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شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ ش مورخ 98/12/28 شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات خرید غرفه پیش ساخته فروش فالفل را با 

اعتبار اولیه 26/593/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات 

اداری به واحد عمران شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز شنبه مورخ 99/09/22 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

         آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1051026

چاپ دوم

  قوانین و ضوابط حضور در فضای مجازی را به فرزندان تان آموزش دهید؛

تیغ دو لبه فضای مجازی
3

 صنعت و کرونا پنجه در پنجه هم 
 با توجه به شیوع گسترده کرونا در استان، صنایع بزرگ اصفهان برای ادامه حیات خود همچنان مبارزه می کنند؛

2

رکورد جدید اصفهانی ها 
با مصرف 4۰ میلیون 

مترمکعبی گاز 
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صنعت با وضعیتی نیمه جان و زیر ساخت  مرضیه محب رسول
های ضعیف با کرونا روبه رو شد؛ اما تا کنون 
تاب آوری موفقی در اصفهان داشته اســت. در حالی که در بسیاری از 
مناطق تولید تا آستانه تعطیلی هم پیش رفت ولی در اصفهان چراغ کارگاه 
های تولیدی همچنان روشن باقی مانده است. در همین زمینه عباس 
رضایی، استاندار اصفهان گفت:در سال جهش تولید مدیران واحد های 
صنعتی اصفهان تالش کردند همزمان با اجرای طرح های جلوگیری از 
شــیوع کرونا مانع توقف فعالیت های اقتصادی شوند و ایمنی محیط 
کسب و کار و معیشــت کارکنان خود را تامین کنند.وی افزود: برای این 
منظور واحد های بزرگ صنعتی و تولیدی استان اصفهان با فعال کردن 
بخش های بهداشت حرفه ای، شــیوع کرونا در واحد های خود را تا حد 
زیادی کنترل کردند و بدون تعطیلی واحد هــا یا تعدیل نیرو ها به تولید 
پرداختند. این سخنان اما به معنای نبود مشکالت و یا ایجاد موانع بر سر 
راه تولید کنندگان نیســت. تامین مواد اولیه، نوســانات نرخ ارز و عدم 
تخصیص یارانه های تولید اصلی ترین مشکالتی است که حتی پیش از 
وقوع کرونا هم وجود داشت و این شوک اخیر مشکل را شدیدتر کرد. در 
این میان مالیات هم بار اضافی بر دوش تولید بوده که در نهایت با کاهش 

فروش نفتــی و درآمدهای ناشــی از آن چاره ای به جــز اخذ آن برای 
گرداندن چــرخ های اقتصادی از ســوی دولت باقی نمانــده، هر چند 
معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی کمک هایی برای کاهش فشار بر 
تولید کنندگان و صنایع داشته است . همچنان در میان فعاالن صنعتی 
مخالفان سرسختی در مورد شیوه مالیات ستانی از صنایع وجود دارد؛ در 
همین زمینه محمدرضا رجالی، در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده اظهار 
داشت: سال های زیادی است که این موضوع باعث سرمایه گریزی و 
کاهش اشتغال شده و به بیکاری استان دامن زده است، این در حالی 
است که صنعت در اصفهان حرف اول را می زند و اصفهان قطب صنعتی 
کشــور به حســاب می آید.وی تاکید کرد: تا زمانی که نرخ ارز مدیریت 
درست نشود و به قیمت واقعی نرسد، مشکالت صنایع ادامه دار خواهد 
بود. این فعال اقتصادی افزود: تولید کننده باید بدون استرس با یک نرخ 
واقعی روبه رو باشد تا بتواند در راه تولید قدم برداشته و به بهترین نحو بر 
آنچه که می خواهد مدیریت داشته باشد، در این مسیر باید مشکالت بهره 
وری نیز حل شود. در برابر این فشــارها اما مسئوالن می گویند حمایت 
های الزم و کافی از صنایع برای تاب آوری در شرایط کرونایی صورت گرفته 
است. جانشین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز در 

این مورد یادآور شد: مشــکالت اقتصادی صنایع و واحدهای تولیدی 
آسیب دیده از کرونا در استان از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و 
با استفاده از ابزارهای موجود با جدیت کامل پیگیری می شود.ابراهیم 
جلیلی اظهار داشت: این ســازمان برای کمک به چرخه تولید استان و 
حرکت در راستای تحقق جهش تولید، پیگیری هایی را در زمینه چک های 
برگشــتی تولیدکنندگان از طریق ستاد تســهیل و رفع موانع تولید و با 
استفاده از ابزارهای در اختیار خود دنبال کرده است.وی یادآور شد: حجم 
فروش واحدهای تولیدی در دوره شــیوع کرونا بسیار کم شده است و 
امکان پرداخت مبلغ چک ها برای بعضی از آنها وجود ندارد. پیشنهاد شده 
است که چک های صادره واحدهای تولیدی در دوره بحران کرونا که به 
دلیل تکاپو نکردن موجودی آنها برگشت می خورد، مشمول محرومیت و 
محدودیت های قوانین بانکی نشود.جانشین رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه بایــد در زمینه پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده و مالیات بر درآمد نیز  فرصت کافی در اختیار تولیدکنندگان 
گذاشته شود، افزود: جلسات مستمری در راستای راهکارهای تهیه مواد 
اولیه موردنیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی برای جلوگیری از توقف 

جریان تولید در این ایام تشکیل شده است.

 اجرای طرح مرتعداری در 1.4 میلیون هکتار منابع 
طبیعی اصفهان 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: ۱.۴ میلیون هکتار طرح مرتعداری در سال جاری 
با هدف افزایش بهره وری و حفظ این داشته های طبیعی ارزشمند در این استان اجرا شده است.

محمدحسین شاملی ، شتاب در تحقق مدیریت پایدار و بهره برداری اصولی از مراتع را از دیگر اهداف 
اجرای طرح نامبرده در قالب عملیات احیا و اصالح مراتع و واگذاری به بهره برداران برشمرد و افزود: 
اجرای طرح های مرتعداری طی ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با گذشته رشد قابل توجهی پیدا 
کرد که نشان از توجه به این بخش دارد.وی با بیان اینکه اجرای طرح های مرتبط با منابع طبیعی در 
ماه های پیش رو ادامه خواهد داشــت، اضافه کرد: در سال های گذشته طرح های مرتعداری برای 

۲.۲ میلیون هکتار از مراتع استان انجام گرفت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهــان تصریح کرد: حفظ مراتع و جلوگیــری از تبدیل آنها 
به مناطق بی اســتفاده و بیابانی از لحاظ اقتصادی هم سودمند اســت زیرا احیای هر هکتار مرتع 
 بالغ بر ۵۰۰ هزار تومــان هزینه دارد؛ اما برای احیای هر هکتار بیابــان باید بیش از ۶ میلیون تومان

 هزینه کرد.

تایید فعالیت 70 جایگاه از 138 بازرسی جایگاه های سوخت
مدیرکل سازمان استاندارد استان اصفهان درباره اینکه قانون ملی استاندارد از سال 9۶ ابالغ و جایگاه 
آن در کشور تغییر کرده است، گفت: براساس مشکالت موجود، تعاریف جهانی و فرابخشی بودن 
وظایف، سازمان اســتاندارد از وزارت صمت جدا و مستقیما زیرنظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت 

می کند.
محمد فرمانی، پیرامون اینکه اســتاندارد مقوله ای تک بعدی نیست و تمام جوانب زندگی افراد را 
در بر می گیرد، اظهار داشت: مقوله استاندارد باید به عنوان مطالبه ملی و اجتماعی در جامعه مطرح 
و به فرهنگ تبدیل شود. وی با بیان اینکه طی3 ماهه اخیر از ۱۵۲ جایگاه فعال در استان اصفهان 
بازرسی ۱38 جایگاه سوخت سی ان جی تاکنون اجرایی شده اســت، اظهار داشت: از این تعداد 
بازرســی حدود 7۰ جایگاه معادل ۴۵ تا ۵۰ درصد توانســته اند تاییدیه ایمنی سازمان استاندارد 

استان را کسب کنند.

