبتال شدند اما 
هیچ فوتی در بین آنها نداشتیم.راستین همچین گفت: تا کنون با توجه به امکانات و سیستم هایی 
که در اختیار داریم هیچ بیمار دارای عالئم کرونا که توسط اورژانس منتقل شده برای پیدا کردن جا در 
بیمارستان ها، معطل نشده است.وی به سیستم انتخاب بیمارستان ویژه کرونا اشاره و اضافه کرد: 
با استفاده از این سیستم، اتاق فرمان اورژانس اصفهان اعالم می کند که بیمار به کدام بیمارستان 
منتقل شود و تا کنون در این زمینه مشکلی وجود نداشته و هیچ بیماری پشت در بیمارستان، معطل 

نمانده است.

منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان بر ۶ فناوری متمرکز است
دبیر منطقه ویــژه علم و فناوری اســتان اصفهــان گفت:منطقه ویــژه علم و فنــاوری بر روی ۶ 
فناوری متمرکز شــده که این فناوری ها به صورت خــاص در اصفهان به دلیل نیاز ملی و اســتان 
توســعه پیدا کند.کورش خســروی در حاشــیه جلســه کریدور علــم و فناوری اســتان افزود: 
اصفهان یکــی از پایلوت هــای منطقه ویژه علم و فناوری اســت کــه در صــورت موفقیت در این 
راستا به کل کشوری تســری پیدا می کند.خسروی، بســیاری از گلخانه های اســتان از فناوری 
جدید بی بهره هســتند از ایــن رو تالش می کنیم تــا فناوری جدیــد را در منطقه مــورد حمایت 
قرار دهیم.مصوبه منطقــه ویژه )کریدور( علم و فناوری اصفهان در ســال ۹۳ توســط شــورای 
عالی علوم، تحقیقــات و فنــاوری )عتف( صادر شــد.اصفهان پس از اســتان تهــران در زمینه 
شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در رتبه دوم کشــور اســت.این شــرکت ها با گردش 
 مالی یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان، زمینه اشــتغال هفت هزار و ۱۳۴ دانش آموخته دانشگاهی

 را فراهم کردند.

خبر روزاخبار

هشدار استاندار:

پروتکل ها رعایت نشود، 
درباره تعطیلی ها تصمیم 

می گیریم
اســتاندار اصفهــان گفــت: اگــر مــردم 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، ناچار 
به تصمیــم گیری در خصــوص تعطیلی ها 
در بخشــهای مختلف این استان هستیم.

عباس رضایی گفت: از مردم فهیم اســتان 
درخواست می کنم پروتکل های بهداشتی 
از جمله اســتفاده از ماسک، فاصله گذاری 
اجتماعی و شست و شوی دســت ها را به 
صورت کامل رعایت کنند تا ناچار به تعطیلی 
نباشیم.اســتاندار اصفهــان تصریح کرد: با 
توجه به فهم و شــعور باالی مردم اســتان 
اصفهان انتظار دارم سرمشق و الگوی رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای کل کشور باشند.

وی استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های 
بهداشتی را اقدامی فرهنگی دانست و اظهار 
کرد: باید این اصل فرهنگی را باور داشــته 
باشیم.رضایی اضافه کرد: در فوالد مبارکه ۲۱ 
هزار و در ذوب آهن ۱۶ هزار نفر کارگر و کارمند 
وجود دارد که حتی یک نفر فوتی ناشــی از 
کرونا نداشــتیم زیرا مدیریــت مجموعه و 
اعضا به رعایت پروتکل ها توجه داشــتند.

استاندار اصفهان گفت: در زمان حاضر یکی 
از مصداق های بارز امــر به معروف و نهی از 
منکر رعایت پروتکل های بهداشتی است و  
اگر برخی قصد داشته باشند تا عامدانه باعث 
مرگ دیگران شــوند حکومت موظف است 
وارد عمل شود.وی بیان کرد: اگر مغازه داری 
ماســک نمی زند نبایــد از آن جنس خرید 
یا اگــر خریدار ماســک نزده باشــد، نباید 
فروشنده به وی جنس بفروشد که باید این 

فرهنگ در میان مردم به وجود بیاید.

استان اصفهان 250 پروژه نیمه تمام و متوقف آموزشی دارد
مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان گفت: در استان اصفهان ۲۵۰ پروژه نیمه تمام و متوقف مثل سالن ورزشی نمازخانه داریم که به ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد.سید مهدی میربد با بیان اینکه به دستور وزارت آموزش پرورش بحث طرح پویش ملی آجر به آجر در کل کشور در حال برگزاری است، اظهار کرد: 
اصل هدف این طرح دغدغه مند کردن همه مردم برای بحث فضای فیزیکی آموزش و پرورش اســت.مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان با 
اشاره به اینکه، اهتمام بر توسعه عدالت آموزشی و محرومیت زدایی در دستور کار قرار دارد، گفت: ۱۷ مدرسه کانکسی داریم و ۳۶ مدرسه سنگی که عمدتًا در غرب استان 
مستقر هستند که با طرح آجر به آجر هدفمان این است در اولین فرصت با حضور استاندار این مهم را در آن مناطق انجام بدهیم.وی با بیان اینکه در شهریور ماه کلنگ  
ساخت ۱۴ واحد آموزشی در فریدون شهر زده شد، افزود: با کمک خیرین سعی داریم مدارسی که در روستاها با مشکل مواجه هست را جمع آوری کنیم تا در استان 
مدارس سنگی و کانکسی نداشته باشیم.میربد با شاره به اینکه برای ۱۴ مدرسه در استان خیرین ۵۰ درصد هزینه ساخت که ۱۰ میلیارد تومان است را متقبل شده اند، 
تصریح کرد: سال گذشته مدارس خشت و گلی که در کاشان هم وجود داشت در کل استان جمع آوری شد و در استان اصفهان کالس درس با بخاری نفتی نداریم.

مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان بابیان اینکه، استانداردسازی ۱۰۰۰ کالس درس قرارداد آن بسته شده و در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: 
برای جمع آوری ۱۰۰۰ بخاری گازی متمرکز شدیم تا از تعداد بخاری گازی کم بشود و سیستم استاندارد داشته باشیم.

کویر نوردی تفریح مهیجی است که در اغلب کشورهای 
دارای مناطق کویری به عنوان یک جاذبه توریستی و 

گردشگری پولساز به حساب می آید

آتش سوزی در نزدیکی 
سی و سه پل

نیزار های بســتر زاینده رود در نزدیکی 
سی و سه پل اصفهان دچار حریق شد 
که با تالش نیروی های آتش نشــانی 
مهار شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکه خشــکی نیزار های بستر 
رودخانه باعث این حریق و آلودگی هوا 
شــد گفت: علت آتش سوزی در دست 

بررسی است.

وز عکس ر
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دعوت از سردار به اردوی تیم ملی با وجود بیماری!
باشــگاه زنیت روســیه از دعوت مهاجمش به اردوی تیم ملی فوتبال ایران با وجود بیماری خبر 
داد. سردار آزمون برای شــرکت در بازی های پیش روی تیم ملی فوتبال ایران به اردوی این تیم 
دعوت شده است.براساس این گزارش، سردار آزمون به دلیل بیماری مدتی است که در تمرینات 
گروهی تیم زنیت ســن پترزبورگ شــرکت نمی کند. قرار اســت این بازیکن به زودی تمرینات 
فردی اش را آغاز کند.سردار آزمون دو بازی اخیر زنیت در لیگ برتر روسیه و لیگ قهرمانان اروپا 
 را از دست داد. سرگئی سماک، سرمربی تیم زنیت هم اعالم کرد زمان بازگشت آزمون به میدان 

مشخص نیست.

مشکل مسکن مهاجم استقالل حل شد
ارســالن مطهری، مهاجم تیم فوتبال اســتقالل که در روزهای گذشــته به دلیــل ناراحتی بابت 
اجاره مسکن خود در تمرین آبی ها حاضر نشــده بود به تمرین این تیم بازگشت.مطهری پیش 
از این از مدیران باشــگاه اســتقالل درخواســت کرده بود که منزلی را برای او اجاره کنند، اما این 
موضوع انجام نشــد و مهاجم آبی ها به نشــانه اعتــراض در تمرینات تیمش حاضر نشــد.حاال 
 با پیگیری حامی مالی مشــکل مســکن مهاجم آبی ها حــل و او در تمرینات اســتقالل حاضر 

شده است.

