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نرخ  اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
در  را  استان  دشت های  برخی  در  زمین  فرونشست 
طول یک سال، بین ۱۵ تا ۱۸ سانتیمتر اعالم کرد و 
از سازمان محیط زیست خواست طرحی برای احیای 

تاالب گاوخونی تهیه کند.

یک جوان اصفهانی پنجشنبه شب براثر سقوط از ارتفاعات 
کوه صفه این شهر به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهرداری جان باخت.
فرهاد کاوه آهنگران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این 
حادثه ساعت ۲۳ و ۵۴ دقیقه شب گذشته توسط کوه پیمایان 
آتش نشانی  فرمان  اتاق  به  صفه  کوهستانی  مجموعه  در 

اعالم و تیم عملیاتی ایستگاه ۱۲ به محل اعزام شدند.
وی گفت: این جوان ۲۷ ساله قبل از رسیدن آتش نشانان 
و  داد  دست  از  را  جانش  وارده  جراحت های  شدت  براثر 
پیکرش توسط تیم اعزامی به نیروی انتظامی تحویل شد. 
ایمنی شهرداری  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
اصفهان اظهار داشت: در این عملیات که حدود ۶ ساعت 
انتقال  برای  زیاد  محیطی  دشواری های  با  و  شب  دل  در 
به طول  حادثه دیده  فرد  و جسد  کوه  در  محبوس شدگان 
توان  که  مرد  یک  و  زن   ۲ شامل  دیگر  نفر  سه  انجامید، 
پایین آمدن را نداشتند از همان منطقه به وسیله تیم امداد 
به  وی  شدند.  منتقل  امن  محل  به  سازمان  این  نجات  و 
شهروندان توصیه کرد موارد ایمنی مرتبط با کوهنوردی و 

کوه پیمایی را رعایت کنند. کاوه آهنگران تاکید کرد: آشنا 
نبودن به فنون کوهنوردی، نداشتن تجربه و تجهیزات الزم، 
صعود از مسیرهای سخت گذر و عبور ممنوع، انتخاب زمان 
نامناسب برای صعود، شرایط جوی ناپایدار و انجام رفتارهای 
پرخطر می تواند عامل اصلی این گونه سقوط ها باشند. کوه 
صفه با ارتفاع ۲ هزار و ۲۵۷ متر در جنوب این کالن شهر 

یکی از تفرجگاه های اصلی مردم اصفهان است اما در چند 
سال گذشته به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی کوهنوردی، 
است.  یافته  افزایش  سقوط  بخصوص  حوادث  بروز  میزان 
نیروی   ۶۰۰ با  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  ایستگاه   ۲۴
پانزده گانه  مناطق  نیروی ستادی در سطح  عملیاتی و ۹۰ 

شهر اصفهان فعالیت دارند.

گیونگجو یا گیانگجو یکی از شهرهای کره جنوبی در جنوب شرق استان گیونگسانگ شمالی 
است. این شهر با ۱٬۳۲۴ کیلومترمربع مساحت، دومین شهر بزرگ استان پس از آندونگ 
بوده است.  نفر  بالغ بر ۲۶۹٬۳۴۳  به شمار می رود. جمعیت گیونگجو در آخرین سرشماری 
است.  شیال  پادشاهی  باستانی  پایتخت  و  جنوبی  کره  تاریخی  شهرهای  از  یکی  گیانگجو 
مقبره های تپه ای شکل چندین تن از پادشاهان و اشراف شیال در اطراف این شهر پراکنده اند. 

قدیمی ترین رصدخانه شبه جزیره کره در این شهر قرار دارد.

یک پاکبان شهرداری منطقه دو شهرستان کاشان، چک های 
 سفید امضا و دیگر مدارک پیدا شده را به صاحبش بازگرداند.

به گزارش فارس مسؤول روابط عمومی منطقه دو شهرداری 
عسگری  علی  کرد:  بیان  اتفاق  این  خصوص  در  کاشان 
پاک بان امانت دار شهرداری منطقه دو، مدارک یک شهروند 
را که در حین انجام کار در خیابان غزنوی پیدا کرده بود، به 

او بازگرداند.
ایرج صیاد خاطرنشان کرد: این مدارک شامل مدارک خودرو، 
گواهینامه، معاینه فنی، بیمه نامه، دو فقره چک سفید امضا، 
و  مکرر  پیگیری  از  پس  که  و...بوده  چک  دسته  فقره  دو 
تماس های متعدد پاک بان پاکدست به صاحبش تحویل داده 

شده است.
ابراز نکردن این موضوع توسط پاک بان و  با اشاره به  وی 

به  مدارک  توسط صاحب  پسندیده  عمل  این  دادن  اطالع 
شهرداری منطقه دو عنوان کرد: نکته قابل توجه دیگر در این 
زمینه عدم پذیرش هر گونه پاداش یا به اصطالح مژدگانی 

توسط پاک بان کاشانی بوده که نمادی از طبع بلند این قشر 
شریف و زحمتکش است. صیاد گفت : از سوی شهرداری 
کاشان از این پاک بان پاکدست به صورت ویژه قدردانی شد.

 صفه بازهم حادثه ساز شد

 پاک بان پاک دست کاشانی چک های سفید امضا را پس داد

در  گفت:  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
شبانه روز منتهی به جمعه ۲ هزار و ۴۶ نفر دیگر در استان، 
غیر از شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، به بیماری 

کووید-۱۹ مبتال شدند.
آرش نجیمی در گفت و گو با ایرنا افزود: در ۲۴ ساعت 
گذشته، پنج هزار و ۲۳۴ نمونه گیری از افراد مشکوک مبتال 
به این بیماری در استان انجام شد. وی خاطرنشان کرد: 
تعداد موارد فوتی قطعی و مشکوک به بیماری کووید-۱۹ 

در این مدت ۲۶ نفر بود که ۱۴ نفر آنان قطعی است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه 
در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵۷ نفر از مبتالیان به این بیماری 
از مراکز درمانی استان مرخص شدند، تصریح کرد: از تعداد 
مبتالیان جدید ۴۲۳ نفر بستری شدند و موارد بستری در 
بخش ICU )مراقبت های ویژه( نیز ۳۱۰ نفر بود. نجیمی 
اظهار داشت: اکنون تعداد کل بیماران بستری در مراکز 
درمانی استان، غیر از ۲ شهرستان نامبرده ۲ هزار و ۲۹۰ نفر 

است. با شناسایی ۲۵ هزار و ۷۸ بیمار جدید، رکورد جدیدی 
از شناسایی روزانه بیماران کووید-۱۹ در کشور ثبت شد و با 
فوت ۳۲۱ نفر دیگر در شبانه روز گذشته، تعداد جان باختگان 
این بیماری در ایران به ۶۵ هزار و ۶۸۰ نفر رسید. در این 
مدت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۵ هزار و ۷۸ 
بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد که 
سه هزار و ۳۷۳ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران 

در کشور به ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۷۲ نفر رسید.
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مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهــان و حومه 
از گشایش پروژه ســامانه جامع حساب شــهروندی، پرداخت 
الکترونیک و سامانه جامع مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان به عنوان سه پروژه بزرگ هوشمند در حوزه حمل ونقل 

عمومی بویژه اتوبوسرانی خبر داد.
ســید عباس روحانی به ایمنا گفت: اصفهان نخستین شهر 
دارای ســامانه جامع و یکپارچه حساب شــهروندی متصل به 
 AFC چند کارت و نخســتین شهر مجهز به ســامانه یکپارچه
)سیســتم دریافت اتوماتیک بلیط( و AVL )سیستم مکان یابی 
خودکار ناوگان( و PIS )سیســتم ارائه اطالعات به مســافران( 
اتوبوسرانی شهری است.او ادامه داد: با اجرای این طرح، اصفهان 
 QR نخســتین شهر ایران اســت که به امکان بلیت تک سفره
Code در شبکه اتوبوسرانی شهری مجهز شده است.مدیرعامل 

شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه با تأکید بر اینکه با 
بهره برداری از ســامانه های جدید، امکان شــارژ کارت بلیط و 
حساب شهروندی به صورت آنالین فراهم می شود، خاطرنشان 
کــرد: با اجرای این طرح ضریــب ایمنی و امنیت کارت بلیط و 
پرداخت هــای خرد شــهری افزایش پیدا می کنــد.او ادامه داد: 
برنامه ریزی سفر با استفاده از اپلیکیشن موبایلی ویژه، اطالع از 
زمان رســیدن اتوبوس با استفاده از ۵۰ نمایشگر نصب شده در 
۵۰ ایســتگاه اتوبوس به صورت آنالین، استفاده از ۳۰۰ دستگاه 
پایانــه بانکی به منظور شــارژ کارت بلیت ها، اســتفاده از ۸۵۰ 
دستگاه PoS برای شارژ کارت بلیط در باجه های ارائه خدمات 
شــارژ و نیز استفاده از ۳۰۰ دســتگاه کاهنده آنالین برای شارژ 
کارت در مراکز تفریحی شــهرداری اصفهان مانند باغ پرندگان، 
باغ گل ها، شــهر رؤیاها، باغ خزندگان، تله کابین صفه از دیگر 
ویژگی های بهره برداری از سامانه های جدید است.روحانی گفت: 
برنامه ریزی تخصیص ناوگان در خطوط بر اســاس نیاز خط و 
ســرفاصله زمانی تردد ناوگان و در نتیجه استاندارد شدن زمان 
سرفاصله اتوبوس ها در همه خطوط از دیگر خدمات سامانه های 
جدید هوشمند اتوبوسرانی است.او کاهش زمان توقف اتوبوس ها 
در مبدأ و مقصد و بهبود زمان انتظار مســافر و مدیریت مصرف 
ســوخت به واسطه نظارت و کنترل پیمایش دقیق اتوبوس ها را 
از دیگر مزایای این سامانه ها عنوان کرد.مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوســرانی اصفهان و حومه افزود: با بهره برداری از پروژه های 
سامانه جامع حساب شــهروندی، پرداخت الکترونیک و سامانه 
جامع مدیریت هوشــمند ناوگان اتوبوسرانی اصفهان، ابزارهای 
مدیریتی متعــدد و یکپارچه در اختیار مدیران اســت.او با بیان 

اینکه اســتفاده از ۳۰۰ دســتگاه PoS مربــوط به پذیرندگان 
آنالین شامل فروشگاه های کوثر، شرکت های تعاونی شهرداری 
و غیره ، نظارت بر همه خطوط ناوگان اتوبوســرانی اصفهان و 
مدیریت اتوبوس های فعال و تعمیرگاهی متوقف اتوبوسرانی با 
این سامانه ها محقق می شود، اظهار کرد: در سامانه جامع جدید 
هر شــهروند می تواند با مراجعه به پورتال اینترنتی شهروندی، 
برای خود یک حساب شــهروندی باز کند و یک یا چند کارت 
بلیت جدید با ساختار جدید را به حساب شهروندی خود متصل 
کند.روحانی افزود: در کنار پورتال شهروندی اپلیکیشن موبایلی 
»نصف جهان« طراحی و توسعه یافته است که شهروندان عالوه 
بر امکان استفاده از خدمات پرداخت برای شارژ حساب شهروندی 
و خرید بلیت تک سفره QR Code می توانند از زیرسیستم های 
اطالع رسانی مسافران استفاده کنند.او با تأکید بر اینکه در شهر 
گردشگر پذیر اصفهان، بلیت های تک سفره ابزار مناسبی است 
که هر گردشگری می تواند متناسب با نیاز خود تهیه و از آن برای 
سوار شدن به اتوبوس و مترو استفاده کند، اظهار کرد: اپلیکیشن 

»نصف جهان« گردشگران و سایر کاربران را از مراجعه حضوری 
به نقاط شارژ بی نیاز می کند.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: سامانه جامع مدیریت هوشمند 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان با پوشش سخت افزاری یک هزار و 
۳۰۰ اتوبوس شــهری و ۳۰۰ گیت ایستگاه های خطوط تندرو و 
طیف وسیعی از سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری مرکزی، 
ابزار کامل و یکپارچه در اختیار مدیریت شهری قرار داده است تا 
اطالعات غنی چندوجهی و لحظه ای در اختیار مدیریت شهری 
قرار گیرد.او ادامه داد: برای اجرای این طرح، مدیریت شــهری 
اصفهان بــا اعتماد به توان تولید داخلی موفق شــد تجهیزات 
سخت افزاری و نرم افزاری همخوان با استانداردهای روز دنیا که 
توســط متخصصان داخلی طراحی و تولید شده را به کار گیرد 
و نگرانی پروژه های مشــابه برای وابستگی به تأمین کنندگان 
خارجی را مرتفع ســازد.روحانی گفت: ماهیت ســامانه پرداخت 
الکترونیک مبتنی بر حساب شهروندی، باعث می شود که ساختار 
سامانه به ســمت تمام onLIne بودن مبتنی بر شبکه G۴ در 

بستر یک شبکه APn اختصاصی و امن حرکت کند، بنابراین 
در هرلحظه از زمان می توان وضعیت کارکرد روزانه اتوبوس ها را 
که در بازه های زمانی بسیار کوتاه در سامانه مرکزی به روز رسانی 
می شود را در مرکز کنترل و نظارت مشاهده کرد.او با بیان اینکه 
زیرسیستم های PIS امکان ارائه اطالعات لحظه ای و درست به 
کاربران و مدیریت بهینه تقاضا را نیز فراهم کرده است، تصریح 
کرد: بســتر ایجاد شــده در قالب این پروژه راه را برای مدیریت 
یکپارچه پرداخت های خرد شهری بسیار فراتر از شبکه حمل ونقل 
باز کرده است و می توان از این حساب شهروندی برای پوشش 
سایر خدمات شهری و پرداخت یکپارچه الکترونیک در آنها بهره 
برد.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان 
اینکه تحقق ســامانه جدید مبتنی بر حساب شهروندی مستلزم 
سپری شدن یک فاز بسیار پیچیده فنی برای مهاجرت از کارت 
قدیم به کارت جدید اســت، اظهار کرد: نزدیک به ۵.۵ میلیون 
کارت موجود در اختیار شهروندان همچنان در این سیستم فعال 

بوده و قابل سرویس دهی است.