تشدید نظارت بر اصناف؛

 مهرو موم و پرداخت تا 10 میلیون ریال جریمه 
کرونایی کاسبان 

نظارت بر فعالیت واحد های صنفی در خصوص رعایت اجرای طرح جامع محدودیت های کرونایی در 
استان اصفهان تشدید شد.به گفته سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان، در این هفته، 
تیم های بازرسی متشکل از نیرو های بهداشت و درمان، تعزیرات و نمایندگان اتاق اصناف با شدت 

بیشتری به نظارت بر اصناف استان به ویژه کالن شهر اصفهان می پردازند.
حجت ا... غالمی افزود: صاحبان متخلفی که طرح محدودیت های جامــع کرونا را رعایت نکنند، 

واحدصنفی شان،۱۵ روز مهرو موم و جریمه نقدی می شوند.
وی اضافــه کــرد: جریمه هــای دو میلیــون، پنــج میلیــون و ۱۰ میلیــون ریالــی بــرای 
صاحبان اصنــاف متخلف مصوب شــده تا از ضایع شــدن حقوق افــرادی کــه محدودیت ها را 
رعایت می کننــد، جلوگیری شــود.طرح جامــع محدودیت هــای کرونایی در اســتان اصفهان 
همزمان با سراســر کشــور از اول آذر آغاز شــده و تا پایان این هفتــه ادامه دارد.براســاس این 
 طرح براســاس وضعیت شــهر ها از نظر قرمــز و نارنجــی کرونایی محدودیت های شــغلی هم 

مصوب شده است.

قتصادبا مسئولان ا

 با توجه به شیوع گسترده کرونا در استان، صنایع بزرگ اصفهان برای ادامه حیات خود همچنان مبارزه می کنند؛

صنعت و کرونا پنجه در پنجه هم

کمترین تسهیالت، سهم استان های کم برخوردار
جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که 
در هفت ماهه امسال استان های سیســتان و بلوچستان، کرمانشــاه و کهگیلویه و بویر احمد با 
وجود داشتن یک، سه و ۱۴ ثبت نام در بخش تسهیالت رونق تولید، هیچ مبلغی دریافت نکردند 
 و استان ایالم نیز کمترین تســهیالت رونق تولید، معادل 7۰ میلیون تومان را به خود اختصاص 

داده است.
بر اســاس این آمار در  هفــت ماهــه اول امســال بیــش از ۵۱۴8 میلیارد تومان تســهیالت 
برای تامیــن مالی بنگاه هــای تولیدی کوچک، متوســط و طرح هــای نیمه تمام با پیشــرفت 
بــاالی ۶۰ درصــد، در راســتای اقتصــاد مقاومتی  بــه ۱9۰7 واحــد و بیــش از 379۱ میلیارد 
 تومان تســهیالت برنامه تولید و اشــتغال )تبصره ۱8( بــه ۶8۱ واحد در اســتان های مختلف

 پرداخت شده اســت.همچنین در هفت ماهه اول امســال ۲۲7۰ مورد ثبت نام برای استفاده از 
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده که ۱۱9۲ مورد برای دریافت تسهیالت 89۵8 میلیارد 
تومانی به بانک معرفی شده اند.  در نهایت ۶8۱ مورد پرداخت تسهیالت به ارزش 379۱ میلیارد 
 تومان صورت گرفته اســت؛ یعنی حدود 3۰ درصد از کل ثبت نام کننــدگان موفق به دریافت این

 تسهیالت شدند.

بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس تصویب شد
در مجمع عمومی فوق العاده شــرکت مس که با حضور حدود 7۰ درصد از ســهام داران حقوقی و 
حقیقی شرکت مس برگزار شــد، افزایش 97 درصدی ســرمایه »فملی« به عنوان بزرگ ترین 

افزایش تاریخ سرمایه بورس از محل سود انباشته تصویب شد. 
بــا ایــن مصوبــه، ســرمایه شــرکت مــس از ۱۰ هــزار و ۱۴۰ میلیــارد تومــان بــه ۲۰ هــزار 
میلیــارد تومــان افزایــش یافت.مجمــع عمومــی فوق العــاده شــرکت مــس امســال به 
ریاســت مهندس »عبــاس نعیمی« به عنــوان نماینــده ایمیدرو برگزار شــد. پــس از حضور 
»اردشــیر ســعدمحمدی« مدیرعامل شــرکت ملی مــس، رییــس مجمع، ناظرهــا، معاون 
مالی، دبیر مجمع، نماینده ســازمان بورس جلســه رســمیت یافــت و به طور رســمی و با رای 
ســهامداران افزایش 97 درصدی ســرمایه فملی مــورد تصویب قــرار گرفت.بر اســاس این 
 گــزارش، تصویب همسان ســازی حقوق بازنشســتگان از دیگــر مصوبات مجمــع فوق العاده

 شرکت مس بود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان :

پیش بینی صادرات 2میلیارد دالری به افغانستان 
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانســتان گفت: پیش بینی می شود صادرات ایران به 
افغانستان تا پایان ســال به ۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر برسد.حسین سلیمی، در مورد وضعیت 
تجارت این دو کشــور اظهار کرد: با افتتاح  خط ریلی بین ایران و افغانســتان و امکان حمل بار از 
طریق قطار بین دو کشور شــرایط آســان تری برای حمل و نقل کاال بین دو کشور به وجود آمده 
اســت، بنابراین امیدواریم که این موضوع اثرات مثبتی بر روند تجاری دو کشــور داشته باشد. 
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانســتان گفت: حمل بار از طریق قطار به افغانســتان 
برای صادرکنندگان هزینه کمتری نســبت به حمل بار با کامیون دارد ضمــن اینکه معطلی هایی 
که در حمل بار از طریق کامیون وجود دارد مانند معطلی در گمرکات کشــور و  معطلی برای  نقل و 
انتقال بار از کامیون های ایرانی به کامیون های کشــور افغانستان کاهش می یابد. وی گفت: در 
حال حاضر از طریق قطار بیشتر امکان حمل سوخت به کشور افغانستان وجود دارد؛ اما با برنامه 
 ریزی های انجام شده به زودی امکان حمل کاالهای دیگر از طریق خط ریلی  ایران به افغانستان

 فراهم می شود. 

مدیرعامل اتحادیه شــرکت های تعاونــی زنبورداران 
اصفهان گفت: در صنعت زنبورداری کشور به تولید سایر 
فرآورده های جانبی بجز عسل کمتر توجه شد که این نیاز 
با هدف درآمدزایی و اشــتغال زایی بیشتر باید برطرف 
شود.عبدالمجید نیلفروشان افزود: صنعت زنبورداری 
در مقایسه با بســیاری از صنایع تولیدی مواد غذایی و 
دارویی بسیار وسیع و ارزشمند است، اما در کشورمان 
تنها به عسل توجه می شود و به گرده، ژله رویال، زهر، موم 
و بره موم که سایر محصوالت جانبی است کمتر بها داده 
ایم.وی ادامه داد: محصوالت یادشده از خواص باالی 
دارویی و غذایی برخوردارند و در کشور های پیشرفته به 

آن ها بسیار اهمیت می دهند برای مثال در اصفهان به 
دلیل نبود دانش کافی و یا ســرمایه گذار، این ظرفیت 
با ارزش نادیــده گرفته می شــود.مدیرعامل اتحادیه 
شــرکت های تعاونی زنبورداران اصفهان یکی دیگر از 
عوامل نادیده گرفتن این محصوالت را نبود متولی امر 
صادرات برشمرد و خاطرنشــان کرد: در صورتی که ساز 
و کار مناســبی برای خرید این مواد و صدور آن به دیگر 
کشور ها مهیا شود، شــاهد درآمدزایی و ارزآوری قابل 
توجهی خواهیم بود.نیلفروشــان به ضرورت حمایت 
مالی از فعاالن تولید عســل اشــاره کرد و افزود: ارائه 
تسهالت بانکی به زنبورداران آنطور که باید و شاید صورت 

نمی پذیرد و امیدواریم این موضوع اصالح شــود. وی، 
توســعه تحقیق و پژوهش درباره صنعت زنبورداری و 
تولید عسل را ضروری دانســت و اظهارداشت: صنایع 
داروسازی در سطح جهان از تحقیقات جامعی روی این 
محصول و سایر فرآورد های مشتق آن انجام می دهند 
که به درمان بســیاری از بیماری ها منجر شد، اما جای 

این پژوهش ها در کشورمان خالی است.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی زنبورداران اصفهان:

ضرورت  توجه به فرآوری عسل در صنعت زنبورداری کشور  

خبر روز

رییس اتاق اصناف اصفهان: 

