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مراســم تنفیذ ســیزدهمین دوره  ریاســت جمهوری 
اسالمی ایران روز گذشته با حضور رهبر انقالب اسالمی  
و با حضــور جمعی از مســئوالن و کارگــزاران نظام در حســینیه  امام 
خمینی)ره( برگزار شد. به این ترتیب دوران ریاست جمهوری ابراهیم 
رییسی با برگزاری مراسم تنفیذ آغاز و دولت هشت ساله حسن روحانی 
پایان یافت. در این مراســم ابتدا وزیر کشور گزارشــی از روند برگزاری 
انتخابات ۱۴۰۰ ارائــه کرد.رحمانی فضلی در گزارش خــود به برگزاری 
انتخابات در شرایط تحریم و کرونا اشــاره کرد و گفت: »آنچه انتخابات 
دوره سیزدهم ریاست جمهوری را از دوره های گذشته انتخابات متمایز 
می کند، اعمال شدیدترین تحریم های ظالمانه و غیرقانونی و به تبع آن 
ایجاد مشکالت و تنگناهای اقتصادی و معیشتی برای مردم، تداوم همه 
گیری بیماری کرونا و مشکالت عدیده ناشی از آن، تبلیغات سوء و کم 

سابقه رسانه های معاندین همراه بود.«

امیدواریم این سرآغاز برای ملت ایران مبارک باشد
 پس از سخنان رحمانی فضلی، متن حکم تنفیذ رییس جمهور منتخب 
توسط حجت االسالم گلپایگانی قرائت شد. رهبر انقالب پس از آن حکم 

تنفیذ ابراهیم رییسی را به او تحویل دادند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
در این مراسم اظهار کردند: اوال بایســتی از خداوند متعال تشکر کنیم 
که این توفیق را به ملت ایران عنایت کرد تا توانســتند یک بار دیگر این 
حرکت کامال پرمعنای انتخابات را که نشانه مردم ساالری دینی است، 

با موفقیت انجام دهند.
ایشان بیان کردند: به رییس جمهور محترم دولت دوازدهم و همکاران 
شان خسته نباشــید می گوییم و برای آقای رییسی و همکاران شان 

طلب توفیق و عنایت ویژه می کنیم.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: این مراسم نشان دهنده آرامش و سکینه 
حاکم در کشور است و هم نشانه وجود تنوع گرایش های سیاسی است. 

امیدواریم این سرآغاز برای ملت ایران مبارک باشد.

رییســی: هرجا به رهنمودهای امام)ره( و رهبری و سیاست های 
نظام توجه شد کارها پیش رفت

حجت االسالم و المسلمین ســید ابراهیم رییسی نیز در مراسم تنفیذ 
حکم ریاســت جمهوری خود توســط رهبری انقالب در حسینیه امام 
خمینی)ره( با بیان اینکه شــرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی 

رهبری انقالب این بود که دست مبارک ایشــان را می بوسیدم، گفت: 
»به دلیل رعایت پروتکل ها این توفیق از من سلب شد. از درگاه خداوند 
شکر نعمت اعتماد مردم و رهبری انقالب اســالمی به خود را به جای 

می آورم.«
رییسی ادامه داد: »هرجا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست های 
نظام توجه شــد کارها پیش رفت و امور انجام شد و آن جا که این توجه 

صورت نگرفت، اشکال و مشکل پیش آمد.«
رییس جمهوری با تشکر از همه دست اندرکاران نظام جمهوری اسالمی 
تا امروز، اظهار کرد: »مردم با همه مشکالتی که بود حماسه آفریدند و 

دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوار کردند.«
رییســی با بیــان اینکه پیام مــردم در ۲۸ خــرداد تحــول خواهی و 
عدالت خواهی و مبارزه با فقــر و تبعیض بود، تصریح کرد: »پیام مردم 
پاسداشت از خون مطهر شهیدان و وصایای ارزشــمند آنان و توجه به 
ارزش های نظام اسالمی و رفع مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه بود و این پیام مردم در انتخابات بود که با فســاد مبارزه شود، 
عدالت حاکم شــود و به روابط ناســالم اداری و هر آنچه که پیوندی با 

جامعه اسالمی ندارد، پایان یابد.«
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 »علم الهدی« راست و حسینی حرفش درباره دولت 
رییسی را زد

غالمرضا تاجگردون، نماینده ادوار مجلس با اشاره به صحبت های اخیر علم الهدی در رابطه با جلوگیری 
از تخریب دولت رییسی در ابتدای کار گفت: به عقیده من آقای علم الهدی انسان صادقی است و حرف 
دلش را می زند و این نکته مثبتی است. البته نه این که من قبول دارم ولی آقای علم الهدی وقتی این 
حرف را می زند به اصالح طلبان حمله نمی کند. وقتی می گفتیم بگذارید آقای روحانی کار کند، جبهه 
مقابل بود که تخریب می کرد و به آنها هشدار می داد امروز آقای علم الهدی می گوید بگذارید کار کند. 

او امروز از دعوایی درون جریانی صحبت می کند. 

سفیر ایران در لندن مطرح کرد:

11 حمله به کشتی های ایران
ســفیر ایران ادعای دولت انگلیس در مورد مداخله جمهوری اســالمی در ماجرای حمله به کشتی 
صهیونیستی » مرسر استریت« در دریای عمان را »ناپخته و شتابزده« توصیف کرد.محسن بهاروند که 
روز دوشنبه به وزارت خارجه انگلیس فراخوانده شده بود به »اندرو انگلند« خبرنگار سیاست خارجی 
روزنامه فایننشــال تایمز گفت: واکنش لندن در این باره و متهم کردن ایران بدون داشتن مدارک و 
مستنداتی در این زمینه،شتاب زده و ناپخته بود. در غرب آسیا تنش های زیادی وجود دارد از یمن و 
افغانستان گرفته تا سوریه و لبنان،چرا انگلیس باید در این منطقه پرتنش، با شتاب و بدون ارائه مدارک 
و مستندات ایران را متهم کند؟ در منطقه ما بازیگر تجاوزگری مانند رژیم اسراییل وجود دارد که هر 
لحظه آماده است اقدامی علیه سایر کشورها انجام دهد.رژیمی که استاد تجاوزگری به دیگران و متهم 
کشورهای دیگر در این زمینه است.این دیپلمات کشورمان همچنین با اشاره به اینکه در طول یک سال 
گذشته یازده کشتی ایران در دریاها و حتی در خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفته است، پرسید: چرا 

کسی حمله به کشتی های ایرانی را محکوم نمی کند؟ 

کاخ سفید: اسراییل برای پاسخ به ایران آزاد است
به دنبال حمله به یک نفتکش متعلق به رژیم صهیونیستی در آب های نزدیک سواحل عمان، کشور های 

غربی بدون ارائه هیچ مدرک و سندی درحال اتهام زنی به ایران به عنوان عامل این حمله هستند.
سخنگوی کاخ سفید در واکنش به حادثه اخیر برای نفتکش اسراییلی و تاثیرش بر مذاکرات وین به 
صورت غیر مستقیم تاکید کرد که این اتفاقات تاثیری بر مذاکرات وین ندارد.»جن ساکی« سخنگوی 
کاخ سفید روز دوشنبه در نشســت خبری روزانه با خبرنگاران در واکنش به سوالی درباره حمله به 
نفتکش اسراییلی در دریای عمان گفت: تل آویو یک دولت مســتقل است و در تصمیم گیری برای 
پاسخ مناسب خود به این واقعه آزاد است.به دنبال حمله به یک نفتکش متعلق به رژیم صهیونیستی 
در آب های نزدیک سواحل عمان، کشور های غربی بدون ارائه هیچ مدرک و سندی درحال اتهام زنی 
به ایران به عنوان عامل این حمله هستند.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن این 
اتهامات بی اساس درباره نفتکش صهیونیســتی خطاب به آن ها تصریح کرده: هرگونه ماجراجویی 

احتمالی را بی درنگ و با قوت و جدیت پاسخ می دهیم.

کانادا: ایران به نفتکش اسراییلی حمله کرد
وزارت خارجه کانادا با صدور بیانیه ای از کمپین اتهام زنی به ایران در خصوص حادثه کشــتی مرسر 
استریت حمایت کرد.در بیانیه وزارت خارجه کانادا در این خصوص این گونه نوشته شده است: »کانادا 
حمله به نفتکش مرسر استریت را که طبق اطالعات بین المللی توسط ایران انجام شده است، محکوم 
می کند.«این بیانیه این گونه می افزاید: »کانادا از تالش جامعه بین الملل برای پاسخگویی ایران به 

این اقدام غیرمسئوالنه حمایت می کند«.

سیاستکافه سیاست

مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد؛

آغاِز یک سرآغاز

نتانیاهو:

 بنت ،اسراییل را به مسیر خطرناکی می برد
»بنیامین نتانیاهو« رهبر حزب مخالف و نخســت وزیر سابق رژیم صهیونیســتی با انتقاد از کابینه  

»نفتالی بنت«، هشدار داد که کابینه کنونی اسراییل را به یک مسیر خطرناک سوق می دهد.
به نوشته وبگاه »عاروتص شوع« نتانیاهو بعد از ظهر دوشنبه در اجالسی »نفتالی بنت« جانشین خود 
را متهم کرد که پیشــرفت هایی را که دولت قبلی در مبارزه با همه گیری ویروس کرونا به دست آورده 

بود، هدر داده است.
نتانیاهو مدعی شد: »کار  و زندگی من دفاع و حفاظت از موجودیت اسراییل بوده است.طی چند هفته 
گذشته، من توانستم تمام شب را بخوابم بدون اینکه با تلفن قرمز از خواب بیدار شوم. اما هم اینک 
صبح نگران از خواب بیدار می شوم ، زیرا دولت فعلی، اسراییل را در مسیری خطرناک هدایت می کند. 

آنها در هر زمینه ای شکست می خورند و این را می توانید در مبارزه با ویروس کرونا مشاهده کنید.«
نتانیاهو  درباره ایران نیز گفت: »ما همچنین با تهدید وجودی ایران روبه رو هستیم. اما »یائیر الپید« 
نخست وزیر چرخشی و وزیر خارجه در اولین هفته کاری خود، سیاست عدم سورپرایز را در قبال ایران 
اعالم می کند. آیا می دانید چند دولت آمریکا خواستار چنین سیاستی بودند، اما من هرگز موافقت 

نکردم.«

طالبان مرکز رادیو و تلویزیون هلمند را گرفت
شبکه طلوع نیوز به نقل از منابع خود گزارش داد، شــبه نظامیان طالبان ساختمان تلویزیون و مرکز 

رادیویی در شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند افغانستان را به کنترل خود درآورده اند.
براساس گزارش شبکه طلوع نیوز، تمام رسانه های محلی در والیت هلمند فعالیت های خودشان را 
متوقف کرده اند. کارکنان شــبکه تلویزیون و مرکز رادیویی چند روز پیش این ساختمان را ترک کرده 
بودند. اوایل ژوئیه، طالبان کنترل مناطقی در افغانستان در امتداد مرز با پنج کشور ایران، تاجیکستان، 

ترکمنستان، چین و پاکستان را در بحبوحه خروج نیروهای غربی ائتالف به دست آورد.  

سئول:

 کره شمالی برای مذاکره با آمریکا شرط گذاشته است
به ادعای قانون گذاران کره جنوبی، کره شمالی خواســتار آن است که برای ازسرگیری گفت وگوهای 
خلع سالح اتمی با آمریکا، تحریم های بین المللی علیه این کشور که صادرات فلزات و واردات سوخت 

تصفیه شده و سایر ملزومات را ممنوع می کند، برداشته شود. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، قانون گذاران کره جنوبی بعد از توجیه شدن از سوی آژانس اطالعاتی اصلی 
این کشور اعالم کردند کره شمالی همچنین خواستار کاهش تحریم های واردات کاالهای لوکس شده 
است. این نشست توجیهی یک هفته بعد از آن برگزار شــد که دو کره خطوط تلفن برای تماس های 

اضطراری میان دو کشور را یک سال بعد از تعلیق آن از سوی پیونگ یانگ، برقرار کردند.

کره شمالی به تماس کره جنوبی پاسخ داد
کره شــمالی برای اولین بار از زمان برقراری ارتباطات دوجانبه طی هفته گذشته، از طریق خط تلفن 

رادیویی به تماس کره جنوبی پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، کره جنوبی و کره شمالی هفته گذشته تمام خطوط ارتباطی فرامرزی از 
جمله خطوط داغ نظامی را که بیش از یک سال پیش توسط پیونگ یانگ قطع شده بود، برقرار کردند.

به گفته مقامات کره جنوبی، پیش از این هرچند هر دو خط ارتباط نظامی مستقیم - خطوط داغ غربی 
و شرقی - به طور عادی کار می کردند، اما پیونگ یانگ به تماس های سئول از طریق پیوندهای رادیویی 

کشتی به کشتی که از ارتباطات دریایی تجاری جهانی استفاده می کند، پاسخ نمی داد.

خبر روز

 ظریف: باید قدر »برجام« 
را بدانیم

وزیر امور خارجه با بیان اینکه طرفی که در برجام 
به اهداف خود نرســید طرف مقابل بود، گفت: 
برجام دستاورد مقاومت مردم در مقابل تحریم 
های اوباما و ترامپ بود. باید این دستاورد را قدر 
بدانیم و به راحتی آن را از دست ندهیم.محمد 
جواد ظریف با بیان اینکه برای دشــوار کردن 
اعمال تحریم باید کارهای مهمی مانند جذب 
سرمایه  بیشتر به کشور انجام می شد، گفت: ۸۵ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری پیشنهاد شده بود 
که به دالیل مختلف از جمله سخت گیری های 
داخلی و وســواس برای وابسته نکردن کشور 
که موجه هم بود و دالیل خارجی، انجام نشد. 
اگر ایــن ســرمایه گذاری ها انجام می شــد، 
تحریم  ایران دشــوارتر بود.وزیــر امور خارجه، 
یکی از راه های کاســتن وابســتگی کشور به 
خارج و افزودن وابســتگی خارج بــه ایران را 
جذب ســرمایه  خارجی عنوان و تصریح کرد: 
اگر پول شــان در ایران گیر باشد حتما تحریم 
دشوارتر خواهد شد و فکر می کنم این یکی از 
کاستی ها بود.وی ادامه داد: کاستی دیگر این 
بود که مردم احساس کردند سر کشور کاله رفته 
است درحالی که چنین نبود. شاید می بایست 
در زمان مذاکرات برجام بیشتر با مردم صحبت 
می کردم و جزییات را بیشتر می گفتم.وزیر امور 
خارجه گفت: کتابی در سه جلد درباره مذاکرات 
برجام در روزهای آینده توسط موسسه اطالعات 
خالف ادعاهای برخی، پس از طی کردن همه 
مراحل قانونی منتشر می شود و این کتاب تنها 
گوشه ای از مذاکرات برجام را نشان می دهد.

وی افزود: یــک نکته را می خواهــم به مردم 
بگویم که اگر برجام بد بود، این ما بودیم که باید 
می گفتیم باید برجام را تغییــر دهید نه اینکه 
آمریکایی ها و غربی ها بگویند موضوع منطقه 
و موشــک به برجام اضافه شــود. این نشان 
می دهد طرفی که در برجام موفق شد، ما بودیم 
و کســی که به اهداف خود نرسید طرف مقابل 
بود.ظریف تاکید کرد: دولت یازدهم و دوازدهم 
تمام شد و بنده هم به دانشگاه می روم اما این 
دســتاورد مقاومت مردم در دوره تحریم های 
دولت اوبامــا و مقاومــت در برابر تحریم های 

دولت ترامپ است. 

اخبار

کم  این مراسم نشان دهنده آرامش و سکینه حا
در کشور است و هم نشانه وجود تنوع گرایش های 
سیاسی است. امیدواریم این سرآغاز برای ملت ایران 

مبارک باشد

وز عکس ر

 در خلده لبنان 
چه خبر است؟

خشونت در منطقه خلده، نزدیک 
پایتخــت هنگامی آغاز شــد که 
عده ای در مراســم تشییع پیکر 
علــی شــلبی یکــی از اعضای 
حزب ا... کمین کرده بودند. این 
حمله منجر به تبادل آتش بین 
طرفداران این حزب شیعه لبنان 

و ساکنان سنی منطقه شد.

اتحادیــه اروپا دبیرکل ســرویس اقــدام خارجی 
خود را برای حضور در مراسم شــروع به کار رییس 
جمهور جدید ایران به تهران اعزام کرده است. رژیم 
صهیونیستی واکنش تندی به این خبر نشان داده 
اســت. منابع خبری اعالم کردند که اتحادیه اروپا 
قرار اســت »انریکه مورا«، مقــام دیپلماتیک این 
اتحادیه و دبیرکل ســرویس اقدام خارجی خود را 
که در گفت وگوهای هسته ای با ایران نیز مشارکت 
داشته، برای حضور در مراسم شروع به کار ابراهیم 
رییســی، رییس جمهــور منتخب ایــران به تهران 
اعزام کند.این خبر را »لورنــس نورمان«، خبرنگار 
وال استریت ژورنال اعالم کرد و گفته است حضور 
این مقام اروپایی با توجه بــه چند موضوع از جمله 

حادثه اخیر حملــه به یک نفتکش اســراییلی در 
دریای عمان و همچنیــن ادامه تحریم های آمریکا 
علیه ایران و در نهایت در میانه توقف گفت وگوهای 
هسته ای دارای اهمیت دو چندان است.خبرنگار وال 
استریت ژورنال همچنین به نقل از یک سخنگوی 
اتحادیه اروپا تاکید کرد که برای بروکسل مهم است 
که با دولــت جدید وارد تعامل دیپلماتیک شــود و 
پیام های مســتقیم مهمی به تهران ارســال شود.