 جای خالی قوه مجریه
حسـن روانشـید|اصواًل اسـتحکام یک بنا، بر سه 
یـا چهـار پایه مسـتحکم اسـت کـه اگـر به هـر دلیل 
یکـی از آن هـا متزلـزل گردیـد دیگـر نمی تـوان بـه 
اسـتحکام دو یا سـه اهـرم باقیمانده به دلیـل باری که 
روی آن رهـا شـده اسـت اطمینـان داشـت کـه ناچـار 
باشـند آن را تحمـل کننـد. انجـام این آزمایش بسـیار 
پیش دسـتی  میزهـای  از  می شـود  کـه  اسـت  سـاده 
چهارپایـه در سـالن های پذیرایـی اسـتفاده کـرد و ابتدا 
یـک پایـه از دو مـدل آن را حذف و وزنـه ای را هرچند 
سـبک روی آن قرار داد و شـاهد بود که چگونه تحمل 
میـز را نامطمئـن خواهـد نمـود. این امتحان عـالوه بر 
اجسـام فیزیکـی بـرای گونه های مجازی یـا ناملموس 
هـم صـدق پیـدا می کنـد زیـرا یک نظـام دمکراسـی 
بـر سـه رکـن مقننـه، مجریـه و قضائیه اسـتوار اسـت 
تـا پایـه چهارمـی هم به عنـوان ناظـر، شـاهد و منتقد 
ناکارآمدی هـا بانام رسـانه داشـته باشـد تـا اگر هریک 
از آن هـا بـه دالیلـی نتوانـد وظایـف خـود را بـه نحوه 
مطلـوب بـه انجـام برسـاند متذکر باشـد. در غیـر این 
صـورت کل آن نظـام بـا چالش هایـی روبـرو خواهـد 
بـود. در ایـن میان هریـک از پایه های ایـن میز بزرگ، 
وظایف حسـاس و مخصوص به خـود را دارند اما نقش 
قـوه مجریه که گرداننده یک مجموعه منسـجم اسـت 
از همـه مهتـر و اساسـی تر می باشـد. بررسـی وضعیت 
کشـورهای مختلف جهان در طـول تاریخ و بخصوص 
دو قـرن اخیـر حاکی از ثبوت همین ادعاسـت زیرا اکثر 
آن هـا بـا مشـکالت و کمبودهـای چنـدان در ارکانـی 
همچـون قضـاوت، قانون گـذاری و نظـارت جامعـه از 
طریـق رسـانه ها را نداشـتند امـا پایـه اجـرا همچنـان 
بـا وضعیت هـای  آن  نتیجـه  تـا  می لنگـد  آن هـا  در 
نابسـامان اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و درنهایت 
سیاسـی روبـرو باشـد. بنابرایـن می طلبـد در کشـوری 
کـه زیرسـاخت های آن بـر اسـاس ایده های ارزشـمند 
بی بدیـل  معمـاری  نظریـات  و  اسـالم  مبیـن  دیـن 
تدوین شـده اسـت مجمـوع قوا ضمن اجـرای مطلوب 
وظایـف خـود مراقـب یکدیگر باشـند تـا ضمن کمک 
و مسـاعدت، از انجـام هرگونـه بی توجهـی و کم کاری 
پیشـگیری شـود. در این سـال های اخیر شـاهد چنین 
اتفـاق متأثرکننـده ای در جامعه خود بوده ایـم تا در نگاه 
اول رکـن چهـارم نظـام یعنـی رسـانه ها و بخصـوص 
از نـوع سـنتی و مکتـوب آن پایه هایشـان را بـه دندان 
موریانه هـای رانتـی بسـپارند و در کوتاه تریـن زمـان 
توانایـی و اسـتحکام دویست سـاله را از دسـت بدهند و 
دیگـر نتواننـد با قیچی دو لبه نقد و نظـر پیرامون آنچه 
در قـوه مجریـه می گذرد نقش مصلح را داشـته باشـند 
زیـرا تأمیـن معـاش خانـواده خـود و معـدود نان آورانی 
کـه زیرمجموعـه آن هـا بودنـد مهم تر از دیگر مسـائل 
اولویـت داشـت. بنابرایـن نحیـف و کوچـک شـدن و 
آب رفتـن سـفره ها در مطبوعـات آن قدرت جسـمی و 
تحـرک فکـری را به آن ها نمـی داد تا متولیـان اجرا در 
کشـور را آنچنـان کـه بایـد به چالـش بکشـند زیرا هر 
آنچـه در تـوان داشـتند صـرف تأمین معـاش از طریق 
دیگر کارهای نامرتبط با رسـانه ازجمله مسافرکشـی با 
وسـیله شـخصی و احداث واحدهای زیـر پله ای عرضه 
فالفـل و در معـدودی از موارد واسـطه گری می کردند. 
آن هـا دیگـر فرصت تفکر پیرامـون اتفاقاتی کـه امروز 
قـوه مقننه تـرک فعل می نامد را نداشـتند زیرا وسـعت 
ایـن تناقضـات زیادتر از حد معمول شـده بـود و گرانی 
کاغـذ، هزینـه چـاپ، اجاره محـل و نبـودن زمینه های 
تأمیـن مخـارج ازجملـه عدم اسـتقبال خرید نشـریات، 
مسـدود  و  محـدود  و  تبلیغاتـی  آگهی هـای  کاهـش 
شـدن ارائـه انـواع دولتی های آن به رسـانه ناچارشـان 
می کـرد تـا همه چیـز ازجمله خـود و نیروهـای ورزیده 
و همچنیـن کیفیـت محتوا و صفحـات را از ۲۴ صفحه 
بـه بـاال بـه ۸ صفحـه رو بـه پاییـن تنـزل و بعضی از 
پنج شـنبه ها را در چهـار صفحـه و شـمارگان چـاپ را 
هـم از چنـد صد هزار بـه زیر هزار نسـخه تقلیل دهند 
که البته تأسـف نـدارد بلکه در درازمـدت به یک فاجعه 
تبدیـل خواهد شـد! افول انجـام وظائف و تعهـدات در 
دولـت یـا همـان قـوه مجریه بـه این مسـائل کـه در 
مقابـل رفتارهـای محیرالعقـول دیگـر عـددی نیسـت 
گوشـه ای از آن در قـوه مجریـه اسـت کـه بی توجهـی 
بـه اجـرای قوانیـن مصـوب و یـا سـاده انگاری در اجرا 
بعضـی وقت ها مسـائل امنیتـی جامع را هم زیر سـوأل 
می بـرد کـه بـرای نمونه می تـوان به معضـل الینحل 
موتورسـیکلت های میلیـاردی کـه به واسـطه لنج های 
بـاری از اسـکله های عرب نشـین حاشـیه خلیج فارس 
در خـارج از کشـور به صـورت قطعـه وارد و در سـواحل 
دور از دسـترس تخلیـه و مونتـاژ می شـوند کـه بعضی 
از آن هـا سـرعت و جهشـی بیـش از سـیصد کیلومتـر 
در سـاعت را دارنـد! البتـه شـورای عالـی امنیـت ملی 
کشـور ورود و اسـتفاده از ایـن ابـزار نقلیـه خطرآفریـن 
را در سـال ۱۳۶۰ بـا یـک مصوبـه ممنـوع و قاچـاق 
اعـالم کـرده امـا بنـا بـه اظهـارات رئیس فدراسـیون 
اتومبیـل و موتورسـیکلت رانی کشـور تعـداد اینگونـه 
نقلیه هـای سـنگین و خطرآفریـن کـه معمواًل شـب ها 
از آشـیانه های خـود بیـرون می آینـد بسـیار زیاد اسـت 
و ایـن فدراسـیون در حـال رایزنی به منظـور حذف این 
قانـون و ایجاد شـرایط برای اسـتفاده از ارابه های مرگ 
می باشـد و اگـر موفق شـوند بایـد پـس از خودروهای 
میلیـاردی کـه نیمه هـای شـب به منظـور دور دورهای 
بـی دردان وارد حریـم عمومـی جامعه می شـوند با خود 
زمزمـه کـرد: »گل بود و به سـبزه نیز آراسـته شـد« تا 
نشـان افتخـار بـرای دولت هایـی باشـد کـه طـی این 
سـال ها تـره هـم بـرای اکثـر قوانیـن مصـوب خـرد 
نکرده انـد و البتـه جـای قوه مقننـه در آن هـا به وضوح 

خالیست!
ادامه دارد

دانش هسته ای در کشورمان 
بومی شده است

بـه اعتقـاد نماینـده نطنز در مجلس شـورای دشـمن با 
خرابـکاری قصـد دارد جلوی پیشـرفت روزافزون برنامه 
هسـته ای ایـران را بگیـرد، در حالـی که متوجه نیسـت 

که دانش هسـته ای کشـورمان بومی شـده اسـت.
ا... فیـروزی دربـاره حادثـه تأسیسـات بـرق  رحمـت 
نیروگاه هسـته ای نطنز، به ایسـنا گفت: هنـوز بازدیدی 
از نیـروگاه اتمـی نداشـته ام، امـا طبـق گزارش هـای 
دریافتـی ظاهـرا این خرابکاری دشـمن خسـارت هایی 
بـه بخـش سـانتریفیوژها وارد کـرده اسـت،  بنابرایـن 
دسـتگاه های اطالعاتـی و امنیتـی بایـد تدابیـر الزم را 
بـرای حفاظـت بهتـر از چنیـن مراکز حساسـی داشـته 
باشـند تـا عوامـل دشـمن نتواننـد چنیـن حرکت هایی 
انجـام دهنـد. او بـا بیـان اینکـه دشـمن بـا خرابکاری 
نمی توانـد برنامه هسـته ای ایران را متوقف کنـد، افزود: 
رژیـم صهیونیسـتی در حالی که مذاکـرات وین در حال 
انجام اسـت این خرابکاری را در تأسیسـات برق نیروگاه 
هسـته ای نطنـز انجـام داد تـا در رونـد مذاکـرات خلل 
وارد کنـد. دشـمن بـا چنیـن اقداماتی قصـد دارد جلوی 
پیشـرفت روزافـزون برنامـه هسـته ای ایـران را بگیـرد 
در حالـی کـه متوجـه نیسـت کـه دانـش هسـته ای در 
کشـورمان بومی شده اسـت و چنین اقداماتی نمی تواند 
خللی در برنامه هسـته ای ایـران وارد کند. نماینده نطنز 
در مجلـس، گفـت: معتقـدم مسـئوالن مربوطـه بایـد 
خسـارات وارد شـده را سـریعتر برطـرف کننـد و از نظر 
حقوقـی در سـطح جهـان و سـازمان ملل ایـن حرکت 
خصمانـه را پیگیـری کنند تا اسـرائیل غاصـب بیش از 
گذشـته رسوا و محکوم شـود. فیروزی خاطرنشان کرد: 
بدون شـک استکبار و صهیونیسـت ها برای انجام دادن 
چنیـن حرکت هـای مذبوحانه ای به عوامـل داخلی خود 
در ایـران متکـی اسـت بـه همیـن دلیل دسـتگاه های 
امنیتـی بایـد افراد خائن را شناسـایی کند تا شـاهد این 
اتفاقـات تلـخ نباشـیم. دشـمن بـا چنیـن حرکت هایی 
قصـد دارد مذاکـرات هسـته ای را در ویـن بی اثـر کنـد 
غافـل از اینکـه دیپلمات هـای کشـور مصالـح و منافع 

ملـی را به خوبـی پیـش خواهنـد برد.