اصناف، مخالف ادامه 
تعطیلی ها هستند

رییس اتـاق اصنـاف اصفهان گفت: بسـتن 
واحد صنفـی در تفکـر خانواده هـا و فرهنگ 
ارتباطـی جامعـه اثرگـذار اسـت و اینگونـه 
نیسـت کـه بـا بسـتن واحـد کسـبی، آمـار 
کرونـا کـم شود.رسـول جهانگیـری بـا بیان 
اینکـه اداره بهداشـت بـر اسـاس ضوابـط 
بهداشت اماکن مسئولیت پلمب واحدهای 
صنفی متخلـف را بر عهـده دارد، اظهـار کرد: 
از روز ابتدای اعمـال محدودیت های جدید، 
مشـاغلی کـه در گـروه پـر خطـر قـرار گرفته 
بودنـد و بایـد تعطیـل می شـدند از ابالغیـه 
سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونـا پیـروی کردند؛ 
در هـر صنفـی بـه صـورت انگشـت شـمار با 
تخلـف مواجـه شـدیم که بـا تذکـر و ارشـاد 
رفـع شـد.وی افـزود: به طـور کلـی اصفهان 
یکـی از اسـتان های نمونـه کشـور در اجرای 
ایـن طـرح بـوده اسـت و کسـبه همراهـی 
و همـکاری الزم را داشـته اند.رییس اتـاق 
اصنـاف اصفهان گفت: برخی از مشـاغلی که 
در گروه یک قرار داشـتند و می توانسـتند در 
این مدت فعالیت داشـته باشـند خودشان 
تشـخیص دادنـد کـه فعالیـت شـان بـرای 
مـردم ضـروری نیسـت و مغازه هـای خـود 
را تعطیـل کردند.جهانگیـری بـا تاکیـد بـر 
اینکـه محدودیت هـا پـس از ایـن دو هفتـه 
نبایـد ادامـه یابـد، افـزود: تعطیلـی اصناف 
به عنـوان پرچـم خطـر از طـرف دولـت بلند 
می شـود تـا مـردم احسـاس خطـر کـرده 
و وضعیـت نامطلـوب ایـن بیمـاری را درک 
کنند.وی افـزود: اصنـاف به انـدازه تعطیلی 
و محدودیت هایـی کـه بـر آنهـا اعمال شـده 
در شـیوع بیمـاری سـهیم نیسـتند، امـا بـا 
توجـه بـه اینکـه ویتریـن شـهری هسـتند، 
بـا تعطیلـی آن هـا مـردم احسـاس خطـر 
می کننـد، در نتیجه رفت و آمدهـای فامیلی 
و مراسـم های عروسـی که مخفیانـه برگزار 
می شـود را تعطیـل می کننـد و بـه ایـن 
صـورت میـزان مبتالیـان کاهـش می یابـد.

اخبار بافت فرسوده استان اصفهان با اعطای تسهیالت نوسازی می شود
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تسهیالت بانکی جهت نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای استان اصفهان پرداخت می شود.

امیر زاغیان اظهار کرد: برنامه ریزی برای بهسازی بافت های ناکارآمد شهری از مهم ترین طرح های این اداره کل در حوزه بازآفرینی شهری تعریف شده است. معاون مسکن 
و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در این راستا تسهیالت بانکی جهت نوسازی بافت فرسوده در شهرهای استان اصفهان  پرداخت می شود. وی 
تاکید کرد: تسهیالت بانکی بازآفرینی شهری به صورت ترکیبی با سه نرخ 9، ۱۶ و ۱8 درصد پرداخت می شود که در این رابطه ماهیت متقاضی، نوع ساخت وساز و شهر محل 
اجرای پروژه قابل توجه است. زاغیان، مزایای این طرح را، عدم نیاز به سپرده گذاری برای دریافت تسهیالت و امکان دریافت آن با ارائه سند تک برگ عنوان کرد و گفت: در 
این طرح عالوه بر تسهیالت بانکی، از سوی شهرداری ها نیز امکان تخفیف حداقل ۵۰ درصد عوارض ساخت، تراکم ساخت و تقسیط مابقی آن وجود دارد. معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: قابلیت تبدیل تسهیالت به فروش اقساطی و تقسیط آن به مدت حداکثر ۱۲۰ ماه از دیگر مزایای تسهیالت بانکی 
بازآفرینی شهری است. وی بیان داشت: ثبت نام و استفاده از این تسهیالت بانکی طی دو مرحله انجام می شود که در مرحله نخست متقاضیان به سامانه ارائه تسهیالت 
بافت فرسوده مراجعه کرده و پس از ثبت نام، پیامک رمز ورود دریافت می کنند. زاغیان افزود: در مرحله دوم متقاضیان پس از ورود مشخصات پروژه در همین سامانه، از 

طریق پیامک، شماره پرونده دریافت می کنند سپس اطالعات به سرپرستی بانک مسکن ارسال می شود. 

وز عکس ر

خط تولید »کیت 
تشخیص فوری 
کرونا« در ایران

خط تولید »کیت تشخیص فوری 
کرونا« در ایران توســط محققان 
جــوان ســتاد اجرایــی فرمــان 
امام)ره( راه اندازی شــد و ایران 
جزو ۵ کشــور دنیا قرار گرفت که 
فنــاوری تولید این کیت هــا را به 

دست آورد.

مشکالت اقتصادی صنایع و واحدهای تولیدی آسیب 
دیده از کرونا در استان از طریق ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید و با استفاده از ابزارهای موجود با جدیت 

کامل پیگیری می شود
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افزایش 26 درصدی بارش باران در استان اصفهان
کارشـناس پیش بینـی اداره کل هواشناسـی اصفهـان گفـت: اسـتان اصفهـان از اول مهـر ماه با 
آغاز سـال زراعی تـا ۹ آذر مـاه ۹۹ نسـبت به بلندمـدت ۳۰ درصـد بارش آن بـاالی نرمـال بوده و 
نسـبت به سـال گذشـته ۲۶ درصد بارش هـا افزایش داشـته اسـت.حجت ا... علی عسـگریان با 
اشـاره به وضعیت هـوای اسـتان اصفهان اظهار داشـت: نقشـه های هواشناسـی بیانگـر فعالیت 
جوی نسـبتا ناپایدار اسـت بـر ایـن اسـاس در اکثر مناطق اسـتان شـاهد جـوی قسـمتی نیمه 
ابـری تـا مه آلـود گاهـی وزش بـاد مالیـم پیش بینـی می شود.کارشـناس پیش بینـی اداره 
کل هواشناسـی اصفهـان افـزود: بـا نفـوذ یـک سـامانه بـه اسـتان اصفهـان شـاهد افزایـش 
ابـر هسـتیم و امـروز از مناطـق غربی و جنـوب مـوج ناپایـدار بعـدی وارد اسـتان شـده و بارش 
بـرف و بـاران پیش بینی می شـود و بـه تدریـج در اکثـر مناطق اسـتان بـارش خواهیم داشـت.

علی عسـگریان بـا بیـان اینکـه گرم تریـن نقطـه اسـتان شـهر اصفهـان بـا ۱۹ درجـه و بوئیـن 
میان دشـت بـا ۶ درجـه سـانتی گراد زیـر صفـر سـردترین نقطـه اسـتان اسـت، بیـان کـرد: 
اسـتان اصفهـان از اول مهـر ماه بـا آغـاز سـال زراعی تـا ۹ آذر مـاه ۹۹ نسـبت بـه بلندمـدت ۳۰ 
 درصـد بـارش آن بـاالی نرمـال بـوده و نسـبت بـه سـال گذشـته ۲۶ درصـد بارش هـا افزایـش

 داشته است.

کاشان؛ برترین دانشگاه  علوم پزشکی کشور
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان، از کسـب رتبه اول این دانشـگاه در رتبه بندی آموزشـی 
دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی کشـور )طـرح راد( در بیـن دانشـگاه های هـم تـراز خبـر داد.

سـید علیرضـا مروجـی گفـت: در ایـن رتبه بنـدی وضعیـت  دانشـگاه ها و دانشـکده های علـوم 
پزشـکی کشـور در پنـج حیطـه توسـعه آمـوزش، حاکمیتـی، مدیریـت آمـوزش، توسـعه کیفی 
آمـوزش و حرکـت در راسـتای برنامه  هـای کالن علمـی کشـور مـورد ارزیابـی قـرار گرفتنـد.