به گفته یک ســخنگوی اتحادیه اروپــا که نامش 
فاش نشــده، اولویت کلیدی جوزپ بورل به عنوان 
هماهنگ کننده برجام از ســر گرفتن گفت وگوها در 
وین و تسهیل مسیر بازگشت به اجرای کامل برجام 
اســت.حضور نماینده اروپا در مراســم تحلیف با 

واکنش تند اسراییل روبه رو شده است. سخنگوی 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه ای تصمیم 
اتحادیه اروپا برای فرســتادن یک دیپلمات  ارشد 
خود برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رییسی 
را»گیج کننده« خواند و گفــت: »ما قویا به اتحادیه 
اروپا توصیه می کنیم که خیلی سریع حضور شرم آور 
خود را در این مراسم لغو کند.« اسراییل تاکید کرده 
است: »حضور اتحادیه اروپا به حمالت و سیاست 

تهاجمی ایران مشروعیت می دهد.«

حضور نماینده اروپا در تحلیف رییسی و واکنش اسراییل

مهم ترین موضوع دیدار بنت و بایدن »ایران« است
کارشناسان سیاسی در منطقه می گویند اگر چه بررسی طیف وسیعی از مسائل مهم منطقه ای و بین المللی در دستور کار نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفر به آمریکا 
قرار دارد ؛اما مهم ترین موضوع مشترک دو طرف در این دیدار ، ایران خواهد بود. »نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم اسراییل اواخر ماه جاری میالدی برای دیدار با مقامات 
آمریکایی به آمریکا سفر می کند.مسئوالن کاخ سفید گفته اند که هنوز تاریخ دقیق سفر بنت به آمریکا مشخص نشده ؛ اما مقامات دوطرف درحال تهیه مقدمات و تدوین 
جدول کاری این سفر هستند.در همین راستا، مشاوران نخست وزیر رژیم اسراییل این هفته برای آشنایی با همتایان خود در کاخ سفید و آغاز بستر سازی برای مالقات 
اواخر ماه جاری میالدی بنت و »جو بایدن« رییس جمهوری آمریکا به واشــنگتن رفته اند.هیئت مشاوران نخست وزیر رژیم اسراییل متشکل از »ایال حولتا«  مشاور 
جدید شورای امنیت و مسئول سابق سازمان جاسوسی این رژیم )موساد( و »شمریت مائیر« مشاور سیاسی بنت است و انتظار می رود که آنها با »جک سالیوان« مشاور 
امنیت ملی آمریکا و »باراک مک گورک« مشاور ارشد بایدن در امور خاورمیانه و آفریقا شمار دیگری از مسئوالن آمریکایی در کاخ سفید دیدار کنند. شمرت مائیر، مسئول 
روابط با کاخ سفید در دولت رژیم اسراییل است. ســفر بنت و دیدارش با بایدن اولین دیدار مستقیم دوطرف بعد از به قدرت رسیدن بنت در ماه ژوئن گذشته است. آنها 

تاکنون فقط تلفنی یا از طریق ویدئو کنفرانس با یکدیگر گفت وگو کرده اند.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان با کمبود نیــروی مهارتی و 
حتی کارگر ساده مواجه است.حسن قاضی عسکر 
اظهار کرد: اواخر سال ۱۳۹۷ نرخ بیکاری در استان 
۱۴.۱ بود، اما در سه ماهه اول امسال به ۸.۹ رسیده 
و یک واحد نسبت به سه ماه قبل کاهش داشته که 
این کاهش مدیون تالش های همه دســتگاه های 

اقتصادی و عمرانی اســتان اســت.وی ادامه داد: 
متاسفانه استان اصفهان با کمبود نیرو های مهارتی 
و حتی کارگر ســاده مواجه اســت چرا که داشتن 
مهارت برای نیرو هــا اصلی مهم اســت، از طرفی 
شــرکت ها و صنایع به دنبال تامین نیرو ما را تحت 
فشار قرار داده اند.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان بیان کرد: برخی از نیرو ها هیچ 
گونه مهارتی ندارند و باید بــه دنبال مهارت آموزی 
باشــند برخی از کارخانه ها مثل شــهرک صنعتی 
مورچه خورت به جذب نیرو و آموزش آن می پردازد 
و فرد می تواند مشــغول به کار شود. در حال حاضر 
در بازار کار به جوشکار حرفه ای، تراشکار حرفه ای، 

فردی که کار با ماشــین ابزار و برق صنعتی را بداند 
،به فراوانی نیاز اســت.قاضی عســکر عنوان کرد: 
بیشــترین بیکاری مختص به فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی است و برخی از رشته ها بازار کار کمتری 
 دارند و افراد با توجه به این موضــوع باید انتخاب

 رشته کنند.
وی درباره اقدامات انجام شــده برای کاهش نرخ 
بیکاری گفت: اقداماتی از جملــه مهارت آموزی و 
تشکیل مرتب شورای مهارت و راه اندازی طرح های 
نیمه تمام و سهولت کسب و کار در استان در دستور 
کار بوده است تا بتوانیم تا حدی معضل بیکاری را در 

استان مهار کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان می گوید اصفهان با کمبود نیروی مهارتی مواجه است؛

به کارگر ماهر نیازمندیم!

خبر روز

رییس سازمان صمت اصفهان:

برپایی نمایشگاه های مجازی سبب رشد ۸۵ درصدی 
صادرات کاال در اصفهان شد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: برپایی نمایشگاه های مجازی 
واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط محدودیت های کرونایی موجب رشد ۸۵ درصدی کاالهای 

صادراتی در استان اصفهان شده است.
ایرج موفق ادامه داد: اصفهان به عنوان اولین استان در کشور توانست نمایشگاه های مجازی را در 

کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مطرح و از بخشی محدودیت های کرونایی عبور کند.
وی اظهار کرد: بر این اساس با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی درصدد توسعه نمایشگاه های 
مجازی صنایع استان اصفهان هستیم تا شــرایط بهتری با توجه به وضعیت پیش آمده به لحاظ 

محدودیت ها و چالش های حاصل از کرونا برای واحد های تولیدی و صنعتی استان ایجاد کنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه در سه ماه ابتدای امسال نسبت 
به سال گذشته وضعیت اســتان اصفهان در بخش صادرات کاال رشد قابل توجهی داشته ، افزود: 
به دنبال آن هستیم که میز های توسعه صادرات ملی را که مسئولیت ۱۰ میز را استان اصفهان برعهده 

دارد ،افزایش و وضعیت را به سمت پیشرفت بیشتر و بهتر صنایع سوق دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در این راســتا با کمک بخش خصوصی، تشکل ها و انجمن های صنایع، اتاق 
بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف و تعاون به دنبال آن هستیم که شرایط را برای فعالیت 

همه کارآفرینان، صنعتگران، معدنکاران و تاجران روان تر کنیم.
موفق یادآور شد: با توجه به محدودیت های بین المللی، تحریم ها و کرونا که سبب حضور کمرنگ 
تاجران در دیگر کشور ها شده بود با بهبود اوضاع به دنبال برپایی نمایشگاه های بین المللی هستیم.

بیش از یک هزار و ۱۰۰ مجوز برای کارخانه های جدید در اصفهان صادر شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: از تیرماه ۹۸ تاکنون در مجموع بیش 
از یک هزار و ۱۰۰ مجوز با بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانه جدید در 
استان اصفهان صادر شد.به گفته وی، استان اصفهان از حیث صدور پروانه بهره برداری در سال ۹۸ 
تا ۹۹ استان، رتبه دوم را در کشور کسب کرد و در این مدت بیش از سه هزار مجوز پروانه بهره برداری 
در بخش صنعت صادر شــد که با توجه به شــرایط اســتان، موقعیت جغرافیایی، زیرساخت ها، 
پتانسیل ها و واحد های موجودی که در استان مشــغول فعالیت هستند حدود ۱۲ درصد صنعت 

کشور در این استان جای گرفته است.
موفق خاطرنشــان کرد: در ســال ۹۹ حدود یک هــزار و ۴۵۰ قلــم کاال از اصفهان بــه حدود۱۰۰ 
کشــور جهان صادر شد که امســال اســتان در این خصوص شــرایط بهتری را در صادرات تعداد 
کاال های بیشتر به کشــور های بیشــتر براســاس حجم میزان صادرات و ارزش صادراتی داشت 
و موفق به ارزآوری بیشتری شــد.وی یکی از شــاخص های مهم اســتان را برگشت نرخ ارزی 
عنوان کرد و گفت: تا این زمــان حدود ۹۵ درصد میزان ارزی را که واحد ها توانســتند اســتفاده 
 کنند برگشــت یافته و اســتان اصفهان در ایــن زمینه رتبه دوم کشــوری را به خــود اختصاص

 داده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان افزود: به دلیل اینکه مسئولیت دبیری 
این ستاد برعهده این سازمان است از تیر ۹۸ تاکنون درمجموع حدود ۶۷۰ جلسه ستاد در استان 
تشکیل شده که بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مصوبه داشته اســت.وی بیان داشت: از این تعداد جلسات 
حدود ۳۵۰ جلسه بانکی با حدود یک هزار و ۲۰۷ مصوبه و۳۲۰ جلسه غیربانکی با یک هزار و ۳۷۰ 

مصوبه بوده است.
موفق ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع تامین تســهیالت ریالی و ارزی واحدها، ســعی شــد تا 
جلسات کمیته های مالی و تســهیالتی تفکیک شود و در جلســات غیربانکی مباحث واحد های 
تولیدی و صنعتی در زمینه زمین، آب، برق، گاز، محیط زیســت، منابع طبیعی، امور اراضی و دیگر 

مشکالت با حضور سایر دستگاه ها رسیدگی شود.

شرایط و جزئیات وام نوسازی بافت فرسوده در استان اصفهانبا مسئولان
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تسهیالت نوسازی مسکن در بافت فرسوده برای اشخاص حقیقی در کالن شهر اصفهان به 
ازای هر واحد ۲۰۰ میلیون تومان و در شهرستان ها ۱۴۰ میلیون تومان است.امیر زاغیان اظهار کرد: با توجه به رویکرد نوسازی و بهسازی محالت هدف در بافت فرسوده 
شهری و ایجاد مشوق ها و امتیازات ویژه در پالک های فرسوده شهری، سقف تسهیالت نوسازی در این مناطق افزایش یافته است.معاون مسکن و ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: اعطای تسهیالت در بافت های فرســوده از محل قرارداد عاملیت توأم با بدون سپرده و اوراق ممتاز به اشخاص حقیقی، 
حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن تولیدی جهت احداث واحدهای مســکونی انفرادی و مجتمع )دو واحد و بیشتر( با لحاظ نوع ساخت و صالحیت حرفه ای 
سازنده متفاوت است.وی در ادامه اذعان داشت: اشخاص حقیقی )ساکنان در بافت فرسوده شهری( که بخواهند برای نوسازی مسکن خود در کالن شهر اصفهان 
اقدام کنند می توانند عالوه بر تسهیالت از محل قرارداد عاملیت ۵۰ میلیون تومانی با نرخ ۹ درصد، ۳۰ میلیون تومان از محل منابع بدون سپرده با نرخ ۱۸ درصد و ۱۲۰ 
میلیون تومان اوراق ممتاز با نرخ سود ۱۶ درصد استفاده کنند.زاغیان با بیان اینکه تسهیالت نوسازی مسکن در بافت فرسوده برای اشخاص حقیقی در کالن شهر 
اصفهان به ازای هر واحد ۲۰۰ میلیون تومان است، گفت: این وام برای ساکنان در بافت فرسوده شهرستان ها ۱۴۰ میلیون تومان بوده که شامل تسهیالت از محل قرارداد 
عاملیت به مبلغ ۴۰ میلیون تومان با نرخ ۹ درصد، ۵۰ میلیون تومان از محل منابع بدون سپرده با نرخ ۱۸ درصد و ۵۰ میلیون تومان اوراق ممتاز با نرخ ۱۶ درصد است.

فروشگاه 
ماهی های 

تزئینی در کلکته 
هند

وز عکس ر

عکس: جماران

 نماینده مردم خمینی شهر مطرح کرد:

پیشروی خاموش طرح 
انتقال آب سولگان- ونک 

به رفسنجان
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: این 
دولت به دنبال مشروعیت بخشــیدن به طرح 
انتقال آب از ســولگان- ونک است تا حتی در 
آینده با رایزنی های سیاســی و فنی به صورت 
خاموش آن را پیش  ببرد.حجت االسالم محمد 
تقی نقدعلی با اشاره به مباحث مطرح شده در 
مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار داشت: 
در هفدهمین جلسه مجمع نمایندگان با حضور 
رییس دادگستری به مشکالت و معضالت این 
حوزه از جمله معیشت کارکنان دادگستری، اطاله 
دادرسی و فعالیت ها و پیگیری های کمیسیون 
قضائی پرداخته شد.وی ادامه داد: مسئله آب و 
حواشی آن از عمده ترین مبحث مطرح شده بود 
که نمایندگان تاکید کردند مسئوالن کالن و دولت 
جدید باید به مسئله آب استان عنایت ویژه داشته 
باشند و متاسفانه زمزمه های انتقال آب سولگان 
و ونک به کرمان همچنان در واپســین روزهای 
دولت تدبیر و امید به گوش می رســد.نماینده 
مردم خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی 
خاطر نشان کرد: این دولت به دنبال مشروعیت 
بخشیدن به این طرح ظالمانه است که در کنار 
همه بارگذاری ها و صدماتی که به آب استان وارد 
کردند، مجدد بتوانند با رایزنی ها سیاسی و فنی 
به صورت خاموش این طرح را مشخصا توسط 
آقای کالنتری و جهانگیری جلو ببرند.وی ادامه 
داد: مسئوالن مربوطه در سازمان محیط زیست 
ســعی دارند که برای این طــرح توجیه فنی و 
محیط زیستی ایجاد کنند و می خواهند پایه آن را 
به گونه ای طراحی کنند که حتی در آینده بتوانند 
توسط دیگر مســئوالن پیگیر باشند و مقرر شد 
که دادگســتری مکاتبات الزم را برای توقف آن 
انجام دهد.حجت االسالم نقدعلی در خصوص 
منابع پایــدار آب و جبــران بارگذاری ها، گفت: 
چارچوب هایی برای ایــن پیگیری این موضوع 
توسط نمایندگان عنوان شد، وزارت نیرو تعهداتی 
دارد که باید در قالب تونل بهشت آباد و تونل سوم 
کوهرنگ اتفاق بیفتد و امروزه وزارت نیرو از این 
وظیفه کوتاهی می کند و هــر روز به یک بهانه  از 

تکلیف قانونی خود طفره می رود.

زهرا شکری
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رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان  مطرح کرد:

سایه سنگین کرونا بر صنعت چاپ اصفهان
رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان گفت: در همه صنایع از چاپ استفاده می شود، اما در زمان 

کرونا این بخش دچار بحران شده است.
محمدعلی انصاری پور اظهار کرد: دستمزد های پایین یکی از مسائلی است که در زمان شیوع کرونا 
صنعت چاپ را تهدید کرده اســت. بســیاری از چاپخانه ها فقط برای تعطیل نشدن واحدصنفی 
خود با توجه به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت کاغذ به کار خود ادامه می دهند. وی افزود: سیاست 
خاصی برای صنعت چاپ اعمال نشده و با توجه به تالش اتحادیه و تقاضای سیاست گذاری راجع 
به این صنعت، هیچ ارگانی از جمله اداره مالیات و تامین اجتماعی برای این صنف تفاوتی نسبت 

به دیگر صنوف قائل نشده اند.
رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان بیان کرد: با توجه به احترام ویژه ای که برای نویســندگان 
قائل هســتیم، اما باید گفت که این قشــر تنها ۱۰ درصد ســود می برند و مابقی مربوط به صنایع 

دیگر است.

کشف ۶ تن گارد و گلس قاچاق در نایین
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف ۶ تن گاردو گلس قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در 

بازرسی از ۲ کامیون کشنده خبر داد.
ســرگرد هادی کیان مهر گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایســتگاه بازرسی شهید »شرافت« 
شهرستان »نایین« حین کنترل خودرو های عبوری به دو دستگاه کامیون ماک مشکوک و آن ها 

را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســی از این خودرو ها ۶ هزار کیلو گارد و گلس انواع تلفن همراه کشــف شد که 

رانندگان مدارک قانونی و گمرکی مربوطه را ارائه ندادند.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: ارزش کاال های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه 

۱۵ میلیارد ریال اعالم شده است.

افزایش چراغ خاموش نرخ شیر در اصفهان
قیمت هرکیلوگرم شیر خام در اصفهان به ۶۴۰۰ تومان رسید.

رییس اتحادیه لبنیات ســاز و لبنیات فروش اصفهان گفت: قیمت شیر خام در اصفهان از ۴۷۰۰ 
تومان امروز به هر کیلوگرم ۶۴۰۰ تومان رسید. محمدعلی شفیع زادگان اصفهانی تاکید کرد: البته 
دولت هیچ قیمت جدیدی برای شــیر خام تصویب و اعالم نکرده است. رییس اتحادیه لبنیات 
ســاز و لبنیات فروش اصفهان افزایش نرخ شیر را ناشــی از کمبود علوفه و نرخ تعیین شده از 

سوی دامداران دانست.

برداشت بیش از 40 تن طالبی از مزارع شهرضا
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: امسال در ۲۲۰ هکتار از مزارع شهرضا طالبی کشت شده است 

و به طور متوسط، ۴۰ تا ۴۵ تن از هر هکتار برداشت می شود.
امیر صفرپور با بیان اینکه امســال در ۲۲۰ هکتار از مزارع شــهرضا طالبی کشــت شــده است، 
گفت: به طور متوســط، ۴۰ تــا ۴۵ تن از هر هکتار برداشــت می شــود. مدیر جهاد کشــاورزی 
شــهرضا درآمد ناخالــص طالبــی کاران شــهرضا را ۵۵ میلیارد تومــان برآورد کــرد و افزود: 
با توجه بــه کیفیــت، هر کیلــو طالبــی بیــن ۶ تــا ۸ هــزار تومــان از مزرعــه دار خریداری 
 می شــود و تمام مزارع کشــت صیفــی در این شهرســتان بــه آبیــاری نوین و تحت فشــار 

مجهز شده است.

همسان سازی حقوق بازنشسته ها در انتظار تایید و تثبیت؛

اضطراب و انتظار

در حالی جریان همسان ســازی حقوق 
بازنشســته ها تا مرحله تدوین الیحه ای 
برای تثبیــت آن و ارائه از ســوی دولــت به مجلس پیــش رفته که 
اکنون بایــد منتظر باشــند نمایندگان کــه هنوز در ایــن رابطه اقدام 
جدی نداشته اند، برای بررســی و تصویب آن ورود کنند. با این وجود 
رییس ســازمان برنامه و بودجه این اطمینان را به بازنشسته ها داده 
با اقداماتی کــه صورت گرفتــه، اکنون که الیحه هم تصویب نشــده، 
همسان ســازی حقوق آنها محدود به یک سال نباشــد و باید ادامه 

داشته باشد.
طی سال ها حقوق بازنشســته ها بسیار جای نقد داشــت و همواره 
در رابطه با عدم تناســب آن با حقوق شــاغالن و البته تامین نیازهای 
زندگی و وضعیت اقتصادی گله داشــتند تا این که در قانون ششــم 
برنامه توسعه دولت مکلف به ایجاد شرایط مناسبی برای پرداخت ها 
در این بخش شــد؛ به گونه ای کــه در ماده ۳۰ قانــون دولت مکلف 
شــد بررســی های الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع 
تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغالن، 
بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف 

را انجام دهد.