پیمان دفاعی و امنیتی گروه 
مقاومت مستحکم شده است

عضـو کمیسـیون امـور داخلی کشـور و شـوراها تأکید 
کـرد نهـال  پیمـان دفاعـی و امنیتـی گـروه مقاومـت 
روزبـه روز تنومندتـر می شـود و اگـر یـک ضربـه بزنند، 
۱۰ ضربـه از  بـازوی مقاومـت می خورنـد. ابوالفضـل 
ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شـورای اسـالمی، 
در صفحـه شـخصی خـود در توئیتر، نوشـت: »آنچه در 
معادالت رژیم منحوس صهیونیسـتی لحاظ نمی شـود 
و برایشـان غیرقابـل درک اسـت، آثـار و برکـت خـون 
سـردار ما در حوزه بین الملل اسـت. نهال  پیمان دفاعی 
و امنیتـی گـروه مقاومـت روزبـه روز تنومند می شـود و 
اگـر یـک ضربـه بزننـد، ۱۰ ضربـه از  بـازوی مقاومت 

می خورنـد.«

از خام فروشی زمین در اصفهان 
جلوگیری کرده ایم

معـاون مالی و اقتصادی شـهردار اصفهان گفت: بودجه 
سـال جـاری شـهرداری نسـبت بـه بودجه هفـت هزار 
میلیـارد تومانی سـال گذشـته ۳۰ درصـد افزایش یافته 

است.
مرتضـی طهرانـی در مـورد تأمیـن منابـع مالـی بـرای 
تحقـق بودجـه ۱۴۰۰ شـهرداری، اظهار کرد: امسـال با 
همکاری شـورای شـهر بودجـه شـهرداری اصفهان به 
حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسـید و نسـبت به بودجه 
سـال گذشـته تا ۳۰ درصد افزایش یافت و برای تأمین 
منابـع مالـی و تحقق بودجـه ۱۴۰۰ منابـع متعدد پیش 
بینـی شـده و ابزارهـای مختلفـی بـه کار گرفته شـده 
اسـت. معاون مالی و اقتصادی شـهردار اصفهان با بیان 
اینکـه بـا برنامه ریزی هـای دقیـق، بودجـه شـهرداری 
اصفهـان در سـه سـال گذشـته به خوبـی محقق شـده 
اسـت، ادامـه داد: شـهرداری بـا کسـب اجـازه دولـت و 
دریافـت مجـوز از شـورای اسـالمی شـهر درآمدهـای 
شـهرداری از محـل صـدور پروانـه و عـوارض را تـا 
۱۵درصـد افزایش داد همچنین با ارائه بسـته تشـویقی 
ساخت وسـاز، هـر دو مـاه یک بار تخفیف هـای ویژه ای 
را بـرای متقاضیـان ساخت وسـاز در شـهر قائل شـد. او 
بـا بیان اینکه بخشـی از درآمدهای شـهرداری از محل 
اوراق مشـارکت تأمیـن می شـود، گفـت: بـرای سـال 
گذشـته ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشـارکت داشتیم که 
بـا توجـه به اینکـه بانک مرکـزی موفق بـه تحقق آن 
نشـد، امسال برای تحقق و اسـتفاده از آن اقدام خواهیم 
کـرد. طهرانـی با اشـاره بـه اسـتفاده از وام هـای بانکی 
برای اجرای پروژه های شـهر، اظهار کرد: در این راسـتا 
بـرای متوقـف نشـدن پروژه هـا در شـهر و جلوگیری از 
تأخیـر اجـرای آنها از سـایر منابـع درآمدی نیز اسـتفاده 
می کنیـم. او ادامه داد: یکی از منابع درآمدی شـهرداری 
اجـرای پروژه هـای مشـارکتی اسـت؛ بـه ایـن صورت 
کـه شـهرداری زمین و پروانـه را به عنوان سـهم آورده 
خـود به مشـارکت می گـذارد و سـرمایه گذار نیز هزینه 
سـاخت پروژه را پرداخت می کند و در نهایت شـهرداری 
در سـود پروژه شـریک می شـود که این اقدام به نوعی 
از خـام فروشـی زمیـن جلوگیری می کند. معـاون مالی 
و اقتصـادی شـهردار اصفهـان اظهـار امیـدواری کـرد 
بـا تدابیـر در نظـر گرفتـه شـده درآمدهای شـهرداری 

همچـون سـال های گذشـته به خوبی محقق شـود.

۳ سامانه جامع هوشمندسازی اتوبوسرانی اصفهان به بهره برداری رسید

بليت های تک سفره؛ ابزار مناسبی برای گردشگری اصفهان

تأکید بر ضرورت حفظ  با  رئیس جمهور  گروه رویداد| 
آرامش و امنیت روانی جامعه برای موفقیت در مسیر مقابله 
با کرونا، گفت: محدودیت های شهرهای قرمز و نارنجی تا 

پایان هفته تمدید شد.
حجت االســالم حســن روحانی در نشست کمیته های 
تخصصی مقابله با کرونا با اشاره به گزارش وزارت بهداشت 
و درمان در خصوص تأمین واکســن از برخی کشــورها و 
همچنین ورود نخســتین محموله واکسن خریداری شده از 
سبد کواکس )۷۰۰ هزار دز( به کشور، اظهار کرد: روند تولید 
واکســن کامال امیدوارکننده اســت، اما با همه تالش های 
انجام شده قاعدتا تا پیش از تابستان واکسن ایرانی به دست 
ما نخواهد رسید و بنابراین تأمین واکسن با مساعدت بخش 
خصوصی در دســتور کار دولت و در اولویت نخســت قرار 
گرفته است.او با اشاره به اینکه واکسیناسیون در کنار رعایت 
پروتکل هــا از مهمترین و اساســی ترین راه ها برای کنترل 
کرونا اســت، گفت: اگرچه تحریم ها مانع بزرگی در مسیر 
تأمین واکســن موردنیاز کشور بوده و موجب تأخیر در تهیه 
آن شده، اما تهیه واکســن همواره مورد اهتمام بوده است.
رئیس جمهور افزود: امیدواریم با تمهیدات اندیشــیده شده 
واکسن موردنیاز در ســریع ترین زمان ممکن تهیه شود. با 
توجه به گزارش هایی که وزارت خارجه در مورد تهیه واکسن 
در روزهای اخیر ارائه کرده به زودی شاهد ورود محموله های 

بعــدی واکســن خواهیم بود.بر اســاس این گــزارش در 
این جلســه به پیشــنهاد قرارگاه عملیاتی ســتاد مقرر شد 
محدودیت های در نظر گرفته شــده برای شهرهای قرمز و 
نارنجی تا پایان هفته آینده تمدید شود.همچنین کمیته های 
بهداشــت و درمان و امنیتی - اجتماعی و قرارگاه عملیاتی 
ســتاد ملی گزارش های جداگانه ای از وضعیت موج چهارم 
بیماری در اســتان های مختلف کشور و همچنین چگونگی 
اجرای محدودیت های در نظر گرفته شــده برای کنترل و 
مهار این موج جدید ارائه کردند.با توجه به وضعیت بیماری 
در اســتان های کشور به ویژه شــهرهای با وضعیت قرمز و 
نارنجی، اعضای کمیته های تخصصی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، عوامل مؤثر در خیز جدید بیماری را بررسی کردند که 
نتایج این بررسی ها نقش مهم و تأثیرگذار هم زمانی جهش 
انگلیســی ویروس و کاهش قابل مالحظه رعایت دقیق و 
کامل پروتکل های بهداشتی و عادی انگاری از سوی مردم 
در روزهای پایانی ســال را اثبات می کند.رئیس جمهور پس 
از دریافت این گزارش ها با اشــاره به اقدامات انجام شــده 
در اســتان ها بعد از مواجه شــدن با موج های جدید بیماری 
در ۱۴ ماه گذشــته، از تفویض اختیــارات الزم به قرارگاه 
عملیاتی ســتاد برای اتخاذ تصمیمات الزم و اجرای آن در 
جهت مدیریت و مهار هر چه ســریع تر موج چهارم بیماری 

در کشور خبر داد.

Á  با موضع گیری های تند، آرامش روانی جامعه
را مختل نکنیم

روحانی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش روانی جامعه 
به ویــژه در موج چهارم که شــدت آن بــا موج های قبلی 
متفاوت اســت، گفت: مدیریت بحــران فعلی باید با حفظ 
آرامــش انجام گیرد. نباید با اظهارنظرها و اطالع رســانی 
غلط و هیجانی و موضع گیری های تند آرامش روانی جامعه 
مختل شــود.او در این جلسه همچنین با تأکید بر اهمیت 
اطالع رسانی درست و به موقع در مورد خطرات موج چهارم 
کرونا و مقابله با سوءاســتفاده های سیاسی احتمالی از این 
مســئله، تصریح کرد: با توجه به اینکه در ســه موج قبلی 
هــم رعایت نشــدن کامل و دقیق پروتکل هــا از عوامل 
اصلی افزایش شــیوع بود، در این مرحله نیز می توانیم با 

هشدار نســبت به خطرات عادی انگاری و کاهش رعایت 
دستورالعمل ها از مشکل عبور کنیم.در این جلسه بر اساس 
گزارش کمیته های بهداشــت و درمان و امنیتی اجتماعی، 
در مــورد پروتکل های مرتبط با مراســم و آئین های ماه 
رمضان از جمله مراســم شــب های قدر و راهپیمایی روز 
قدس مقرر شد، پروتکل ها و دستورالعمل های الزم تدوین 
و پس از هماهنگی های الزم برای تصویب به ســتاد ملی 
کرونا ارائه شــود.رئیس جمهور با اشاره به اهمیت برگزاری 
مراسم عبادی در ماه مبارک رمضان، تأکید کرد: در شرایط 
فعلی راهبرد اصلی حفظ جان و ســالمت مردم اســت و 
بی تردید برای اطمینان از حفظ سالمت مردم، پروتکل ها 
به گونه ای تدوین خواهد شــد که در کنــار برگزاری این 

آئین ها، حفظ جان مردم نیز موردتوجه باشد.

تا پایان هفته
محدودیت شهرهای قرمز و نارنجی 

تمدید شد

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نرخ فرونشست 
زمین در برخی دشت های استان را در طول یک سال، بین ۱۵ 
تا ۱۸ ســانتیمتر اعالم کرد و از سازمان محیط زیست خواست 
طرحی برای احیای تاالب گاوخونی تهیه کند؛ پیش از آنکه این 
تاالب، تبدیل به کانون بزرگ گردوغبار شود و پنج استان کشور 
را درگیر کند.منصور شیشــه فروش یکی از اثرات خشکسالی 
در استان را فرونشســت زمین اعالم و به ایسنا گفت: در چند 
سال اخیر دشت های برخوار_اصفهان، گلپایگان، دامنه_داران، 
کاشان، اردســتان، مهیار و شهرضا با پدیده فرونشست زمین 
مواجه شده اند.او با اشاره به مطالعاتی که سال گذشته شرکت 
آب منطقه ای اصفهــان بر روی چاه های پیزومتری انجام داد، 
گفت: بر اســاس این مطالعه بین یک و نیــم تا دو متر افت 
آب های زیرزمینی در سطح آبخوان ها در طول یک سال گذشته 
اتفاق افتــاده که رقم باالیی اســت.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان، همچنین از پیگیری برای نصب ۳۰ ایستگاه 
جی پی اس از سوی سازمان زمین شناسی کشور در استان خبر 
داد و تصریح کرد: ســازمان زمین شناسی در بررسی هایی که 
انجام داد نرخ فرونشست زمین در طول یک سال را در برخی 
دشت های استان اصفهان بین ۱۵ تا ۱۸ سانتیمتر گزارش کرد 

که می تواند بسیار خطرساز باشد.
Á کاهش ۳٠ درصدی بارش ها

او میزان بارش ها را در ســطح اســتان از اول سال زراعی 

تاکنون،  ۱۱۶ میلی متر اعالم کرد و توضیح داد: این میزان، ۳۰ 
درصد نسبت به آمار بلندمدت کاهش داشته است و بررسی فنی 
طی ۱۰ سال گذشته نیز نشان می دهد که ۷۵ درصد مساحت 
استان متأثر از خشکسالی است.شیشــه فروش یادآور شد که 
حداقل یک ماه است بارشی در اصفهان رخ نداده و افزود: بیشتر 
چشــمه ها، چاه ها و قنوات در اســتان کم آب و خشک شده و 
مسیر رودخانه زاینده رود تا تاالب گاوخونی خشک است. تاالب 
گاوخونی نیز فقط ۴ درصد آب دارد.او از پیش بینی بارش های 
رگباری برای استان در اردیبهشت ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: 
اثرات خشکسالی مستمر در استان، تقویت کانون های گردوغبار، 
برداشت های زیاد آب، نبود نم و رطوبت و وزش باد شدید است، 
به طوری که بادهای فروردین امسال تا سرعت ۱۲۰ کیلومتر در 

ساعت هم رسید.
Á ١2 روز هوای ناسالم از 22 روز فروردین

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه به 
غیر از ۱۶ کانون فرسایش بادی، کانون های فرسایش محلی 
و نقطه ای هم در اســتان ایجاد شده، گفت: در طول ۲۲ روز از 
سال جاری، هوای اصفهان ۱۲ روز ناسالم و ۱۰ روز سالم بود.  
در این بازه زمانی، اســتمرار خشکسالی و افزایش کانون های 
گردوغبار علت اصلی هوای ناســالم اصفهان بود، درحالی که 
ســال گذشته علت آلودگی هوا بیشتر استقرار توده هوای سرد 
و سنگین بود که باعث ایجاد اینورژن شد به طوری که در آذر و 