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان اظهـار کـرد: در ایـن طـرح، فعالیت هـای آموزشـی 
دانشـگاه در بازه زمانـی از مهـر ۹۵ تا شـهریور ۹۸ مـورد ارزیابی گرفـت و دانشـگاه در حیطه های 
 فـوق رتبـه اول را در بیـن دانشـگاه های علـوم پزشـکی هـم طـراز )غیـر مرکـز اسـتان( بـه خود

 اختصاص داد.

راه اندازی 30 پد فرود بالگرد در شهرک های صنعتی اصفهان
بـا هـدف امدادرسـانی حـوادث ناشـی از کار، ۳۰ پـد فـرود بالگـرد در شـهرک های صنعتـی 
اسـتان ایجـاد می شـود.مدیر حـوادث و فوریت هـای پزشـکی اصفهـان گفـت: بـا هماهنگـی 
شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان، ۳۰ شـهرک و ناحیـه صنعتـی اولویـت دار جانمایی شـده 
و احداث می شـود.غفور راسـتین با اشـاره به اسـتقرار صنایـع مختلـف در شـهرک های صنعتی 
امـکان بـروز حـوادث گوناگـون ماننـد حریـق یـا شـیمیایی وجـود دارد، گفـت: تامین سـالمت 
و امنیـت جانـی کارگـران و کارکنـان واحد هـای تولیـدی و کارگاهـی مسـتقر در شـهرک های 
صنعتـی بسـیار مهم اسـت و می تـوان بـا کمتریـن هزینـه و ایجـاد بالگردنشـین، امکانـات الزم 
بـرای تسـریع در امدادرسـانی هوایـی را در این اماکـن فراهم کـرد.وی بـه جانمایی بـرای ایجاد 
بالگردنشـین در مناطـق پانـزده گانه کالن شـهر اصفهان اشـاره کـرد و گفـت: شـهرداری اصفهان 
بایـد پـس از جانمایـی سـکو های فـرود بالگـرد ، ایـن محـل هـا را بـه اورژانـس معرفـی کنـد.

راسـتین با اشـاره بـه اینکـه در کالن شـهر اصفهـان در حـال حاضر فقـط یـک بالگردنشـین و در 
بیمارسـتان الزهـرا وجـود دارد، گفـت: در برخـی مـوارد بیمارانـی که بـا اورژانـس هوایـی به این 
بالگردنشـین منتقـل می شـوند نیـاز دارند کـه به دیگـر مراکـز درمانـی اصفهـان اعزام شـوند به 
 همیـن دلیـل الزم اسـت در مناطق پانـزده گانـه در نزدیکـی هر مرکـز درمانـی یک بالگردنشـین 

فراهم شود.

  قوانین و ضوابط حضور در فضای مجازی را به فرزندان تان آموزش دهید؛

تیغ دو لبه فضای مجازی

تغییر ناگهانی ســبک آموزش دانش آموزان در اواخر ســال گذشته بنا به 
اعتقاد روان شناسان و کارشناســان اجتماعی، تاثیر بسزایی در بهداشت 
و سالمت روان آنان داشــته که این چالش فراگیر نیازمند بررسی ویژه از 
ســوی متخصصان امر اســت.قطع رابطه حضوری دانش آموز با معلم و 
همکالســی ها، تمرکز بر فراگیری آموزش در خانه و انس بیشتر با فضای 
مجازی و شــبکه های مختلف اجتماعی با خود، پیامدهای سوء و آسیب 
هایی به همراه دارد کــه نباید والدین و متولیان دســتگاه تعلیم و تربیت 
نسبت به این مهم بی توجه باشند.این در حالیست که دانش آموزان در مدت 
یادشده با استرس و اضطراب شرایط کرونایی و اخبار گسترده درباره آمار 
بستری و مرگ و میر بیماری کووید ۱۹ مواجه شده اند و همانند سایر اقشار 
جامعه از لحاظ روحی و در برخی موارد جسمی تحت تاثیر این بیماری قرار 
گرفتند.صاحب نظران امر معتقدند که مسئولیت خانواده و مدرسه در این 
شرایط طاقت فرسای کرونایی که بهداشت روان دانش آموزان را  تحت تاثیر 
قرار داده بسیار سخت تر از ایام پیش از شیوع این ویروس در جامعه است 
و باید مدیریت، کنترل و نظارت های ویژه برای این مشکل جدید اندیشیده 
شود.روانشــناس مرکز مشــاوره معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
اصفهان با اشاره به اینکه در دوره حاضر با قرار گرفتن در شرایط جهانی خاصی 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، هر لحظه ممکن است در شرایط جدیدتر، 

غیرمترقبه و اجتناب ناپذیرتری مواجه شویم گفت: در فضای مجازی، زمانی 
بچه ها در استفاده دائم از تبلت و موبایل محدود می شدند که به یکباره شرایط 
استفاده از این فضا به دلیل تغییر سیستم آموزشی تغییر کرد.سرگرد مجید 
طاهرزاده افزود: در فضای مجازی، دانش آموزان همانند فضای حقیقی 
هم می توانند آموزش و اطالعات کسب و به سمت پیشرفت حرکت کنند و 
هم اینکه وارد مشکالت بسیار شوند.کارشناس ارشد آسیب های اجتماعی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان افزود: در موقعیت فعلی و با تغییر فضای 
سیستم آموزشی، فاکتورهایی که با آن برای دور کردن دانش آموزان از اعتیاد 
استفاده می شد خیلی کمرنگ  شده است.طاهرزاده، به هم خوردن تعامل 
و تعادل روانی و به نوعی تهدید بهداشت روانی دانش آموزان را به دلیل خانه 
نشینی و به نوعی عزلت گزینی در خانه برای تحصیل را بدون تحرک جسمی 
و در دنیایی که برخالف اسمش بســیار واقعی و پر از خوبی و بدی است را 
نیازمند مراقبت ها و تمهیدات ویژه دانســت.  در همین زمینه رییس امور 
تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: با توجه به تغییر سبک زندگی و به ویژه تغییر آموزش 
از فضای حقیقی به مجازی، بیش از هر چیزی ارتقای سواد رسانه و آموزش 
خود مراقبتی به  دانش آموزان ضرورت دارد.مریم ژاله افزود: اداره مراقبت در 
برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش اصفهان به عنوان زیرمجموعه 

دستگاه تعلیم و تربیت اقدامات گسترده ای را در راستای ارتقای بهداشت 
روان دانش آموزان، کارکنان و اولیا برنامه ریزی و در حال اجرا دارد.وی ادامه 
داد: یکی از اقداماتی که ویژه فضــای کرونایی و آموزش در فضای مجازی 
است، بسته ارتقای خدمات مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
است که ما در آن چند بسته ترتیب داده شده که یکی از این بسته ها، پیام 
مشاوره اســت.این کارشناس آســیب های اجتماعی آموزش و پرورش 
اصفهان افزود: در این پیام به صورت متمرکز کشــوری کانالی در شــبکه 
شاد تشکیل شده به نام پیام مشاور که در آن هر روزه پیام ها و محتواهای 
آموزشی، انگیزشی و مشاوره ای بارگذاری می شود و مشاوران، کادر مدرسه 
و والدین می توانند با عضویت در کانال شاد از محتواهای این پیام استفاده 
کنند.وی بیان داشت: در راستای آموزش و توانمندسازی دانش آموزان و 
اولیا و برابر با نیازهای روانشناختی آنها این پیام ها هر روزه بارگذاری می 
شود.ژاله، دومین بسته را طرح همدل عنوان کرد که هدف از ایجاد این بسته، 
بستر مناسب برای تسهیل فرآیند ارائه خدمات مشاوره ای در ایام کروناست.