براین اســاس، طی بررســی های صورت گرفته، ســاالنه منابعی در 
بودجه به منظور متناســب ســازی حقوق بازنشســتگان کشــوری 
لبتــه در ادامــه تامیــن اجتماعــی پیش بینــی  و لشــکری و ا
شــد و ایــن رونــد از پایــان ســال ۱۳۹۸ بــه صــورت جدی تری 
پیــش رفــت؛ بــه طــوری کــه دولــت وعــده همســان ســازی 
 حقــوق بازنشســته ها تــا ۹۰ درصــد حقوق شــاغالن هم تــراز را به

 بازنشسته ها داد.
در همیــن رابطــه هیئــت دولت مصوبــه ای ادائــه داد کــه طی آن 
صندوق های بازنشســتگی کشــوری و ســازمان تامیــن اجتماعی 
نیروهــای مســلح مکلف شــدند عــالوه بر امتیــازات شــغلی از 
محل منابــع داخلی و ســایر منابع حاصــل از ســرمایه گذاری های 
خــود و همچنین منابعی کــه در بودجه پیش بینی شــده ،نســبت 
به برقــراری عدالت در نظــام پرداخت و متناســب ســازی حقوق 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران تحت پوشــش خود با ۹۰ درصد 
میانگین حقوق مشــمول کســور بازنشســتگی شــاغالن هم طبق 
 مشــترک صندوق متناســب با ســنوات خدمت از نیمه دوم ســال

 اقدام کنند.
در ادامه و طــی چند ماه گذشــته ســازمان برنامــه و بودجه اعالم 

کرد که تصمیــم دارد جهت تثبیت جریان همســان  ســازی حقوق 
بازنشســته ها براســاس درخواســتی که از ســوی این قشر وجود 
داشــته و تدابیری کــه ســازمان اندیشــیده آن را به قانــون تبدیل 
کنــد، بنابراین پیــش نویس الیحــه در ســازمان برنامــه و بودجه 
آماده شــد و بــه دولت رفــت و مدتــی بعــد در هیئت وزیــران به 
 تصویب رســید و حدود یک ماه پیش از ســوی دولــت به مجلس

 ارائه شد.
اما در این فاصله هنوز مجلس برای تصویب الیحــه اقدامی نکرده و 
آنچه در مواضع برخی نماینده ها دیده می شود انتقاد به الیحه و تاکید 

بر ایجاد بار مالی آن است.
با این حال اعالم نوبخت ، رییس سازمان برنامه و بودجه  این موضوع 
را تایید نمی کند. وی در تازه ترین اظهاراتش گفته که بار مالی متناسب 
حقوق بازنشســته ها حتما در دولت پیش بینی شده که الیحه را ارائه 
کرده است و این طور نیست که الیحه ای به مجلس برود که منابع آن 

پیش بینی نشده باشد.
معاون رییس جمهور ضمن تاکید به اینکــه الیحه اکنون در مجلس 
بوده و انتظارات برای ورود و تصویب اســت، یادآوری کرده که قبل از 
ارائه الیحه نمایندگان اعالم آمادگی می کردند که با ورود آن، نسبت به 

تصویب اقدام کنند که اکنون زمان آن است.
گرچه مجلس هنوز اقدام موثری در رابطه با تصویب الیحه همســان 
سازی حقوق بازنشسته ها انجام نداده اســت، ولی در همین شرایط 
هم رییس ســازمان برنامه و بودجه به بازنشســته ها اطمینان داده 
که حتی بدون تصویب قانون نیز این مجوز و تاکید از ســوی سازمان 
برنامه و بودجه به مســئوالن مربوطه از جمله ســازمان بازنشستگی 
وجود داشــته که باید متناسب سازی حقوق بازنشســته ها محدود 
 به یک ســال نبــوده و همــواره براســاس منابع پیش بینی شــده 

اجرایی شود.
در جریان متناســب ســازی حقوق بازنشســتگان و الیحــه دائمی 
شــدن آن، فاصلــه بیــن حقــوق بازنشســتگان و شــاغالن هــم 
 تراز بــه حداکثــر ۱۰ درصد می ســد و دولــت موظف به اجــرای آن 

خواهد بود.
این در حالی اســت که در ســال ۱۳۹۸ که جریان متناســب سازی 
حقوق بازنشســتگان بــه طور جــدی تــری اجرایی شــده تاکنون 
متوســط حقوق بازنشستگان لشــکری و کشــوری با افزایش ۱۲۰ 
درصدی به حدود ۷.۲ میلیون تومان و متوســط حقوق بازنشستگان 
 تامیــن اجتماعی بــا رشــد ۱۳۸ درصدی به پنــج میلیــون تومان

 رسیده است.

کافه اقتصاد
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ورود 1۶۵ هزار دوز واکسن کرونا به چهارمحال و بختیاری
رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: همزمان با اجرای فاز سوم واکسیناسیون کرونا در 
کشور، تزریق واکسن برای پنج گروه پرخطر از عید غدیر خم در استان آغاز شد و از روز دوشنبه ۱۱ 
مرداد ۱۴۰۰ سه گروه دیگر شامل اساتید دانشگاه ها و حوزه، کارمندان بانک ها و کارکنان تعویض 
پالک در نوبت تزریق واکسن کرونا قرار گرفتند.مجید شــیرانی افزود: بر اساس آمار اعالم شده 
حدود ۴ هزار نفر از اساتید که در دانشگاه ها مشغول به تدریس هســتند در این مرحله مشمول 
دریافت واکسن هستند.شیرانی اضافه کرد: نوبت دوم واکسن به فاصله یک ماه پس از دریافت 
نوبت اول انجام می شــود و از انتهای شــهریور ماه اســاتید می توانند با ایمنی کامل در کالس ها 

حاضر شوند.
وی ادامه داد: زنان دو درصد بیشتر از مردان برای دریافت واکسن اقدام کرده اند.شیرانی گفت: 
تا کنون ۱۶۵ هزار دوز واکسن در قالب ۲۰ مرحله وارد اســتان شده که از این تعداد ۱۴۳ هزار دوز 
تزریق شده اســت.وی افزود: جمعیت هدف تزریق واکسن در چهارمحال و بختیاری ۶۸۵ هزار 

نفر است که ۱۵ درصد جمعیت هدف موفق به تزریق واکسن شده اند.

 نیاز ماهانه چهارمحال و بختیاری به شکر 2 هزار 
و ۵00 تن است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به توزیع شکر در بازار اظهار داشت: افزایش نرخ شکر در بازار کشور و استان به علت آزادسازی 

قیمت است.
جهانبخش مرادی افزود: قیمت شــکر در بازار کشــور آزادسازی شده اســت و شکر یارانه ای در 
فروشگاه ها دیگر موجود نیست.مرادی اضافه کرد: براساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار ایران در 
تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰، یارانه شکر مصرف خانوار حذف و قیمت این کاالی اساسی با نرخ شکر 
صنف و صنعت برابر و نرخ آن آزادسازی شد.وی ادامه داد: براساس این مصوبه قیمت هرکیلوگرم 
شکر یارانه ای از ۸۷ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به ۱۱۵ هزار ریال در انبار و ۱۵۰ هزار ریال در اختیار 
مصرف کننده افزایش یافت و آزادسازی شد.وی خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری ماهانه ۲ 

هزار و ۵۰۰ تن شکر برای مصرف در بخش های صنف، صنعت و خانوار نیاز دارد.

واکسیناسیون جانبازان باالی 30 درصد در بام ایران
معاون بهداشــت و درمان بنیاد شــهید و امور ایثارگــران چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: 
براساس بخش نامه های ارســالی و اولویت بندی گروه های خاص در استان، زمان انجام فرآيند 
واكسيناسيون جامعه هدف اعالم شد، اما بعضی از افراد در انتظار دریافت واکسن کرونای ایرانی 

نوبت خود را به تعویق انداخته اند.
رضا درعلی افزود: مرحله اول واکسینه شدن این دو گروه از اسفندماه پارسال آغاز شد که در مرحله 
اول جانبازان شیمیایی شدید و نخاعی، در مرحله دوم جانبازان ۷۰ درصد، در مرحله سوم جانبازان 
۵۵ تا ۷۰ درصد و در مرحله بعدی جانبازان ۴۰ درصد علیه بیماری کرونا در استان واکسینه شدند.
درعلی اضافه کرد: تاکنون جانبازان ۳۰ درصد همراه با همســران شــهدا کــه دارای بیماری های 
زمینه ای بودند، واکســن کرونای خود را دریافت کرده اند و از هفته آینده جانبازان ۲۵ درصدی، 
همسران جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد و همسران شــهدا با سهمیه واکسن موجود در استان واکسینه 

خواهند شد.
وی تصریح کرد: بیشــتر ایثارگران در رده سنی ۵۰ ســال به باال هســتند و با توجه به آمار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اگر ایثارگر هم نباشند با توجه به رده سنی شان واکسن كرونا 

را دريافت خواهند كرد.

بام ایراناخبار

خرید حمایتی 130 هزار رأس دام مازاد عشایر
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشــاره به آغاز طرح خرید حمایتی دام عشایر کشور 

گفت: سهمیه استان برای خرید دام مازاد به صورت حمایتی ۱۳۰ هزار رأس دام سبک است.
یحیی حســین پور افزود: از این تعداد ۱۲۰ هزار رأس میش و ۱۰ هزار رأس بز اســت که در راستای 
حمایت از عشایر و دامداران با اولویت استان های درگیر خشکسالی با هماهنگی سازمان امور عشایر 

و پشتیبانی امور دام خریداری می شود.
حسین پور به کمبود علوفه و نهاده دامی از جمله جو و باال بودن قیمت آن اشاره و اضافه کرد: با اجرای 
طرح خرید حمایتی دام، عشایر دام مازاد خود را به قیمت مصوب بین ۳۲۰ هزار تا ۴۵۰ هزار ریال 
به فروش می رسانند که طبق کمیته تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان متشکل از سازمان 
جهاد کشاورزی، امور عشایر، پشیبانی امور دام و اتحادیه شرکت های تعاونی عشایری این قیمت 

به صورت هفتگی براساس نوع دام تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در استان، کشتارگاه ها میدان نگهداری دام ندارند ،ادامه داد: کشتار دام باید در 

استان براساس ظرفیت کشتارگاه ها انجام شود.
حسین پور گفت: به منظور ایجاد انگیزه برای ادامه پرورش دام بین دامداران وعشایر و کاهش اثرات 
ناشی از خشکسالی، به ازای هر کیلوگرم دام زنده خریداری شده به میزان سه کیلوگرم جو با نرخ 

مصوب دولتی به دامداران و عشایر نیز تحویل داده می شود.

به صدا درآمدن زنگ خطر کرونا در بروجن
فرماندار بروجن با اشــاره به شــیوع ویروس کرونا اظهار داشــت: طی هفته گذشــته هزار و ۱۷۰ 

نمونه برداری مثبت ابتال به ویروس کرونا در این شهرستان گزارش شده است.
مسعود ملکی، افزود: وضعیت رنگ بندی این شهرستان از لحاظ شیوع ویروس کرونا قرمز و فوت 
۶ نفر طی یک هفته گذشته یک زنگ خطر جدی است.ملکی اضافه کرد: بازاریان نسبت به رعایت 
جدی تمامی دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقدام کنند تا مجبور به تعطیلی 
مغازه ها نشویم.وی ادامه داد: برگزاری هرگونه مراسم عزا، عروســی و مجالسی که با اجتماعات 
همراه باشد در سطح شهر و روستا های شهرستان ممنوع است و با عامالن ایجاد کانون های جمعیتی 
و تهدید علیه بهداشت عمومی برخورد خواهد شد.ملکی گفت: با توجه به وضعیت قرمز شهرستان 

بروجن، مکان های گردشگری این شهرستان همچنان تعطیل است.

درخشش دانش آموزان بام ایران در مسابقات قرآن
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره كل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: دانش آموزان 

استان موفق به کسب دو رتبه برتر در سی و نهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز کشور شدند.
رهدار براتی افزود: در بخش آوایی محمد هادی طادی دانش آموز پایه نهم متوسطه اول در رشته 
قرائت تحقیق رتبه اول و سمیرا امیری دانش آموز پایه دوازدهم متوسطه دوم رتبه پنجم کشوری را 

در رشته قرائت تحقیق کسب کردند.

راه اندازی مرکز گذری کاهش آسیب در بام ایران
 اداره كل بهزستی چهارمحال و بختیاری در نظر دارد برای ارائه خدمات کاهش آسیب های ناشی از 
اعتیاد و ارتقای سالمت روانی اجتماعی عموم شهروندان، مرکز گذری کاهش آسیب »DIC« در 

استان را از طریق بخش غیر دولتی راه اندازی کند.
از  اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود که تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰ 
به اداره کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد، خیابان شریعتی، جنب کلینیک امام 

علی )ع(، طبقه سوم، معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری گفت: تاکنون ۴۰۰ میلیــارد ریال اعتبار برای 
تکمیل شــهرک های صنعتی شــماره دو شــهرکرد و 
بادام سامان هزینه شده است.حمیدرضا فالح افزود: 
از این مبلــغ ۳۰۰ میلیارد ریال برای شــهرک صنعتی 
شماره دو شهرکرد و ۱۰۰ میلیارد ریال به منظور احداث 
شــهرک تخصصی بادام ســامان از محــل اعتبارات 
داخلی این شرکت هزینه شده است.فالح اضافه کرد: 
شهرک های صنعتی شماره دو شــهرکرد در زمینی به 
وسعت ۵۰۰ هکتار اجرایی می شود که عملیات اجرایی 
احداث فاز نخست آن در مساحت ۱۲۵ هکتار آغاز شده 
است.وی اظهار داشت: نماینده مردم شهرستان های 
شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسالمی برای 
احداث پست برق در شهرک صنعتی شماره دو شهرکرد 
رایزنی هایی با مسئوالن شرکت برق منطقه ای انجام 

داده است.فالح تصریح کرد: براساس این پیگیری ها 
قرار شــد شــرکت برق منطقه ای اصفهان نســبت به 
پیگیری برای احداث پست برق شهرک صنعتی شماره 
دو شهرکرد با مشارکت شــرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیــاری اقدام کنــد.وی گفت: هزینه 
احداث پســت برق برای شــهرک صنعتی شماره دو 
شهرکرد حداقل ۸۰۰ میلیارد ریال است که این شرکت 
آمادگی مشــارکت ۲۰ درصدی در این طرح برابر ۱۵۰ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری را دارد.فالح افزود: با تکمیل 
و بهره برداری از شهرک صنعتی شماره دو شهرکرد زمینه 
اشتغال پنج تا شــش هزار نفر فراهم خواهد شد.وی 
اضافه کرد: عملیات اجرایی شــهرک تخصصی بادام 
سامان در خردادماه ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و تاکنون برای 
احداث این شهرک در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار، ۱۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.فالح اظهار داشت: 

تا پایان امســال، ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبــار دیگر برای 
اجرا، تکمیل و بهره برداری از این طرح هزینه می شود.

وی تصریح کرد: شناسایی اهلیت ســرمایه گذاران و 
مکانیسم واگذاری واحد ها در شهرک تخصصی بادام 
سامان در دســتور کار مســئوالن قرار دارد.فالح گفت: 
۸۰ واحد صنعتی در شــهرک تخصصی بادام سامان 
به عنوان تنها ناحیه تخصصی صنعتی بادام ایران مستقر 
می شود.این شهرک صنعتی با هدف بسترسازی برای 
استقرار واحد های بســته بندی و فرآوری محصوالت 
باغی در زمینی به وسعت ۳۰ هکتار راه اندازی می شود.

گامی در راستای رونق تولید در بام ایران

اخبار

تاسیس نخستین شرکت 
 تعاونی توسعه و عمران 

در بام ایران

خبر  روز

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
چهارمحــال و بختیاری گفت: این اســتان 
تاکنون از وجود تعاونی های توسعه و عمران 
شهرســتانی بی بهره بوده اســت به همین 
منظور اولین تعاونی در شهرستان خانمیرزا 
تاسیس شد.ســیدحفیظ ا... فاضلی افزود: 
بر اساس توافق نامه همکاری وزارت کشور و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شکل گیری 
این تعاونی ها بیــش از پیش مــورد توجه 
قــرار گرفت.فاضلی اضافه کرد: مشــارکت 
فرمانداران و نهادینه ســازی فرهنگ تعاون 
در اســتان، الزمه شــکل گیری تعاونی های 
توسعه و عمران شهرستانی است که بر اساس 
آخریــن گزارش ها در شهرســتان خانمیرزا 
اقداماتی در ایــن خصوص انجام شــده و 
روند تاســیس تعاونی ها در جریان بود.وی 
اظهار داشت: این تعاونی با ۲۰۰ عضو افتتاح 
شد و با هدف رشد و توســعه شهرستان ها، 
هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، 
بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و 
خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام 
طرح هایی که به ســبب رانت زا بودن امکان 
واگذاری آن به بخش خصوصی وجود ندارد، 

شکل گرفته است.
فاضلی تصریح کرد: براســاس اساسنامه، 
تعــداد اعضای الزم برای ثبــت تعاونی های 
توسعه و عمران شهرســتانی باید نیم درصد 
از جمعیت هر شهرســتانی باشــد و پس از 
ثبت تعاونی، هر تعداد از مردم شهرســتان 
می توانند در این تعاونی عضو شده و در منافع 

حاصل از آن شریک شوند.
وی ادامه داد: دولت و سازمان های وابسته 
می توانند فعالیت ها، زمین ها و امالک قابل 
واگذاری در بخش هــای تولیدی، توزیعی و 
خدماتی را از طریق ترک تشــریفات مزایده 
در اختیار این تعاونی هــا قرار دهند، از این رو 
فرصت مناسبی است تا منافع حاصل از این 
برون ســپاری ها نصیب همه مــردم منطقه 

شود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

مسیر توسعه استان بر اساس برنامه های راهبردی به طور شفاف ریل گذاری شده است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست شورای اداری استان اظهار داشت: مسیر توسعه استان بر اساس برنامه های راهبردی 
به طور شفاف ریل گذاری شده و امید است این مسیر در دولت سیزدهم شتاب بیشتری گیرد.جعفر مردانی افزود: عملکرد دولت تدبیر و امید در این استان قابل دفاع 
است و این موضوع مرهون تالش مدیران و همدلی و تعامل سازنده شکل گرفته بین نهاد های مختلف است.مردانی اضافه کرد: توجه به معیشت، اشتغال، حمایت از 
تولید، حفظ امنیت و سالمت مردم از اولویت های دولت تدبیر و امید بود که هرچند در این میان با تنگنا ها و مشکالتی مواجه شد، اما پیشرفت ها و خدمات قابل توجهی 
در بخش های مختلف استان شکل گرفت.وی جابه جایی دولت ها را امری طبیعی دانست و به مدیران استان توصیه کرد: تا در انتقال دولت، خللی در روند خدمات رسانی 
به مردم ایجاد نشود و پاسخگویی و تالش شبانه روزی همچنان در راس برنامه های آن ها باشد.مردانی با اشاره به اینکه امسال تجمعات صنفی در استان نسبت به 
مدت مشابه پارسال افزیش یافته است، پاسخگویی مناسب مدیران و احصای نارضایتی های اجتماعی را عامل موثری برای مدیریت این تجمعات دانست و اظهار 

داشت: در همین راستا عالوه بر اینکه کمیته رصد نارضایتی های اجتماعی در شهرستان ها شکل گرفته است، مدیران نیز باید در این خصوص با مردم شفاف باشند.