دی ماه بیشترین روزهای آالینده را تجربه کردیم.شیشه فروش 
یادآور شــد: در سال ۹۹ در اســتان ۴ روز هوای پاک، ۲۰ روز 
هوای سالم و ۱۲۷ روز هوای ناسالم ثبت شد.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان خسارت ناشــی از وزش تندباد 
و گردوغبار در فروردین امســال را ۲۱۸ میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: برای حفاظت شهرهای استان در برابر گردوغبار 
و جلوگیری از خســارت های ناشــی از آن نیازمند توجه ویژه 
مسئوالن کشور هستیم.او خواستار احیای رودخانه زاینده رود 
و تاالب گاوخونی از ســوی وزارت نیرو شــد و گفت: حوضه 
زاینده رود هم باید مثل دریاچه ارومیه احیا شــود و در مســیر 
این رودخانه آب جریان داشــته باشد. از سازمان محیط زیست 
کشور نیز درخواست می شود طرح احیا برای تاالب گاوخونی 
تعریــف کند، چراکه این تاالب در حال تبدیل شــدن به یک 

کانون گردوغبار بزرگ اســت که می تواند ۵ استان کشور را 
درگیر کند. همچنین از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری 
کشور، اجرای طرح های آبخیزداری با هدف تقویت سفره های 
زیرزمینی، پیشگیری از سیالب های فصلی، کنترل کانون های 
گردوغبار و  اجرای طرح های نهال کاری با تخصیص اعتبارات 
الزم به استان را درخواست می کنیم.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان، خواستار پیش بینی اعتبارات الزم از سوی 
سازمان جهاد کشاورزی برای ارائه تسهیالت به منظور اجرای 
طرح های نوین آبیاری و توسعه کشت گلخانه ای به کشاورزان 
شــد و تصریح کرد: تاکنون بیــش از ۲ هزار هکتار گلخانه و 
۱۲۴ هزار هکتار طرح های نوین آبیاری در اســتان اجرا شده 
و برنامه های متعددی در دســتور کار قرار گرفته ولی نیاز به 

تقویت اعتبارات دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد

دشت های اصفهان دچار فرونشست 
خطرساز شده اند



 

i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r

w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r ۳ برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

4048 شـــمــاره   | هفدهم  ســـال   |  1400 فروردین   28  | شنبه 
اصفهانشماره ارسـال پـیامک:30007446   | تلفن ارتـباط خوانندگان : 36293750

    شهر   استان

گروه اصفهان| در گفتگوی مجازی شــهردار اصفهان و 
شهردار گیونگجو کره جنوبی، بر گسترش روابط فرهنگی میان 

دو شهر تأکید شد.  
قدرت ا... نوروزی در گفت وگو با شــهردار گیونگجو کره 
جنوبی با بیان اینکه اصفهان در شرایط سختی از لحاظ شیوع 
کرونا به ســر می برد، اظهار کرد: با توجه به این شرایط همه 
امکانات را بسیج و مکان های تجمع را محدود کرده ایم و در 

حال تالش برای خروج از این شرایط هستیم. 
او تصریح کرد: گیونگجو زمانی پایتخت شیال و اصفهان 
نیز در دوره های مختلف تاریخی از جمله سلجوقیان، آل بویه 
و صفویه پایتخت ایران بوده اســت، چنین ویژگی هایی از دو 
شهر، زمینه را برای همکاری های بیشتر و پیوندهای مناسب 
فراهم می کند. شــهردار اصفهان رابطه دو کشور ایران و کره 
را رابطــه ای دیرینه ذکر کــرد و ادامه داد: این رابطه فرصتی 
برای تعامل و هم افزایی بیشتر است، همکاری فرهنگی میان 
دو کشور با محوریت جاده ابریشم تقویت شده است و رابطه 
بین دو شهر اصفهان و گیونگجو در این زمینه اهمیت فراوانی 
دارد. او با بیان اینکه دو شــهر اصفهان و گیونگجو به لحاظ 
سابقه تاریخی و فرهنگی شهرهایی مناسب برای گردشگری 
هســتند، تأکید کرد: این موضوع می تواند به عنوان زمینه ای 
برای همکاری میان دو شــهر باشــد.  نوروزی اضافه کرد: 
شرایطی که کرونا برای همه جهان به وجود آورده سرانجام به 
پایان می رسد و ما در این شرایط باید زمینه برای همکاری های 
دوجانبــه در حوزه های مختلــف را برای ســال های آینده 
هدف گــذاری کنیم. او با بیان اینکه این گفت وگو می تواند به 
عنوان آغاز یک پروتکل همکاری با موضوع گردشگری میان 
دو شــهر باشد، افزود: دو شهر اصفهان و گیونگجو می توانند 
باعث بهبود روابط دو کشــور ایران و کره شوند تا این تعامل 

بهتر از گذشته شــکل گیرد. شهردار اصفهان افزود: امیدوارم 
این گفت وگو سرآغاز یک مسیر خوب برای تداوم همکاری ها، 
گسترش روابط و توسعه همکاری ها در حوزه های دیپلماسی، 

گردشگری و مباحث فرهنگی باشد. 
Á لزوم تقویت رابطه اصفهان و گیونگجو

شهردار گیونگجو نیز در این گفت وگو بر گسترش روابط 
میان دو شــهر تأکیــد کرد و افزود: هر دو شــهر اصفهان و 
گیونگجو دارای سابقه تاریخی بسیار مهمی هستند و تمایل 

داریم این رابطه مستحکم تر از گذشته ادامه پیدا کند.

جو ناک یونگ سابقه تاریخی و فرهنگی شهر گیونگجو 
را شــبیه به اصفهان ذکر کرد و افزود: شــهر گیونگجو جزو 
پایتخت هــای تاریخی بــوده و دارای مقبره های تاریخی در 
ادوار مختلف است که چنین ویژگی ها، پیشینه های تاریخی 
و تشابهات فرهنگی بر اســتمرار رابطه میان دو شهر تأکید 
می کند. شــهردار گیونگجو با بیان اینکه درک این مناسبات 
میان دو شهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ادامه داد: 
شــهر ما نیز دارای آثار تاریخی زیادی است که آنها را حفظ 
کرده ایم. جو افزود: برگزاری جشنواره های فرهنگی می تواند 

رابطه اصفهان و گیونگجو را تقویت کند، از شهردار اصفهان 
دعوت می کنم به شــهر ما بیاید تا بتوانیم مذاکرات بیشتری 
داشته و بسیاری از مســائل را در مالقات حضوری برطرف 
کنیم. گفتنی اســت گیونگجو یکی از شهرهای کره جنوبی 
در جنوب شرق استان گیونگ سانگ شمالی است، این شهر 
دومین شــهر بزرگ استان به شمار می رود. این شهر یکی از 
شــهرهای تاریخی کره جنوبی و بیش از هزار سال پایتخت 
پادشاهی باستانی شیال بوده و قدمتی بیش از ۲ هزار سال دارد. 

گیونگجو با اصفهان پیمان دوستی دارد.  

بنـا بـه گفتـه رئیـس پلیـس فتـای اسـتان اصفهـان 
ارسـال پیامـک و تبلیغـات در فضـای مجـازی بـا عنـوان 
ثبت نـام کارت اعتبـاری سـهام عدالت می تواند به سـرقت 
اطالعـات هویتـی و برداشـت غیرمجـاز از حسـاب بانکی 

منجر شـود
سـرهنگ سـید مصطفـی مرتضوی اظهـار داشـت: به 
دلیـل شـیوع ویروس کرونـا و بروز مشـکالت اقتصادی در 
حـوزه کسـب وکار و بعـد از اعـالم دولـت مبنی بـر اعطای 
کارت اعتبـاری سـهام عدالـت، برخـی از افـراد سـودجو با 
طراحـی سـایت ها و درگاه هـای جعلـی، سـعی دارنـد بـا 
شـیوه های مختلـف و بهـره بـردن از مهندسـی اجتماعـی 
اقـدام به کالهبرداری از شـهروندان کنند. او افـزود: در این 
شـیوه از کالهبـرداری، مجرمـان بـا ارسـال پیـام از طریق 
اجتماعـی  شـبکه های  و  پیام رسـان ها  ایمیـل،  پیامـک، 
تحـت عنـوان »ثبت نـام کارت اعتبـاری سـهام عدالـت« 
کاربـران را فریـب داده و از تکمیـل ظرفیـت درخواسـت 
ایـن وام خبـر می دهنـد. ایـن مقـام انتظامـی گفـت: ایـن 

پیام هـا حـاوی لینک هایـی بـا عنـوان ثبت نـام وام سـهام 
عدالـت بـوده و از کاربـران می خواهنـد تا با کلیـک و ورود 
بـه صفحه یا سـایت موردنظـر، اطالعات هویتـی و بانکی 
خـود را به صـورت کامل ثبت کنند. سـرهنگ مرتضوی به 
شـهروندان توصیـه کرد: در فرآینـد ثبت نـام و دریافت این 
وام برابـر اطالع رسـانی صـورت گرفته هیچ گونـه نیازی به 
مراجعـه به بانک یا سـازمان های دولتی نیسـت، فقط الزم 
اسـت از طریـق اینترنت بانک و زیر سـامانه طراحی شـده 
درخواسـت خـود را در یکی از بانک هـای عامل که از طرف 
نهادهـای دولتـی معرفی و تأیید شـده اند به ثبت برسـانند. 
رئیـس پلیس فتـای اصفهان خاطرنشـان کرد: شـهروندان 
در صـورت مواجهـه بـا هرگونـه تمـاس تلفنـی، پیامک یا 
لینک ارسـالی جهت ثبت نـام کارت اعتباری سـهام عدالت 
www. موضـوع را از طریـق سـایت پلیـس فتا بـه آدرس
CybeRPoLICe.IR بخـش مرکـز فوریت هـای سـایبری، 
قسـمت ثبـت گزارش هـای مردمی با مـا در میـان بگذارند 

تـا بـا این دسـت اعمـال مجرمانه برخـورد قانونی شـود.

رئیـس روابـط عمومـی سـازمان انتقـال خـون اسـتان 
بـا بیان اینکـه افزایشـی در اهدای پالسـما وجود نداشـته 
گفـت: ازآنجایی کـه نیاز به خـون و فراورده هـای آن روزانه 

اسـت و بیماران بسـیاری بـه خون نیاز 
دارنـد بنابراین توصیه می شـود اهدای 

خون به صورت مسـتمر باشـد.
بـه  اشـاره  بـا  جعفـری  لطفعلـی 
آمادگـی سـازمان انتقـال خـون در ایام 
مـاه مبـارک رمضان، به تسـنیم گفت: 
هر سـاله بـا آغاز مـاه مبـارک رمضان 
بـرای رفـاه حـال اهداکننـدگان یـک 
شـیفت شـب بـه شـیفت های روزانـه 
افـزوده می شـد. او افـزود: ولی امسـال 
بـا توجـه بـه وضعیـت قرمـز کرونـا و 
قـرار داشـتن در مـوج چهـارم کرونـا و 
همچنیـن طـرح ممنوعیـت تـردد تـا 

سـاعت ۲۲، این شـیفت شـبانه فعال نخواهد نشـد. رئیس 
روابـط عمومـی سـازمان انتقـال خـون اسـتان اصفهـان 
بـا بیـان اینکـه سـازمان به صـورت یکسـره در خدمـت 
اهداکنندگان اسـت، گفـت: مرکز جامـع اهداکنندگان واقع 

در میـدان خواجـو تا پایـان ماه مبارک رمضان از سـاعت ۸ 
صبـح تـا سـاعت ۲۲ به صورت یکسـره آمـاده خون گیری 
از اهداکننـدگان اسـت. او ادامـه داد: از مـردم درخواسـت 

می شـود همان گونه که در گذشـته سـازمان انتقال خون و 
بیمـاران را یـاری می کردنـد در مـاه مبارک رمضـان هم با 
حضـور در مراکـز مـا را در کمک به بیمـاران نیازمند خون 

کنند. همراهـی 

صدور بیش از ١٤2 هزار 
گواهی معاینه فنی در اصفهان

ــان  ــهردار اصفه ــک ش ــل و ترافی ــاون حمل ونق مع
ــی  ــه فن ــی معاین ــزار گواه ــش از ۱۴۲ ه ــدور بی از ص
ــر داد و گفــت: مراکــز  خودروهــا در ســال گذشــته خب
معاینــه فنــی در ســال جــاری نیــز حــدود پنــج هــزار 