وی درباره شیوه اجرای این طرح گفت: این طرح به این صورت اجرا می شود 
که مدارسی که مشاور دارند در ایام هفته به منظور بررسی تمامی وضعیت 
رونشناختی، خانوادگی و تحصیلی دانش آموزان با اولیا تماس می گیرند و 
در صورتی که دانش آموزان نیازمند خدمات تخصصی یا مشاوره ای هستند 
آنها را بتوانند به هسته مراکز مشــاور ارجاع دهند.وی، سومین بسته این 
طرح را ارتقای خدمات مشاوره ای در قالب صدای مشاوره ذکر و اضافه کرد: 
در این بسته تماس تلفنی مشاوران هسته ها و مراکز با مدیران مدارس و 
بمنظور اخذ آخرین اطالعات، رخدادها، ارسال مطالب و محتواهای آموزشی 
است.ژاله بیان کرد: در این راستا اگر دانش آموزی نیازمند ارجاع و خدمات 
حمایتی است مشاوران در جریان کار قرار می گیرند تا فرآیند ارجاع را تسهیل 
کنند که در این طرح هر عضو تخصصی مرکز مشاوره، تعدادی از مدارس را 
زیر پوشش دارد و با مدیران مدارس و مشاوران ارتباط تلفتی برقرار می کند.

کارشناس آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان، یکی 
از اقدامات مهم دیگر را آموزش و ارتقــای آگاهی در بحث خودمراقبتی در 
فضای مجازی عنوان کرد و گفت: به دنبال آموزش، آگاهی بخشی، تغییر 
نگرش و به دنبال آن تغییر رفتار دانش آموزان هستیم.وی ادامه داد: در این 
راستا بحثهای آموزشی تخصصی در قالب کارگاه های توانمند سازی مجازی 
و بخشی هم از طریق فرهنگی و ترویجی از طریق نمایشگاه های مجازی 
ارائه می شود.وی یکی دیگر از مهم ترین طرح های در حال اجرا را طرح ملی 
نماد و نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان عنوان کرد و گفت: در این طرح 
ائتالف ملی با همکاری و هماهنگی چند دستگاه  با چهار محور اصلی شامل 

آموزش ارتقایی، غربالگری، ارجاعی و حمایتی انجام می شود.

با مسئولان 3جامعه

کارشــناس ارشــد پلیس مبــارزه با مــواد مخدر 
فرماندهی انتظامی اصفهان با اشاره به تغییر عرضه 
مواد مخدر از فضای حقیقــی به مجازی گفت: این 
آسیب نیازمند توجه و حساسیت بیشتر خانواده ها 
نســبت به جوانان است.ســرگرد مجید طاهرزاده 
افزود: بــا توجه بــه افزایش کاربران شــبکه های 
اجتماعی، ســوداگران مرگ اقدام بــه عرضه مواد 
مخدر جدید در قالب صنعتی با کیفیت های متفاوت 
و متناسب با ســلیقه جوانان و نوجوانان در فضای 
مجازی می کننــد.وی اظهار داشــت: در برخی از 
شــبکه های اجتماعی، معرفی و عرضه برخی مواد 

مخدر به طور مستقیم و غیرمســتقیم توسط افراد 
مشهور)سلبریتی( انجام می شود که این واقعیتی 
است که در بخشــی از اجتماع، جوانان ما را گرفتار 
کرده است.کارشــناس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهــی انتظامــی اصفهان بــا بیان اینکه مواد 
روان گردان و مخدر وســیله میان بــری برای افراد 
مختلف به ویژه جوان هایی است که از پس مشکالت 
خــود برنمی آیند، گفت: وقتی فــردی دچار حالت 
غیرعــادی روانی می شــود چون راه حل درســت 
برخورد با مشــکل خود را نمی داند مواد مخدر را به 
عنوان یک راه میان بر انتخاب می کند و به سمت آن 
می رود.وی ادامه داد: اینگونه جوانان به دلیل دانش 
ناکافی وقتی با مشکالتی روبه رو می شوند به سوی 
مواد افیونی روی می آورند زیرا این مواد فضایی در 

اختیارش قرار می دهند تا مشکالتش را از یاد ببرد 
که از آن جمله می توان به داروهایی اشــاره کرد که 
باعث کم خوابی، افزایش تمرکز و کاهش افسردگی 
می شود.سرگرد طاهرزاده افزود: این فضا، اطالعات 
غلط علمی به فــرد داده و در او نیــاز کاذب ایجاد 
می کند و در نهایت وی را به دام مصرف مواد مخدر 
می کشــد و آنها را معتاد می کنــد.وی به معرفی و 
توصیه مصرف قرص هایی به نام »ریتالین« مشهور 
به قرص »تمرکز و امتحان« به نوجوانان و جوانان 
اشــاره کرد و گفت: این نوع قرص هــا را زمانی که 
جوانان بــرای درس خواندن نیاز بــه بیداری دارند 
تبلیغ می کنند و برخی افراد، ناآگاهانه از آنها مصرف 
می کننــد و به دام اعتیــاد به شیشــه می افتند که 

عوارض بس سنگینی دارد.

کارشناس ارشد پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی اصفهان:

تغییر عرضه مواد مخدر از فضای حقیقی به مجازی نیازمند 
توجه خانواده هاست

جست وجو در دماوند 
برای نجات کوهنورد 

اصفهانی 
رییــس هیئــت کوهنوردی اســتان 
اصفهــان گفت: با توجــه به وضعیت 
آب وهــوا و همچنین گذشــت زمان 
احتماال اوضاع کوهنورد خوب نیست؛ 
اما امیدواریم با کمــک بالگرد هالل 
احمــر بتوانیــم در اســرع وقت این 

کوهنورد را نجات دهیم.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد  خبر داد :

دستگیری سارق اماکن خصوصی در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد، گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی 
در شهرســتان نجف آباد، موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفت. ســرهنگ 
محمدحســین باباکالنی افزود: مامــوران کالنتری ۱۸ یزدانشــهر با انجــام اقداماتی تخصصی 
موفق شدند سارقی را شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه او را دســتگیر کنند.فرمانده انتظامی 
شهرســتان نجف آباد تصریح کرد: این ســارق هنگامی که با مســتندات پلیس روبه رو شــد، 
لب به اعتراف گشــود و به ۸ فقره ســرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد.ســرهنگ باباکالنی 
 خاطرنشــان کرد: در این زمینه پرونده تشــکیل و متهم جهت مراحل قانونــی به مراجع قضایی 

تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبرداد :

توقیف زانتیا با 24 کیلو تریاک در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان اظهار داشت: ماموران پاســگاه رامشه شهرستان اصفهان 
حین کنترل محور »رامشه-اســفنداران« به یک سواری زانتیا مشــکوک و آن را متوقف کردند. 
سرهنگ حمیدرضا اکبری افزود: در بازرســی از این خودرو ۲۴ کیلو تریاک که در صندوق عقب 
خودرو جاساز شده بود کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه سوداگران 
مرگ در تاریکی شب خودرو و محموله را رها و متواری شــدند، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی 
با ســوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کنــد و هرگز اجازه جوالن به 

آنان نخواهد داد.

 سارق منزل با هوشیاری صاحب خانه دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان اظهار داشت: به تازگی شهروندی که بیرون از منزلش بوده به 
منزل مراجعه می کند که متوجه سر و صدا و حضور افرادی در آنجام می شود و بالفاصله با پلیس 

تماس می گیرد.
او افــزود: ماموران گشــت انتظامــی کالنتری ۱۴ ناجــی آباد نیــز بالفاصله در محــل حاضر و 
طی عملیاتــی ضربتی ســارق را حین ســرقت دســتگیر می کنند.ســرهنگ بســاطی تاکید 
کرد: در این خصوص پرونده تشــکل و متهم بــرای اقدامات قانونی به مراجــع قضایی تحویل 
داده شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان در پایان از شهروندان خواســت:ضمن رعایت 
هشدار های پلیسی منزل خود را به سیستم های ایمنی مجهز کرده و در صورت مشاهده هرگونه 
 موارد مشــکوکی قبل از هر اقدامی بالفاصله بــا مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تماس و موضوع

 را اعالم کنند.

 عامالن ضرب وشتم راننده کامیون دستگیر شدند
ســرهنگ علی مرشــد فریدنی اظهار داشــت: پس از تماس یــک راننده با مرکــز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ و اعالم این موضوع که یک خودروی ســبک راه آن را مســدود و راننده و سرنشین 
با راننــده کامیــون درگیر و پــس از ضرب و شــتم او، شیشــه کامیــون را تخریــب و متواری 
می شــوند، بالفاصله گشــت های انتظامــی شهرســتان بویین میاندشــت وارد عمل شــدند.