امتیازهای اول به درد آخر فصل می خورد
محمد نوازی یکی از اعضای کادرفنی و دستیار ســیدمهدی رحمتی در شهرخودرو است. مدافع 
سابق اســتقالل مدتی قبل به ویروس کرونا مبتال شد اما توانست به ســالمت از آن عبور کرده و 
باردیگر در تمرینات تیمش حضور پیدا کند. نوازی در خصوص شــرایط خودش و همچنین شهر 
خودرو گفت: »تقریبا ۱۶ روزی درگیر ویــروس کرونا بودم از روزی که بــه ایفمارک  رفتم وقتی 
برگشتم حالم خوب نبود، نمیدانم کجا دچار این ویروس  شدم خیلی مریضی بدی است . کسانی 
که گریبان گیر این ویروس هستند باید خوب اســتراحت کنند و تغذیه مناسبی داشته باشند تا 
در نهایت از شرش خالص شوند. من هم اســتراحت کردم و در این مدت خیلی ها با من  تماس 
گرفتند از دوســتان و  طرفداران گرفته تا بزرگان فوتبال و خبرنگاران همگی به من لطف داشتند 
باید  از آنها تشکر کنم امیدوارم همیشه همه سالمت و شاد باشــند. از روز پنجشنبه در تمرینات  
حاضر شدم شرایط تیم   خوب است، ۱۲ روز در  تهران اردو  داشتیم و فشار بدنسازی باال بود. بازی 
های  دوستانه  انجام شــد که باعث شد  نقاط ضعف و قوت مان را بیشــتر بشناسیم و  روی  آنها 
کار کنیم. البته من که در تمرینات حضور نداشتم اما رحمتی و ســایر دوستان در این چند وقت 

زحمت  کشیدند. 
شرایط بدنی بچه ها خوب اســت. منتظریم بازی ها شروع شود و ما حضور پرقدرتی برای شروع 
لیگ در مشهد داشته باشیم.در خصوص بازی با  ماشین سازی باید بگویم که تیمی است که چند 

سالی در لیگ  برتر حضور داشته و قبلش در لیگ یک بوده و تیم ریشه داری است. 
جابه جایی هایی در این تیم  صورت گرفته اما ما هیچ  حریفی را دســت  کــم نمی گیریم .در هر  
حال همه تیم ها دوســت دارند  خوب کار کنند. قطعــا امتیازهای اول فصــل خیلی به درد آخر 
فصل می خورد  ما  دنبال نتیجه هستیم و غیر از آن  دوســت داریم که عملکرد و  تاکتیک پذیری 
خوبی داشــته باشــیم. انتقادپذیر هســتیم و امیدوارم بتوانیم با فکر کار کنیم که در مســتطیل 
سبز خودمان را نشــان دهیم.در خصوص شــایعه پیوستن فرشــاد فرجی به  پرسپولیس  فکر 
نمی کنم چنین  اتفاقی بیفتد و در حد شــایعه اســت . ما به  بازیکنان مــان احتیاج داریم و االن  
هم شرایط خوبی نیست که کســی جدا شود. ما تیم را بســته ایم و روی  همه  بازیکنان حساب 
 باز کرده ایم. پنج شــش روز بیشــتر به شــروع بازی ها  نمانده و ما نمی خواهیم که کســی را از 

دست بدهیم.«

مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس انتخاب شد؛

حراست از پرسپولیس !

سمیه مصور  در حالی جعفر سمیعی به عنوان مدیرعامل 
جدید باشگاه پرسپولیس معرفی شد که این 
باشــگاه در نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فصــل عجیبی را از نظر 
مدیریتی پشت سر گذاشته بود. سرخ پوشان تهرانی فصل گذشته رقابت 
های لیگ برتر را با ایــرج عرب آغاز کردند، مدیری کــه در دوره اش برانکو 
ایوانکوویچ از سمت سرمربیگری تیم کنار رفته بود و اوضاع به شدت علیه 
مدیریت بود. با این حال عرب موفق شد با حفظ تمامی بازیکنان و جذب 
چند ستاره دیگر و در ادامه عقد قرارداد با گابریل کالدرون، کار را به خوبی در 
لیگ نوزدهم پیش ببرد. با این حال فشارها و هجمه ها در خصوص جدایی 
برانکو باعث شــد تا او در همان هفته های ابتدایی کار را به محمدحســن 
انصاری فرد بسپارد. انصاری فرد هم اما نتوانست شرایط را در بخش مدیریت 
خوب پیش ببرد و در نهایت اختالف نظر با اعضای هیئت مدیره باعث کناره 
گیری او شد تا رسول پناه به عنوان مهره گمنام هیئت مدیره در ادامه فصل 
روی صندلی مدیریت حاضر شود. رسول پناه که همانند چند مدیر سابق در 
این باشــگاه هیچ ســابقه مدیریتی در بخش ورزش از او دیده نمی شود 
توانســت با جام قهرمانی لیگ عکس یــادگاری بگیرد امــا پایان فصل 

پرماجرایی را پشت سر گذاشت. جدایی چند ستاره تیم و قراردادهای عجیب 
که دست باشگاه را کامال مقابل این جدایی ها بسته نگه داشت از یک سو و 
از سوی دیگر ماجرای اختالف نظر شدید با کادرفنی تیم که با حضور در فینال 
آســیا به طور کامل تحت حمایت هواداران قرار داشتند، باعث شد تا او نیز 
صندلی مدیریت را ترک کند.بعد از جدایی رسول پناه، گزینه های متعددی 
به عنوان کاندیداهای مدیرعاملی پرسپولیس مطرح گشتند اما در نهایت 
این جعفر ســمیعی بود که توانســت نظر اعضای هیئت مدیره باشــگاه 
پرســپولیس را به خود جلب کرده و روی صندلی مدیریتی این باشــگاه 
بنشیند.ســمیعی مدیرعامل کل حراســت وزارت ورزش بوده و ســابقه 
مدیرکلی حراست شهرداری تهران نیز در کارنامه وی دیده می شود . نکته 
قابل توجه در انتخاب او این که ســمیعی در حالی جایگزین محمدجواد 
عباباف  در مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان شده بود که  عباباف  نیز 
پس از خروج ایرج عرب و حضور در پرسپولیس به این سمت رسیده بود تا 
در چند سال گذشته برای دومین بار مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان 
به عنوان مدیرعامل باشگاه پرســپولیس انتخاب شود .  حمید درخشان، 
پیشکوست باشگاه پرســپولیس درباره این انتخاب اظهار کرد: سمیعی 

مدیرکل حراست وزارت ورزش بوده اســت و او باید بداند که اداره باشگاه 
پرســپولیس ســخت تر از وزارتخانه است. همچنین ســمیعی از نظرات 
پیشکسوتان پرسپولیس باید بیشتر استفاده کند تا این باشگاه  را به اهداف 
خود برساند.  پیشکسوت پرسپولیس درباره برنامه های سمیعی بیان کرد: 
به نظرم سمیعی در وهله اول باید مشکالت مالی پرسپولیس را حل کند چرا 
که بی پول بزرگترین مشکل این باشگاه است. همچنین او باید بدهی ها را 
بدهد تا آرامش در این باشگاه به وجود آورد.  جعفر سمیعی پس از دریافت 
حکم مدیرعاملی این باشگاه، ابراهیم شکوری را به عنوان معاون اجرایی 
خود در پرسپولیس منصوب کرد .مدیر عامل جدید پرسپولیس زمانی که 
شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال را عهده دار بود با وی به واسطه 
امورات کاری ارتباط داشــته اســت و برخی هم به عنوان همکار یا دوست 
مشترک این رابطه را نزدیک تر کرده اند.شــکوری عالوه بر سمت معاون 
ورزشی رابط مدیریت این باشگاه با اعضای تیم و کادر فنی هم خواهد بود.

پس از انتخاب سمیعی به سمت مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس به دنبال 
پرداخت بدهی برانکو پنجره نقل وانتقاالتی سرخپوشــان نیز باز شــد تا 

مدیرعامل جدید برای این باشگاه خوش  قدم باشد.

 سوال  روز

ایبرا: 

از کرونا بترسید ، شما زالتان نیستید
 درحالی که موج دوم کرونا در کشــورهای مختلف در حال گســترش اســت زالتان ابراهیموویچ، 
ستاره سوئدی آث میالن از هوادارانش خواســت برای کمک به جلوگیری از توسعه بیشتر ویروس 
با مسئولین بهداشت و سالمت همکاری 
کنند و کرونا را به چالش نکشند.زالتان در 
اواخر ســپتامبر با نتیجه مثبت آزمایش 
کووید۱9 مواجه شــد ولی در همان زمان 
اعالم کرد ترسی از کرونا ندارد و ویروس را 
با اراده اش به چالش خواهد کشید. زالتان 
بعد از مدتی به میادین بازگشــت و برای 
میالن درخشان ظاهر شد.زالتان اما حاال 
از هوادارانش خواست در مقابل ویروس 
محتاط باشند. او در این باره گفت: » این 
ویروس من را به چالش کشید و من شکستش دادم. ولی شما زالتان نیستید. پس ویروس را به 
چالش نکشید«. ستاره سوئدی میالن در ادامه گفت: » عقل تان را به کار بیندازید و به قوانین احترام 

بگذارید. همیشه فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید و ماسک بزنید. ما پیروز خواهیم شد«.