داشــته اند. مراجعه کننــده 
مســعود بنده خــدا بــه ایمنــا گفــت: در ســال 
گذشــته بیــش از ۱۸۰ هــزار دســتگاه خــودرو بــه مراکز 
ــن  ــه از ای ــد ک ــه کردن ــان مراجع ــی اصفه ــه فن معاین
تعــداد ۲۲ درصــد از خودروهــا در فراینــد انجــام معاینــه 
مــردود شــده و بیشــترین علــت آن »آالیندگــی« ثبــت 
ــش از ۱۴۲  ــته بی ــال گذش ــزود: س ــت. او اف ــده اس ش
هــزار گواهــی معاینــه فنــی در اصفهــان صــادر شــده 
و مراکــز معاینــه فنــی در ســال جــاری نیــز حــدود پنج 
ــل و  ــاون حمل ونق ــته اند. مع ــده داش ــزار مراجعه کنن ه
ــدای  ــح کــرد: از ابت ترافیــک شــهردار اصفهــان تصری
ســال جــاری، تمــام خودروهــای تولیــد داخل ســال ۹۵ 
و ماقبــل، خودروهــای وارداتــی ســال ۲۰۱۶ و ماقبــل 
و خودروهــای عمومــی تولیــد ســال ۹۸ و ماقبــل بایــد 
ــا اشــاره  ــه مراکــز معاینــه فنــی مراجعــه کننــد. او ب ب
ــی خــودرو، گفــت:  ــه فن ــه هزینه هــای انجــام معاین ب
ــبک  ــای س ــی خودروه ــه فن ــه معاین ــه مراجع هزین
ــنگین ۷۱  ــای س ــان و خودروه ــزار توم ــغ ۴۷ ه مبل
ــرد:  ــار ک ــدا اظه ــت. بنده خ ــان اس ــزار و ۶۰۰ توم ه
خودروهــای تاکســی بــا عمــر ۱۰ ســال و کمتــر طبــق 
قانــون و مصوبــات دولــت بایــد هــر شــش مــاه یــک 
بــار و خودروهــای تاکســی بــا عمــر بــاالی ۱۰ ســال 
ــار نســبت بــه دریافــت معاینــه  هــر ســه مــاه یــک ب
فنــی خــودروی خــود اقــدام کننــد. او بــا بیــان اینکــه 
ــه و  ــی، ارغوانی ــی ج ــه فن ــز معاین ــه مرک ــرش س پذی
ــه  ــز ب ــامانه FAnI.hAmLebAR.Com نی ــفق در س ش
ــه  ــت، ادام ــال اس ــی فع ــی اینترنت ــورت نوبت ده ص
داد: مراکــز معاینــه فنــی جــی، تاکســیرانی و راهــور در 
نوبــت صبــح و ســایر مراکــز از جملــه شــفق، لطیفــی، 
ارغوانیــه و آتشــگاه در دو نوبــت صبــح و عصر از شــنبه 
ــاون  ــت. مع ــی اس ــاده خدمات ده ــنبه آم ــا چهارش ت
حمل ونقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان خاطرنشــان 
کــرد: مرکــز معاینــه فنــی خودروهــای ســنگین 
ــت  ــک نوب ــنبه در ی ــا چهارش ــنبه ت ــای ش ــز روزه نی
خدمات رســانی خواهــد کــرد. او تصریــح کــرد: در 
حــال حاضــر آمــار مراجعــه شــهروندان بــه ایــن مراکــز 
پاییــن اســت و شــهروندان در حداقــل زمــان ممکــن 

ــد. ــتفاده کنن ــز اس ــن مراک ــات ای ــد از خدم می توانن

آغاز مرحله نخست 
ساماندهی ترافیکی منطقه 9 

اصفهان در سال جاری
مدیــر منطقــه ۹ شــهرداری اصفهــان از آغــاز مرحله 
ــن منطقــه در ســال  نخســت ســاماندهی ترافیکــی ای
جــاری خبــر داد و گفــت: امســال تکمیــل ادامــه خیابان 

بهشــت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
علیرضــا رفیعــی با اشــاره بــه اقداماتی کــه در بحث 
ســاماندهی ترافیــک و جلوگیــری از تخلفــات رانندگــی 
ــگاه  ــان آتش ــت: خیاب ــا گف ــه ایمن ــه، ب ــورت گرفت ص
ــرده از  ــدا ک ــگری پی ــتی و گردش ــای توریس جاذبه ه
ایــن رو در ســاعات پیــک ترددهــا بویــژه هنــگام ظهــر 
و شــامگاه در نقــاط مختلــف ایــن نقطه از شــهر شــاهد 
ــور  ــه منظ ــزود: ب ــتیم. او اف ــاد هس ــک زی ــروز ترافی ب
هدایــت ترافیــک و اطالع رســانی بــه شــهروندان بــرای 
ــل  ــو VmS حدفاص ــک، تابل ــزان ترافی ــی از می آگاه
خیابــان نبــوی منــش و خیابــان بهشــت در نظــر گرفته 
شــده کــه بــه راننــدگان خودروهــا بــا توجــه بــه وجــود 
ترافیــک، مســیر جایگزیــن )خیابــان بهشــت و خیابــان 
قــدس( را پیشــنهاد می دهــد تــا جهــت دسترســی بــه 
شــمال غــرب و شــمال شــرق انتخــاب کننــد. مدیــر 
منطقــه ۹ شــهرداری اصفهــان تکمیــل ادامــه خیابــان 
بهشــت را یکــی دیگــر از پروژه هــای ایــن منطقــه در 
ــا پایــان  ســال جــاری برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: ت
ــه  ــد؛ البت ــان می رس ــه پای ــز ب ــاز دوم آن نی ــال ف امس
ــیر و  ــازی مس ــال آزادس ــده در ح ــر باقی مان ۸۰۰ مت
اجــرا اســت. او بــا بیــان اینکــه خیابان هــای بهســتان 
ــت،  ــده اس ــازی ش ــداث و ایمن س ــتان اح و کوهانس
تصریــح کــرد: احــداث تقاطــع در خیابــان شــهید نبوی 
ــی  ــه زودی اجرای ــودی( ب ــل کوچــه محم ــش )مقاب من
ــان  ــاده رو خیاب ــازی پی ــن مناسب س ــود همچنی می ش
آتشــگاه بــا تخصیــص اعتبــاری بیــش از ۳۰۰ میلیــون 

تومــان در حــال اجــرا اســت.
ــان  ــاماندهی خیاب ــد س ــه رون ــاره ب ــا اش ــی ب رفیع
ــت:  ــر(، گف ــتان مه ــل بوس ــوری )مقاب ــهیدان تیم ش
بــرای جایگزیــن کــردن مســیر تــردد خیابــان آتشــگاه 
ــت از  ــی اس ــه بررس ــرح و در مرحل ــنهاد هایی مط پیش
ــه  ــتان ب ــان بهس ــه خیاب ــنهاد ادام ــه پیش ــه اینک جمل
ــان  ــی خیاب ــورت کمک ــه ص ــش ب ــوی من ــان نب خیاب
ــده  ــب نش ــوز تصوی ــا هن ــده، ام ــرح ش ــگاه مط آتش
ــر از  ــنهادی دیگ ــرح پیش ــرد: ط ــار ک ــت. او اظه اس
طــرف معاونــت ترافیــک مبنــی بــر اســتفاده از مســیر 
کمکــی شــهید خــرازی کــه از پــل امــام خمینی مســیر 
جــدا می شــود و در راســتای خیابــان قــدس از منطقــه 
ــدس  ــان ق ــه خیاب ــد و ب ــور می کن ــهرداری عب دو ش
ــک  ــع ترافی ــه رف ــک ب ــرای کم ــود، ب ــل می ش متص
خیابــان آتشــگاه در حــال پیگیری اســت. مدیــر منطقه 
ــان  ــبختانه خیاب ــت: خوش ــان گف ــهرداری اصفه ۹ ش
حجــازی و ادامــه خیابــان مــدرس نجفــی در منطقه دو 

ــه اســت. ــی گرفت ــار ترافیــک خوب شــهرداری ب

بارندگی بلندمدت در 
اردستان کاهش 29 درصدی 

داشته است
بنا به گفته رئیس اداره هواشناسی اردستان کاهش 
قابل توجه باران در ۱۰ سال گذشته باعث شده ۵۶ درصد 

مساحت این شهرستان درگیر خشکسالی شدید شود.
در  اینکه شرایط خشکسالی  بیان  با  رمضانپور  جواد 
گفت:  ایسنا  به  بود،  خواهد  بسیار شدید  آینده  ماه  چند 
کاهش قابل توجه باران در سال زراعی جاری باعث شده 
شهرستان اردستان در شرایط خشکسالی نسبتا شدید قرار 
گیرد، به طوری که شهر اردستان درگیر خشکسالی ۱۰۰ 
درصدی شده است. او افزود: تاکنون شاهد کاهش ۲۹ 
درصدی بارندگی بلندمدت در شهرستان اردستان هستیم، 
اما بررسی نقشه ها وضعیت بارش ها را در اردیبهشت ماه 
امسال نرمال تا فرانرمال نشان می دهد، ولی هر تغییری در 
میزان بارش ها نمی تواند کاهش بارندگی های سال زراعی 
را جبران کند. رئیس هواشناسی اردستان خاطرنشان کرد: 
با توجه به شرایط دمایی که باالتر از نرمال است، امسال 
سال سختی در بخش آب کشاورزی و شهری داریم و 
بر همین اساس الزم است تأمین آب از منابع مختلف 
مدیریت شود تا دچار مشکل نشویم. رمضانپور با تأکید بر 
اصالح الگوی مصرف مشترکان در بخش های خانگی، 
کشاورزی و صنعتی، گفت: شهرستان اردستان در شرایط 
خشکسالی نسبتا شدید است و زنگ خطر کم آبی و کاهش 
منابع آبی شهرستان در سال جدید به صدا درآمده و این 

موضوع ممکن است تبعاتی به دنبال داشته باشد.

۶٠ درصد مردم کاشان 
پروتکل های بهداشتی را 

رعایت می کنند
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
هرچقدر محدودیت ها و شیوه نامه های بهداشتی صحیح 
و بهتر انجام شود، در روزهای آینده اثرات مثبت آن را 
می بینیم. مهدی دالوری با اشاره به اینکه هر محدودیتی 
که اتفاق می افتد در یک تا دو روز روند کاهشی کرونا 
مشخص نمی شود، به فارس گفت: هر محدودیتی که برای 
کاشان در نظر گرفته شود، دو هفته بعد خودش را نشان 
می دهد. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
بابیان اینکه شلوغی بازارها، بازارچه ها و دیدوبازدیدهای 
عید باعث شد که کرونا دوباره در کاشان اوج بگیرد، گفت: 
هرچقدر محدودیت ها و شیوه نامه های بهداشتی صحیح 
و بهتر انجام بشود، در روزهای آینده اثرات مثبت آن را 
می بینیم. او بابیان اینکه رسانه باید از ظرفیتش به خوبی 
استفاده کند تا مردم را به رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
دعوت کند، خاطرنشان کرد: استفاده از ماسک در کاشان 
حدود ۶۰ درصد است. دالوری با اشاره به اینکه، ۵۸ بیمار 
و  آران  و  کاشان  شهرستان های  در  تنفسی  حاد  جدید 
بیدگل بستری شده اند، تصریح کرد: از دورهمی ها و رعایت 
نکردن پروتکل ها رعایت نشود فرصت را از دست دادیم 
و نمی توانیم آمار کرونا را کاهش دهیم. معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان بابیان اینکه ۳۳۲ بیمار حاد 
تنفسی در مراکز درمانی دو شهرستان کاشان و آران و 
بیدگل بستری هستند، گفت: علی رقم حضور بچه های 
که  شاهدیم  مواقع  برخی  مغازه ها  خی  به  در  بهداشت 
فاصله گذاری در مغازه ها اتفاق نم یافته که با رعایت کردن 
شیوه نامه های بهداشتی امیدواریم تا دو هفته آینده روند 

کاهشی داشته باشیم.