وز عکس ر

 آبرسانی سیار
  در قطب تولید
 آب در کشور

مدیرکل امور عشایری استان خبر داد:

توزیع۱۲۰۰ دستگاه پنل خورشیدی میان عشایر چهارمحال و بختیاری

کســری حدود ۱۰ هزار مگاواتی برق به طور میانگین از اوایل تابستان 
سال جاری در کشور، موجب گستردگی قطعی برق در مناطق مختلف 
شد.قطعی برق که مسئوالن دلیل آن را کســری برق در کشور و ایجاد 
نشدن نیروگاه های تولید برق اعم از نیروگاه های آبی و غیر آبی متناسب 

با مصرف برق در بین مردم و صنایع می دانند.
کسری برق که دامان مردم را گرفته بود و جداول خاموشی به طور روزانه 
در استان ها اعالم می شد، دامان صنایع را نیز گرفت. تولید برخی صنایع 
از جمله صنایع ســیمان به صورت محســوس کاهش یافت که نتیجه 
کمبود ارائه برق به آنان بود. معضلی که اکثر استان ها درگیر آن شدند. 
همین کمبود تولید سیمان و درنتیجه کمبود سیمان در بازار بود که سبب 
افزایش قیمت، کاهش ساخت وسازها در فصل ساخت وساز و به مشکل 

خوردن پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی شد.
اگر از مشکالت ایجاد شده توسط کمبود برق در کشور برای مردم و صنایع 
گذر کنیم، باید این نکته را بررســی کرد که اساسا چرا دولت و خصوصا 

وزارت نیرو در ایجادنشدن نیروگاه های تولید برق کم کاری داشتند.
نیروگاه هایی که می توانســت با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و یا 
همان بخش دولتی به راحتی در چند سال گذشته ایجاد و در مدار مصرف 
برق کشــور قرار گیرد، البته این نکته زمانی تعجب را برمی انگیزاند که 

درمی یابیم کســری برق مورد محتملی در سال های گذشته بوده که به 
آن اهمیت داده نشده است.

نیروگاه حرارتی، نیروگاه آبی، نیروگاه بادی و نیروگاه خورشــیدی، از 
انواع نیروگاه های تولید برق هستند که انرژی های مختلف را به انرژی 
الکتریکی تبدیــل کرده و به عنوان »برق« در مدار مصرفی برق کشــور 

قرار می دهند.
خشکسالی های ایجاد شــده در جای جای کشور و کاهش بارش های 
استان های پربارش، باعث شده است که نیروگاه های آبی برای تولید 
برق به مشــکل بر بخورند، برای همین روی آوردن به بقیه نیروگاه ها، 
چــه از طریق منابع انــرژی تجدیدپذیــر و چه از طریــق منابع انرژی 

تجدیدناپذیر، امری ضروری است.
نیروگاه های برقی از جمله نیروگاه هایی هستند که در کشور مورد غفلت 
واقع شده است، بنابر گزارشات ارائه شده جهانی، میزان مصرف انرژی 
خورشــیدی در جهان حدود ۳ درصد اســت، میزانی که سازمان های 
بین المللی می خواهند آن را به ۳۲ درصد تا ۱۰سال دیگر افزایش دهند.

 کشور ایران در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی 
در میان نقاط جهان در باالترین رده ها قرار دارد و میزان تابش خورشیدی 
آن باالتر از میزان میانگین جهانی است و به طور میانگین سالیانه بیش 

از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده است.
با توجه به مطالــب مذکور، توجه به نیروگاه های خورشــیدی و انرژی 
خورشیدی، اهمیتی دوچندان در کشور دارد، به خصوص آنکه کشور با 
کسری برق زیادی مواجه شده و اساســا در برخی مناطق ایران، مردم 

نمی توانند از برق معمولی مدار مصرفی استفاده کنند.
عشایر از این قشر مردم هستند که به دلیل سفرهای ییالقی و قشالقی و 
عدم اسکان های دائم، نمی توانند از برق استفاده کنند و باید از پنل های 

خورشیدی برای تولید برق خود بهره ببرند.
استان چهارمحال و بختیاری حدود ۱۱۵ هزار و ۸۵ نفر جمعیت عشایر 

دارد که ۲۲ هزار و 9۳۲ خانوار عشایری استان را تشکیل می دهند.
  توزیع ۱۲۰۰ دستگاه پنل خورشیدی میان عشایر استان 

مدیرکل امور عشایری استان، از تهیه حدود ۸۲۰ پنل خورشیدی برای 
عشایر استان خبر داد و گفت: در ســال جاری پیش بینی می شود یک 

هزار و ۲۰۰ پنل خورشیدی میان عشایر استان توزیع شود.
یحیی حســین پور ادامه داد: عشــایر برای اخذ پنل خورشــیدی باید 
انشعاب برق به نام سرپرست خانوار نداشته باشند، همچنین 9۰ درصد 
هزینه این پنل های خورشــیدی توســط اعتبارات امور عشایر و مابقی 

هزینه توسط خود افراد تامین می شود.

توجه به نیروگاه های خورشیدی و انرژی خورشیدی، 
اهمیتی دوچندان در کشور دارد، به خصوص آنکه 
کشور با کسری برق زیادی مواجه شده و اساسا در 
برخی مناطق ایران، مردم نمی توانند از برق معمولی 

مدار مصرفی استفاده کنند
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شرایط فوق بحرانی در اصفهان؛

صف بیماران کرونایی برای تخت خالی
هیچ تخت خالی برای بیماران کرونایی در بیمارستان های اصفهان وجود ندارد. سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به تکمیل ظرفیت مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان برای 
نیازبه تخت های کووید ۱۹، بیماران غیر کرونایی بخش icu این بیمارستان به بیمارستان کاشانی 
اصفهان منقل می شوند. آرش نجیمی افزود: بیمارســتان کاشانی هم از نظر خدمات و تخت ها در 
وضعیت تکمیل قرار دارد.وی با بیان اینکه وضعیت استان اصفهان بسیار بحرانی است و تخت خالی 
برای بیماران کووید ۱۹ به راحتی قابل دسترس نیســت، از همه خواست مراقبت بیشتر مخصوصا 

استفاده از ماسک و اجتناب از سفر های غیر ضروری را در دستور کار قرار دهند.

انتظار کارت های ملی هوشمند در صف چاپخانه دولتی
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: برابر اعالم سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، کارت های 
ملی تحویل داده نشده به متقاضیان، همچنان در انتظار تامین بدنه توسط چاپخانه دولتی هستند.

حسین غفرانی اظهار کرد: از آنجا که بارکد رسید کارت ملی در کنار شناسنامه فعال است و با سامانه 
هویت ایرانیان مطابقت دارد، هیچ گونــه وقفه ای در امور اداری برای شــهروندان متقاضی ایجاد 
نمی شود.وی درباره آمار شهروندان متقاضی کارت ملی هوشــمند، ادامه داد: حدود ۹۷ درصد از 
مردم استان اصفهان اقدام به هوشمند کردن کارت ملی خود کرده اند. الزم به ذکر است کسانی که 
درخواســت کارت ملی هوشــمند ندارند در مراجعه به ادارات خدماتی دریافت نخواهند کرد.مدیر 
کل ثبت احوال استان اصفهان همچنین در رابطه با آمار کارت های ملی هوشمند تحویل داده شده 
به متقاضیان اظهار داشت: آمار کارت های صادر شــده، هر روز در حال تغییر است، بنابراین در این 
ســاعت نمی توان تعداد ثابتی را اعالم کرد.غفرانی در پایان صحبت هایش افزود: تاریخ مشخصی 
برای تحویل تمامی کارت های ملی هوشمند به شهروندان وجود ندارد و از آنجایی که کل کشور با این 

مشکل مواجه هستند، اعالم زمان قطعی با سازمان ثبت احوال کشور است.

7۹ درصد از مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی است 
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: ۷۹ درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی و تنها ۲۱ 
درصد از آن واجد شرایط نرمال تا ترسالی است. حمیدرضا خورشیدی، با اشاره به تحلیل شاخص» 
SPEI« در دوره ۱۰ ســاله تا پایان خرداد ۱۴۰۰ افزود: درجات خفیف تا بســیار شدید خشکسالی 
بلندمدت)هیدرولوژیک( در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود دارد.وی ادامه داد: مساحت 
مناطق درگیر خشکسالی در استان در مقایسه با ماه گذشته به میزان ناچیز ۱.۸ درصد کاهش داشته 
که به دلیل وقوع بارش های باالتر از نرمال اردیبهشت در مناطق شمال و شرق استان بوده که تاثیر آن 
نیز بر خشکسالی بلندمدت در مقایسه با خشکسالی هواشناسی)کوتاه مدت( ناچیز است.   مدیرکل 
هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: از مجموع ۷۹ درصد از مساحت درگیر خشکسالی استان 
۲۷.۲ درصد خشکسالی خفیف، ۲۴.۸ درصد خشکسالی متوسط، ۱۹.۴ درصد خشکسالی شدید 
و ۷.۷ درصد خشکسالی بسیار شدید دارد.وی اضافه کرد:تحلیل شاخص SPEI در دوره ۱۰ ساله 
تا پایان خرداد بیانگر آن اســت که درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی بلندمدت بسیاری از 
مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونه ای که ۷۱.۴ درصد از مساحت آن درگیر خشکسالی بوده 

و تنها ۲۶.۳ درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و ۲.۳ درصد شرایط ترسالی دارد.
خورشیدی خاطرنشــان کرد: به طورکلی مساحت مناطق درگیر خشکســالی در حوضه گاوخونی 
نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد کاهش داشته است.وی بیان کرد: از مجموع ۷۱.۴ درصد مساحت 
خشکســالی گاوخونی ۳۳.۴ درصد دارای خشکســالی خفیف، ۲۳.۷ درصد دارای خشکسالی 

متوسط، ۷.۴ درصد دارای خشکسالی شدید و ۶.۹ درصد خشکسالی دارای بسیار شدید است.

زخم کهنه ای که سرباز کرد؛

اورژانس اصفهان در آستانه انحالل

مریم یاوری  کرونــا و چالش هایش گویــی قصد ندارد 
آرامش را به شهر بازگرداند، روز به روز وضعیت 
شیوع این بیماری بدتر شده و آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از این بیماری 
روند صعودی دارد.بارها و بارها در دوران این بیماری تاب آوری کادر درمان ته 
کشیده اما به روش های مختلف انگیزه آنها برای خدمت به مردم تقویت 
شده است، در این بین گویا طالیه داران امدادرسانی به بیماران و مصدومان 
حوادث و تصادفات در اصفهان سهمی از حمایت های کادر درمان نداشته و 
به اعتقاد بسیاری از آنها حتی گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات شان هم 

وجود ندارد.

روزانه 1۵ پایگاه اورژانس در استان اصفهان تعطیل است
محمد که یکی از نیروهای امدادرســان اورژانس اســتان اصفهان است از 
افزایش ساعات کاری شان از ۱۲ ساعت به ۲۴ ساعت گالیه دارد و می گوید: به 
علت کمبود نیرو در اورژانس استان اصفهان ما مجبوریم ساعات زیادی را کار 
کنیم.وی ادامه می دهد: در استان اصفهان ۱۶۰ پایگاه اورژانس وجود دارد و 
سهم شهر اصفهان ۵۹ پایگاه است که می توان گفت این روزها هر روز حداقل 
هفت پایگاه در شهر اصفهان و ۱۵ پایگاه در استان اصفهان تعطیل است و این 
در حالی است که بار تعطیلی این پایگاه ها بر دوش پایگاه های فعال سنگینی 
می کند.این امدادرسان اورژانس استان اصفهان به بی مهری های دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان در زمینه استخدام نیروی جدید برای اورژانس اصفهان 
اشاره می کند و ادامه می دهد: بارها در این زمینه به دانشگاه علوم پزشکی 

درخواست استخدام داده شده؛ اما هیچ خروجی نداشته است.

140 نیــروی آماده بــه کار اورژانس در انتظار موافقت دانشــگاه 
علوم پزشکی

وی اضافه می کند: به دنبال بی توجهی های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
سازمان اورژانس دست به کار شد و آگهی استخدام در اورژانس اصفهان را 
از یک ماه گذشته به صورت رسمی در سایت این سازمان اعالم کرد، تاکنون 
۱۴۰ نفر متقاضی به رغم حقوق کم و شرکتی بودن قرارداد برای همکاری با 
اورژانس اصفهان اعالم همکاری کرده اند؛ اما هنوز دانشگاه علوم پزشکی با 
این امر موافقت نکرده است.حسین که دیگر امدادرسان اورژانس اصفهان 
است با اشاره به انجام ماموریت های باالی نیروهای اورژانس اصفهان در هر 
شبانه روز می گوید: در این ارتباط باید یادآور شوم که تا قبل از شیوع کرونا هر 
گروه دو نفره اورژانس در هر شیفت کاری ۱۰ تا ۱۲ ماموریت را انجام می داد 
و این در حالی اســت که این روزها به صورت میانگین هر فرد در شــیفت 
کاری بین ۲۰ تا ۲۲ مأموریت را انجام می دهد.وی تعداد استاندارد نیروی 
اورژانس در هر پایگاه را هشت نفر اعالم می کند و می افزاید: این در حالی 
اســت که در حال حاضر به صورت میانگین در هر پایگاه در استان اصفهان 

بین چهار تا پنج نیروی امدادرسان وجود دارد.غفور راستین، رییس مرکز 
اورژانس استان اصفهان نیز با بیان اینکه کارانه و بهره وری و ارتقای نیروهای 
اورژانس استان اصفهان در حال اجراست، می گوید: باید توجه داشت کارانه 
مشمول همه نیروها نمی شود چون با این اقدام پایگاه های اورژانس استان 

تعطیل خواهد شد.

پرداخت  های اورژانس برابر با درآمد بیمارستان هاست
راســتین که معتقد اســت در اورژانس همه پرداخت ها بســته به درآمد 
بیمارستان هاست، ادامه می دهد: در پرداخت کارانه مشکلی نداریم اما در 
زمینه ارتقا و بهره وری که قانون است و نمی توان بیشتر از ۱۲ ساعت در ۲۴ 
ساعت شیفت داد، مشکالتی را داریم.رییس مرکز اورژانس استان اصفهان 
می افزاید: در همه استان ها بعد مسافت اجازه نمی دهد کمتر از ۲۴ ساعت 
شیفت بدهند و از این رو بهره وری شامل این نیروها نمی شود؛ اما تا جایی 
که توانستیم در سطح شهر این شرایط را ایجاد کردیم.وی می افزاید: در این 
زمینه تعدادی متقاضی جدید نیز داریم که کم کم وارد سیستم خواهند شد.

محدودیت  های روند بهره برداری به نفع برخی ها نیست
راستین تاکید می کند: در روند بهره وری محدودیت هایی ایجاد می شود که 
به نفع خیلی ها نیست چرا که امکان اضافه کاری در محل خدمت دیگری 
وجود ندارد و امکان اضافه کاری بیشتر از ۸۰ ساعت را نیز ندارند.وی با بیان 
اینکه در اســتان اصفهان تعداد پایگاه های اورژانس زیاد اســت و نیروی 
امدادرسانی در این پایگاه ها نسبت به نیاز کمتر است، امکان ارتقای بهره وری 
برای همه نیروها وجود ندارد، ابراز می کند: در این شرایط یکسری از کارکنان 
ناراضی می شوند، در حال حاضر جذب نیروی اســتخدام را در دستور کار 
داریم و بیش از ۲۰۰ نفر در مرحله استخدام هستند و دانشگاه این اجازه را 
به ما داده که معادل نیروهای اســتخدامی نیروی شرکتی نیز به کارگیری 
کنیم و فراخوان عمومی در این زمینه داده ایم اما متقاضی کافی را نداشتیم.

راستین با بیان اینکه با تعطیلی هر پایگاه اورژانس باری مضاعف بر دوش 
دیگر نیروهای اورژانس است، اضافه می کند: اخیرا این اتفاق منجر به ایجاد 
فشار زیادی به کارکنان شده است.وی که اظهارات پرسنل اورژانس در زمینه 
اشکاالت موجود در روند اســتخدام نیروهای جدید را تایید می کند، می 
گوید: در صدد رفع این مشکالت هستیم.آرش نجیمی، سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان نیز در این ارتباط برای حل مشکالت پرسنل اورژانس 
اصفهان برگزاری جلسه مشترک رییس دانشگاه علوم پزشکی با پرسنل 
اورژانس اســتان اصفهان را ضروری دانســته می گوید: برای بررسی این 

مشکالت جلسه ای برگزار و نتایج آن به رسانه ها اعالم خواهد شد.

خبرخوان جامعه

یکی از مشــکالتی که در روزهای کرونایی به وجود 
آمده به صدا درآمــدن آژیر قرمــز در مراکز انتقال 
خون اســتان اســت. در این روزها که هــوا گرم و 
طاقت فرساســت، بیماران بیــش از پیش نیازمند 
یاری مردم هستند. به گفته کارشناسان، طول عمر 
فرآورده هایی که از خون تهیه می شــود، کوتاه است 
و در نتیجه باید روزانه خون گیــری تعدادی انجام 
شــود تا نیاز بیماران را بتوان برآورده کرد. همچنین 
گفته می شود تمامی دستورالعمل های بهداشتی در 
محیط انتقال خون رعایت می شود بنابراین نباید در 

این مورد نگرانی داشت و شاید بشود گفت زیباترین 
حس ارتباطی و نوع دوستی می تواند اهدای خون 
به نیازمندان باشــد. مدیرکل انتقال خون اســتان 
اصفهان، ذخیره خون استان را اکنون کمتر از ۴ روز 
اعالم کرد و از مردم نوع دوست درخواست کرده در 
تامین نیازهای خونی بیمــاران مراجعه کنند.علی 
فتوحی افزود: نیاز به خون و فرآورده های آن روزانه 
است و از اهدا کنندگان درخواست می شود به صورت 
مستمر برای اهدای خون و کمک به بیماران نیازمند 
به خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند چرا که اگر 
تعداد مراجعان بیشتر نشود در هفته آینده با مشکل 
کمبود ذخایر خون مواجه می شــویم.مدیر پخش 
فرآورده های خونی اداره کل خون استان اصفهان با 
اشاره به ذخیره خونی، اظهار داشت: به طور مستمر 
نیاز به خون وجود دارد و بیمارانی هســتند که ادامه 

حیات آنها به خون وابســته است، همچنین اعمال 
جراحی، حوادث و ســوانح که روزانــه نیاز به خون 
دارند.محمدرضا جابری افزود: به دلیل نیاز مستمر 
به خون، باید ذخیره خونی مطمئن داشــته باشیم 
وقتی این ذخیره حدود ۷ روز باشــد مطلوب است 
ولی متاسفانه با موج جدید کرونا میزان اهدا کاهش 
پیدا کرده اســت.مدیر پخش فرآورده های خونی 
اداره کل خون اســتان اصفهان با بیان اینکه طی دو 
سه هفته اخیر شرایط بسیار مطلوب ذخیره خونی را 
داشتیم، گفت: متاسفانه در حال حاضر این ذخیره 
رو به کاهش است و اگر این روند ادامه پیدا کند در 
هفته های آتی با مشکل مواجه می شویم.وی ادامه 
داد: از همه همشهریان درخواست می کنم به مراکز 
انتقال خون مراجعه کنند و در این امر خداپسندانه و 

کمک به بیماران نیازمند به خون شرکت کنند.