واکنش ستاره ناپولی به شایعات انتقالش
در تمام طول نقل و انتقاالت تابستانی شایعات زیادی درباره مدافع سنگالی ناپولی مطرح شد. 
در واقع به نظر می رسید کالیدو کولیبالی در آستانه جدایی از این تیم ایتالیایی قرار گرفته و حتی 
در مقطعی گفته شد که کارهای انتقال او به منچستر ســیتی نهایی شده است اما پس از کش و 
قوس های فراوان نهایتا او در جمع شــاگردان جنارو گتوزو ماندگار شــد.کالیدو کولیبالی فصل 
گذشته روزهای دشــواری را ســپری کرد و بســیاری از بازی های ناپولی را به دلیل مصدومیت 
از دست داد. با این حال به نظر می رســد که این مدافع ســنگالی زیر نظر جنارو گتوزو دوباره به 
روزهای فوق العاده خود بازگشــته و حاال دوباره در بهترین فرم خود قرار دارد.ناپولی  پنج شنبه 
شــب موفق شــد در چهارچوب رقابت های لیگ اروپا با یک گل مقابل حریف سخت کوش خود 
یعنی رئال سوســیداد به پیروزی دســت پیدا کند و کولیبالی نیز عملکرد خوبی از خود ارائه داد. 
مدافع سنگالی حاال در مصاحبه ای یکبار دیگر به شایعات جدایی اش از ناپولی و عالقه تیم های 
پاری سن ژرمن و منچستر سیتی به خود واکنش نشان داده است.کولیبالی در این باره گفت: » 
من ناپولی را دوست دارم، ناپولی من را دوست دارد و این مهم است.  من هنوز سه سال قرارداد 
دارم ، می دانم که باشگاه ها به دنبال من هستند اما من اینجا خوشحالم و می خواهم هواداران 

را شاد کنم. خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد اما من ۱00 درصد به ناپولی متعهد هستم.«

عذرخواهی بنزما از ویسینیوس
در جریان دیدار رئال مادرید و مونشن گالدباخ تصاویری از راهروی ورزشگاه منتشر شد که نشان 
می داد بنزما در گفتگو با فرالن مندی بازیکن رئال خطاب به او می گوید: » با ویســینیوس بازی 
نکن ، او علیه ما کار می کند«. دیداری که در نهایت با تساوی ۲-۲ به پایان رسید. انتشار این تصاویر 
تنش زیادی به وجود آورد و انتقادهای زیادی به بنزمــا وارد کرد.  روزنامه مارکا اما حاال می گوید 
در جدیدترین تمرین رئال مادرید بنزما به سراغ ویســینیوس جونیور رفته و ضمن توضیح دادن 
درباره اتفاقی که رخ داده بود به خاطر صحبت هایی که علیه ستاره برزیلی کرده بود از او عذرخواهی 
کرد.مارکا می گوید بنزما و ویسینیوس در نهایت موفق شــده اند تنش ها را فراموش کنند و این 

موضوع را خاتمه یافته تلقی کنند.

فوتبال جهان

چرا برای قرارداد ترکمنچای 
ویلموتس دستوری صادر نشد؟

رییس ســابق کمیته انضباطی فدراســیون 
فوتبــال با انتقــاد از صــدور دســتور موقت 
محرومیت برای سعید آذری گفت: نقد باعث 

سازندگی و از بین برنده ضعف هاست.
عبدالرحمن شاه حســینی گفت: بایــد ابتدا 
بحث صالحیت و قانونی بودن هیئت رییســه 
فدراسیون فوتبال را بررسی کنیم که خیلی مهم 
است، اصال این هیئت رییسه که از اردیبهشت 
سال 9۲ فعالیت می کند، مدت فعالیتش تمام 
شده است. هیچ اما و اگر و بند و تبصره ای ندارد 
و االن شک  نکنید فعالیت هیئت رییسه غیر 
قانونی است. طبق ماده 33 هییت رییسه فقط 
برای 4 سال باید فعالیت کند و بعد از آن باید 
انتخابات برگزار شود.وی که در برنامه ورزش 
ایران رادیو  ایران گفت وگو  می کرد افزود: شما 
تحقیق کنید بین حقوق دانان ورزشــی، مدت 
فعالیت هیئت رییسه 4 سال است و هیچ اما و 
اگری ندارد. قبل از اتمام  4 سال باید انتخابات 
برگزار می شــد و تیم  جدید کار را ادامه می داد. 
شک نکنید این فعالیت خالف آیین نامه است. 
شاه حسینی با اشاره به نحوه انتخاب روسای 
ارکان قضایی فدراســیون فوتبال اشــاره کرد: 
طبق اساســنامه ما رییس فدراسیون رییس 
کمیته های قضایی را به هیئت رییسه پیشنهاد 
می دهد و بعد از تایید هیئت رییســه، رییس 
فدراسیون حکم را صادر می کند ولی در مقررات 
روز دنیا سال هاســت که بــرای ارکان قضایی 
کاندیدایی حاضر می شوند و مجمع به آنها رای 
می دهد. در آیین  نامه کنونی فدراسیون رابطه 
رییس و  مرئوســی بین رییس فدراسیون و  
ارکان  قضایی این شائبه را به وجود می آورد که در 
دادرسی، استقالل وجود ندارد. رییس پیشین 
کمیته اخالق با اشاره به صدور رای کمیته اخالق 
برای محرومیت موقت سعید آذری اضافه کرد: 
همه رسانه ها باید این  سوال را بپرسند که کمیته 
اخالق چرا در خصوص پرونده ویلموتس برای 
رییس وقت فدراسیون و اعضای هیئت رییسه 
که در این قــرارداد ترکمچای نقش داشــتند 
و باعث ضرر مالی و  معنوی به فوتبال کشــور 

شدند، دستور موقت صادر نکرد؟

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

حضور رییس شورای شهر 
در تمرینات تیم سپاهان

اعضای شورای شهر اصفهان از روند تمرین 
تیم فوتبال این باشــگاه دیدار و با محرم 
نویدکیا گفتگویی صمیمانه داشتند. رییس 
شورای شهر اصفهان ضمن تبریک انتخاب 
شایسته محرم نویدکیا به عنوان سرمربی 
تیم فوتبال ســپاهان، حمایت همه جانبه 
مدیریت شــهری اصفهــان را از این تیم 

اعالم داشت.

کارهای اعزام عباسعلی در مراحل پایانی است
دبیر کل کمیته ملی المپیک در خصوص شرایط فعلی کرونا و اینکه آیا دستورالعمل جدیدی از سوی ستاد مبارزه با کرونا در وررش صادر شده است، اظهار داشت: 
فعال برای لغو مجوز اردوها موضوعی مطرح نشده، البته فعال اردوهای ورزشی محدود است. فقط بوکس یکی دو مرحله اردو داشته که تعداد ورزشکاران هم زیاد 
نبود. کاراته به دنبال برگزاری اردو در آبان ماه است اما قطعی نیست. شمشیربازی هم فعال برگزاری اردو را منتفی کرد. تکواندو نیز دو سه نفر بیشتر در اردو ندارد.

کیکاووس سعیدی در ادامه افزود: مجمع عمومی کمیته ملی المپیک اواخر دی ماه برگزار می شود و  کارها، تدوین آیین نامه و گزارش حسابرس در حال آماده سازی 
است و اگر شرایط شیوع کرونا در کشور همین طور باشد، با توجه به جمعیت باالی اعضای مجمع، آن را غیرحضوری برگزار می کنیم. سعیدی در خصوص اعزام حمیده 
عباسعلی به آلمان برای انجام عمل جراحی، گفت: مشکلی در اعزام عباسعلی بود که بر طرف شده است و در مراحل پایانی کارهای اعزام او قرار داریم. کمیته ملی 
المپیک بلیت او را رزرو کرده و پزشک معالج او هم از آلمان نامه فرستاده و ما آن را برای آژانس قطری فرستاده ایم تا اگر موافقت کنند، وی به زودی اعزام می شود.