١۳٠٠ نفر در آران و بیدگل 
آموزش فنی و حرفه ای دیدند

آران  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  رئیس  گفته  به 
آموزشی  دوره  ساعت  نفر   ۹۵۰ و  هزار   ۱۶۹ بیدگل  و 
برای هزار و ۳۲۴ مهارت آموز از سوی بخش دولتی این 

شهرستان در سال ۱۳۹۹ ارائه شد.
حبیب ا... پورابراهیمی به ایرنا گفت: در مرکز ثابت 
فنی و حرفه ای نزدیک به ۶۳ هزار و ۵۰۵ نفر ساعت 
 ۷۲ شهری  سیار  مرکزهای  آموز،  مهارت   ۳۴۰ برای 
روستاها،  در  و  نفر  برای ۷۰۸  نفر ساعت  و ۱۸۵  هزار 
پادگان و محیط کار واقعی برای ۲۷۶ نفر آموزش فنی 
و حرفه ای انجام شد. او ادامه داد: مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای آران و بیدگل دارای پنج کارگاه ثابت شامل برق 
صنعتی، ساختمان، برق خودرو، تعمیر وسایل گازسوز و 
لوازم خانگی برای مردان و چهار کارگاه  پکیج و تعمیر 
ثابت شامل طراحی دوخت، صنایع چوب، صنایع چرم، 
فناوری اطالعات و صنایع دستی هنری برای زنان است. 
به گفته او، ۳۴ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای زیر نظر 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و بیدگل نیز در سال 
گذشته ۸۴ هزار و ۷۰۷ نفر ساعت آموزش برای ۳۸۵ نفر 
ارائه کردند. رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و 
بیدگل اظهار داشت: آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 
این شهرستان در رشته های فناوری اطالعات، طراحی 
دوخت، مراقبت و زیبایی، امور مالی و بازرگانی، صنعت 
مدیریت  هنری،  صنایع دستی  غذایی،  صنایع  ورزش، 
صنایع، جواهرسازی و هنرهای نمایشی در حال فعالیت 
هستند. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: طی ره گیری های 
و  فنی  آموزش های  از   ۹۹ سال  در  شده  انجام  شغلی 
حرفه ای، در شهرستان آران و بیدگل برای ۴۰۰ نفر زمینه 
اشتغال ایجاد شده است. او افزود: سال گذشته ۹۰۸ نفر در 
آزمون های الکترونیک و ۱۱۲ نفر در آزمون های صنعت 
ساختمان و قالیبافی مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و 
بیدگل شرکت کردند. شهرستان ۱۰۳ هزار نفری آران و 
بیدگل در فاصله نزدیک به ۶ کیلومتری کاشان و ۲۱۵ 

کیلومتری شمال اصفهان واقع است.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد؛

کالهبرداری با ترفند ثبت نام کارت اعتباری 
سهام عدالت

درخواست پایگاه انتقال خون اصفهان:
نیاز به اهدای پالسما داریم

مناسبات فرهنگی و گردشگری اصفهان و گیونگجو گسترش می یابد

گيونگجو براي اصفهان فرش قرمز پهن كرد
رابطه اصفهان و گیونگجو با برگزاری جشنواره های فرهنگی تقویت خواهد شد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
با اشــاره به برنامه های شــهرداری اصفهــان برای ماه 
مبارک رمضان، گفت: شهرداری اصفهان در ماه مبارک 
رمضان امسال همانند سال های گذشته در سطح مناطق 

برنامه های مختلفی را در دست اقدام دارد.
به گــزارش ایمنا، ایمان حجتــی در مورد تبلیغات و 
فضاسازی شــهری ایام ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: 
فضاســازی معنوی این ایام در سطح شهر در چند دسته 
برنامه ریزی شده است. در سری نخست، طرح ها به تبیین 
حال و هوای ماه مبارک اختصاص دارد که در این زمینه 
۳۳ مجموعه طرح، فضای معنوی ماه رمضان را نشــان 
می دهد. او افزود: ایــن طرح ها با جمالت و مفاهیمی از 
جملــه رمضان ماه تزکیــه، ماه پاکی، مــاه محبت، ماه 
نیکوکاری و غیره در بیش از صد نقطه شــهر نصب شده 
اســت. او ادامه داد: مجموعه بعدی طرح ها به مناســبت 
میالد امام حسن مجتبی )ع( اختصاص دارد. در سری بعد 
فضاســازی معنوی شهر به ایام شب های قدر اختصاص 
خواهد یافت که در این زمینه نیز شــش مجموعه طرح، 
طراحی و پیش بینی شده است. همچنین در شب های قدر 
طرح های مربوط به ضربت خوردن موالی متقیان حضرت 
علی )ع( و شهادت حضرت در نقاط مختلف شهر نصب 
می شود که در این زمینه نیز شش مجموعه طرح، طراحی 
شده است. او در مورد دیگر برنامه های شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: در رمضان امسال حوزه اجتماعی و شهروندی 
از ظرفیت گالری های تبلیغات شهری استفاده کرده و با 
موضوع اسما الهی، ظرفیت ۳۰۰ تابلو شهروندی به درج 
۳۰ نام مبارک و اســم اعظم خداوند و ۳۰ صفت مقدس 
پروردگار متعال مزین شده و در کنار آن اشعاری از شاعران 
فارسی از گذشــته تا امروز به عنوان پیام این طرح ها در 
تابلوها نقش بســته است. او با بیان اینکه به همت حوزه 
اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان 

ماه رمضان امسال مسابقه »بهار در بهار« اجرا می شود که 
به بهار قرآن و بهار طبیعت اشاره دارد، افزود: این مسابقه 
به همین طرح های اکران شده در شهر اختصاص دارد و 
شــهروندان می توانند هر شب از طریق صفحه اصفهان 
فرهنگ در فضای مجازی در این مسابقه شرکت کرده و 
با تکمیل اشعار و انتخاب مصرع درست به قید قرعه برنده 

جوایز در نظر گرفته شده برای این مسابقه باشند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
افزود: در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان نیز برنامه های 
مختلفی در این ایام به اجرا در می آید که به خاطر شرایط 
کرونا رویکرد این برنامه ها مجازی اســت و شهروندان 
می توانند از طریق فضای مجازی از این برنامه ها استفاده 
کنند که برای اطالع از تمــام این برنامه ها می توانند به 
صفحه اصفهان فرهنگ در شبکه های اجتماعی مراجعه 
کننــد. او ادامه داد: در محالت و میادین مختلف مناطق 
پانزده گانه شهر اصفهان نیز المان های مربوط به این ماه 

با محتوای معنوی نصب شــده و همچنین طرح دیواره 
پازلــی ارگ جهان نما به ماه مبــارک رمضان اختصاص 
یافته اســت. حجتی اضافه کرد: برنامه بشــارت بهار که 
شــامل مسابقات قرآنی اســت نیز در دستور کار مناطق 
مختلف قرار گرفته و مسابقات سراسری قرائت و ترتیل 
نیز از برنامه های مخصوص ماه مبارک رمضان است که 
با حضور شــهروندان از طریق مجازی به اجرا در می آید. 
او افزود: همچنین در برخــی مناطق با هدف حمایت از 
خانواده های نیازمند و آســیب دیده از شرایط کرونا توزیع 
بن هــای ارزاق با حفظ کرامت انســانی این افراد تحت 
عنوان سفره کرامت برنامه ریزی شده است. حجتی با بیان 
اینکه شهرداری های مناطق برای مناسبت های مختلف 
در ماه رمضان نیز برنامه های ویژه ای را در نظر گرفته اند، 
افزود: از جمله این برنامه ها، برگزاری برنامه شب های قدر 
و مراســم احیا در فضای باز، برنامه گردهمایی مادر امت 
به مناسبت وفات حضرت خدیجه )س( و جشن قدسیان 

به مناسبت والدت امام حســن )ع( است که هرکدام در 
تاریخ مربوط مناســبت ها برگزار می شود. او تصریح کرد: 
مســابقه کتابخوانی فیض بندگی، برنامه مهمانی با صفا 
شامل کاروان همدلی در محالت و مسابقات جام رمضان 
که شامل مسابقات ورزشی بانوان و آقایان در رشته های 
مختلف، بازی های فکری و کامپیوتری است، برنامه باران 
رحمت مخصوص عید ســعید فطر، مسابقه عکاسی ماه 
خدا همراه با جوایز نفیس در فضای مجازی و مســابقات 
در رشته های مختلف ورزشی نیز توسط معاونت ورزشی 
و تفریحی ســازمان فرهنگی شــهرداری اصفهان برای 
گروه های سنی مختلف در این ماه برگزار می شود. حجتی 
با بیان اینکه مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد نیز در 
این ماه اقدام به برگزاری برنامه های متفاوتی کرده است، 
گفت: آئین سحری خوانی، پخش کالم بزرگان و مشاهیر 
با صدای به جا مانده از برخی مشــاهیر مدفون در تخت 
فوالد و ویژه برنامه بهشــت اجابت که معرفی شــهدای 
عملیات رمضان و مباحث معرفتی را شــامل می شود و 
سحرگاه های ماه مبارک رمضان از شبکه اصفهان پخش 
می شود از جمله این برنامه ها است. او تأکید کرد: همچنین 
ویژه برنامه فرمول جاذبه تخت فوالد از شبکه دو سیما به 
معرفی علما و مشــاهیری که سبک زندگی آنها فرمولی 
برای زندگی موفق و سعادتمند اســت، می پردازد و این 
مشــاهیر و علما در طول ماه مبارک رمضان از شبکه دو 
سیما معرفی می شــوند. او ادامه داد: مجموعه تلویزیونی 
شــهر قشــنگ به کارگردانی مجید صدیقی کارگردان 
اصفهانی با هنرمندی جمعی از مفاخر هنری اصفهان نیز 
تا ۹ اردیبهشــت ماه از شبکه اصفهان پخش خواهد شد. 
این مجموعه از سوی معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان 
با همکاری صداوســیما تولید شده و از ۲۹ فروردین تا ۹ 
اردیبهشــت ماه حدود ساعت ۱۲ ظهر از شبکه اصفهان 

پخش می شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان اقدامات مدیریت شهری اصفهان در ماه مبارک رمضان را تشریح کرد:

اجرای مسابقه از بهار رمضان تا بهار طبیعت در اصفهان
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 کوتاه از  اصفهان   کوتاه از کشور

اســتان  بهزیســتی  به گفته مدیرکل  گروه جامعه| 
اصفهان علیرغم وجود شرایط کرونایی و محدودیت های 
مختلف، بهزیستی اســتان در راستای اهداف سازمانی و 
گسترش عدالت اجتماعی سالی پربار را پشت سر گذاشت. 
ولی ا... نصر، اظهار کرد: در آستانه مبعث رسول اکرم )ص( 
طرح مثبت زندگی با حضور ریاســت جمهوری در سطح 
کشور ۲۴۰۰ مرکز خدمات بهزیستی تحت عنوان مراکز 
مثبت زندگی گشایش شــد که سهم استان اصفهان ۹۷ 
مرکز خدمات بهزیستی بود. او تصریح کرد: مثبت زندگی 
مراکزی است که خدمات بهزیستی را سهل الوصول و در 
دســترس کرده و به محالت برد تــا توان خواهان بتوانند 
دسترســی خیلی راحت تری به خدمات بهزیستی داشته 

باشند.
Á هر ماه، میز خدمت بهزیستی در یک محله

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در طرح میز 
خدمت عالی بهزیستی، با رویکرد محله محوری و تکیه بر 
پتانســیل های بومی هر منطقه به دنبال افزایش خدمات 
ســازمانی کارآمد و افزایش رضایت مندی عمومی جامعه 
هدف هســتیم. این طرح در دی ماه سال ۱۳۹۹ در محله 
زینبیــه کلید خورد و در بهمن ماه هم در محالت شــهر 
فالورجان برگزار شد. امیدواریم با تداوم اجرای این برنامه 
در تمامی محله های اصفهان، دسترسی خدمات بهزیستی 

در محل را افزایش دهیم.
Á گشایش ساختمان مدرن شیرخوارگاه نرجس

نصر گشــایش ساختمان مدرن شــیرخوارگاه نرجس 
اصفهــان با حضور حبیب ا... مســعودی فرید معاون امور 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور و مسئوالن استانی را 
برگ زرین دیگری از اقدامات بهزیستی استان در راستای 
ارتقای خدمات اجتماعی بهزیستی استان برشمرد و گفت: 
ساختمان شیرخوارگاه نرجس، هشت هزار و ۸۰۰ متر مربع 
مساحت و سه هزار متر مربع زیر بنا دارد. این ساختمان با 
هزینه ای نزدیک به ۲۲۰ میلیارد ریال که اکثر آن توسط 
خیرین تأمین شده است؛ با همکاری شهرداری اصفهان، 

شــهرداری منطقه چهار و مجموعــه مدیریت اجرایی و 
شهری بر اساس استانداردهای کشوری در ۲ طبقه با ۱۲ 

سوئیت و ظرفیت ۶۰ نفر به بهره برداری رسید.
Á  اورژانس مراکز  عملکــرد  از  مردم  رضایت 

اجتماعی
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: مرکز اورژانس 
اجتماعی شماره ۲ اصفهان جهت تسهیل در ارائه خدمات 
اورژانس اجتماعی در شــمال شهر اصفهان گشایش شد 
و در دو ماه گذشــته که از گشــایش این مرکز می گذرد، 
رضایتمندی بسیار خوبی در سطح مردم منطقه ایجاد کرده 
اســت و تعامالت بین بخشــی این مرکز با دستگاه های 
اجرایی و فعال در حوزه اجتماعی، نقش بســیار مهمی در 
مدیریت و کاهش آســیب های اجتماعی منطقه به همراه 
داشته است. نصر در خصوص اقدامات شاخص بهزیستی 

اســتان در ســال ۹۹ اظهار کرد: اقداماتی نظیر گشایش 
کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار و کارزار 
رســانه ای ارتقای مهارت های شناختی رفتاری در مناطق 
حاشیه نشــین، واگذاری بیش از ۳۸۵ واحد مســکونی به 
مددجویان تحت پوشش بهزیســتی استان، گشایش دو 
هزار و ۳۲۳ عنوان پروژه در هفته بهزیســتی، کسب رتبه 
برتر بهزیستی استان اصفهان برای ششمین سال متوالی 
در جشنواره شــهید رجایی، برگزاری ســومین جشنواره 
ملی رسانه ای معلوالن کشور، کسب رتبه برتر بهزیستی 
استان در پانزدهمین جشــنواره روابط عمومی اصفهان، 
معرفی مشــاوران مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در 
امور افراد دارای معلولیت، انجام فعالیت های پیشــگیرانه 
در خصوص ویروس کرونا، بهره بــرداری از ۱۷۲۰ طرح 
بهزیستی استان در دهه فجر، جذب کامل منابع بانکی از 

محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ برای اشتغال، 
تشکیل کمیته پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت، اجرای طرح توانمندســازی کودکان معلول زیر 
۷ ســال و شناسایی بهنگام کودکان با معلولیت جسمی و 
اختالالت توأم گفتاری در ۶شهرستان برای نخستین بار، 
ارزیابی و ســنجش افراد دارای معلولیت، انجام به موقع 
واکسیناسیون آنفوالنزا و کرونا برای سالمندان و معلوالن، 
اجرای طــرح کنترل و کاهش طالق )ســامانه تصمیم( 
از ابتدای دی ماه ۹۹ در شهرســتان های باالی ۵۰ هزار 
نفر جمعیت )۱۳ شهرستان(، ساماندهی گروه های همیار 
سالمت روان جهت پیشگیری از کرونا، رتبه بندی مراکز 
اقامتــی بهبود و بازتوانی اعتیــاد و توزیع ۲۵۳ تبلت بین 
فرزندان تحت پوشش بهزیستی استان را از جمله اقدامات 

این اداره کل عنوان کرد.