وی افزود: ماموران گشــت پاســگاه بلطاق، خودروی ســواری را شناســایی و طــی عملیاتی 
غافلگیرانــه و ســنجیده آن را متوقــف کردند.ســرهنگ فریدنی ادامــه داد: افراد دســتگیر 
 شــده که به بزه انتســابی اعتراف کردند بــرای اقدامــات قانونی بــه مراجع قضایــی تحویل 

داده شدند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

با اجرای طرح حافظان سالمت 
محله صورت گرفت؛

 غربالگری بیش از 
۵00 هزار نفر در اصفهان 

ســخنگوی ســتاد مقابله بــا کرونای ســپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان گفت: تا 
کنون در اســتان اصفهان ۵۰۵ هزار و ۲۶۸ نفر 
مورد غربالگری قرار گرفتنــد که در بین آنها ۴۱ 
هزار و ۲۵۹ فرد در معرض خطــر ابتال به کرونا 
شناسایی شده است.علی قمیان در خصوص 
اجرای طرح »حافظان سالمت محالت« استان 
اصفهان که همزمان در ســطح کشور و با عنوان 
طرح شهید ســلیمانی اجرایی می شود، اظهار 
داشت: در قرارگاه حافظان سالمت محله، قرار 
است در هر محله با استفاده از ظرفیت مسجد، 
معتمدین و متمولین محله که می توانند امام 
جماعت مسجد، فرمانده پایگاه بسیج خواهران 
یا برادران مسجد، مسئول کانون ارشاد، نماینده 
مرکز بهداشــت، یک نفر کاسب معتمد محله، 
مســئول هیئت امنای محله، مســئول هیئت 
مذهبی محله و نماینده قرض الحسنه یا خیریه 
محله، باشد.سخنگوی ستاد مقابله با کرونای 
ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان 
گفت: این افــراد در محله، هرکــدام ظرفیتی 
دارند که با مســئولیت امام جماعت و بسیج و 
به تخصــص نماینده بهداشــت، طرحی به نام 
طرح شــهید ســلیمانی اجرا می کنند. اهداف 
طرح، شــامل قطع زنجیره انتقــال ویروس، 
افزایش رعایت پروتکل های بهداشتی، کاهش 
میزان بســتری، کاهش میزان مــرگ و میر و 
شناسایی و پوشــش حمایتی از گروه هایی که 
در معرض خطر هستند، است. در واقع رعایت 
پروتکل ها در محله توسط افراد محله و حمایت 
خانواده هاست.وی افزود: تاکنون دراین زمینه 
در سطح استان اصفهان یک هزار و ۹۱ پایگاه در 
محالت تشکیل شده است.قمیان با بیان اینکه 
از این تعداد قرارگاه دوهزار و ۷۴۳ تیم عملیاتی 
برای غربالگری خانه به خانه اعزام شــده اند، 
تصریح کرد: همچنیــن همراه بــا این تیم ها 
۴۳۲ تیم از اصناف برای نظارت بر روند اجرای 
پروتکل هــای بهداشــتی در واحدهای صنفی 

اعزام شده است.

طرح »اعزام مبلغان تخصصی چهره به چهره« در اصفهان اجرا می شود
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان از توافق نامه همکاری »اعزام مبلغان تخصصی طرح چهره به چهره« بین دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان و 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان خبر داد.حجت االسالم و المسلمین حامد اهتمام در این باره اظهار داشت: این طرح با عنوان تبلیغ تخصصی چهره به چهره 
در ایستگاه های ثابت پاسخگویی و مشاوره مذهبی اجرا خواهد شد.وی گفت: در این طرح کانون فرهنگی تربیتی ندای فطرت نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان و گروه تبلیغی خانواده برتر از گروه های تخصصی دفتر تبلیغات، همکاری و مدیریت میدانی فعالیت را بر عهده خواهند داشت.معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان بیان کرد: پرسش های مطرح شده توسط مراجعان نسبت به فراوانی، تجمیع شده به نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی نمایندگی اصفهان 
به منظور وحدت رویه در پاسخ ارجاع داده می شود.وی گفت: مبلغان تخصصی شرکت کننده در این طرح با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت میدانی خود را آغاز کرده و 
محصول تخصصی تبلیغی رسانه  ای خود را برای استفاده عموم در صفحه و کانال های تعریف شده در فضای مجازی بازنشر پیدا می کند.اهتمام در پایان گفت: دفتر تبلیغات 

اسالمی اصفهان، تامین، معرفی، حمایت و نظارت از مبلغان تخصصی، برگزاری جلسات هم اندیشی و آموزش الزم در راستای تحقق بهتر طرح را به عهده گرفته است.
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نماینده ولی فقیــه در ارتش جمهوری اســامی ایران گفــت: همانطور که 
پاســداری از مرزهای فیزیکی بر عهده فرماندهان و مسئوالن ارتش است، 
حفاظت و حراست از مرزهای ایمانی و معنوی نیز به عنوان یک وظیفه شرعی 
و قانونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.جشــنواره گوهرهای فاطمی با 
محوریت عفاف و حجاب با حضور مناطق پدافند هوایی شمال غرب )تبریز(، 
غرب )همدان( و مرکز آموزش درجــه داری اراک به میزبانی منطقه پدافند 
هوایی شهید نصر اصفهانی برگزار شد. در این جشنواره 300 اثر در رشته های 
نقاشی، شــعر، دلنوشــته، کتاب و کتاب خوانی، مقاله نویسی، گروه سرود 
)جمع خوانی و تک خوانی( و ساخت نماهنگ مورد ارزیابی قرار گرفت و از 
آثار برتر قدردانی شد.حجت االسام و المسملین عباس محمد حسنی در این 
مراسم ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت دانشمند هسته ای 
کشورمان شهید محســن فخری زاده و تقدیر از دســت اندرکاران برگزاری 
جشنواره گوهرهای فاطمی، برگزاری این جشــنواره را یک اقدام شایسته و 
موثر در نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب دانست و گفت: عفاف و حجاب 
یکی از مهم ترین دستورات الهی است که التزام به آن، واجب و عدم التزام 
به آن، حرام و یکی از گناهان کبیره محســوب می شود.وی حجاب را یکی 
از ضروریات دین اســام قملداد کرد و گفت: میزان شخصیت الهی هر بانو 
بستگی به التزام او به دستورات شارع مقدس دارد و حجاب یکی از احکام 
مهمی است که خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم به تشریح و تصریح آن 
پرداخته اســت.نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسامی ایران با بیان 
اینکه محبوب ترین بانو در پیشــگاه الهی، کامل ترین از نظر عفاف و حجاب 

است، گفت: هدف شارع مقدس از وجوب حجاب، تامین مصالح دنیوی و 
اخروی جوامع انسانی به ویژه خود بانوان و جلوگیری از خسارت های ناشی 
از عدم رعایت حجاب و عفاف است.رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
در ادامه به مسئولیت همه فرماندهان و مسئولین در نهادینه کردن فرهنگ 
حجاب و گفتمان ســازی حجاب در مجموعه تحت مدیریت خود اشاره کرد 
و گفت: همانطور که پاســداری از مرزهای فیزیکی بر عهــده فرماندهان و 
مسئوالن ارتش است، حفاظت و حراســت از مرزهای ایمانی و معنوی نیز 
به عنوان یک وظیفه شــرعی و قانونی از اهمیت مضاعفی برخوردار اســت.

وی تصریح کرد: استکبار جهانی به این نتیجه رسیده است که در صورتی که 
بتواند سنگرهای معنوی و ایمانی را در یک جامعه در هم کوبد هیچ نیازی به 
مداخله نظامی نخواهد داشــت و به راحتی جامعه، تسلیم خواهد شد.وی، 
فضاسازی مناســب با جمات زیبا در مورد حجاب، برگزاری جشنواره ها و 
مسابقات مختلف اعم از مقاله، کتاب خوانی، سرود، شعر، نماهنگ و ... را 
تنها بخشی از فعالیت های مربوط به دعوت همگانی به حجاب قلمداد کرد 
و گفت: ما در جامعه مخالف حجاب نداریم بلکــه جاهل به موضوع و حکم 
حجاب داریم که باید در نخســتین قدم این گونه افراد شناسایی شوند و در 
قدم دوم با رعایت کامل عزت نفس افراد و پرهیز از جوســازی ها و حاشیه 
سازی های بی مورد، ضمن دعوت در یک مراســم با آنها در مورد فضائل بی 
شمار حجاب صحبت شود و آنها را نیز با فلسفه حکیمانه حکم حجاب، آشنا 
کرد تا به حول و قوه الهی، دشمن را در دستیابی به اهداف شوم خود در این 

بخش مهم نیز مأیوس کنیم.