رییس هیئت مدیره باشگاه ســپاهان اصفهان در 
خصوص جدایی محسن مســلمان اظهار داشت: 
او قراردادش را فســخ کرد و رفت. با نظر سرمربی 
این بازیکــن برای جدایــی با مدیران باشــگاه به 
توافق رســید و از تیم جدا شــد.مجتبی لطفی در 
مورد وضعیــت مهدی کیانی عنوان کــرد: او در تیم 
می ماند. مسائلی وجود داشت که با کیانی صحبت 
کردیم و این موضوع  حل شد.رییس هیئت مدیره 
باشگاه ســپاهان در خصوص تکمیل لیست نقل و 
انتقاالت گفت: بازیکنان را بر اساس نظر سرمربی و 
همکارانش در کادرفنی جذب می کنیم. محمدرضا 
ساکت هم کارش را با قدرت انجام می دهد و هیچ 
مشــکلی نداریم. تیم در آرامش اســت. همدلی 
مضاعفی هم با وجود نویدکیا و ساکت که در بحث 
حرفه ای باشگاه تســلط دارند، بین بازیکنان وجود 

دارد. در کل شرایط تیم خیلی خوب است. امیدوارم 
مســابقات لیگ هم علیرغم وجود کرونا در شرایط 
خوبی برگزار شود.لطفی با اشاره به اقدامات باشگاه 
ســپاهان عنوان کرد: در باشــگاه با حضور ساکت 
که اشراف خوبی به باشــگاه داری دارد و همچنین 
حمایت پرقدرت کارخانه فوالدمبارکه، رفع مشکالت 
زیرســاخت ها را پیگیری می کنیم. مثل ورزشگاه 
نقش جهان که مشــکالت زیادی در آن باقی مانده 
است. متاسفانه این ورزشگاه به صورت کامل تحویل 
فوالد مبارکه نشده، ما با هزینه فوالد مبارکه و نظارت 
و توافق اداره ورزش و جوانان و ســازمان توســعه 
ورزش کار می کنیم تا مشکالت برطرف شوند.وی در 
مورد اقدام جدید باشگاه برای هواداران، گفت: برای 
هواداران یک پایگاه با اپلیکیشن سپاهان را تشکیل 
دادیم تا اطالعات کاملی از آن ها داشــته باشــیم و 

بتوانیم خدمات متنوعی به آن ها بدهیم که روز دوم 
آبان رونمایی شــد. رییس هیئت مدیره سپاهان 
ادامه داد: در بحــث تلویزیون اینترنتــی، در حال 
ساخت استودیو برای برنامه های زنده و مفرحی که 
باشگاه در نظر دارد هستیم. مصاحبه با بازیکنان و 
مربیان، اتفاقات رختکن قبل و بعد از بازی ها و... در 
این نرم افزار جامع دیده شده است. االن در شروع 
کار هستیم و مشــکالت موجود رفته رفته بر طرف 
می شوند. این سوپر اپلیکیشن امکانات زیادی دارد 
که هــواداران می توانند آن را نصــب و از امکاناتش 

استفاده کنند.

رییس هیات مدیره سپاهان:

 نقش جهان را به صورت کامل تحویل ندادند

بعد از جدایی رسول پناه، گزینه های متعددی به عنوان 
کاندیداهای مدیرعاملی پرسپولیس مطرح گشتند اما 
در نهایت این جعفر سمیعی بود که توانست نظر اعضای 
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را به خود جلب کرده و 

روی صندلی مدیریتی این باشگاه بنشیند
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مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبر داد:

 هزینه یک هزار میلیاردی برای احداث چهار ایستگاه
 مترو در منطقه 14

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر پروژه های متعددی در منطقه ۱۴ احداث 
شده و آماده بهره برداری است که توسعه، عمران و آبادانی را در این منطقه رقم می زند.علی شمسی 
با اشاره به پروژه ایستگاه عمان سامانی تصریح کرد: این ایستگاه چهارمین ایستگاه خط دو متروی 
اصفهان در منطقه ۱۴ است که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد عملیات سفت کاری آن انجام شده 
است.مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون برای حفاری و احداث چهار ایستگاه 
مترو در منطقه ۱۴ یک هزار میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: ادامه بلوار فرزانگان با عرض ۳۶ 
متر و طول شش کیلومتر و صرف هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث و در اختیار شهروندان 
قرار گرفته اســت، اما به دلیل شرایط کرونایی هنوز آیین رســمی افتتاح پروژه برگزار نشده است.

وی با تأکید بر اقدام بسیار مهم شهرداری برای اجرای پروژه رینگ چهارم گفت: اجرای این پروژه 
بزرگ درواقع نجات ترافیک شهر تا ۵۰ سال آینده است که خوشبختانه تاکنون پیشرفت بسیار قابل 
توجهی داشته است.شمسی با اشــاره به پروژه پل آفتاب به عنوان یکی دیگر از تقاطع های رینگ 
چهارم تصریح کرد: این پروژه که بنا بر اعتقاد کارشناسان باید در مدت ۱۸ ماه اجرا می شد در آیین 
کلنگ زنی شهردار اصفهان زمان اجرای پروژه را ۱۰ ماه اعالم کرد که خوشبختانه با تالش کارگران و 
مهندسان سه روز زودتر از موعد اعالم شده مورد بهره برداری قرار گرفت.وی ادامه داد: برای احداث 
پل آفتاب ۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با اشاره به سه پروژه 
مهم ورزشی در این منطقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه ورزشگاه بزرگ در این منطقه آماده 
بهره برداری است که دو ورزشگاه توسط شهرداری و یک ورزشگاه به صورت مشارکت با سرمایه گذار 
بخش خصوصی احداث شده است.وی با بیان اینکه برای احداث دو ورزشگاه »رستم« و »سهراب« 
۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: سه ورزشــگاه احداث شده به زودی افتتاح و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبرداد:

توزیع عادالنه امکانات در محله حصه
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: رویکرد این دوره مدیریت شــهری توجه به حاشیه 
شهر و محالت کمتر برخوردار بوده است.حمید شهبازی با تأکید بر توزیع عادالنه امکانات در محله 
حصه جنوبی تصریح کرد: در این محله یک فرهنگســرای اســتاندارد با صرف اعتباری افزون بر 
هفت میلیارد تومان احداث شــده که تا چند روز آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.مدیر منطقه 
۱۰ شــهرداری اصفهان ادامه داد: در ســال جاری بیش از ۶۰ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی در 
دستور کار شــهرداری این منطقه قرار گرفته که تاکنون تعدادی از آنها فعال و پیشرفت های خوبی 
داشــته اســت.وی با بیان اینکه در مدت زمانی کوتاه تمام کوچه ها و معابر محله حصه آســفالت 
شده است، خاطر نشان کرد:  راه اندازی دفتر تسهیلگری و توســعه محلی از دیگر اقدامات انجام 
شده در منطقه ۱۰ به شــمار می آید که انجام آن ها به توســعه پایدار منطقه کمک می کند.شهبازی 
با اشاره به اجرای پروژه های متعدد عمرانی در شــهر تأکید کرد: اجرای پروژه های عمرانی هویتی 
جدید به اصفهان داده و باعث شــده این کالنشــهر به توسعه متوازن دســت یابد.وی با اشاره به 
پروژه تقاطع غیر همسطح قهجاورســتان و پل روی کانال و پل دسترسی محلی تصریح کرد: این 
پروژه در حریم شــهر و حد فاصل اتوبان فرودگاه و تقاطع آفتاب و تقاطع بهاران قرار گرفته که سه 
کیلومتر طول دارد.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان ادامه داد: حجم خاکبرداری این پروژه یک 
هزار و ۷۰۰ مترمکعب، حجم زیرسازی ۲۰۰ هزار مترمکعب، حجم کار بتنی ۹ هزار مترمکعب، حجم 
 اقدامات فلزی و میل گرد یک هزار و ۱۰۰ تن اســت کــه هزینه کل اجرایــی آن ۸۲ میلیارد تومان

 برآورد شده است.

شهردار اصفهان خبرداد:

اجرای ۱۵۰ پروژه در شهر اصفهان

شهردار اصفهان در بازدید معتمدان شهر از پروژه های عمرانی اصفهان 
اظهار کرد: دو پروژه بزرگ و مهم شــهر شامل نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان و سالن گلستان شهدا در آستانه افتتاح و بهره برداری است. 
قدرت ا… نوروزی افزود: چند پروژه مهم عمرانی دیگر نیز در شهر مورد 
بهره برداری قرار گرفته، اما به دلیل شرایط کرونایی امکان برگزاری آ
dین افتتاح برای آنها فراهم نشــد که از جمله این پروژه ها ادامه بلوار 
فرزانگان و پل آفتاب است.شــهردار اصفهان با اشاره به پروژه سالن 
اجتماعات گلســتان شــهدا تصریح کرد: در ابتدا قرار بود یک ســوم 
هزینه های پروژه توســط بنیاد شهید، یک سوم توســط استانداری 
و یک سوم توسط شــهرداری پرداخت شــود، اما با عملیاتی نشدن 
تعهدات بنیاد شــهید و اســتانداری، پرداخت تمام هزینه ها توســط 
شهرداری انجام شد و خوشبختانه در مدت زمانی کوتاه آزادسازی ها 
به اتمام رســید.وی با بیان اینکه حدود ۴۰ میلیارد تومان آزادسازی 
در پروژه سالن گلستان شــهدا هزینه شده است، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه به اتمام رســیده و آماده بهره 
برداری اســت.نوروزی تأکید کرد: شــرایط کرونایی گرچه معادالت 