بنـا بـه گفتـه وزیر بهداشـت هفتـه جاری وضـع خیلی 
بدتـر از هفتـه پیش خواهد شـد.

بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر سـعید نمکـی بـا اشـاره بـه 
پوشـش واکسیناسـیون قـوی در اردیبهشـت، اظهـار کرد: 
هرچنـد برخـی در عرصـه واکسیناسـیون ایـران خباثـت 
می کننـد و به تشـویش اذهـان عمومـی می پردازنـد اما تا 
۲۰ روز دیگـر بـا پوشـش باالی واکسیناسـیون با واکسـن 
وارداتی و واکسـن تولید داخل، روسـیاهی برای آنها خواهد 
مانـد. او بـا بیان اینکـه امـروز گرفتار موج سـنگین از یک 
ابتالی سـنگین با یک ویروس به شـدت سـاری، هستیم، 
تصریـح کـرد: پیش تـر گفتـه بـودم کـه خودتـان را بـرای 
درگیـری بـا یکـی از سـنگین ترین مهاجمیـن بیولوژیـک 
جهـان تـا بـه امـروز آمـاده کنیـد و تمـام ایـن روزهـا را با 
توجـه بـه رصـد ۱۴ ماهه و اصـول علمـی پیش بینی کرده 
بـودم. در هیـچ کجای کشـور کمبود دارو نداریـم و با وجود 
اینکـه یـک میلیـارد و ۲۰۰ میلیون یورو کمتر از سـال آرام 
۹۷ ارز گرفتیـم امـا هم اکنون در هیچ کجای کشـور کمبود 

دارو نداریـم کـه البتـه این به معنـای مصـرف دارو خارج از 
پروتکل هـا نیسـت. او با اشـاره به میـران فوتی های کووید 
۱۹ همـدان در ایـام عیـد نـوروز، ادامه داد: همدان در شـب 
عیـد تنهـا هفت بیمـار داشـت در حالی که شـب گذشـته 
۱۴۵۲ بیمـار از انـواع بسـیار خطرناک این ویـروس در این 
اسـتان بسـتری شـدند که در بین آنها اقشـار مختلف مردم 
از سـرباز، مـردم و مسـئولین بـه چشـم می خـورد. نمکـی 
تاکید کرد: ما سیاسـی نیسـتیم و برای تضعیف و یا تقویت 
جریـان سیاسـی گام برنداشـتیم. بـرای مـا مصالـح ملی و 
عـزت جمهـوری اسـالمی و سـالمت مـردم مهـم اسـت. 
اگـر در شـرایط فعلی جمهـوری اسـالمی کرونـا را باخت، 
وزارت بهداشـت و دولـت و رهبـری کرونـا را نباختند بلکه 
جمهـوری اسـالمی کرونـا را باخـت. بـا توجـه بـه دالیل 
متعـددی کـه بـه آنهـا ایمـان دارم، بـا اسـتمرار آبرومندانه 
جمهـوری اسـالمی در مجامـع بین المللـی، ایـن فـاز را 
خواهیـم بـرد امـا گفتمـان مـا بـر ایـن اسـت که ایـن فاز 
سـنگین می توانـد کشـور را درنـوردد و ما را گرفتـار کند و 

این یک نظر کارشناسـی است. وزیر بهداشـت افزود: شاید 
سیاسـت مداران از این آشـفته بازار اسـتفاده یا سوءاسـتفاده 
کننـد امـا ایـن مشـکل ما نیسـت. مـا در نظر کارشناسـی 
خـود غـرض و یک سـو نگری نداریـم و اگـر روزی وزارت 
بهداشـت خـارج از ایـن محـدوده پـا گذاشـت فاتحـه آن 

خوانده اسـت.
Á  تالش کـردم در ایـن مدت خـون بخورم

و خاموش بنشـینم
را  امـروز  سـخت  ایـام  داد:  ادامـه  بهداشـت  وزیـر 
پیش بینـی کـرده بـودم و می دانسـتم اگر برخی مسـائل را 
رعایت نکنیم در چه گرداب سـنگینی گرفتار خواهیم شـد. 
کالبدشـکافی بحث هـا باعث رنجـش برخی می شـود و ما 
خامـوش می شـویم. برخـی سیاسـت زدگـی می کننـد و از 
هـر واژه ای با بهره برداری سیاسـی برای زدن رقبا اسـتفاده 
می کننـد و اینگونـه مملکتی که پر چالش اسـت و مردمی 
که مشـکالت عدیـده ای دارنـد را به چالـش وارد می کنند. 
نمکـی بـا بیـان اینکـه تـالش کـردم در این مـدت خون 

بخورم و خاموش بنشـینم، تصریح کـرد: همکارانم ۱۴ ماه 
روز و شـب خـوش نداشـتند و التمـاس می کنـم بـه اینهـا 
رحـم کنیم و تـاب آوری اینها را ببینیم. همکارانم در همدان 
سـه مـوج کوویـد را آنقـدر زیبـا و مدبرانه مدیریـت کردند 
که کسـی متوجه آن نشـد. شـاید این شـیوه های بی سـر و 
صـدا و مدبرانـه اسـت که برخی تصـور می کنند مـا کاری 
نمی کنیـم. نمکـی بـا بیـان اینکـه می دانسـتم همـکاران 
نفـس بریـده ام دچـار چه مـوج سـنگینی خواهند شـد و از 
ایـن رو روزهای سـختی بـا سـوزن درون گذرانـدم، افزود: 
می دانسـتیم مواجهـه بـا ویـروس جهش یافتـه، چموش و 
سرکشـی کـه nhS انگلیـس )سـرویس بهداشـت ملـی 
انگلسـتان( را بـه زانـو درآورده، تمهیدات خـود را می خواهد 
و نمی توانیـم در مواجهـه با آن برنامه ای نداشـته باشـیم. از 
این رو تشـدید بیماریابی را در قالب طرح شـهید سـلیمانی 
نوشـتیم و الزمه آن جمعیت سـاکن بود که مواج و سـیال 
نباشـد. چـه جای دلخوری اسـت وقتـی تقاضـا کردیم که 

جمعیـت مـواج عامل عـدم اجـرای این پروژه اسـت.

١٠8 تبلت به دانش آموزان 
استثنایی تبعه افغانستان 

اصفهان اهدا شد
گروه جامعه: تعداد ۱۰۸ دستگاه تبلت توسط کمیساریای 
عالی ســازمان ملل در امور پناهنــدگان، به دانش آموزان 
استثنایی تبعه افغانستان در مدارس استثنایی اصفهان اهدا 
شد. تعداد ۱۰۸ دســتگاه تبلت توسط کمیساریای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگان، به دانش آموزان استثنایی 
تبعه افغانســتان در مدارس اســتثنایی اصفهان اهدا شد. 
نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
به همراه مسووالن اداره آموزش وپرورش استثنایی استان 
اصفهان و  آموزش وپرورش ناحیه ۳ اصفهان در مدارس 
اســتثنایی برهانی، میر و ســروش اصفهان، گلهای امام 
نجف آبــاد، اخالص فالورجان، ایراندخت شاهین شــهر، 
معارفی کاشان و اداره کل اتباع حضور یافتند و ۱۰۸ تبلت 

را به والدین دانش آموزان استثنایی اهدا کردند.

طرح ملی دادرس هالل احمر 
در شبکه شاد اجرا می شود

گروه اصفهان: بنا به گفته معاون امور جوانان جمعیت 
هالل احمر اصفهان استان اصفهان، آموزش های نهمین 
طرح ملی دادرس دانش آموز آماده در روزهای ســخت در 
۳۰۰ مدرسه استان اصفهان به صورت مجازی در شبکه 

اجتماعی شاد در حال اجرا است.
حیدرعلی خانبازی با اشاره به اجرای نهمین طرح ملی 
دادرس، اظهار کرد: با توجه به اهمیت طرح ملی دادرس 
و استقبال خوب آموزش وپرورش از این طرح، امسال نیز 
با توجه به شــرایط کرونایی، نهمین طرح ملی دادرس به 
صورت مجازی در حال اجرا است. او با بیان اینکه اهمیت 
تربیت دادرسان برای رواج سالمتی در جامعه، افزود: امید 
آن داریم با تالش جمعی بتوانیم ضمن اجرای کامل طرح، 
دادرســانی برای ترویج سالمت و تندرستی تربیت کنیم. 
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان با تاکید بر 
اینکه هدف اصلی این برنامه تربیت نسلی مسئولیت پذیر 
و توانمند اســت، تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف 
که تضمین کننده جامعه ای پویا و پیشرو است، دستورالعمل 
نهمین طرح دادرس با توجه به انطباق با شــرایط شیوع 
ویروس کووید ۱۹ است. او خاطرنشان کرد: به همین دلیل 
برنامه های طرح با همکاری معاونت تربیت بدنی و سالمت 
اداره کل آموزش وپرورش اصفهان در فضاهای مجازی و 
شبکه شاد در حال اجرا است. خانبازی، اظهار کرد: با ایجاد 
گروه دادرس در شــبکه شاد و حضور مربیان این طرح در 
این گروه ها، محتواهای آموزشی بارگذاری و دانش آموزان 
با ســرفصل های امدادی آشــنا خواهند شد، پیش بینی 
می شــود این طرح در ۳۰۰ مدرسه استان با حضور ۱۲۰ 

مربی آموزش دیده و مجرب اجرا شود.

2 تن مرفین و هروئین در 
اصفهان کشف شد

گروه جامعه: فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف 
۲ تن و ۲۰۰ کیلو مرفین و هروئین توسط مامورین در این 

استان خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیدری اظهار داشت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان های »خراسان جنوبی« و 
»قم« با انجام اقداماتی اطالعاتی از تردد سوداگران مرگ 
در محورهای شرقی اســتان اصفهان مطلع و بالفاصله 
موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان اطالع 
دادند. فرمانده انتظامی اســتان اصفهان افزود: یک تیم از 
ماموران مجرب پلیس مبــارزه با مواد مخدر »اصفهان« 
و شهرستان »اردســتان« نیز بالفاصله وارد عمل شدند 
و ۳ کامیــون کشــنده متعلق به ســوداگران مرگ را در 
محور ترانزیت »اردســتان« شناسایی و متوقف کردند. او 
با اشــاره به اینکه یکی از این کامیون ها راه پاکن و فاقد 
مواد مخدر بود ادامه داد: در بازرســی از ۲ خودروی دیگر 
۲ تــن و ۲۰۰ کیلو مرفین و هروئین کــه در کف اطاق 
بار خودرو جاساز شــده بود کشف شد. میرحیدری اظهار 
داشت: در این عملیات یک باند مخوف و پیچیده قاچاقچی 
مواد مخدر منهدم، ۳ کامیون کشنده توقیف و ۳ سوداگر 
حرفه ای مرگ نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه مواد 
مخدر یک بالی خانمان سوز است که جوانان کشورمان 
را مــورد هدف قرار داده خاطرنشــان کرد: امید اســت 
خانواده ها نظارت بیشتری بر فرزندان و جوانان خود داشته 
باشــند و نیروی انتظامی نیز در این مسیر مصمم ایستاده 
و قاطعانه با سوداگران مرگ مقابله می کند بطوریکه این 
 نیرو هرســاله شــهدایی زیادی را در این راه تقدیم کرده

 است.