آژیر قرمز در مراکز انتقال خون اصفهان به صدا درآمد

واکسیناسیون رانندگان 
تاکسی در اصفهان

واکسیناســیون رانندگان تاکســی در 
اصفهان علیه کرونا آغاز شد. هر راننده 
تاکسی که دارای پروانه فعالیت باشد 
مشمول دریافت واکسن کرونا خواهد 
بود و بــا احتســاب راننده های کمکی 
حدود ۲۱ هزار راننده تاکســی، آژانس 
و ســرویس مدارس مشمول دریافت 
واکســن کرونا در محل ورزشــگاه گل 
نرگس واقــع در پل تمدن واکســینه 

خواهند شد.

رییس پلیس فتای اصفهان خبرداد :

دستگیری دو کالهبردار جعل همراه بانک در اصفهان
کالهبرداران از طریق اپلیکیشــن همراه بانک جعلی، حســاب افراد را خالــی می کنند.رییس 
پلیــس فتای اصفهــان با بیــان اینکه 
به دنبال گســترش اســتفاده مردم از 
تلفن های همراه هوشــمند و اینترنت 
همراه، بخش قابــل توجهی از عملیات 
بانکی مشــترکان از طریق همراه بانک 
انجام می شــود، گفت: کالهبــرداران با 
جعل اپلیکیشن های بانکی  به سرقت 
اطالعات کارت بانکــی افراداقدام  و به 
راحتی حساب طعمه های خود را خالی 
می کنند.ســرهنگ مصطفی مرتضوی 
در این زمینه هشدار داد همشــهریان نرم افزار های همراه بانک را فقط از منابع معتبر به خصوص 
سایت بانک مربوطه دانلود کنندو ارســال پیام های کوتاه از طرف بانک به مشتری افراد را نسبت 
به ایمن بودن عملیات بانکداری آســوده می کند.وی افزود: در این زمینه تــا کنون در اصفهان ۲ 

کالهبردار دستگیر شده است.

رییس اداره پیشگیری پلیس فتای استان اصفهان :

 راه اندازی پویش »کلیک  امن« در اصفهان با محور 
دانشگاه آزاد اسالمی

رییس اداره پیشگیری پلیس فتای استان اصفهان در دیدار با دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دولت آباد که به منظور افزایش تعامالت میان پلیس فتا و دانشگاه برگزار شد، گفت: از دور 
نسبت به این دانشگاه شناخت داشتم؛ اما توضیحات رییس دانشگاه فراتر از انتظارات من بود، 
امیدوارم با تعامالت با دانشــگاه ها و مجموعه ادارات استان در پیشــگیری از وقوع جرم موفق 

عمل کنیم.
مصطفی پیرمرادیان اظهار کرد: در پیشــگیری از وقوع جرم کار علمی کمتر صورت گرفته و مقاله 
و پژوهش ها در این زمینه کم اســت، به همین منظور درصدد هســتیم تا بــا همکاری مجموعه 
نهادهایی مانند آموزش وپرورش، شهرداری، صدا و سیما، بسیج اساتید و البته با محور دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد دولت آباد پویش »کلیک  امن« را راه اندازی کنیم.رییس اداره پیشــگیری 
پلیس فتای اســتان اصفهان افزود: ایــن پویش که هنــوز در مرحله بررســی و مطالعات قرار 
دارد، نخستین پویش کشــوری ویژه دانش آموزان،  دانشــجویان و قشــر آزاد به صورت مقاله، 
پژوهش، پادکســت، داده نما، اینفوگرافی، فیلم کوتاه، عکاســی، انیمیشــن و محورهایی مانند 
کودکان سایبری، خانواده ســایبری و دیگر موضوعات اســت.پیرمرادیان ابراز امیدواری کرد با 
 همکاری بسیج اساتید و دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد این طرح هرچه سریع تر به منصه

 ظهور برسد.
سرپرست دانشگاه آزاد اســالمی واحد دولت آباد هم در این دیدار گفت: این واحد دانشگاهی با 
وجود اعضای هیئت  علمی و کادر اجرایی جوان ظرفیت بسیار باالیی برای رشد و تعالی بیشتر دارد.

محمد باقــری با ارائــه گزارشــی از عملکرد، امکانات و شــرایط دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
دولت آبــاد اظهــار کــرد: بــا شــیوع ویــروس کرونــا، زیرســاخت های بســیار مناســبی 
را بــرای آمــوزش مجــازی فراهــم کردیــم تــا دانشــجویان و دانش آمــوزان بتواننــد 
 از ایــن امکانات بهره مند شــوند و افتخــار داریم که بــه عنوان یک دانشــگاه مردمــی در کنار

 مردم باشیم.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

خبر  روزناجا

توزیع 7۸00بسته گوشت 
قربانی توسط کانون 

مساجد اصفهان 
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد استان اصفهان به اقدامات و 
فعالیت های کانون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد استان اصفهان در طرح های همدلی 
و مواسات اشاره کرد و اظهارداشت: این تشکل 
های فرهنگی و هنــری در قالب طرح های 
مختلف و در مقاطع زمانی متعدد بسته های 
معیشتی را در بین اقشار آسیب پذیر از کرونا و 
نیازمندان توزیع کرده اند که این اقدام نیز ادامه 
دارد.حجت االســالم »محمدرضا نیستانی« 
ادامه داد: برگزاری جشــن هــای گلریزان و 
جمع آوری کمک برای خانوارهای آسیب پذیر 
و توزیع بسته های بهداشــتی در بین مردم 
از جمله اقدامات صــورت گرفته در این حوزه 
اســت.وی با بیان اینکه با همکاری موسسه 
خیریه حضرت خدیجه)س( توزیع گوشت 
قرمز تازه در بین گروه های نیازمند و اقشــار 
آسیب پذیر شروع شــده، خاطرنشان کرد: 
برخی از خانواده ها به دلیل شــرایط کرونا و 
محدودیت ها دچار آسیب شــدند که از این 
بســته های تبرکی به آن ها اهدا شد.حجت 
االسالم نیســتانی با بیان اینکه امسال در ۶ 
مرحله این اقدام در اســتان اصفهان صورت 
گرفته، خاطرنشــان کرد: در مرحله ششم به 
مناســبت دهه والیت و امامت این گوشــت 
های نــذری قربانی توزیع شــد که متبرک و 
هدیه تبرکی داشــت.وی یادآورشــد: در هر 
مرحله تعدادی از شهرســتان های اســتان 
اصفهان مجری این کار بودند و این گوشــت 
های نذری را در بین مــردم توزیع می کردند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد استان اصفهان به برنامه های 
دهه والیت و امامت اشاره کرد و اظهارداشت: 
بســیاری از کانــون ها با جمــع آوری کمک 
خیرین قربانی و نذر گوشت در بین خانواده ها 
را انجام داده اند.وی برگزاری جشن در فضای 
مجازی و حقیقی همراه با برگزاری مسابقه و 
توزیع بسته های فرهنگی را از جمله اقدامات 
کانون های مساجد در این مناسبت اعالم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: دولت ها به مدارس هزینه ای نمی دهند و آن ها برای اداره مدارس هزینه ای را از مردم دریافت می کنند. محمد اعتدادی 
ادامه داد: مدیران به اختیار می توانند افراد خارج از محدوده را ثبت نام نکنند و همچنین به اختیار می توانند مشارک کنندگان خارج از محدوده را ثبت نام کنند.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: مدیران اولویت را به کسانی که مشارکت بیشتر دارند و یا در محدوده هستند، می دهند.اعتدادی در ادامه علت هزینه گرفتن 
مدارس دولتی در زمان بیماری کرونا را، هزینه اینترنت، تجهیزات برقراری ارتباط و تلفن عنوان کرد: معلم در مدرسه حضور دارد و از برق، گاز، تلفن و اینترنت استفاده 
می کند.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص تغییر مدل هزینه های مدرسه گفت: مدارس خیلی کمتر از سال های قبل پول دریافت کرده اند و سال 
گذشته به علت مشخص نبودن تعطیلی مدارس، پیش بینی هزینه هایشان را کرده بودند.وی افزود: امسال به علت واکسیناسیون معلمان احتمال بازگشایی مدارس 
و نظارت انجمن ها هم وجود دارد.اعتدادی در پایان در خصوص اینکه مشارکت مبلغ خاصی ندارد و همان کمک کردن به مدرسه است، خاطرنشان کرد: در صورتی که 

مدرسه ای دانش آموز محدوده خود را به علت نداشتن هزینه، ثبت نام نکرد می توان نام آن مدرسه را به ناحیه آموزش و پرورش گزارش کرد تا بازرس پیگیری کند.

مدارس دولتی چرا هزینه دریافت می کنند؟



دولت آباد، پایتخت کبدی سال هاست که به تنهایی جور کبدی استان اصفهان را به دوش می کشد.کاپیتان اسبق تیم ملی کبدی شهر دولت آباد را خاستگاه کبدی 
استان اصفهان دانست و گفت: کسب ده ها عنوان قهرمانی در رده های سنی مختلف در رقابت های کشــوری و لیگ برتر و حضور متعدد کبدی کاران این شهر در 
تیم ملی تنها بخشی از ظرفیت های آن هاست.رضا کمالی مقدم افزود: هزینه کم، قابل دسترس بودن، نیاز نداشتن به امکانات خاص، جذاب و پرهیجان بودن 
باعث شده تا جوانان و نوجوانان دولت آبادی عالقه مند به این رشته شوند.وی ادامه داد: متاسفانه در این سال ها توجه چندانی به رشته کبدی نشده است و هرچه 

مربیان و ورزشکاران این رشته بیشتر مقام کسب کرده اند کمتر مورد حمایت قرار گرفته اند.

پایتخت کبدی ایران، چشم انتظار حمایت
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حضور ورزشکار مرد در مسابقه زنان در المپیک؟
کریستین امبوما، ورزشکار ۱۸ ساله اهل نامبیا موفق شد در مرحله نیمه نهایی دو ۲۰۰ متر زنان با 
ثبت رکورد ۹۷/۲۱ ثانیه راهی فینال این ماده شود.اما این پایان کار برای این ورزشکار جوان نبوده 
، امبوما مبتال به هایپرآدرونژنیسم است. وضعیتی که در آن بدن بیش از حد طبیعی هورمون های 
تولید شده توسط تستوسترون را دارد. به همین خاطر همین موضوع حواشی را برای این ورزشکا 
به وجود آورده است.  مارســین اورباس، دونده سابق لهستانی که ممکن اســت رکورد ۲۰ ثانیه 
)۱۹.۹۸( خود را  توسط این شرکت کننده از دســت بدهد در این خصوص گفت: من می خواهم 
درخواست کنم تا از امبوما یک آزمایش کامل صورت بگیرد تا مطمئن شویم که او یک زن است. 
او ویژگی های یک پسر ۱۸ ساله را دارد. مزیت تستوسترون بیشتر امبوما نسبت به سایر شرکت 
کنندگان با چشم غیر مسلح هم دیده می شود. در ســاختار بدن، حالت حرکت، تکنیک، در عین 

حال در سرعت و استقامت هم به شدت مشخص است.
وی ادامه داد: با پیشرفت و بهبود در تکنیک خود، او به زودی از رکورد ۲۱.۰۰ در ۲۰۰ و ۴۷.۰۰ در ۴۰۰ 
عبور خواهد کرد. ما همچنان فکر می کنیم که این کار عادالنه و در شــرایط برابر است اما این قطعا 
بی عدالتی آشکار و گستاخانه علیه زنان است. باید از او تست گرفته شود تا عدالت رعایت شود.

 مدال های چین در خطر؛ تصویر »مائو« روی
سکوی المپیک!

 بائو شــانجو و ژونگ تیانشی، دو ورزشــکار چینی حاضر در المپیک، با پوشیدن نشان مائو تسه 
تونگ روی ســکوی دوچرخه ســواری تیمی ایســتادند. حرکتی که واکنش کمیته بین المللی 

المپیک را برانگیخته است.
کمیته بین المللی المپیک از چین خواســت تا توضیح دهد که چرا بائو شانجو و ژونگ تیانشی 
با نشان هایی که تصویر دیکتاتور سابق مائو تسه تونگ را بر خود داشتند، روی سکو رفتند.این دو 
دوچرخه سوار در فینال روز دوشنبه در المپیک توکیو با پیروزی برابر آلمان عنوان قهرمانی سرعت 
تیمی را از آن خود کردند. آنها با پوشیدن این نشان در مراسم اهدای مدال، قوانین المپیک مربوط 

به نمایش عالئم سیاسی را نقض کرده اند.
مارک آدامز، ســخنگوی کمیته بین المللی المپیک، گفت: »ما با کمیتــه المپیک چین تماس 
گرفتیم و از آنها توضیح خواستیم. ما در حال بررسی موضوع هستیم. « ماه گذشته کمیته قانون 
5۰ را تسهیل کرد و اکنون اجازه می دهد حرکاتی مانند زانو زدن انجام شود، به شرطی که ورزشکاران 
این کار را بدون اختالل و با احترام به سایر رقبا انجام دهند. اما این قانون همچنان حرکت این دو 

ورزشکار چینی روی سکو را منع کرده است.

اشتباهی که شیرینی مدال را چند برابر کرد
ترزا پورتال، پارو زن اسپانیایی که در المپیک توکیو ۲۰۲۰ در ششمین دوره بازی های المپیک خود 
شرکت کرده است، مدال نقره را در فینال K۱ ۲۰۰ به دست آورد، اما به دلیل اشتباهاتی که در ابتدا 
در تابلوی اعالن نتایج رخ داد،  پس از به گردن آویختن مدال خود بیش از حد خوشحال بود.پورتال 
با تاخیر مدال خود را بر گردن آویخت چرا که با وجودی که احســاس می کرد که دوم شده؛ اما در 

ابتدا با توجه به تابلوی نتایج فکر کرد که موفق نشده است. 
پورتال گفت: »من فکر کردم آنها به من مدال نداده اند زیرا اسمم در صفحه تلویزیون ظاهر نشد. 
آنها اســم من را از روی ســکو بیرون آورده بودند، اما بعد وقتی خودم را دوم دیدم... از شــدت 
خوشحالی روحم به پرواز درآمد.در ابتدای کار و استارت آخرین چیزی که به آن فکر کردم این بود 
که دخترم قبل از آمدن به اینجا به من گفت: »مامان امیدوارم برنده شوی «. و من برنده شده ام. 

احساس می کنم که جنگیده ام و مدام پافشاری کرده ام«. 

مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور؛

کداممربیاناستقاللیراهیفینالمیشوند؟

دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام حذفی   سمیه مصور
کشور امروز با دو دیدار پیگیری می شود و 
تیم استقالل تهران به مصاف تیم گل گهر سیرجان می رود و تیم فوالد 
خوزســتان مقابل تیم ملوان انزلی صف آرایی می کند. آبی پوشــان 
پایتخت که فصل بیســتم رقابت هــای لیگ برتر را بــا هدایت فرهاد 
مجیدی در رده ســوم به پایان رســاندند باید در ورزشــگاه آزادی از 

شاگردان امیر قلعه نویی پذیرایی کنند.
استقاللی ها که با برتری مقابل تیم پرسپولیس به این مرحله رسیده 
اند در اندیشه باالبردن جام قهرمانی رقابت های حذفی هستند تا دل 

هواداران شان را شاد کنند.
تیم فوتبال اســتقالل تهران در پایان لیگ برتر بیستم با 56 امتیاز در 
رده ســوم قرار گرفت. آبی پوشــان تهرانی در ابتدای فصل از مدعیان 
اصلی قهرمانی بودنــد. تیمی که به جز علی کریمی و روزبه چشــمی 
توانســته بود بقیه ســتاره هایش را حفظ کند و یک سرمربی جوان و 
باانگیزه و البته استقاللی را باالی سر خود می دیدید. به نظر می رسید 
همه چیز برای موفقیت استقالل مهیاست اما تیمی که فکری ساخته 
بود با وجود صدرنشــینی )با تعداد بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس 
و سپاهان( تیمی نبود که هواداران استقالل را راضی کند. روند کج دار 

و مریز اســتقالل همچنان ادامه داشــت تا اینکه استقالل از شکست 
در دربی رفت در دقایق پایانی فرار کرد و بعد از آن ســیل انتقادات بود 
که به ســمت فکری و تیمش روانه شــد. بازی های نه چندان چشم 
نواز استقالل، درگیری های نامحســوس محمود فکری با ستاره ها و 
نارضایتی هواداران باعث شــد آنها اصرار بر جدایی کاپیتان اسبق تیم 

شان داشته باشند.
شکست مقابل سپاهان در پایان نیم فصل اول و تساوی مقابل مس 
رفســنجان در ابتدای نیم فصل دوم، باعث شــد هواداران استقالل 
خواســتار جدایی فکری از تیم محبوب شان شــده و مجیدی برای 
سومین بار روی نیمکت استقالل بنشــیند .فرهاد با برد مقابل فوالد 
و جواد نکونام کارش را اســتارت زد تا انتقام خودش و استقالل را از 
کاپیتان اسبق آبی ها گرفته باشد. روزهای خوب استقالل شروع شد. 
مجیدی در لیگ خوب نتیجه می گرفت و در آسیا هم با وجود مشکالت 

و مصدومیت ها توانست استقالل را از گروه مرگ نجات دهد. 
احیای بازیکنان و ســتاره های اســتقالل و رابطه خــوب مجیدی با 
ستاره ها نوید روزهای خوبی را می داد؛ اما استقالل در بازگشت از آسیا 
با افت مواجه شــد و در دو بازی حســاس و مهم مقابل ذوب آهن و 
پرسپولیس امتیاز از دست داد. باخت مقابل ذوب آهن و پرسپولیس 

رسما استقالل را از کورس خارج کرد ؛اما آبی پوشان در نیم فصل اول 
هم امتیازهای مهمی را از دســت داده بودند.استقالل بعد از باخت در 
دربی به نوعی متحول شــد و در ۷ بازی پایانی 5 برد و یک تساوی و 
یک باخت به دست آورد که البته شکست مقابل سپاهان تاثیری روی 

رتبه این تیم در جدول نداشت. 
آبی پوشــان در دیدار مرحله یک چهارم رقابت های جام حذفی از سد 
تیم پرسپولیس گذشتند تا خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی در 
این دوره از  رقابت های لیگ برتر معرفی کنند. آنها در دیدار نیمه نهایی 
تیم گل گهر ســیرجان را در پیش دارند، تیمی که امیر قلعه نویی یکی 
از مربیان پرسابقه استقاللی هدایت آنها را برعهده دارد و تیم دست و 

پا بسته ای هم نیست.
در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی تیم فوالد خوزستان به مصاف ملوان 
انزلی می رود. فوالد هم که از یک مربی اســتقاللی بهــره می گیرد با 
برتری مقابل تیم ســپاهان به مرحله نیمه نهایی رســیده است. تیم 
ملوان انزلی نیز با برتری مقابل تیم خیبر خــرم آباد راهی این مرحله 
شده اســت. این تیم که در رقابت های لیگ دسته یک حضور دارد به 
دنبال خلق شگفتی و رسیدن به دیدار نهایی است تا مقابل برنده دیدار 

تیم های استقالل و گل گهر قرار بگیرد.