افتتاح رسمی پروژه ها را در شــهرداری به هم زده، اما خوشبختانه در 
اجرای پروژه ها خللی ایجاد نکرده اســت.وی تصریح کرد: علی رغم 
شرایط ســخت اقتصادی و نوســانات لحظه ای قیمت ها با پذیرش 
مســئولیت امور، مشــکالت مالی پروژه ها را رفع کرده و اجازه توقف 
به هیچ پروژه ای را ندادیم.شــهردار اصفهان با اشــاره به پروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان گفت: تاکنون برای اجرای این پروژه 
۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و به قیمت چند ماه پیش ۳۰۰ میلیارد 
تومان دیگر برای اتمام آن اعتبار نیاز بود این در حالی است که با توجه 
به نوسانات قیمت ها، اعتبار الزم برای اتمام پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان 
شده است.وی با بیان اینکه ساختمان اصلی سالن اجالس تا قبل از 
پایان سال جاری به اتمام می رسد، خاطرنشان کرد: این پروژه زمینه 
اشتغال ۴۷۰ نفر را به طور مستقیم فراهم ساخته است و پس از بهره 
برداری به نور افکنی تبدیل خواهد شد که تا شعاع ۶۰ کیلومتری خود را 
درخشان خواهد کرد.نوروزی با تأکید بر اینکه پروژه مرکز همایش ها 
به مرکز مبادالت بین المللی تبدیل خواهد شد و ارزش افزوده بسیار 
خوبی برای شــهر به همراه خواهد داشــت، تصریح کــرد: این مکان 

منطقه دیپلماتیک شــهر می شــود و قرار اســت پس از افتتاح دفتر 
کنسولگری و اتاق بازرگانی بین المللی در آن شکل بگیرد.وی تصریح 
کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ پروژه در مناطق ۱۵ گانه و سازمان های 
 زیرمجموعــه شــهرداری در حال اجرا اســت و تــا پایان ســال به

 اتمام می رسد.

ایجاد حلقه بزرگ دوچرخه سواری در شهر
شــهردار اصفهان افزود: به زودی حلقه بزرگ دوچرخه ســواری نیز 
با طول ۷۷۷ کیلومتر مســیر در شهر ایجاد خواهد شــد.وی با اشاره 
به پروژه نمایشــگاه بین المللــی اصفهان گفت: اصفهان نمایشــگاه 
شایسته ای نداشت از این رو در دوره قبل تصمیم بر احداث نمایشگاه 
جدیدی برای شــهر گرفته شــد، اما اجرای آن به نتیجه نرسید از این 
رو در این دوره مدیریت شــهری ۲۰۰ میلیارد تومــان برای این پروژه 
هزینه شد و شهرداری سهام خود را افزایش داد.نوروزی با بیان اینکه 
با احداث نمایشــگاه جدید، اصفهان دارای نمایشگاهی شده که نیاز 
فعاالن صنعت و بازرگانی را رفع خواهد کرد و این کالنشــهر می تواند 
هر هفته شــاهد برگزاری نمایشــگاه های بزرگ باشــد، خاطرنشان 
کرد: این پروژه بزرگ روز ۱۴ آبان ماه ســال جاری بــا حضور معاون 
اول رییس جمهور و همزمان با برگزاری اولین نمایشــگاه بین المللی 
خدمات شهری و نمایشگاه صنعت ساختمان افتتاح خواهد شد.وی 
با اشــاره به پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید 
سلیمانی گفت: در این پروژه ۱۰ هزار تن میلگرد و ۶۵ هزار مترمکعب 
بتن به کار رفته که نشان از حجم ســنگین اجرای پروژه دارد.شهردار 
اصفهان با ابراز خرســندی از اینکه پروژه ســردار شــهید سلیمانی بر 
اســاس جدول زمانبندی در حال اجرا است، خاطرنشــان کرد: این 
پروژه که در حال حاضر ۷۶ درصد پیشــرفت دارد تا پایان سال جاری 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.وی با بیان اینکه در پروژه سردار 
شهید سلیمانی پنج پل با شیوه های جدید در اصفهان در حال احداث 
اســت، گفت: برای اجرای این پروژه آزادســازی ۱۷ هــزار متر زمین 
کارخانه قند انجام شده است.نوروزی با اشاره به عملیات اجرایی خط 
دو مترو اصفهان تأکید کرد: در هیچ شــرایطی فعالیت مترو متوقف 
نخواهد شــد؛ اگر بخواهیم به شــرایط فعلی کشــور نگاه کنیم تمام 
پروژه ها به ویژه مترو باید تعطیل شــود، اما درباره این پروژه آیندگان 
قضاوت خواهند کرد که در شرایط سخت اقتصادی در زیر زمین، دور 
 از چشــم مردم، برای مردم با قوت و قدرت یک پروژه زیرســاختی 

اجرا شده است.

با مسئولان

جمع آوری کمک مومنانه 4.5 میلیاردی دانش آموزان 
بسیجی نصف جهان

حســین رجب پور، رییس سازمان بســیج دانش آموزی در نشست  حدیث زاهدی
خبری اقشار بسیج استان اظهار داشت: امسال شعار »دانش آموز 
انقالبی، مقاومت و اســتکبار ستیزی« در نظر گرفته شده اســت و در حال حاضر در ۴ هزار واحد 
تحصیلی در سطح اســتان اصفهان واحد بســیج دانش آموزی فعالیت می کنند که واحد بسیج 
دانش آموزی شــامل مدارس ابتدایی دوره دوم )امیدان(، متوسطه اول)پویندگان( و متوسطه 

دوم)پیشگامان( هستند.
رجب پور با اشــاره به سیاســت ســازمان بســیج دانش آموزی اظهار داشــت: براســاس این 
سیاســت گذاری فرماندهان واحدهای پیشــگام از میان دانش آموزان انتخاب شــده و پس از 
گذراندن دوره آموزشی آماده پذیرش مسئولیت فرماندهی بسیج مدارس می شوند و با توجه به 
شرایط ویژه امسال این دوره آموزشی به صورت غیر حضوری برگزار شد و در بعضی از شهرستان ها 
که امکان برگزاری داشــتند، به صورت اردوی نصفه روزه تشکیل و دانش آموزان برای فرماندهی 

بسیج دانش آموزی مدارس در مهرماه آماده شدند.
او در ادامه افزود: با توجه به مناســبت های پیش رو و همچنین توهین به ساحت مقدس پیامبر 
اسالم)ص( برنامه هایی به صورت غیرحضوری و در فضای مجازی در  نظر گرفته شد و پویش های 
مختلفی با عناوین »آمریکا باید از منطقه برود«، »پیام دانش آموزان به ســربازان آمریکایی«، 
پادکســت های مختلف با صدای سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی و مســابقات نقاشی برای 
دانش آموزان ابتدایی، تولید نماهنگ و اجرای ســرودهای خیابانی اجرا می شــود. همچنین در 
مناطقی که امکان برگزاری نماز جمعه وجود دارد، سخنران قبل از نماز این هفته از دانش آموزان 
بسیجی هستند. قرائت و ارسال بیانیه در فضای مجازی توسط دانش آموزان و بارگزاری برنامه 
شعار مرگ بر آمریکا روز ۱۳ آبان ســاعت ۹ صبح در فضای مجازی از دیگر برنامه های این هفته 

است.
وی با اشــاره به برگزاری اردوهای راهیان نور در سال های گذشــته اظهار داشت: امسال به علت 
شرایط اپیدمی کرونا اردوهای راهیان نور به صورت غیر حضوری برگزار می شود و با هماهنگی هایی 
که با آموزش و پرورش انجام شده، به صورت پایلوت روزهای هشتم، نهم و دهم آبان یک برنامه 
مختصر اردویی اجرا می شود و اصل حرکت از ۲۵ آبان سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان شروع 

خواهد شد.
رجب پور افزود: »جشــنواره ســرود نغمه عشــق« برنامه دیگری اســت که برای  هفته بسیج 
دانش آموزی در نظر گرفته شــده که این جشــنواره چندین ســال به علت برگزاری در آموزش و 
پرورش، تعطیل شده بود و امســال به صورت مجازی واحدهای بسیج دانش آموزی در سراسر 
استان اجرای گروه های خودشان را برای ما می فرستند و بعد از داوری به مرحله استانی و کشوری 
راه پیدا می کنند؛ برنامه دیگری با عنوان »یواشــکی های در گوشی« برای دانش آموزان ابتدایی 
برنامه ریزی شده و ۸ پادکست توســط یکی از قرارگاه ها به صورت روزانه در شبکه های مختلف 
اجتماعی شــاد و ایتا بارگزاری می شــود و دانش آموزان هر روز یک برنامه را ارســال می کنند. 
همچنین برگزاری یادواره شهدا از برنامه های ابتکاری یکی از برنامه هایی است که در هفته دفاع 

مقدس کلید خورد و با استقبال فراوانی رو به رو شد.
ســرهنگ رجب پور با ذکر اینکه  بســیج دانــش آموزی توانســته در بخــش محرومیت زدایی 
مرحلــه اول رزمایش کمک مومنانــه در ماه رمضان حــدود ۴.۵ میلیارد تومان پول در اســتان 
اصفهان توســط دانش آموزان جمع آوری کنــد، گفت: این کار در کشــور منحصر بــه فرد بود و 
در قالب تهیه گوشــی، تبلت، لباس مدرســه، لوازم التحریر و ۲۲ هزار بســته لــوازم التحریر با 
کمک بســیج ســازندگی تهیه و در اختیار نیازمندان قرار گرفت و مرحلــه دوم کمک مومنانه در 
 تابســتان و مرحله ســوم تا ۱۷ ربیع االول اجرا و مبالغ جمع آوری شــده به دســت نیازمندان 

خواهد رسید.