سودآوری ذوب آهن و خروج این شرکت از زیان انباشته اگرچه 
اتفاقی خوش یمن برای صنعت کشــور بعد از ســال ها بحران 
مالی است، اما بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که حفظ 
سودآوری این شرکت در گرو تامین زنجیره تولید و مواد اولیه آن 
و صادرات است.ذوب آهن اصفهان به عنوان صنعت مادر کشور 
از اواخر دهه 80 و اوایل ۹0 به دالیل مختلف همچون خصوصی 
سازی و قطع حمایت مســتقیم دولت از این صنعت، تغییرات 
مدیریتی و تفکرات متفاوت آنها، از دســت دادن بازار رقابتی و 
... درگیر بحران مالی شــدیدی شــد تا جایی که در اواسط دهه 
۹0 اوضاع این شرکت از حیث ســود و زیان و انباشت بدهی ها 
به شرایط نامناسبی رســید، اما رفته رفته با تغییر تفکر در شیوه 
تولید و نگاه این صنعت به تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
همچون ریل و به ســرانجام رســیدن پروژه تولید ریل ملی و به 
خصوص بعد از تغییر مدیریت ذوب آهن و مدیریت منصور یزدی 
زاده، این شرکت از ســال ۹6 به بعد به سودآوری رسید تا جایی 
که ابتدای آبان امسال مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در جلسه 
ارزیابی عملکرد شش ماهه این شرکت با اعام اینکه ذوب آهن 
از زیان انباشته خارج شده است، گفت: میزان فروش ذوب آهن 
اصفهان در 6 ماهه اول امسال با افزایش 46 درصدی نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل به 75658 میلیارد ریال، سود خالص 
این شرکت در این مدت با افزایش 22 درصدی به 5504 میلیارد 
ریال و سود عملیاتی این شرکت با افزایش 10 درصدی به 81۹1 
میلیارد ریال رسید.غامرضا سلیمانی،مدیر عامل صدر تامین نیز 
در این جلســه گفت که گزارش عملکرد ذوب آهن نشان دهنده 
برنامه ریزی، تعامل و فعالیت گسترده، دقت و شفافیت کارهای 
این شرکت و تعامل و پاسخگویی مناسب مسئوالن آن است.وی 
افزود: تولید و فروش ریل ملی و حذف زیان انباشته این شرکت 
در نیمه اول امســال با وجود مشــکات تامین مواد اولیه و...، 
نمونه ای از دستاوردها و موفقیت های بزرگ ذوب آهن است که 
منجر به اعتبار بخشی باالیی برای این شرکت است.یزدی زاده، 
مدیرعامل ذوب آهن نیز اخیــرا اعام کرد که این مجتمع عظیم 
صنعتی به دنبال این است که در سال جاری با وجود محدودیت 
ها، صادرات خود را حفظ کند، چراکه در شــرایط کنونی، کشــور 

نیاز بســیار به ارز دارد. وی همچنین از برنامه افزایش ســرمایه 
قریب الوقوع خبر داد و گفت: تدارک افزایش ســرمایه از محل 
آورده نقدی و مطالبات سهامداران در جریان و در مرحله بررسی 
حسابرس و بازرس قانونی است و به زودی نهایی و در کدال افشا 
می شود تا با دریافت مجوز سازمان بورس و برگزاری مجمع فوق 
العاده، بهبود ساختار مالی شرکت و همچنین تامین سرمایه در 

گردش مورد نیاز جهت افزایش تولید در سال آتی فراهم شود.

ذوب آهن از سال 96 وارد سودآوری شد
عضو هیئت مدیره شــرکت ذوب آهن اصفهان نیز در خصوص 
خروج این شرکت از زیان انباشته و سودآوری این شرکت، گفت: 
ذوب آهن از سال ۹6 وارد ســودآوری شد و طی دو سال گذشته 
با کسب سود توانست، اکنون زیان انباشته شده خود را به صفر 
برساند و سود حاصل متعلق به سهام داران است.احسانه دشتیانه 
با تاکید بر اینکه نگرانی امــروز ما قوانین محدودکننده دولت در 
حوزه صادرات است، تاکید کرد: با توجه به اینکه ذوب آهن از یارانه 
انرژی استفاده نمی کند و با استانداردهای جهانی تولید می کند، 
انتظار داریم برخورد نهاد تنظیم کننده بازار با این شرکت متفاوت 
باشد تا ذوب آهن به صادرات بیشتری برسد.وی با تاکید بر اینکه 
هر چه صادرات ذوب آهن بیشتر شود، ظرفیت سودآوری آن با 
قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت، گفت: به طور قطع اگر قوانین 
محدودکننده برای صادرات نداشته باشیم، ذوب آهن می تواند 
با صادرات بیشتر مشکات خود را حل کند و سودآوری بیشتری 

داشته باشد.

سودآوری ذوب آهن باید معطوف به صادرات باشد
وی با تاکید بر اینکه سودآوری ذوب آهن باید معطوف به صادرات 
و تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر همچون ریل باشد، 
گفت: از سوی دیگر ذوب آهن باید به دنبال تکمیل زنجیره تولید 
خود باشد و در واقع مواد اولیه مورد نیاز این صنعت همچون زغال 
سنگ و سنگ آهن باید به صورت پایدار تامین شود، همچنین 
قراردادهای بلندمدت برای تامین مــواد اولیه خود منعقد کند.

به گفته عضو هیئت مدیره شــرکت ذوب آهن اصفهان، راه حل 

سودآوری ذوب آهن مشارکت در توسعه معادن است و همچنین 
تامین مواد اولیه و گسترش صادرات است.وی با بیان اینکه طی 
چند سال گذشــته ذوب آهن معادن زغال سنگ البرز شرقی را 
تملک کرده اســت، اظهار کرد: در حال حاضر تمام تاش ذوب 
آهن این است که با سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه معادن 
و همچنین قراردادهای بلندمدت در زنجیره تامین به وضعیت 

باثباتی دست یابد.

نگرانی ذوب آهن در تکمیل زنجیره تامین
دشتیانه با اشاره به اینکه بزرگ ترین نگرانی ذوب آهن تکمیل 
زنجیره تامین مــواد اولیــه و قوانین محدود کننــده صادرات 
اســت، تاکید کرد: امروز ذوب آهن از دو طرف تامین مواد اولیه 
و فروش محصوالت خود نگران اســت که البته در بحث تامین 
مواد اولیه خود ذوب آهن باید تاش کنــد، اما در حوزه فروش 
و رفع محدودیت ها نیازمند حمایت دولت هستیم.عضو هیئت 
مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه اگر فوالد بخواهد به 
حیات خود ادامه دهد نیازمند صادرات است، اظهار کرد: در حال 
حاضر ذوب آهن 50 درصد محصوالت خود را صادر می کند و می 
تواند این عدد را افزایش دهد، اما با توجه به خواست دولت برای 
تامین نیاز بازار داخل، بیش از این صادرات انجام نمی دهد، در 
 حالی که ذوب آهن می تواند حــدود 80 درصد محصوالت خود

 را صادر کند.

به دنبال ورود ذوب آهن به بورس هستیم
از سوی دیگر مدیر راهبری شرکت ها، امور مجامع و سهام شرکت 
ذوب آهن اصفهان نیز در خصوص اثرات خروج ذوب آهن از زیان 
انباشــته، گفت: با توجه به روند سودآوری شرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان و خروج این شرکت از زیان انباشته عاوه بر بهبود 
جایگاه ذوب آهن و همچنین رضایت ســهامداران و ســایر ذی 
نفعان می توان اقدامات الزم را در خصوص انتقال شرکت از بازار 
فرابورس به بازار بورس مد نظر قرار داد که این امر موجب افزایش 
معافیت مالیاتی شرکت از 10 درصد به 20 درصد می شود.روح ا... 
فاضل پور تاکید کرد: عاوه بر معافیت مالیاتی با انتقال جایگاه 
شرکت ذوب آهن از فرابورس به بازار بورس، روند معامات سهام 
شرکت و همچنین دید سرمایه گذاران و فعاالن حوزه بازار سرمایه 
نسبت به این شرکت بهتر از قبل خواهد شد، همچنین عاوه بر 
این با خروج ذوب آهن از زیان انباشته رتبه اعتباری شرکت نیز 
بهبود یافته که این امر نیز برای اعتباردهی موسسات مالی و بانک 

ها مد نظر قرار می گیرد.
وی درباره تولیدات محصــوالت جدید به خصــوص ریل و اثر 
آن روی عملکــرد و ســودآوری ذوب آهن، توضیــح داد: عاوه 
بر محصوالت اصلی، شــرکت ذوب آهن محصــوالت جدیدی 
همچون تیرآهن های بال پهن و انواع ریل  مــورد مصرف در راه 
آهن، مترو، معدن، آرک های معدن و میلگردهای صنعتی را به 
بازار عرضه می کند که با توجه بــه ارزش افزوده این محصوالت 
 نظیر انواع ریل شــاهد اثــرات مثبت آن بر عملکرد ســودآوری

 شرکت هستیم.