خبر روز

شبیخون نقل و انتقاالتی سپاهان به سرخابی ها
لیگ بیست و یکم از مهرماه آغاز خواهد شد و از هم اکنون تیم های مدعی استقالل، پرسپولیس و 
سپاهان به فکر بستن یک تیم قدرتمند برای فصل آتی هستند. در همین خصوص اخباری به گوش 
می رســد که تیم اصفهانــی برنامه های 
مفصل تری نسبت به رقبای تهرانی اش 
دارد.ابتدا مشخص شــد محرم نویدکیا 
برای فصل بعد گلر طالیی استقالل یعنی 
رشــید مظاهری را زیر نظر دارد و شنیده 
شد برای انتقال این دروازه بان به اصفهان 
رایزنی هایــی نیز صورت گرفته اســت. 
البته این خبر از ســوی یکــی از مدیران 
باشگاه استقالل تکذیب شده اما واقعیت 
این اســت که مظاهری از حضورش در 
استقالل نه تنها فقط به خاطر نیمکت نشینی بلکه به دلیل مسائل مالی نیز ناراضی است.برنامه های 
نویدکیا فراتر از اینهاست و او روی مهاجم ارزنده پرسپولیس نیز دست گذشته است. برخی رسانه ها 

از اقدامات اولیه سپاهانی ها برای به خدمت گرفتن شهریار مغانلو خبر داده اند. 
مغانلو که به صورت قرضی از لیگ پرتغال و به مدت نیم فصل بازیکن پرسپولیس شد عملکرد قابل 
قبولی از خود نشان داد تا قرمزهای تهرانی خواهان انتقال دائم این بازیکن شوند؛ اما مبلغ اعالم شده 
توسط باشگاه پرتغالی آنقدر باالست که تا به این لحظه مسئوالن پرسپولیس توانایی پرداختش را 
پیدا نکرده اند. این در حالی است که چند تیم لیگ برتری از جمله سپاهان برای پرداخت این رقم 
اعالم آمادگی کرده و همین اتفاق احتمال پیوستن مغانلو به جمع طالیی پوشان را تقویت می کند.

حال باید دید در نهایت چه سرنوشــتی برای فصل بعد دروازه بان استقالل و مهاجم پرسپولیس 
نوشته شده است و آنها در لیگ بیست و یکم با پیراهن کدام تیم به میدان خواهند رفت.

سوال مهم باشگاه ها؛ قانون نقض می شود یا نه؟
 نقل و انتقاالت تابســتانی در فوتبال ایران با تایید فیفا از ۲5 مرداد آغاز می شود و تا ۱6 آبان ادامه 
خواهد داشت. فصل جدید لیگ برتر هم در روزهای ابتدایی مهرماه آغاز می شود و این بدین معنی 
است که چند هفته بعد از شروع بازی ها نقل و انتقاالت در فوتبال ایران ادامه خواهد داشت. شروع 
نقل و انتقاالت از ۲5 مرداد هم چنین به تیم های حاضر در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا این اجازه را می دهد که نقاط ضعف خود را با جذب بازیکنان جدیــد برطرف کنند. اما اکنون 
سوال اصلی باشگاه ها از ســازمان لیگ این اســت که در فصل جدید می توانند از بازیکن و مربی 

خارجی بهره ببرند یا نه؟ 
در ماه های اخیر به دفعات از سوی مدیران فدراسیون فوتبال گفته شد این قانون دستخوش تغییر 
می شود با این حال فعال تصحیح این قانون از سوی دبیر کل فدراســیون فوتبال به هیئت فوتبال 
استان ها و هم چنین باشگاه ابالغ نشــده و به نوعی موجب سردرگمی باشــگاه ها شده است. به 
خصوص که گفته می شود در صورتی که این مجوز بار دیگر برای باشگاه ها صادر شود همانند گذشته 
نخواهد بود و باشگاه ها برای جذب و بازیکن خارجی باید از فیلترهای خاص عبور کنند. شرایط جذب 
بازیکن و مربی خارجی در فصل جدید خود نیاز به مطالعه از سوی باشگاه ها دارد و به واقع وفق با 

تصمیم جدید سازمان لیگ زمان بر است. 
سازمان لیگ در نظر دارد برای ورود بازیکنان با کیفیت خارجی به تیم های لیگ برتری شرایط ویژه 
ای را تعیین کند و از سویی این بار برای سازمان لیگ پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی 
از اهمیت باالیی برخوردار است و اگر باشگاهی در این زمینه کوتاهی و موجب طرح شکایت در فیفا 

شود، این امتیاز را در ادامه رقابت ها از دست خواهد داد. 

مستطیل سبز

تجهیزات 400 خانه ورزش 
روستایی استان اصفهان به 

نوسازی نیاز دارد
دبیر هیئت ورزش روســتایی و بازی های بومی 
محلی اصفهان گفت: تجهیزات و وســایل ۴۰۰ 
خانه ورزش روستایی در این استان به نوسازی و 
تعویض نیاز دارد.علی صفایی افزود: از آنجایی که 
وسایل و تجهیزات ورزشی به دلیل استفاده پی 
در پی مستهلک می شود نیاز است که به صورت 
دوره ای تعویض شود.وی با بیان اینکه برخی از 
خانه های ورزش روستایی چند سال قدمت دارد 
و این خود به خرابی وسایل ورزشی منجر شده 
اســت، خاطرنشــان کرد: میز تنیس روی میز، 
تاتامی، فوتبال رو میز و انواع توپ های ورزشی از 
جمله وسایلی است که باید با اقالم نو جایگزین 
شــود.دبیر هیئت ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی اصفهان با اشاره به اینکه تجهیز هر 
خانه ورزش بالغ بر ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد 
تصریح کرد: برای نوسازی خانه های ورزش مورد 
اشاره هشت میلیارد تومان نیاز است.صفایی با 
بیان اینکه 6۰۰ خانه ورزش روستایی در استان 
فعالیت دارنــد، ادامه داد: این اماکن ورزشــی 
نقش بسزایی در توسعه ورزش در مناطق محروم 
و روستاها داشته است و به خصوص در بخش 
ورزش بانوان شــاهد فعالیت بیشــتر دختران 
و زنان هســتیم.وی به افزایش رشــته در این 
خانه های ورزشی اشاره و خاطرنشان کرد: توپ 
والیبال، فوتســال و فوتبال در فصل تابستان در 
اختیار جمعیت روستایی قرار می گیرد تا بتوانند 
به این ورزش ها هم بپردازند. دبیر هیئت ورزش 
روســتایی و بازی های بومی محلــی اصفهان، 
شناسایی استعدادهای جدید را از دیگر ثمرات 
پیشرفت ورزش در مناطق روســتایی دانست 
و گفت: برای مثال از چنین مناطقی از اســتان 
اصفهان در رشته های شطرنج و تنیس روی میز 
به تیم های ملی نفراتی معرفی شدند.بر اساس 
نتایج سرشــماری ســال ۹5، جمعیت استان 
اصفهان پنج میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸5۰ نفر متشکل 
از یک میلیون و 6۰۸ خانوار است که از این تعداد 
۱۹6 هزار خانوار روســتایی هستند. حدود ۳۷5 
هزار ورزشــکار ســازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ 

باشگاه در استان اصفهان فعالیت دارند.

آبی پوشان در دیدار مرحله یک چهارم رقابت های جام 
حذفی از سد تیم پرسپولیس گذشتند تا خود را به 
عنوان مدعی اصلی قهرمانی در این دوره از  رقابت های 
لیگ برتر معرفی کنند. آنها در دیدار نیمه نهایی تیم گل 

گهر سیرجان را در پیش دارند

کوتتاه از توکیو 2020

وز عکس ر

تصویری شگفت انگیز 
از ساده زیست ترین 

قهرمان المپیک
خانــم میرابــای چانو؛ وزنــه بردار 
هندی است که موفق شد در وزن ۴۹ 
کیلوگرم مدال نقره المپیک را کسب 
کند.پس از بازگشت این ورزشکار به 
هندوستان، استقبال گسترده ای از 
او به عمل آمد. میرابای چانو ،زندگی 
ساده ای مانند خیلی ها در هند دارد.

اســکای اســپورت ایتالیا گزارش کرده کــه اینتر 
پیشــنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی بــه اضافه مارکوس 
آلونسو از چلسی را برای روملو لوکاکو  رد کرده، اما 

ماجرا هنوز تمام نشده است. 
اینتر پیشنهاد قابل توجه چلسی برای روملو لوکاکو 
را رد کرده اســت. جانلوکا دی مارتزیــو، فابریزیو 
بیاسین و دیگر خبرنگاران اسکای اسپورت ایتالیا 
گزارش کرده اند که ارزش این پیشنهاد فوق العاده 
۱۰۰ میلیون یورو به عالوه انتقال مارکوس آلونســو 

به اینتر بوده است! 
اما این پیشنهاد آبی های لندن نیز رد شد، هر چند 
که ممکن است این پایان کار نباشد چرا که چلسی 
به این موضوع رســیده که اینتر آماده است در این 

مرحله از مهاجم بلژیکی خود دست بکشد.

مشکالت مالی نراتزوری بر همگان آشکار است، با 
این حال اینتر مصمم است درخشان ترین بازیکن 
خود را که در قهرمانی در ســری آ و فتح اسکودتو 
کامال تعیین کننده بود، حفــظ کند.طبق ادعای ال 
ریپابلیکا و اســکای اســپورت ایتالیا، هنگامی که 
پیشنهاد چلســی به محدوده ۱۳۰ میلیون یورو با 
احتســاب پول نقد و ارزش بازیکن پیشــنهادی 
می رسد، آن زمان است که اینتر واقعا دچار تزلزل 

و تردید می شود.
در این مرحله باشگاه درباره فروش لوکاکو مذاکره 
خواهد کــرد و از ملی پوش بلژیکی می پرســد که 

می خواهد چه کار کند.
در حال حاضر لوکاکو بــه هیچ وجه قصد خروج از 
اینتر را ندارد، زیرا در بهترین فرم خود است و واقعا 

از فوتبال بازی کردن در ایتالیا با ۲۴ گل در ۳6 بازی 
فصل گذشته سری آ لذت می برد.لوکاکو قبال تجربه 
حضور در چلسی را داشته، اما آنها حمایت الزم را از 
او به عمل نیاوردند و مهاجم بلژیکی آن حمایتی که 

می خواست را در سن سیرو پیدا کرد.
اگر اینتــر قرار باشــد تابســتان امســال یکی از 
مهاجمــان خود را بفروشــد، آن الئوتــارو مارتینز 
خواهد بود چرا که قراردادش تا ژوئن سال ۲۰۲۳ به 
پایان می رسد و مدیر برنامه های مهاجم آرژانتینی 

نیز با تمدید قرارداد موافقت نکرده است.

اینتر آخرین پیشنهاد چلسی برای لوکاکو را هم رد کرد؛

فروشی نیست!

عکس: خبر ورزشی
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معاون شهردار اصفهان تشریح کرد:

جزییات خرید 4۵ دستگاه اتوبوس جدید شهر اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان جزییات خرید ۴۵ دستگاه اتوبوس جدید شهر 
را تشریح کرد. مسعود بنده خدا در آیین ورود ۴۵ دستگاه اتوبوس جدید به ارزش دو هزار و 
۲۰۰ میلیارد ریال به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اصفهان، اظهار کرد: امروز شاهد ورود ۴۵ 
دستگاه اتوبوس به شهر اصفهان هستیم که در چرخه حمل و نقل عمومی شهر قرار می گیرد.

وی افزود: ۲۵ دستگاه از این اتوبوس های ۱۲ متری ساخت شرکت ایران خودرو دیزل است 
که اســتاندارد آالیندگی یورو چهار دارد و با اســتفاده از اعتبارات اوراق مشارکت ۱۳۰ میلیارد 

تومانی خریداری شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان ادامه داد: برای خرید اتوبوس های جدید ۱۰۰ 
میلیارد تومان هزینه شده است و ۳۰ میلیارد تومان اعتبارات باقی مانده نیز برای زیرساخت 
مسیر خط اتوبوس حدفاصل پایانه دارک تا میدان امام علی )ع( که تا شیخ صدوق ادامه پیدا 

می کند، ساخت ایستگاه اتوبوس و احداث پایانه دارک صرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اتوبوس های جدید دارای قابلیت کاهش ارتفاع برای استفاده معلوالن و 
جایگاه مخصوص این قشر در اتوبوس است که تحت لیسانس بنز آلمان ساخته شده است.

بنده خدا با اشاره به ورود ۲۰ اتوبوس ساخت کارخانه عقاب افشان در شهر اصفهان گفت: ۲۰۰ 
میلیارد اوراق مشارکت در ســال ۹۸ برای خرید اتوبوس دریافت کردیم که با استفاده از آن ها 
۱۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده و ۸۰ دستگاه اتوبوس با مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار وارد 
شهر اصفهان شد و مابقی بودجه در حدود ۴۰ میلیارد تومان صرف ایجاد زیرساخت مسیر حمل 
و نقل عمومی شهر از خیابان هشت بهشت تا خیابان آتشگاه، خرید تجهیزات الکترونیکی در 

مسیر برای عبور اتوبوس ها و اولویت بندی تردد این وسایل شد.
وی ادامه داد: ۲۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده که مبلغ آن قبال پرداخت شده است در حال 
حاضر ۱۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد که دارای استاندارد آالیندگی یورو پنج بوده و برخوردار از 
سیستم سرمایشی و گرمایشی، سیســتم کاهش آالیندگی ها، سیستم کاهش ارتفاع برای 

سالخوردگان و معلوالن و رمپ ویژه توانخواهان است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از 13 پروژه سازمان عمران شهرداری
طی دو هفته

مدیر عامل سازمان عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: در طول دو هفته اخیر ۱۳ پروژه 
این سازمان افتتاح شده یا در نوبت افتتاح است.مجید طرفه تابان اظهار کرد: برای اجرای ۱۴ 
پروژه سازمان عمران شهرداری ۲۰۱ میلیارد تومان با احتساب پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
چهار سطحی شهید ســلیمانی هزینه شــده که ۱۳ پروژه آن در دو هفته اخیر و پروژه شهید 

سلیمانی در ایام نوروز مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی با اشاره به پروژه های افتتاح شــده ســازمان عمران در دو هفته اخیر، خاطرنشان کرد: 
محوطه سازی پروژه نمایشگاه بین المللی، مسیر ورودی خروجی نمایشگاه، احداث تقاطع 
غیر همســطح کارخانه قند، ســاماندهی ضلع غربی خیابان مقداد دوم، احداث باند شمالی 

بلوار نظام، احداث خیابان ارغوانیه و احداث خیابان روشن دشت از جمله این پروژه هاست.
مدیرعامل سازمان عمران شــهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: احداث خیابان ۳۶ متری 
ســودان، تعریض پل زندان، تکمیل ســازه و پارکینگ خیابان اردیبهشــت، احداث محوطه 
میدان شهدای هسته ای، اجرای فونداســیون های تعریض پل فردوسی، محوطه سازی بازار 
بین المللی گل و گیاه ارغوان از دیگر پروژه هایی اســت که طی دو هفته اخیر مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

موفق به تامین منابع مالی جدید برای شهر در دوره پنجم شدیم

شهردار اصفهان  در آیین ورود ۴۵ دستگاه اتوبوس جدید به ارزش دو 
هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اصفهان، اظهار 
کرد: بسیار خرسندیم که به تدریج به قول های داده شده عمل کردیم. 
گفته بودیم در حوزه حمل و نقل اتفاقات خوبی در چهار ســال خواهد 
افتاد و خوشبختانه همه آنها بدون هیچ گونه کم و کاستی تحقق یافت 
به طوری که می توان گفت در این مدت در حــوزه حمل و نقل عمومی 
شهر یک تحول بزرگ ایجاد شــد.قدرت ا... نوروزی خاطرنشان کرد: 
خرید بیش از ۲۰۰ دســتگاه اتوبوس، بازســازی بیش از ۳۰۰ دستگاه 
اتوبوس، نوسازی تعداد زیادی تاکسی، اضافه شدن دو رام قطار شهری، 
توسعه معابر »بی آر تی«، اضافه یا تعویض ایستگاه های اتوبوس شهر، 
هوشمندسازی سیستم اتوبوســرانی با هزینه سنگین اما موثر و مفید 
برای شــهروندان از جمله اقدامات انجام شــده در این دوره مدیریت 

شهری در حوزه حمل و نقل عمومی شهر بوده است.