خبر روزخبر

مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان خبر داد:

سارق کاشی های سقاخانه 
چهارراه نقاشی دستگیر شد

چند روز پیش بود که خبــری مبنی بر دزدیده 
شدن کاشی های سقاخانه معروف اصفهان در 
چهارراه نقاشی در فضای مجازی پخش شد. 
سارقان کاشی های بخش باالیی که عبارتی بر 
آن نقش بســته بود را دزدیده بودند. از همان 
زمان، تالش ها برای شناســایی و دستگیری 
متخلفان آغاز شد و حاال خبر می رسد که سارقان 
این کاشی ها دستگیر شدند.فریدون الهیاری 
در این باره به ایمنا گفت: طبــق گزارش یگان 
حفاظت میراث فرهنگی اســتان اصفهان، در 
همان شب سرقت، سارقان با همکاری نیروی 
انتظامی دستگیر می شــوند. کاشی ها نیز در 
همان زمان تحویل یگان حفاظت شده و این 
مسئله در دســتگاه قضایی در حال پیگیری 

است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان ادامه داد: سقاخانه ها 
یک فضای شهری با ارزش معماری، تاریخی 
و فرهنگی هستند که وجود و نمایش آن ها در 
شهر هویت و ارزش پیدا می کند. کشیدن حفاظ 
یا حصار به دور این آثــار منظر را خراب می کند 
و باید به صورت ریشــه ای با رفتارهایی نظیر 

دزدیدن کاشی ها برخورد کرد.
وی تاکید کرد: امکان استقرار نیرو و یا محصور 
کردن همــه آثــار دارای ارزش تاریخی وجود 
ندارد، با این حال برخی بناهای شاخص و مهم 
ثبت ملی شده، پروتکل های حفاظتی خاص 
خود را دارند و برخی دیگر ایــن امکان وجود 
ندارد. برخی نمادها در شهر به لحاظ معماری 
و شهرسازی دارای ارزش هستند و باید برای 

حفاظت از آن ها فرهنگ سازی صورت گیرد.
الهیاری افزود: البتــه به یگان حفاظت میراث 
فرهنگی نیز گفته شده تا پایش ها و نظارت های 
شــبانه خود را افزایش دهد. همچنین نیروی 
انتظامی نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد؛ 
اما حفاظت فیزیکی مستقر و مستقل از تمام 

آثار غیرممکن است.

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
اصفهان گفت: زیرساخت های الکترونیکی موزه دفاع 
مقدس این شــهر با هدف و رویکرد تنوع بخشــی و 
بروزرســانی محتواهای فرهنگی و مخاطب پســند، 
افزایش می یابد.ســردار مجتبی شــیروانیان افزود: 
بر همین اســاس در حــال تامین زیرســاخت های 
الکترونیکــی و فضای مجــازی مورد نیــاز مجموعه 
فرهنگی هســتیم تا در شــرایط مختلــف بتوانیم از 
قابلیت های آن بهره گیریم.مدیرکل حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس اصفهــان ادامه داد: توجه به 
ذائقه مخاطبان در عصر کنونی اهمیت دارد و بیننده ای 

که با نمایشــگاه هایی با محتوای تکراری روبه رو شود 
رفته رفته عالقه اش از بین می رود و دیگر از آن مجموعه 
فرهنگی صرفنظر خواهد کرد.وی افزود: باید سعی شود 
محتواهای فرهنگی از حالت ثابت و صامت خارج شود و 
با بهره گیری از فناوری های نوین بویژه المان های صوتی 
و تصویری جذب بیشــتر مخاطب را به همراه داشته  
باشد.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اصفهان خاطرنشــان کرد: بنابراین تولید محتواهای 
جدید و به روز شده برای نشان دادن مباحث مرتبط با 
دفاع مقدس و رشــادت های مدافعان مرزهای کشور 
از اهمیت باالیی برخوردار است و برنامه های پیش رو 
اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس بر 
همین مبنا خواهد بود.سردار شیروانیان با اشاره به اینکه 
آشنایی بیشتر مردم با ارزش های دفاع مقدس در گرو  
برنامه ریزی و برگزاری رویدادهای متنوع است تصریح 

کرد: طبقه نخست موزه دفاع مقدس تا پایان امسال با 
هدف استفاده عموم مردم به بهره برداری خواهد رسید 
و از فضاهای مناسبی مانند سالن اجتماعات و گالری 
برخوردار است.وی با اشاره به کمبودهای مالی اضافه 
کرد: موزه دفاع مقدس اصفهــان از اعتبارات ملی بی 
بهره است و تنها از اعتبارات استانی استفاده می کند و 
از آنجا که قیمت تجهیزات و وسایل در مدت اخیر بسیار 
افزایش یافته لذا تامین آنها با سختی روبه رو می شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
اصفهان با بیان اینکه تخصیص اعتبار برای تکمیل این 
موزه ضرورت دارد گفت: از سوی سازمان برنامه و بودجه 
کشــوراعتباراتی در قالب اوراق به مجموعه تخصیص 
یافته اما سررسید آن ســال ۱۴۰۲ است که همین امر 
خرید وســایل و تجهیزات مورد نیاز را با مشــکل روبه 

رو می کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

زیرساخت های الکترونیکی موزه دفاع مقدس اصفهان افزایش می یابد

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

طرح اصالح هندسی مسیر ورودی و خروجی محله نصرآباد کلید خورد
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از آغاز اجرای طرح اصالح هندسی مسیر ورودی خروجی محله نصرآباد خیابان میرزاطاهر غربی خبر داد.علیرضا رفیعی اظهار کرد: 
به منظور پیشگیری از مخاطرات و ایجاد تردد روان در مسیر ورودی محله نصرآباد میدان شهدا، طبق نظریه اداره ترافیک منطقه ۹ طرح اصالح هندسی این مسیر در 
جلسات مربوطه مطرح و مصوب شده است.وی از آغاز عملیات اجرایی طرح اصالح هندسی مسیر ورودی و خروجی محله نصرآباد از ابتدای آبان ماه سال جاری خبر 
داد و تصریح کرد: مبلغ پیمان این پروژه دو میلیارد و۴۳۴ میلیون ریال است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح باعث رفع بسیاری از 
مشکالت عبور و مرور در این مسیر و ایمن سازی این محدوده از شهر خواهد شد.وی از باز زنده سازی محور نمونه مادی لنبان و بدنه سازی این نهر به صورت پایلوت در 

خیابان میرزا طاهر خبر داد و گفت: مادی لنبان نهری جاری از رودخانه زاینده رود است که از خیابان میرزا طاهر گذشته و به سمت مرکز شهر ادامه دارد.

کشف و ضبط یک قطعه 
شیء تاریخی در نائین 

اصفهان
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی شهرســتان نایین در 
استان اصفهان از کشــف و ضبط یک 
قطعه شــیء تاریخی متعلق به هزاره 
ســوم قبل از میــالد توســط نیروی 

انتظامی در این شهرستان خبر داد.

وز قاب ر
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با حضور مدیر عامل شرکت آبفا اســتان اصفهان، مدیرکل آموزش و پرورش و 
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، از برنامه آموزشی سه شنبه 
های شادآبی رونمایی گردید. بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، محتوای تولیدی 
شرکت آبفا استان اصفهان، با موضوع مدیریت مصرف آب، در شبکه شاد و دیگر 
شبکه های آموزشــی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار 
می گیرد.مدیرعامل شرکت آبفا استان به نقش آموزش و پرورش در مدیریت 
مصرف در جامعه پرداخت و اظهارداشــت: آموزش و پرورش تاثیر بســزایی 
در فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب در جامعه دارد و در شرایط کنونی انتشار 
ویروس کرونا که به ناچار رویکرد آموزشی این نهاد تغییر کرده و از چهره به چهره 
به مجازی تبدیل شده است، نباید از بخش فرهنگ سازی غافل شد.مهندس 
هاشم امینی با بیان اینکه رسالت آموزش و پرورش تنها تعلیم وتربیت نیست 
خاطرنشان ساخت: نهاد آموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی است که در 
ارتقا سطح فرهنگ در زمینه های مختلف نقش بارزی دارد و شرکت آبفا استان 
اصفهان به منظور نهادینه کردن مصرف بهینه آب در جامعه با همکاری آموزش 