تامین پایدار سنگ آهن؛ دغدغه صنعت فوالد
مدیر راهبری شرکت ها، امور مجامع و سهام شرکت ذوب آهن 
اصفهان ادامه داد: شرکت ذوب آهن اصفهان با افزایش ظرفیت 
تولید این محصوالت به خصوص ریل، عاوه بر تامین نیاز داخل 
کشور می تواند نسبت به صادرات این محصول نیز اقدامات الزم 
را انجام دهد تا اثرات مثبت آن روی ســودآوری شــرکت بیش 
از پیش نمایان شود.وی درباره شــرایط حفظ روند رو به بهبود 
ذوب آهن با توجه به مشــکات پیش روی تامیــن مواد اولیه، 

اظهار کرد: تامین ســنگ آهن به صورت پایدار به یکی از دغدغه 
های صنایع پایین دســتی صنعت فوالد تبدیل شــده و هرچه 
واحدهای جدیدتری در حــوزه ذوب و نورد افتتاح می شــود، 
این کمبود بیش از گذشــته نمود پیدا می کند.فاضل پور افزود: 
تولیدکنندگان سنگ آهن که با کاهش عیار و ذخیره سنگ آهن در 
معادن خود مواجه شده اند، از تولید عقب نشینی نکرده و با بهبود 
مستمر روش های فرآوری و استفاده از تکنولوژی های جدید 
 توانســته اند از ذخایر دارای عیار 8 تا 10 درصد به عنوان خوراک

 استفاده کنند.

فعالیت در راستای تامین پایدار مواد اولیه
وی گفت: با دریافت مصوبــه یک  میلیــون و 750 هزارتنی که 
22 مرداد به تصویب هیئت دولت رســید و فعالیت های دیگر 
در رابطه با تامین مواد اولیه در دســتور کار قــرار دارد که مطابق 
مصوبه فوق مفاد این مصوبه تا 10 ســال قابل تمدید و ظرفیت 
نیز تا 25 درصد قابل افزایش اســت که این مــوارد می تواند تا 
حدودی دغدغه شــرکت ذوب آهن را جهت تامیــن مواد اولیه 
کاهش دهد.مدیر راهبری شرکت ها، امور مجامع و سهام شرکت 
ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: شــرکت ذوب آهن اصفهان در 
راســتای تامین مواد اولیه خود و به صورت ویژه ســنگ آهن و 
زغال سنگ از طریق شــرکت های زیرمجموعه معدنی خود که 
مالکیت صددرصــدی آن با ذوب آهن اســت، اقدامات مفید و 
موثری انجام داده است.فاضل پور همچنین درباره روند افزایش 
سرمایه ذوب آهن با توجه به خروج آن از زیان انباشته و رسیدن 
به سود، اظهار کرد: پس از طی مراحل اولیه در خصوص افزایش 
سرمایه شــرکت نهایتا گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور 
پیشنهاد افزایش سرمایه 36 درصدی از محل مطالبات حال شده 
سهامداران و آورده نقدی به منظور اصاح ساختار مالی و افزایش 
سرمایه در گردش شــرکت جهت تامین مواد اولیه که در تاریخ  
13۹۹/05/11 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر 
به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که به محض اظهار نظر 
 حسابرس و بازرس قانونی جهت دریافت مجوز از سازمان بورس

 اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت:اخیرا 72 میلیون متر مکعب 
گاز در سطح استان مصرف شده که از این میزان بیش از 40 میلیون متر 
مکعب آن در بخش خانگی و مابقــی در بخش های صنعتی و عمومی 
به مصرف رسیده است.ســرمای پاییزی روزهای گذشته موجب رشد 
مصرف گاز در بخش خانگی شــده و این رشد مصرف، با توجه به اینکه 
گازرســانی در مناطق شرقی استان به صورت فشــرده و از طریق سی 
ان اجی است، نگرانی متولیان گاز اســتان برای احتمال قطع گاز را پی 
داشته است.سیدمصطفی علوی در این خصوص گفت: با توجه به موج 
سرمایی که در روزهای اخیر، بخش وسیعی از استان را فرا گرفته است 
و نیز بارش هایی که داشتیم، مصرف بخش خانگی گاز طبیعی به شدت 
باال رفته و به روزانه 40میلیون مترمکعب رسیده است که میزان باالیی 

به شمار می آید.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان ادامه داد: اگرچــه ما به همه 
هم اســتانی ها این نوید را می دهیم که در بخش  توزیع  آمادگی کامل 
وجود دارد تا بتوانیم گاز را به صورت ایمن و پایدار در سراسر استان توزیع 
کنیم و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد، اما از همه مشترکین انتظار 

داریم در این زمینه به ما کمک کنند.
وی گفت: در حال حاضر گاز طبیعی به چهار شهر شرقی استان در فرخی، 
جندق، خور و انارک و روستاهای تابعه آنها، به صورت فشرده و از طریق 
حمل با تانکر می رسد و با توجه به افزایش مصرف گاز در سطح استان 
بیم آن می رود که با افت فشــار گاز، بارگیری تانکرها در ایستگاه مادر 
)شهر نایین( با مشکل مواجه شده و در گازرسانی مستمر به این مناطق 
خلل ایجاد شــود.علوی بیان داشــت: از همه مصرف کنندگان به ویژه 

مصرف کنندگان مناطق شرقی استان خاضعانه تقاضا داریم که گاز را به 
صورت منطقی و بهینه مصرف کننــد و در هر منزل حداکثر یک بخاری 

برای گرمایش مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان افزود: الزم است مشترکین 
گاز طبیعی از گرم کردن محیط هایی که اســتفاده نمی کنند، بپرهیزند 
و دمای رفاه را 18 تا 22 درجه نگه دارند تا شــرکت گاز استان اصفهان 
افزون بر خدمات دهی مطلــوب به مردم به بخش هــای نیروگاهی، 

تولیدی و صنعتی نیز گاز را با جریانی ایمن و پایدار عرضه کند. 
وی با اشــاره به اینکه گازرســانی به بخش خانگی همواره در اولویت 
این شرکت قرار دارد، بیان داشت: به تازگی 72 میلیون متر مکعب گاز 
در سطح استان مصرف شــده که از این میزان بیش از 40 میلیون متر 
مکعب آن در بخش خانگی و مابقــی در بخش های صنعتی و عمومی 

به مصرف رسیده است.
علوی با تاکید بر لزوم مصرف بهینه ومنطقی گاز طبیعی و رعایت نکات 
ایمنی، اظهار کرد: اگر مردم به ما کمک نکنند مجبور هستیم برای گرم 
نگه داشــتن خانه های آنها ،مصــرف گاز صنایع عمــده و نیروگاهی را 

محدود کنیم.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به تهدیدات زیست 
محیطی ناشــی از محدود شــدن مصرف گاز در صنایــع عمده، گفت: 
ســال های گذشــته اعمال محدودیــت از نیمه دوم آذرمــاه آغاز می 
شــد؛ اما اکنــون بــا رشــد بیــش از انتظــار مصــرف گاز در بخش 
 خانگــی، ممکن اســت زودتر از ایــن تاریخ هــم محدودیت مصرف 

را شروع کنیم.

به میزبانی منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی برگزار شد؛

اختتامیه جشنواره »گوهرهای فاطمی« 

ذوب آهن از سودآوری تا دغدغه تامین زنجیره تولید

رکورد جدید اصفهانی ها با مصرف 40 میلیون مترمکعبی گاز 
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