ایجاد روشی جدید برای تامین منابع مالی شهرداری 
شــهردار اصفهان با بیان این که در این دوره مدیریت شهری توانستیم 
روشــی جدید برای تامین منابع مالی شهرداری ها ایجاد کنیم، افزود: 

قانون حمل و نقــل عمومی به معنای امــروز برای اســتفاده از اوراق 
مشارکت نبود و اوراق مشارکت تنها به مترو اختصاص می یافت، از این 
رو با مراجعه به نمایندگان، مجلس و دولت و ســایر بخش ها دو سال 
پیش موفق به استفاده از این اعتبارات به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان برای 
اتوبوسرانی شدیم و با فروش اوراق مشارکت اتوبوس های جدید برای 
شهر خریداری کردیم و این خدمت بزرگ به تمام کشور تعمیم داده شد 

و اتوبوسرانی توانست از این فرصت استفاده کند.
نوروزی تاکید کرد: همه این اقدامات در راســتای رفع مسائل زندگی 
شــهروندان، کاهش آلودگی، روان ســازی حرکت خودروها در شهر و 
افزایش ایمنی انجام شده است؛ نمی توان قطار شهری، مسیرهای »بی 
آر تی« و دوچرخه سواری را توســعه نداد، موتورهای برقی را خریداری 
نکرد، اما انتظار داشت که شهری فاقد آلودگی داشته باشیم.وی افزود: 
اگر تمام زیرســاخت ها و امکانات حمل و نقل عمومی در شهر فراهم 
باشد، اما فرهنگ استفاده از آن ها وجود نداشته باشد کسی نمی تواند 
ادعا کند که مسائل حل شــده اســت؛ فرهنگ یک نرم افزار و حرکت 
تدریجی است که ارتقای آن نیاز به بسیج همگانی دارد یعنی همه باید 

بخواهند.

شهردار اصفهان با بیان این که گاهی ممکن است قانونی وضع شود اما 
مورد میل مردم نباشد که در این صورت اجرای قانون با مشکل مواجه 
خواهد شد زیرا شــاهد یک قانون بی عملکرد خواهیم بود، گفت: هنر 
مجلس و توان یک نماینده باید این باشد که نیاز جامعه را کشف کند و 

آنچه مورد پذیرش عمومی است را تبدیل به قانون کند.

ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری استاندارد در شهر
نوروزی با اشاره به تاثیر فرهنگ سازی در میان افراد جامعه خاطرنشان 
کرد: در این راســتا نقش راهنمایی و رانندگی به عنوان متولی نظم در 
اداره حمل و نقل شــهر بسیار مهم است که خوشــبختانه در این راستا 
به ویژه در چهار سال اخیر توســط پلیس راهور تالش های زیادی شده 
است.وی ادامه داد: این که »هر دوچرخه جایگزین یک خودرو شود« 
جمله ای کوتاه اما پر مفهوم است؛ روزانه در شهر برای تردد شهروندان 
پنج میلیون لیتر سوخت مصرف می شــود و تبعات آن مردم را گرفتار 
بیماری می کند در حالی که هر دوچرخه می تواند جایگزین خودرو شود.

شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از ایجاد ۷۷۷ کیلومتر مسیر دوچرخه 
سواری در شهر با رعایت استانداردها گفت: پلیس پیشروتر از همیشه با 
دوچرخه ماموریت های خود را انجام می دهد و این حرکت باید تداوم 
یابد. امیدواریم روزی در این شهر شاهد صحنه های ۵۰ سال پیش در 
حوزه حمل و نقل شهری باشیم البته تحقق این اهداف نیاز به همراهی 
مردم دارد.وی با تاکید بر این که نقش پلیس بدون همکاری مردم ایفا 
نشدنی اســت، افزود: نقش فرهنگ نیز بدون توجیه و تبیین ناشدنی 
اســت، البته نمی گوییم که نقصی نداریم زیرا شــاهد دودزایی برخی 
وسایل نقلیه در شهر هستیم و هنوز هم برخی اشکاالت به طور روشن 
در معرض دید مردم است، اما ســن اتوبوس های شهر کاهش یافته و 
تاکسی ها نوسازی شده تا شاهد کاهش آلودگی ها باشیم و این حرکت 
باید ادامه یابد.نوروزی اظهار کرد: هرکس دلســوز شهر بوده و دغدغه 
شهروندان را دارد و می خواهد اصفهان به جایگاه جهانی و فرهنگی خود 

بازگردد، باید این حرکت ها را به عنوان الگو برای همیشه تداوم بخشد.
وی با تاکید بر این که در این دوره مدیریت شهری هر حرکتی بر اساس 
ارزیابی و سنجش افکار عمومی انجام شــده است، گفت: تراموا نیز بر 
همین اساس اجرایی نشد، البته در این زمینه با کارشناسان خبره بین 
المللی و شهرداران کالن شهرها در ایران و حتی شهرهای خواهرخوانده 
گفت وگو کرده و نتیجــه این بود که تراموا یک وســیله حمل و نقل کم 
هزینه، ارزان و با ایمنی باالســت که امیدواریم روزی در این شــهر این 

مهم تحقق یابد.

ساخت مســتند سردار شــهید حاج احمد کاظمی 
با محوریت روایت ابعاد شــخصیتی شهید کاظمی 
در صداوســیمای مرکز اصفهان کلید خورد.  جلسه 
ای با حضور مدیــرکل مرکز اصفهــان، فرماندهان 
و پیشکســوتان دفاع مقــدس و خانواده شــهید 
کاظمی به منظور شــروع ســاخت این مستند در 
سالن جلسات این مرکز برگزار شد. مدیرکل مرکز 
اصفهان در این جلسه با اشــاره به ضرورت ساخت 
مستند و ســریال از سرداران رشــید دفاع مقدس 
اســتان گفت: این مســتند تلویزیونی ۱۳ قسمتی 
با محوریت روایت ابعاد شــخصیتی سردار شهید 

کاظمی با همکاری ســپاه صاحب الزمان اســتان 
اصفهان )عج(، سازمان اوج و سیمای استان های 
سازمان صداوسیما در مرکز اصفهان تولید می شود 
و از شبکه های سراسری رسانه ملی پخش خواهد 
شــد. عبدالحســینی تصریح کرد: باید از ظرفیت 
باالی سپاه و صدا وسیما در راستای کار تحقیقی و 
پژوهشی قوی جهت ساخت سریال و مستندهای 
فاخر در حوزه دفاع مقدس اســتفاده و هر ســال 
یک سریال تولید و از شبکه های ملی پخش شود. 
مدیرکل مرکزاصفهان با اشــاره به نقش تاثیر گذار 
فرماندهان سپاه پاسداران در عملیات های مختلف 
دوران دفاع مقدس بیان کــرد: جای روحیه و ایثار 
فرمانده های دوران دفاع مقدس در این روزها بسیار 
خالی است و با توجه به فضای رسانه ای امروز که 
یک جنگ رسانه ای و روایتی است، وظیفه خطیر ما 
روایت های درست از دوران دفاع مقدس و انعکاس 

روحیه و دالورمردی های آن زمان برای مردم به ویژه 
نسل جوان است تا آنها با زوایای مختلف شخصیتی 
فرمانده هان دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند. شهید 
احمد کاظمی، فرمانده  نیروی زمینی سپاه در سال 
۱۳۳۷ در شهرستان نجف آباد به دنیا آمد. از جمله 
فعالیت های برجســته حاج احمد در دوران دفاع 
مقدس می توان به تثبیت »تیپ ۸ نجف اشــرف« 
اشــاره کرد. وی در بیشــتر عملیات ها و نبردهای 
مهم برای بیرون  راندن دشمن از خاک پاک میهن 
حضوری فعال و تاثیرگذار داشــت و کمتر عملیاتی 
را می توان نام برد که نام حاج احمد در حماســه  آن 
ثبت نشده باشد. حاج احمد کاظمی فوق لیسانس 
جغرافیای سیاسی و دانشجوی دکتری دفاع ملی 
بود و به پاس ســوابق باارزش، فرماندهی عالی و 
قدمت مدیریت باال، از دست مقام معظم رهبری، 

سه مدال فتح دریافت کرده بود.

ساخت مستند شهید احمد کاظمی در مرکز اصفهان

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری تشریح کرد:

 از تکمیل تقاطع غیرهمسطح قهجاورستان تا بهره  برداری
از نیروگاه خورشیدی

مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با اشــاره به پروژه خیابان مقداد اظهار کرد: عملیات ساخت 
خیابان مقداد از خرداد سال گذشته با هزینه ای بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال آغاز شده و هم اکنون رو 

به پایان است.
مسعود قاسمی تصریح کرد: خیابان مقداد دوم از شــمال به میدان اندوان و از جنوب به میدان 
سلمان متصل می شود و در مسیر رینگ چهارم قرار دارد و در واقع یکی از مسیرهای کمکی رینگ 

است.
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری با بیان اینکه حجم عملیات زیرسازی این پروژه ۲۷ هزار متر مکعب، 
حجم بتن ریزی ۴۵۰۰ متر مکعب، میزان آســفالت ۳۲۰۰ تن در ســطح ۳۲ هزار متر مربع بوده 
اســت، افزود: به علت همجوار بودن با کانال آب برای رعایت امنیت وسایل نقلیه از نیوجرسی به 
طول ۳.۵ کیلومتر استفاده شده اســت؛ همچنین برای رفع اختالف ارتفاع زمین های کشاورزی 
حاشیه این مسیر دیواره سنگی اجرا شده که در حدود ۴۸۰۰ تن از سنگ های الشه و مالن در آن 

به کار رفته است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته بعد از ساماندهی ضلع شــرقی خیابان مقداد دوم و با توجه به 
اینکه این خیابان از سمت شمال به رینگ چهارم متصل می شد، احداث این مسیر برای کاهش 
بار ترافیک و سهولت در عبور و مرور برای رفاه حال شهروندان و همچنین توسعه متوازن منطقه و 
شهر ضروری به نظر می رسید که خوشبختانه با تالش شبانه روزی پس از گذشت کمتر از ۱۴ ماه 

این امر محقق شده است.
قاسمی گفت: با توجه به اینکه در مسیر این پروژه دو خط لوله انتقال آب شرب با قطر ۱۴۰۰ میلی 
متر عبور می کند، برای حفظ و تامین ایمنی آن تدابیر الزم اتخاذ شــده اســت و با توجه به حجم 
ترافیک در این مسیر، زیرسازی و روسازی آن با توجه به شرایط خاص آن اجرا و به صورت ویژه ای 
انجام گرفته است که البته افزایش هزینه ها و همچنین طوالنی شدن عملیات اجرایی این طرح 

را در پی داشته است.
وی با بیان اینکه تقاطع غیر همسطح قهجاورستان، طرح دیگری است که آماده بهره برداری شده 
، تصریح کرد: پل قهجاورستان در کیلومتر چهار تا هفت مسیر رینگ چهارم در منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان به صورت زیر گذر از شــرق به غرب واقع شــده )حدفاصل پل آفتاب تا میدان اندوان( و 

احداث آن از مرداد ۱۳۹۹ آغاز شده است.
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: مســاحت کل آن ۷۰ هزار متر مربع اســت که با 
هزینه ای بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان آماده بهره برداری است.وی با بیان اینکه تقاطع غیر همسطح 
قهجاورستان شامل سه رمپ و یک لوپ اســت که طول لوپ آن ۳۰۰ متر مربع و مجموع ۳ رمپ 
آن بالغ بر ۱۱۰۰ متر مربع است، گفت: عرض پل حدود ۲۷ متر و طول آن ۷۰ متر و ارتفاع آن ۵ متر 
و ۲۰ سانتی متر اســت. بتن ریزی این پروژه ۳۹۰۰ متر مکعب بوده و مقدار میلگرد به کاررفته در 

آن در حدود ۴۵۰ تن است.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۶۰ کیلووات، طرح 
دیگری است که به صورت رسمی در منطقه ۱۵ با صرف اعتباری معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان بهره برداری می شود، گفت: بزرگ ترین غفلت بشر امروزی را می توان توجه نکردن به بهره 
از انرژی بی پایان خورشید دانســت، با توجه به بروز بحران انرژی فســیلی در سال های اخیر و 
همچنین لزوم کاهش آلودگی و صرفه جویی در مصرف انرژی و کنترل عرضه و تقاضا، جایگزینی 
انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی با انرژی های فسیلی اهمیت زیادی یافته است 
که دریافت انرژی عظیمی را توسط سیستم های دریافت کننده خورشیدی موجب شده و مرکب 

از تعدادی پنل خورشیدی است.

با مسئولان

خبر

مناسب سازی 21 ایستگاه 
اتوبوس در منطقه 10

خبر روز

مدیــر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهــان گفت: 
مناسب ســازی، دسترســی پذیری و نصب 
سرپناه با طرح جدید در ۲۱ ایستگاه اتوبوس 
این منطقه انجام شــده است.حمید شهبازی  
با اشــاره بــه آمــار ایســتگاه های اتوبوس 
مناسب سازی شده این منطقه، اظهار کرد: چهار 
ایستگاه در میدان قدس، دو ایستگاه در میدان 
احمد آباد، یک ایستگاه در خیابان پروین بعد 
از خیابان عسکریه حدفاصل کوچه ۵۸ و ۵۶، 
دو ایستگاه در خیابان پروین مسیر جنوب به 
شمال جنب پل سرهنگ، دو ایستگاه در خیابان 
پروین حدفاصل خیابان دشتســتان تا جی، 
یک ایستگاه خیابان پروین حدفاصل خیابان 
حکیم شفائی اول و آل خجند، دو ایستگاه در 
خیابان پروین مسیر شمال به جنوب بعد از پل 
سرهنگ، یک ایستگاه در خیابان شیخ طوسی 
شرقی مقابل کوچه ۱۲، یک ایستگاه در خیابان 
پروین حدفاصل پل سرهنگ تا چهارراه شیخ 
طوسی جنب مدرســه مکتبی، یک ایستگاه 
در خیابان پروین مســیر جنوب به شمال بعد 
از خیابان هفت تیر، یک ایســتگاه در خیابان 
پروین مسیر جنوب به شــمال بعد از خیابان 
صباحی، یک ایستگاه در خیابان پروین مسیر 
شمال به جنوب بعد از خیابان آل خجند، یک 
ایستگاه در خیابان معراج جنب مرکز بهداشت 
شــهید اول، یک ایســتگاه در خیابان معراج 
روبروی خیابان شــهید اول و یک ایستگاه در 
کندروی بزرگراه شهید آقابابایی جنب مجتمع 
صبا مناسب سازی شده است. وی با اشاره به 
روند ایمن سازی معابر فرعی و اصلی منطقه، 
خاطرنشان کرد: خیابان شیخ طوسی شرقی 
کوچه امام خمینی )۱۶( با نصب ســرعت گیر 
و تابلو ایمن سازی شده اســت. وی از اصالح 
هندسی و مناسب سازی، نصب تابلو عالئم و 
رنگ آمیزی مســیر دوچرخه خیابان پروین 
خبر داد و گفت: اجرای آسفالت مسیر دوچرخه 
خیابان آیت، رفیوژ )جدول بتنــی و بوالرد در 
آکس( خیابان عســکریه مقابل بیمارستان 
و... از دیگر اقدامات ترافیکی انجام شده این 

منطقه است.

فرماندار اصفهان در خصوص تشکیل چهار فرمانداری در شرق اصفهان اظهار کرد: طی سال های گذشته تقاضای تشکیل شهرستان از سوی مردم شرق اصفهان 
بارها مطرح شده و بر همین اساس دولت دوازدهم برای افزایش خدمت رســانی به مردم این منطقه، این موضوع را بررسی کرد.حسین سیستانی افزود:  
پیشنهاد تشکیل چهار شهرستان هرند، جرقویه، ورزنه و کوهپایه ابتدا در استانداری اصفهان و نهایتا در وزارت کشور مطرح شد و  بنا بر دستور وزیر کشور، این 
پیشنهاد در کمیسیون سیاسی و دفاعی ریاست جمهوری بررسی شد و به تصویب هیئت دولت رسید.فرماندار اصفهان اضافه کرد: پس از ابالغ این موضوع به 
استانداری اصفهان، زمینه تشکیل این چهار شهرستان فراهم خواهد شد.سیستانی خاطرنشان کرد: امیدوارم هرچه زودتر شرایط تشکیل این چهار شهرستان 
فراهم شود زیرا در شرایط کنونی که با معضل کم آبی مواجه هستیم حضور دستگاه های مختلف در این شهرستان ها می تواند به خدمت رسانی بهتر کمک کند.

فرماندار اصفهان خبر داد:

تشکیل چهار شهرستان در شرق اصفهان

فضاسازی شهر 
با صنایع دستی 

اصفهان
 فضاسازی شــهر اصفهان به 
مناســبت برگزاری جشنواره 
بیــن المللی صنایع دســتی 
ایــران انجام شــد. در همین 
راســتا چندین المــان گلدان 
میناکاری در چند نقطه شهر از 
جمله میدان امام حسین)ع( 

نصب شد.

وز عکس ر
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حاج حسین ســال 1250 شمســی به دنیا آمده بود و آنقدر 
ثروت به ارث برده بود که آن ســرش ناپیدا! اصالت تبریزی 
داشــت و خاندانی داشــت مجتهــدزاده و بــازرگان زاده و 
پدربزرگش ملک التجــار بود در عهد ناصــری و پدرش هم 
ملک التجار بود در عهــد قاجار و خودش عاشــق فرهنگ. 
101 ســال عمر کرد؛ از عهد ناصری تا زمانــه پهلوی دوم و در 
زندگی اش تا توانســت مال و امالکش را وقف کرد و شــد 
بزرگ ترین واقف ایران در عصر خودش و یکی از بزرگ ترین 

واقفان ایران در تاریخ. چه وقف کرد؟ 
فقط یک نمونه اش 2 میلیون مترمربع زمین است در اراضی 
وکیل آباد مشهد جهت ساخت خانه برای معلمان. باز هم اگر 
نمونه بخواهیم باغ ملی و باغ وکیل آباد مشهد را او وقف کرده 
و ده ها هزار مترمربع زمیــن و مقدار زیادی امالک و مغازه و 
آبادی و اراضی کشاورزی هم وقف کرد برای ساخت بوستان 
و بیمارستان و مراکز خدماتی و کتابخانه و خانه های سازمانی 

برای کارمندان. 
اما شهرتش به خاطر اینها نیست؛ چون بیشتر موقوفاتش در 
حوزه فرهنگ است! در زندگی اش هر چه توانست کتاب های 
خطی و میراث فرهنگی و باستانی خرید و به همراه وسایل 
زندگی اش و اموال ارثیه اش همه را وقف کرد و حاصل کارش 

شد »کتابخانه و موزه ملی ملک«.

موقوفه همه چیز تمام!
همین یــک قلم »کتابخانــه و موزه ملــی ملک« خودش 
بزرگ ترین موقوفه فرهنگی ایران است. حاج حسین پس 
از وقف کتابخانــه و موزه ملی ملک دوباره بخشــی دیگر از 
امالکش را هم وقف آستان قدس رضوی کرد تا درآمد حاصل 
از آنها برای این مجموعه باارزش هزینه شود. فرزندان حاج 
حسین هم به پربارشدن این موزه کمک کردند و آثار بیشتری 
هم از محل درآمد موقوفات طی سالیان متمادی برای این 
مجموعه خریداری شــد و حاال کتابخانه و موزه ملی ملک 
حدود 1۹ هزار کتاب خطی دارد و 70 هزار کتاب چاپی و 2400 
کتاب چاپ سنگی هم دارد و یکی از 6 کتابخانه بزرگ کشور 
در حوزه نسخه های خطی است. عالوه بر آن کتابخانه و موزه 
ملی ملک که در خیابان امام خمینی )ره( تهران قرار دارد 10 
هزار سکه و مدال از قرن 6 پیش از میالد مسیح تا قرن های 
بعد تاریخ ایران دارد.نقاشــی های باارزشی هم از هنرمندان 
بزرگ در حد کمال الملک و فرش هــای نفیس و مجموعه 
تمبرهای منحصربه فرد و آثار خوشنویســی و نگارگری هم 
دیده می شود؛ همه چیز تمام است و موقوفه ای فاخر است.