و پرورش از طریق 
شبکه های مجازی محتوای آموزشی مدیریت مصرف آب را در اختیار دانش 
آموزان قرار می دهد.مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان استفاده از تجهیزات 
کاهنده را در مصرف صحیح آب موثر برشمرد و اظهار داشت: شرکت آبفا استان 
اصفهان به منظور بهره مندی بیش از 960 مدرسه در استان اصفهان از شیر پدالی 
که در مصرف صحیح آب و نیز رعایت پروتکل های بهداشتی موثر است، با کمک 
خیرین بیش از 3هزار و 600 شیر پدالی در نظرگرفته که طی مراحل مختلف در 
اختیار مدارس در سطح استان قرار می گیرد.مهندس هاشم امینی با بیان اینکه 
شرکت آبفا طی سنوات قبل با برگزاری جشــنواره ها و همایش های مختلف 
اقشار مختلف را دعوت به مصرف بهینه آب می نمود اعالم کرد: در سال تحصیلی 
جدید با پرسش شادآبی از دانش آموزان در رده سنی 6 تا 18 سال می خواهیم 
با پاسخ دادن به اینکه در شرایط امروز که استان اصفهان با کمبود آب سالم و 
بهداشتی روبروست و برای ادامه زندگی و حفظ محیط سالمتی و بهداشت به آب 
نیاز داریم، برای نگهداری از این نعمت خدادادی چگونه می توانید نقش خود 
را در خانه، مدرسه و سایر اجتماعات ایفا کنید؟در این مسابقه شرکت کنندگان 
آثار خود را از 20 شهریور تا 30 آذر ماه به روابط عمومی های شرکت آبفا، آموزش 

و پرورش و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان ارسال نمایند و در نهایت به 
30 اثر برگزیده در یازدهم دیماه همزمان با سی امین سالگرد تاسیس شرکتهای 

آب و فاضالب تقدیر بعمل می آید.
در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش 
از 920 هزار دانش آموز در اســتان اصفهان مشغول به تحصیل هستند، این در 
حالی است که با در نظر گرفتن خانواده های دانش آموزان، آموزش و پرورش 
در استان بیش از 4 میلیون مخاطب دارد.اعتدادی ادامه داد: با شیوع ویروس 
کرونا و شروع آموزش های مجازی، بسیاری از خانواده ها درگیر تعلیم و تربیت 
دانش آموزان شده اند، این در حالیست که در شرایط کنونی آموزش و پرورش 
به منظور تعلیم و تربیت بهتر دانش آموزان نیاز به مشارکت بسیاری از دستگاه 
ها دارد.وی با اشــاره به اهداف ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: 
تقویت مهارت مشارکت اجتماعی دانش آموزان یکی از اهداف این سند به شمار 
می آید و شرکت آبفا اســتان اصفهان با تدوین برنامه های مختلف پیرامون 
مدیریت مصرف آب، آموزش و پرورش را درکسب مهارت مصرف صحیح آب 

یاری می کند.
وی به توضیح در خصوص اپلیکیشن شاد پرداخت و اعالم کرد: این اپلیکیشن 
بزرگترین و گسترده ترین اپلیکیشن آموزشی در کشور است که در حال حاضر 
بیش از60 درصد دانش آموزان استان عضو آن هستند و درصدد هستیم برنامه 
های آموزشی شــرکت آبفا را از طریق این اپ آموزشی در اختیار دانش آموزان 
قرار دهیم.در ادامه قلمکاریان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان اعالم کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان از ظرفیت هنری، ادبی، علمی بسیار خوبی برخوردار هست و شرکت آبفا 
می تواند از این بستر در راستای ترویج مصرف بهینه آب در جامعه بهره مند شود.

قلمکاریان افزود: شرکت آبفا استان اصفهان در سال گذشته در حرکتی ارزشمند، 
16 جلد کتاب در رابطه با مدیریت مصرف آب تهیه نمود، این در حالیســت که 
امسال انتظار داریم این رقم به 160 جلد برسد و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.وی 
افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متشکل از دانش آموزان بسیار 
هنرمندی است که توانایی ارائه آثار بسیار مطلوبی با محتوای مدیریت مصرف 
درقالب شعر، داستان، فیلم، انیمیشن، کاریکاتور، نقاشی، هنرهای تجسمی 

دارد که شرکت آبفا استان اصفهان می تواند از این ظرفیت بهره مند شود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: یکپارچه 
و متمرکز شــدن امکانات فنی، لجستیکی و نیروی انســانی شرکتهای آب 
وفاضالب شهری و روســتایی موجب چابکی و افزایش توان این شرکتها به 
خصوص در حوزه روستایی شده و در نتیجه خدمات رسانی به مردم در این 
حوزه از ســرعت و کیفیت باالتری برخوردار شده اســت. مهدی عیسی زاده 
افزود: این نکته شایان توجه اســت که تعداد کل شرکتهای آبفای شهری در 
شهرها و شهرستانها، حدود سه برابر شرکتهای آبفای روستایی بوده است، از 
این رو با یکپارچه سازی این شرکتها، تعداد شعب ادارات آب و فاضالبی که 
بعد از تجمیع، به روستاها خدمات ارائه می کنند، حدود سه برابر شده است 
که تاثیر زیادی در کاهش ترددها و ســرعت دسترسی روســتاییان عزیز به 
خدمات داشته است.عیسی زاده با بیان اینکه »یکی از راهکارهای مهم برای 
عبور از تنگناها و شرایط دشوار فعلی در کشور، استفاده حداکثری از داراییها 
و منابع موجود کشور است«، گفت: وجود سازمانها و شرکتهای موازی در یک 
حوزه خدمت رسانی، یکی از عواملی است که باعث راکد شدن و بال استفاده 
ماندن دارایی ها و ســرمایه های کشور شده اســت.وی ادامه داد: اصالحات 
در ساختار سازمانی مثل آنچه در تجمیع شــرکتهای آب و فاضالب شهری و 
روستایی صورت گرفته، می تواند زمینه افزایش بهره وری با به اشتراک گذاری 
و اســتفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات موجود این شرکتها را که اساسًا 
نوع مشابهی از خدمات را ارائه می دهند، فراهم نماید. نتیجه ای که حتی در 
بازه زمانی کوتاهی که از شروع این طرح گذشــته، در اغلب استانها ملموس 
بوده اســت؛ از این جهت این اقدام دولت و وزارت نیــرو قطعًا مورد حمایت 
و تایید و تاکید مجلس شورای اسالمی اســت.رییس کمیسیون اجتماعی 

مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: در قوانین باالدستی متعددی بحث 
ضرورت اصالح ســاختار اداری و چابک ســازی تکلیف شــده که از جمله 
مهمترین آنها سیاستهای کلی نظام اداری، سند چشم انداز 1404 و همچنین 
بند )16( سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقــام معظم رهبری 
مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در 
ساختارها، منطقی سازی اندازه  دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور 
و هزینه های زاید اســت.وی افزود: مضافَا اینکه در مــاده 28 قانون برنامه 
ششم توســعه هم بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دســتگاههای اجرایی 
تاکید شده که تجمیع شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی استانها در 
راستای پیاده سازی قوانین و سیاستهای مذکور و طبعَا مورد حمایت و تاکید 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی است.

میزان تولید محصول گرم فوالد مبارکه در مهرماه از 300هزارتن گذشــت و در پایان 
مهرماه و بازه زمانی 7ماهه تولید این محصول به 2میلیون و 709هزارتن رســید.

همچنین بر اساس این گزارش، میزان فروش ماهیانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در مهر ماه امسال 67,348,088 میلیون ریال بوده است که تمامی آن از فروش 
محصوالت در بازار داخلی کسب شده است. الزم به ذکر است که فوالدمبارکه اصفهان 
به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصوالت فوالدی در کشور است و سهم باالیی از 
نیاز صنایع پایین دستی کشور به مواد اولیه توسط این شرکت تولید می شود.طبق 
اطالعات منتشره، بیشترین میزان فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
مهر ماه امسال، محصوالت گرم بوده اســت. به این ترتیب که در مدت یک ماهه 
مهر با فروش 384هزار تن محصول گرم، مبلغ 36,484,390 میلیون ریال کسب 
شده اســت.همچنین اگر نگاهی به مدت 6ماهه اول امسال فوالد بیاندازیم می 
بینیم که از ابتدای فروردین 99 تا انتهای شهریور ماه میزان درآمد حاصل از فروش 
273,617,923میلیون ریال بوده است که این میزان نیز تماما از فروش محصوالت 
داخلی بوده و بیشترین محصول به فروش رسیده در این مدت نیز همچون مهرماه 

محصول گرم به میزان 2334هزارتن بوده و رقم 152,284,779میلیون ریال برای 
آن به ثبت رســیده است.شــرکت فوالدمبارکه اصفهان در ماه مهر، توانسته است 
309هزارتن محصول گرم، 124هزارتن محصول سرد، 25هزارتن محصول پوشش 
دار تولید کند و جمع سایر محصوالت تولیدی این شرکت در مهرماه نیز 162هزارتن 
بوده است.این گزارش می افزاید: شرکت فوالدمبارکه اصفهان از ابتدای سال مالی 
تا انتهای مهر ماه99 در مجموع مبلغ 340,966,011میلیون ریال فروش داشته است 
که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 که عدد 234,421,439میلیون 
ریال به ثبت رسیده با رشــد 45 درصدی همراه شده اســت.الزم به ذکر است که 
بیشــترین محصول به فروش رفته فوالد مبارکه اصفهان در مدت 7ماهه نخست 
سال گذشته، همچون امسال ورق گرم بوده است و با فروش 2829هزارتن از این 
محصول درآمد 141,578,321میلیون ریالی به ثبت رســیده است.گفتنی است 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 7ماهه نخست امسال موفق شده است محصول 
گرم به مقدار 2079هزارتن، محصول سرد به مقدار 860هزارتن، محصول پوشش دار 
به میزان 170هزارتن و همچنین سایر محصوالت را به میزان 929هزارتن تولید کند.  

 رونمایی از برنامه آموزشی »سه شنبه های شادآبی« شرکت
 آبفا استان اصفهان

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

سه برابر شدن خدمات رسانی به روستاها با یکپارچه سازی شرکت های آبفا

تولید محصول گرم فوالد مبارکه از 2میلیون تن عبور کرد

هیچ کــدام از انســانها تحمل ســختی هــا و رنــج ها را 
دوســت ندارند و مــدام تالش و کوشــش در دور شــدن 
از آن هــا را دارند ولــی همانگونه که همه مــا تجربه کرده 
ایــم، زندگــی بــدون درد و رنج امــکان پذیر نیســت و 
همــه مــا در دوره هایی از زندگــی خویش بایــد متحمل  
 ســختی های گوناگونــی شــویم.ما در دنیایــی زندگی

 می کنیم که زمان بیشــترین ارزش را دارد و شما با کمبود 
آن روبرو هســتید. بنابراین، از آن عاقالنه استفاده کنید و 
در هر کاری که انجام می دهید شادمان باشید. چنانچه از 
انجام کارهایی که انجام می دهید، شادمان نیستید، آنها را 
رها کنید.به یاد داشته باشید، هرچه شادمان تر و سالم تر 
باشید، ارزش بیشتری برای اطرافیان خود خواهید داشت. 
هیچ راه میانبری بــرای موفقیت وجود نــدارد، ولی چند 
راهکار ساده وجود دارد که به شــما در رسیدن به ارامش و 

خوشبختی کمک می کنند.
خوشبختی چیست؟ عالوه بر این، سن و مرحله رشدی که 
در آن به سر می بریم هم در نظر مان به خوشبختی دخیل 
است.برای یک نوجوان که به دنبال هویت و استقالل است، 
در مقایسه با یک شخص سال خورده که با تنهایی دست و 
پنجه نرم می کند، خوشبختی معنی و تعبیرهای مختلفی 

خواهد داشت.به طور کلی روانشناسان خوشبختی را یک 
وضعیت روحی روانی خاص می دانند که با حس خشنودی 
از زندگی، خوشــحالی و لذت بردن از لحظات همراه است 
و خوشــبخت هم کسی است از شــرایط موجود و آنچه که 
دارد، خشــنودی کامل دارد. بنابراین بر اساس این تعریف 
مالک، رضایت مندی انســان است و نه وضعیت یا شرایط 

محیطی خاص.
بگذاریــد و بگذرید: هنگامــی که فردی انتقــاد نابه جایی 
از شــما می کند یا صحبت ناخوشــایندی به شما می زند، 
بهترین راه این است که آن را فراموش کنید. این را در  ذهن 
تان داشته باشید که گاهی حرف ها بی قصد و نیت قبلی و 
قلبی گفته می شوند؛ ولی اگر به نظرتان شخص مقابل تان 
با آگاهی کامل و نیت قلبی صحبت نامناســبی کرده باز به 
خاطر داشته باشید که شما با تمرین بخشش و فراموشی 
به شخصی قدرتمندتر بدل می شــوید. درصورتی که ذهن 
تان را درگیر این بحث ها نگه داریــد، انرژی منفی زيادي 
در وجودتان شکل می گیرد که به حس نفرت، کینه و حتی 
تصمیم انتقام جویی می رســد. این حــس ها مانع درک 

خوشحالی هستند.
 اختصاص دادن زمان برای لذت بردن از زندگی: از لحظه به 

لحظه زندگی خویش لذت ببرید و اتفاقات قشنگ کوچک 
مثل وزش در یک روز دارای نســیم خنک، تماشای غروب 
خورشید و گوش ســپردن به صدای آواز پرنده ها را نادیده 

نگیرید.
 با کسانی باشید که لب خند بر لب تان می آورند: مطالعات 
نشان می دهند هنگامی از همیشه خوشحال تریم که کنار 
کسانی باشیم که خوشحال هســتند، به آن هایی بچسبید 

که شاد هستند و خوشحالی را به شما انتقال می دهند.
 از تغيير استقبال کنید:حتی چنانچه احساس خوشایندی 
نداشته باشــد، دوباره تغيير یکی از چیزهایی است که می 
توانید به آن تکیــه کنید. تغيير رخ خواهــد داد، پس برای 
احتمال وقــوع آن برنامه ریــزی کنید و بــرای این تجربه 

آماده باشید.
 بپذیرید کــه زندگی قطعیت ندارد: هر چیــزی امکان دارد 
اتفاق بیفتد. درســت هنگامی که فکر مــی کنید همه چیز 
دارید، ناگهان امکان دارد در عرض یک هفته از محل کارتان 
اخراج شوید، خانه تان را از دســت بدهید، تصادف کنید یا 
حتی کشورتان درگیر جنگ شود. این چیزها سبب ناراحتی 
و افسردگی می شوند ، ولی نباید بگذارید این شرایط زیاد 

طول بکشد.

آشپزی

بمب شکالت داغ
مواد الزم: 1 پیمانه چیپس شکالت،4 قاشق غذاخوری پودر شکالت 
داغ،4 قاشق غذاخوری مارشمالوی ریز، قالب سیلیکونی نیم دایره

طرز تهیه: شکالت را درون یک کاسه ی شیشه ای درون مایکروفر حرارت دهید. ظرف 
را 15 ثانیه در مایکروفر بگذارید، سپس کاسه را بیرون آورید و شکالت را هم بزنید و دوباره 15 

ثانیه دیگر آن را در مایکروفر حرارت دهید. آنقدر این کار را تکرار کنید تا شکالت نرم و روان شود. 
این کار نزدیک به 1 تا 2 دقیقه زمان خواهد برد. مقداری از شکالت آب شده را درون قالب بریزید 

و با کمک پشت قاشق یا برس شیرینی پزی شکالت آب شده را دور قالب خش کنید. الیه شکالت 
در قسمت دیواره و لبه قالب باید ضخامت کافی را داشته باشد. قالب را به مدت 5 تا 10 دقیقه داخل 
فریزر یا 30 دقیقه داخل یخچال بگذارید. سپس گنبدهای شکالتی به دست آمد را از قالب بیرون 
آورید و آن ها را در یک بشقاب سرد بگذارید. یک بشقاب خالی را به مدت 30 ثانیه تا 1 دقیقه درون 

مایکروفر بگذارید تا گرم و نه داغ شود. یکی از گنبدهای شکالتی را بردارید و آن را از لبه چند 
ثانیه داخل بشقاب بگذارید تا لبه آن آب شود. گنبد شکالتی را برعکس کنید و یک قاشق 

غذاخوری پودر شکالت داغ، چند عدد مارشمالوی ریز و هر چیز دیگری که مایل 
هستید داخلش بریزید. یک گنبد شکالتی دیگر را بردارید و لبه های آن را با 

بشقاب گرم آب کنید. سپس دو گنبد را طوری روی هم قرار دهید 
که یک کره شکالتی به دست آید و گنبدها را آنقدر روی 

هم نگه دارید تا به هم بچسبند. 

راه های  رسیدن به خوشبختی

 زمان پخش سریال »پردیس«
 مشخص شد

»درخت گردو« برای حضور در اسکار 2020 
اکران شد

سریال »پردیس« به کارگردانی سعید نقدزاده و تهیه کنندگی حمید 
نیلی از شنبه ده آبان ماه از شبکه سه پخش می شود.دانشجویان 
محور اصلی این سریال هستند و همه اتفاقات این سریال در یک 
فضای دانشجویی رقم می خورد.پردیس براساس طرحی از مهناز توکلی 
و به قلم کاوه مهدوی روایتی از خوابگاه های دانشجویی است که در هر 
قسمت داستان های مختلفی را در قالب یک کمدی فانتزی بیان می کند.

فیلم ســینمایی »درخت گردو« که آخرین ســاخته محمدحسین 
مهدویان است و برای اولین بار در سی و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر روی پرده رفت، برای نمایش جدید راهی کردســتان شده و 
از پنج شنبه در پردیس سینمایی بهمن ســنندج اکران خود را آغاز 
کرده اســت، »درخت گردو« با این اکران می تواند در فهرست اسکار 
قرار گیرد.
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