سوال خارجی ها از حاج حسین
حاج حسین چرا این کارها را می کرد؟ چون عاشق فرهنگ 
ایران بود و یک غیرتی هم داشت روی فرهنگ و تاریخ ایران. 
خودش گفته: »انگیزه من از تاســیس موزه سکه و فرش و 
قلمدان و نقاشی و ... که هنوز در دست تکمیل است این بود 
که بعضی از مراجعین کتابخانه من محققین خارجی هستند، 
آنها ســوال می کردند که ســکه های قدیم ایــران یا خطوط 
تاریخی و قلمدان ها را که همگی نشانه تمدن کهن ماست کجا 
می توانند تماشا کنند و من برای سهولت کار آنها و نیز استفاده 

ملت ایران دست به ایجاد این موزه زده ام«.

حرف حاج حسین و حرف نوه اش!
حاال این حاج حسین که ثروتمند بود و همه ثروتش را برای 
فرهنگ ایران خرج کرد واقعا چه فکر می کرد و هدفش چه 
بود؟ یکی از نوه هایش تعریف می کند: »حاج حسین آقا به 
راحتی اموال شان را به مردم می بخشیدند، چون معتقد بودند 
که اگر ببخشند، همان افرادی که از اموال ایشان بهره برده اند 
نیز این کار را یاد می گیرند و این رفتار نیکو نسل به نسل تکرار 
می شــود و فرهنگ وقف و بخشــش در میان مردم رونق 

می گیرد«. 

آشپزی

خورشت قلقلی مرغ 
با رب انار

مواد الزم: سینه مرغ یک عدد، پیاز2 عدد، نمک، فلفل سیاه، 
زردچوبه، پودر سیر وآرد سوخاری به مقدار الزم،رب گوجه فرنگی 

یک قاشق غذا خوری،هویج2 عدد،رب انار2 قاشق غذا خوری
طرز تهیه: ابتدا یک پیاز را با سینه مرغ چرخ می کنیم. به آن نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، 

زردچوبه، پودر سیر و آرد سوخاری می زنیم.سپس به خوبی مواد را ورز می دهیم تا منسجم و 
یکدست شود. حدود یک ساعت درون یخچال به آن استراحت می دهیم تا مزه ها با هم ترکیب و 
مخلوط شوند. از گوشت چرخ کرده به اندازه گردو قلقلی تهیه می کنیم.در این مرحله یک تابه را با 

کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم تا داغ شود. سپس قلقلی ها را درون آن سرخ می کنیم. یک 
قابلمه متوسط برداشته و با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم تا داغ شود. پیاز را به صورت 
نگینی ریز خرد کرده وتفت می دهیم تا سبک و طالیی شود. رب گوجه فرنگی را به آن اضافه 

کرده و تفت می دهیم تا رنگ باز کند. ادویه ها شامل زردچوبه و نمک و فلفل سیاه را به 
آن اضافه کرده و تفت می دهیم. هویج را به صورت حلقه ای خرد می کنیم. سپس 

به قابلمه اضافه کرده و به همراه یک لیوان آب می گذاریم تا بجوشد.وقتی که 
خورشت به جوش آمد، قلقلی های سرخ کرده را به آن اضافه کرده و 

حدود نیم ساعت می گذاریم تا بپزد. سپس رب انار را اضافه 
می کنیم و تا زمانی که به روغن بیفتد، اجازه 

می دهیم تا بپزد. 

ثروت باورنکردنی یک ایرانی که بزرگ ترین واقف فرهنگی ایران شد!

»قهرمان« بدون اکران در ایران می تواند به 
اسکار برود

 فیلم »َدَوران در ۵:33 دقیقه«
کلید خورد

در حالی که وضعیت اکران داخلی فیلم تازه اصغر فرهادی هنوز 
مشخص نیست این فیلم بر اساس قوانین تازه اسکار و با  آغاز 
اکران های خارجی اش می تواند از سوی ایران به اسکار 2022 معرفی 
شود. ولی باید اکرانی سینمایی در کشوری خارج از ایاالت متحده به 
مدت هفت روز پیاپی و بلیت فروشی داشته باشند. در این صورت فیلم 
به کمیته اجرایی فیلم های بین المللی ارجاع داده خواهد شد.

فیلم کوتاه »دوران در 5:33 دقیقه« به کارگردانی محمدرضا حسینی 
کلید خورد. همزمان با آغاز فیلمبرداری فیلم کوتاه »دوران در ٣٣:5 
دقیقه« مجید مظفری و عاطفه رحمان پور جلوی دوربین فرشاد 
گل سفیدی رفتند. فیلم »دوران در ٥:٣3 دقیقه« به کارگردانی: محمد 
رضا حسینی و تهیه کنندگی آریا صفاری به تازگی کلید خورده و اولین 
تصویر از این فیلم منتشر شد.

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

معاون بهره برداری شــرکت ذوب  آهن اصفهان ، با اشاره به تداوم بحران آب و 
برق و تاثیر آن بر تولیدات ذوب آهن، اظهار کرد: بحران آب و برق به طور صد در 
صد بر روند تولید ذوب آهن ضرر می زند و موجب تاخیر در تعهدات این شرکت 
می شود، هر چند در تعامل با مشتریان سعی شده تا نیاز آنها را به خصوص در 
تولید ریل با توجه به اینکه پروژه ای ملی است، تامین کنیم.مهرداد توالئیان با 
بیان اینکه بحران آب برق کار عملیاتی ذوب آهن را با مشکل مواجه کرده است، 
گفت: از ســوی دیگر تداوم این شــرایط در درازمدت موجب محدودیت های 

مختلفی در تولید محصوالت این شرکت خواهد شد.
معاون بهره برداری شــرکت ذوب  آهن اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
در شبانه روز از مجموعه چهار واحد نورد، تقریبا سه واحد نورد ذوب آهن به طور 
کامل متوقف است، افزود: به دلیل محدودیت برق همچنین یک کارگاه دیگر که 
تولید ریل دارد نه به طور کامل، بلکه با محدودیت فعالیت می کند که البته تمام 
این موارد بر شرایط بازار اثرگذار است.وی گفت: با کمبود آب و برق و به دنبال آن 
بحران تولیدات در ذوب آهن به عنوان تولیدکننده 50 درصد تیرآهن کشور، این 
محصول وارد بازار نمی شود و یا اختالل در تولید، بر قیمت میلگرد اثر می گذارد.

توالئیان درباره تاثیر بحران آب و برق در کشور و تاثیر آن بر قیمت تولیدات بازار، 
گفت: همواره ذوب آهن با توجه به برخــی تعهدات خود در بورس، محصوالت 
خود را پیش فــروش می کند، همچنین وقتی محصول به بازار تزریق نشــود 
شاهد رقابت های کاذب در بازار می شویم که در نهایت ضرر آن به جیب مشتری 

و مصرف کننده می رود.
وی تاکید کرد: مجموعه ذوب آهن اصفهان از این شــرایط گالیه مند اســت و 
متاسفانه توان مقابله با این دسته از تصمیمات از جمله محدودیت های آب و 
برق را ندارد.معاون بهره برداری شــرکت ذوب  آهن اصفهان با اشاره به اینکه با 
توجه به صرفه جویی های مختلف می توانیم خط تولید خود را با ظرفیت 450 
لیتر ثانیه آب حفظ کنیم، گفت: اما با توجه به محدودیت های برق، نیاز آبی برای 

حفظ تولید برق نیروگاه های خود را داریم تا بتوانیم تولید خود را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه اگر ذوب آهن آب داشته باشد، چهار نیروگاه آن وارد مدار بوده 

و دیگر نیاز به برق شــبکه ندارد، گفت: طی مدتی که زاینده رود جریان داشت، 
سه نیروگاه ذوب آهن وارد مدار بود و تنها به اندازه مصرف یک نیروگاه از شبکه 
سراسری، برق دریافت کردیم که با بسته شدن جریان رودخانه دومین نیروگاه 

این شرکت از مدار خارج شد که این نیاز ما به برق شبکه را بیشتر می کند.
توالئیان با بیان اینکه ذوب آهن طی یک دهه گذشته از شبکه سراسری هیچ 
برقی دریافت نکرده است، گفت: متاسفانه محدودیت آبی موجب شده تا ذوب 
آهن در تامین برق خود دچار مشکل شود و اکنون امیدی به بهبود این شرایط 
وجود ندارد. وی درباره تاثیر بی آبی بر تعهدات ذوب آهن به خصوص تعهدات 
خارجی و همچنین تامین ریل، گفت: ذوب آهن امــروز بدهکاری و تعهدات 
خارجی ندارد، از سوی دیگر با توجه به اینکه کارگاه نورد ذوب آهن در انتهای خط 
تولید قرار دارد به دلیل اینکه در شــرایط بحرانی تامین آب، ممکن است تمام 
کارگاه های خود را از مدار خارج کنیم، اما تاکنون کارگاه تولید ریل از مدار خارج 
نشده است. معاون بهره برداری شرکت ذوب  آهن اصفهان گفت: در حال حاضر 
کارگاه تولید ریل با 70 درصد توان تولید خود در حال فعالیت است و نیازهای بازار 
را تامین می کنیم، اما با تداوم این روند و ادامه بحران آبی ممکن است نتوانیم 
این شرایط را ادامه دهیم. وی درباره تاثیر کم  آبی بر کوره های بلند ذوب آهن و 
احتمال آسیب و خسارت جبران ناپذیر در فعالیت کوره های بلند این شرکت، 
گفت: تقریبا در ماه گذشته حدود 50 هزار تن تولید محصول خود را به دلیل بی 
آبی از دست دادیم و در همین ماه نیز نزدیک 30 هزار تن از برنامه مصوب خود 
که در آن شرایط بی آبی و بی برقی دیده نشــده بود، عقب مانده ایم. توالئیان 
درباره نگرانی سهامداران ذوب آهن از کاهش تولید این شرکت به دنبال تداوم 
بحران آب و برق، گفت: در برنامه ای که در کدال اعالم کرده ایم، تقریبا طی چهار 
ماه گذشته مطابق آن پیش رفته ایم، اما اگر این شرایط ادامه یابد، حفظ روند 
تولید شرایط سختی به دنبال خواهد داشت و برای حفظ آن ریسک های زیادی 
را متحمل شده ایم. وی تاکید کرد: در حال حاضر با وجود مشکل در تولید ذوب 
آهن به دنبال بحران برق و آب، نه تنها از برنامه عقب نیستیم، بلکه اندکی جلو 

هستیم و سهامداران فعال نباید نگران باشند.

با رشد تقاضای جهانی برای فوالد، ارزيابی آخرين تکنولوژی های صنعت فوالد و 
شناخت بازارهای جهانی اين فلز می تواند بستری را برای توسعه صنعت فوالد فراهم 
آورد. شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، به عنوان بزرگ ترين توليدکننده فوالد کشور، 
توانسته است در کنار تامين تقاضای داخلی با تکيه بر عملکردی هدفمند، در عرصه 
بين الملل نيز کارآمد و پيشرو باشد و نقشی اساسی را در رشد اقتصادی و صادرات 
کشور ايفا کند. اين شرکت، همسو با تحقق چشــم اندازها و اهداف صنعت فوالد 
کشور، با راه اندازی و توســعه طرح هايی همچون اجرای پروژه نورد گرم شماره 2، 
افزايش ظرفيت ذخيره سازی واحد آهک در ناحيه آهن سازی و اجرای طرح تحول 
ديجيتال، همزمان با توليد محصوالتی با ارزش افزوده بيشــتر، در جهت کاهش 
هزينه ها و افزايش ســودآوری گام برمی دارد. با توجه به شرایط کنونی، پایه های 
اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت نیاز دارد و یکی از عوامل موثر در 
این امر، توسعه صنعت فوالد است. شرکت فوالد مبارکه را می توان مهم ترین قطب 
صنعت فوالد کشور دانست. این مجموعه در مهر ماه سال 1370، با تاسیس اولین 
کوره قوس الکتریکی واحد فوالدسازی، فعالیت خود را در زمینه ساخت محصوالت 
فوالدی در صنعت کشور آغاز  کرد. این شــرکت هم اکنون، با برخورداری از ظرفیت 
اسمی تولید ساالنه 7٫2 میلیون تن تولید اسلب، بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور 
به شمار می آید. چشم انداز اصلی این شرکت نقش آفرینی در صنعت فوالد ایران 
برای تحقق 55 میلیون تن فوالد در افق 1404 است.اجرای رویکردهای توسعه محور 
شرکت فوالد مبارکه موجب شده است تا این شرکت جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده 
آهن اســفنجی در جهان و بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشور و منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا را به خود اختصاص  دهد و از ســهم تولید 50 درصدی فوالد ایران 

برخوردار شود.

پيشگام در اشتغال زايی
شــرکت فوالد مبارکه همــواره یکی از سیاســت های اصلی خــود را همگامی با 
تولیدکنندگان بزرگ فوالد جهان در زمینه استفاده از دانش و فناوری های روز قرار 
داده است. با توجه به اهمیت باالی مقوله تکنولوژی در توسعه صنعت فوالد، شرکت 
فوالد مبارکه رویکردها و سیاست های متنوع و گســترده ای را در زمینه مدیریت، 
ارز یابی و بهبود عملکرد تکنولوژی های خود در دستور کار دارد.در همین راستا، این 
شرکت کوشیده است تا بستر مناسبی را برای نوآوری و خلق دانش مهیا سازد. این 
اقدامات شامل همکاری و ارتباط با بیش از 120 دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و شرکت 
دانش بنیان، تاسیس پژوهشکده فوالد با مشــارکت دانشگاه صنعتی اصفهان و 
تدوین ســند راهبردی آن به منظور خدمات دانش بنیان برای طراحی محصوالت 
و توسعه فناوری هاست. طرح تحول دیجیتال شــرکت فوالد مبارکه نیز از جمله 
جدیدترین گام های این شرکت در حوزه مذکور است. اجرای طرح تحول دیجیتالی 
موجب دســتیابی این مجموعه به رتبه های برتر در تامین نیاز داخل در افق 1404 
خواهد بود و زمینه را برای همگامی و هم راستایی با آخرین تحوالت صنعت فوالد 
جهان فراهم خواهد کرد. هدف از طرح تحول دیجیتال افزایش میزان تولید نیست، 
بلکه تمرکز این مجموعه بر افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
است.شــرکت فوالد مبارکه، به عنوان مجموعه ای که بخش بزرگی از حلقه های 
زنجیره فوالد را در خود جای می دهد، نقش مهمی در اشتغال زایی و رشد اقتصادی 
کشور دارد. حدود هزار کارخانه در کشور تامین کاال و مواد مصرفی این مجموعه را 
بر عهده دارند و 3 هزار کارگاه نیز از محصوالت این شــرکت در خطوط تولید خود 

استفاده و ورق فوالد مبارکه را به محصوالت نهایی تبدیل می کنند.

توليد محصوالت نهايی، زمينه ساز رشد سودآوری
نگاه اصلی حاکم بر شــرکت فوالد مبارکه تولید محصوالت نهایی فوالدی است تا 
بتواند ضمن تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی، به جایگاهی مناسب در بازارهای 
بین المللی دســت یابد. این شــرکت از ظرفیت  های مناســبی برای تولید انواع 
محصوالت فوالدی از جمله ورق های فوالدی سرد و گرم و پوشش دار برخوردار است، 
به طوری که تامین حدود نیمی از مصرف فوالد کشور به منظور استفاده در صنایع 
مختلف از جمله خودروسازی، قطعه سازی، صنایع فلزی سبک و سنگین، صنایع 
لوله و پروفیل و لوازم خانگی و الکتریکی را بر عهده دارد. رشــد آمار تولیدات این 
شرکت در سال های اخیر حاکی از نگاه توسعه محور در زمینه افزایش ظرفیت های 
تولید و حرکت به سمت تولید محصوالت نهایی فوالدی است؛ مسئله ای که زمینه 

ایجاد ارزش افزوده و رشد درآمدها و سودآوری این شرکت را فراهم می کند. 

دورنمايی اميدبخش
با توجه به افزایش تقاضا برای ورق های فوالدی در بازارهای داخلی و بین المللی و 
کسری ظرفیت نورد گرم این شرکت در مقابل ظرفیت حدود 7 میلیون تنی کوره ها، 
شرکت فوالد مبارکه اقدام به احداث طرح نورد گرم شماره 2 کرده است. بهره برداری 
از این طرح، ظرفیت تولید ورق فوالدی کشــور را تا بیش از 7 میلیون تن افزایش 
می دهد و کشــور را از واردات ورق فوالدی بی نیاز می ســازد. از جمله مزیت های 

ایجادشده با شروع به کار این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان تولید رول ورق برای ساخت لوله هایی بسیار قطور و ضخیم به منظور انتقال 
ذخایر فرآورده های نفت و گاز؛ تولید ورق های خاص به منظور اســتفاده در بدنه 
خودروها که باعث سبک سازی و استحکام بخشیدن به بدنه خودرو و در نتیجه، 
کاهش آلودگی، ایمنی باال و صرفه جویی هزینه های سوخت آن می شود؛ امکان 

تولید فوالد با کربن متوسط برای ماشین کاری. 
شرکت فوالد مبارکه، همزمان با رشد ظرفیت های تولید و افزایش تنوع و کیفیت 
محصوالت، بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی تولیدش را یکی از سیاست های 
کالن خود قرار داده است. از این رو، این مجموعه راه اندازی پروژه هایی سازگار با 
محیط زیست را در دستور کار دارد. از جمله مهم ترین طرح های توسعه این مجموعه 

عبارت اند از:
 احداث کارخانه برای انجــام پروژه برش اتوماتیک ضایعــات فوالدی به صورت 
»BOT«، افزایش ظرفیت ذخیره سازی واحد آهک در ناحیه آهن سازی، اجرای 
پروژه سیستم بریج ریکالیمر دوطرفه در ناحیه آهن سازی، توسعه واحد انباشت 
و برداشت در ناحیه آهن سازی، احداث ایستگاه جدید تقلیل فشار گاز طرح شهید 

.»EPS« خرازی به صورت

معاون بهره برداری شرکت ذوب  آهن اصفهان مطرح کرد:
نبردذوبآهنبابیآبی

فـوالدمبارکـه؛نقشآفریناصلیصنعتفوالد

عکس: ایسنا
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