رنگ بندی جدید کرونایی 
تکذیب شد

گروه جامعه: سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
توجه  باید  گفت:  کرونایی  قرمز  فوق  و  سیاه  رنگ بندی 
داشت که مبنای اعالم رنگ ستاد ملی مقابله با کروناست 

و رنگ بندی جدید اعالم شده صحت ندارد.
علیرضا رئیسی در یک گفت وگوی تلویزیونی با اعالم 
رنگ بندی  در  قرمز  فوق  و  سیاه  رنگ  گفت:  خبر  این 
اما  است،  قرمز  وضعیت  که  بوده  معنا  این  به  کرونایی 
است.  قرمز  از  بیش  کرونا  بستری  و  ابتال  آمار  شاخص 
ملی  ستاد  شده  اعالم  رنگ بندی  باید  داد:  ادامه  رئیسی 
استانداری ها  به  کشور  وزارت  سوی  از  که  کرونا  مقابله 
ابالغ می شود، مالک قرار گیرد البته از نظر تحلیل آماری 
در ۶٣ شهر شاخص های کرونا باالتر از قرمز است اما در 
رنگ بندی قرمز شدیدترین محدودیت اعمال شده و در این 
شهرها محدودیت های  جدیدی اعمال نمی شود. سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین با بیان اینکه ما باید برای 
اجرای محدودیت ها بیشتر تالش کنیم، گفت: شاخص ها 
نشان می دهد میزان رعایت پروتکل ها در حال افزایش 
رئیسی  شوند.  اجرایی  به دقت  محدودیت ها  باید  و  است 
در ادامه به موضوع واکسیناسیون در کشور اشاره کرد و 
افزود: عرضه واکسن در دنیا کم است و ما از ابتدای سال 
قبل درگیر تامین واکسن کرونا بودیم و مذاکرات را انجام 
دادیم و قول های بسیاری داده شد. او ادامه داد: از قرارداد ٢ 
میلیون واکسن روسی اسپوتنیک او، ۴٢٠ هزار دوز واکسن 
دریافت کردیم، همچنین ١۶ میلیون و ٨٠٠ هزار دوز از 
کوواکس خریداری کردیم اما شرکت های تامین کننده سبد 
کوواکس بدعهدی کردند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: ما قول داده بودیم ١.٣ میلیون نفر را تا پایان 
سال ٩٩ واکسن بزنیم که تا پایان فروردین این وعده عملی 
می شود و فاز یک واکسیناسیون به اتمام می رسد. رئیسی 
همچنین درباره واکسن های ایرانی نیز افزود: پاستور از 
نیمه اردیبهشت ماه می تواند واکسن تولید کند و در اختیار 
ما قرار دهد و قراردادهای خرید خارجی خوبی منعقد شده 
است و در اردیبهشت ماه گشایش خوبی اتفاق خواهد افتاد. 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایان گفت: همچنین 
به بخش خصوصی برای واردات واکسن مجوز داده شده 

است.

توقف صدور مجوز جدید 
مهدکودک تا زمان تشکیل 
سازمان ملی تعلیم و تربیت

وزارت  غیردولتی  مدارس  مدیرکل  گفته  به 
آموزش وپرورش تا زمان تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت 
کودک، همه پرونده های دریافت مجوز جدید مهدکودک 
متوقف و مجوز جدیدی برای تشکیل مهدکودک صادر 
نمی شود اما تا زمان تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت 
برعهده  فعالیت  ادامه  و  مهدها  تشکیل  ضوابط  کودک، 

دستگاه صادرکننده مجوز است.
درباره وضعیت صدور  ایسنا، سعید صالح  گزارش  به 
غیردولتی  پیش دبستانی های  بر  نظارت  و  اداره  مجوز، 
برای سال تحصیلی آتی با توجه به تشکیل سازمان ملی 
گذشته،  سال  اواخر  کرد:  اظهار  کودک،  تربیت  و  تعلیم 
اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تصویب و 
به دستگاه های مربوط ابالغ شد اما هنوز سازمان مربوطه 
در مجموعه وزارت آموزش وپرورش تشکیل نشده است. 
از  ماهه ای پس  فرصت سه  اساسنامه  در  البته  افزود:  او 
ابالغ، در نظر گرفته شده تا وزارتخانه بتواند این سازمان را 
راه اندازی کند. مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش وپرورش در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه 
پس از تصویب دستورالعمل سازمان تعلیم و تربیت کودک 
آموزش وپرورش  وزارت  به  کودک  مهدهای  اداره  عماًل 
انتقال یافته و مسئولیتی بر عهده دستگاه های دیگر نیست 
گفت: در تبصره ۴ ماده ۵ اساسنامه اشاره شده است که تا 
زمان ابالغ مقررات و بخشنامه های جدید توسط سازمان 
مراکز  سایر  و  پیش دبستانی ها  کودک،  مهدهای  کلیه 
عمومی  غیردولتی،  دولتی،  بخش  در  کودکان  نگه داری 
و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می کنند طبق 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعمل های قبلی به فعالیت 
ادامه می دهند و پس از آن استمرار فعالیت آنها بر اساس 
ضوابط و مقررات ابالغی سازمان امکان پذیر خواهد بود. 
صالح تاکید کرد که در تبصره ۵ همین ماده گفته شده است 
که تا زمان تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، 
همه پرونده های دریافت مجوز جدید مهدکودک متوقف و 
مجوز جدیدی برای تشکیل مهدکودک صادر نمی شود اما 
تا زمان تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، تمام 
ضوابط مهدهای کودک و ادامه فعالیت برعهده دستگاه 

صادرکننده مجوز است.

در راستای گسترش عدالت اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان صورت گرفت

گشايش مركز اورژانس اجتماعی شماره 2 اصفهان

به گفته رئیس هیئت مدیــره خیریه دیابت اصفهان کم 
تحرکی، چاقی، استرس، سیگار و دخانیات، پرخوری و مصرف 
غذاهای پرانرژی، از عوامل اصلی بروز دیابت است و اصفهان 

از جمله شهرهایی است که آمار دیابت در آن باال است.
محمدعلی عطاری به ایمنا گفت: ازآنجاکه مردم اصفهان  
تمایل زیادی به مصرف غذاهای شیرین دارند به همین دلیل 
جزو شــهرهای پرجمعیت از نظر بیماران دیابتی قرار گرفته 
است. او با بیان این که شش علت اصلی بروز دیابت شناخته 
شــده است، ادامه داد: امروزه شاهد چاقی مرضی در کودکان 
زیر ۲ سال هستیم و مصرف غذاهای پرکالری و فست فودها 
و غذاهای ســرخ کرده، برنج و غذاهای پرچرب و شیرین آمار 
دیابت نوع ۲ را به شدت افزایش داده است این در حالی است 
که در گذشــته تنها دیابت نوع یک بیشتر بوده است. رئیس 

هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان افزایش مصرف ســیگار 
بین زنان را نگران کننده دانست، افزود: ازآنجایی که کمک به 
بیماران دیابتی از طریق سیستم دولتی به آسانی امکان پذیر 
نبود، از سال ۷۸ مؤسسه خیریه بیماران دیابتی با هدف آموزش، 
کنترل و پیشگیری راه اندازی شد. او از افزایش تعداد بیماران 
دیابتی در ســال های گذشــته خبر داد و افزود: حدود ۸ هزار 
بیمار در خیریه بیماران دیابتی دارای پرونده هستند که در این 
خیریه عالوه بر آموزش، به منظور کنترل دیابت، متخصصان 
چشم پزشکی، قلب، زنان و مامایی، داخلی، غدد بزرگساالن، 
غــدد کودکان و پزشــکان دیابتیک عمومی، روانشــناس، 
متخصصان تغذیه، دندانپزشــکی، داروخانه و پرستار خدمات 
الزم را به بیماران دیابتی این مرکز ارائه می دهند. عطاری از 
ارائه آموزش های گسترده برای بیماران دیابتی خبر داد و افزود: 

در این خیریه تالش می شــود به تمام گروه های مردمی در 
مورد بیماری دیابت آموزش هایی ارائه شود، چرا که با ابتال به 
بیماری دیابت تمام شریان های حیاتی بدن مانند کلیه، قلب، 
چشم، پا و کبد فرد به مرور آسیب می بیند. او با اشاره به تعیین 
درمان های متفاوت برای سنین متفاوت، افزود: دیابت سیستم 
ایمنی یک فرد مبتال را ۲۰ تا ۳۰ درصد پیرتر می کند، بنابراین 
آموزش سبک صحیح زندگی و تغذیه سالم برای عدم ابتالء 
به بیماری دیابت بسیار اهمیت دارد. رئیس هیئت مدیره خیریه 
دیابت اصفهان با اعالم این که این خیریه مجهز به امکانات 
تســت ورزش و دستگاه اکو قلب است، گفت: در این خیریه 
حق ویزیت بیماران دیابتی نیازمند با تخفیف انجام می شود و 
خدماتی مانند آزمایش، داروها و سبد غذایی به بیماران دیابتی 

نیازمند ارائه می شود.

اصفهان جزو پرجمعیت ترین شهرهای دیابتی کشور است

وجود 8 هزار بیمار زیرپوشش خیریه بیماران دیابتی اصفهان

نوبت اول

علی پیراینده - شهردار نطنز

شهرداری نطنز در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ عمومی خودروهای سنگین و واحدهای تعمیر گاهی آن بعد از میدان دفاع مقدس جنب جایگاه 
سوخت  CNGمتعلق به شهرداری نطنز از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال اقدام نماید. 

بهای پایه اجاره: ماهیانه مبلغ 13/200/000 ریال می باشد. تضمین شرکت در مزایده معادل 15/000/000 ریال می باشد که به یکی از صورت 
های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود: 1- ضمانت نامه معتبر بانکی.2- یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره 
0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز. )به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم 
به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار اســت. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری سه شنبه 1400/02/07 و در محل دبیرخانه 

محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد.
تلفن تماس: 031-54222119

آگهی مزایده عمومی 

م الف: 1120830

نوبت اولنوبت دوم

علی پیراینده - شهردار نطنز

شهرداری نطنز در نظر دارد نسبت به فروش 1 قطعه زمین به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. 
1- قطعه زمین با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 71/2575 به مساحت 270/97 متر مربع واقع در کوی سرشک، ابتدای خیابان دکتر شریعتی 

بهای پایه فروش: برای هر متر مربع مبلغ 45/000/000 ریال می باشد. تضمین شرکت در مزایده معادل 610/000/000 ریال می باشد که به 
یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود: 1- ضمانتنامه معتبر بانکی- یا فیش بانکی واریزی به 
حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز. )به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها 
می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان 
اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک 
یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری سه شنبه 1400/02/07 و در 

محل دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد.
تلفن تماس: 031-54222119                                       

آگهی تجدید مزایده عمومی 

م الف: 1120829

نوبت دوم

هشدار وزیر بهداشت

وضعیت کرونایی هفته جاری وخیم تر می شود
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 دانش ایرانی

تولید اولین واکسن ایرانی 
آبزیان

محققان در یک شرکت دانش بنیان واکسن آبزیان را برای 
جلوگیری از بیماریهای برخی ماهی ها همچون قزل آال 

به تولید رساندند.
دکتر مریم ابراهیمی تاج آبادی مدیر عامل یک شرکت 
دانش بنیان فعال در حوزه زیست فناوری به مهر گفت: 
آبزی پروری یک صنعت کمپلکس، با رشد سریع و سود 
باال است که به عنوان سالم ترین و با کیفیت ترین منبع 

پروتئین حیوانی در دنیا محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه بیماری ها از مهمترین چالشهای 
پیش روی صنعت آبزی پروری محسوب می شود، گفت: 
بنابراین این صنعت باید مرتب دنبال روش هایی برای بهبود 
سالمت گونه های پرورشی، بهبود روش های پیشگیری 
از بروز بیماری های خسارت زا و خسارت ناشی از بروز 

بیماری ها ساالنه دهها میلیارد دالر باشد.
به  ابتالء  از  پیشگیری  روش های  کرد:  تاکید  وی 
بیماری های باکتریایی و ویروسی آبزیان شامل استفاده از 
واکسن ها و پربیوتیک ها و مشتقات آنها از مواردی هستند 

که می تواند چالش های این حوزه را رفع کند.
مدیر عامل یک شتابدهنده تخصصی حوزه زیست فناوری 
افزود: واکسیناسیون نقش بسیار مهمی در افزایش مقاومت 
ماهی، بهبود ضریب تبدیل غذایی ایفا می کند و یکی از 
مناسب ترین روش ها برای ایجاد مصونیت در برابر بیماری، 

استفاده از روش واکسیناسیون است.
وی اضافه کرد: استفاده از واکسن سبب کاهش تلفات 
ماهی ها با ضریب تأثیر باالی ۷۵ درصد می شوند از این 
رو در این شرکت در صدد برآمدیم تا با دانش بومی واکسن 
آنتی یرسین« را به عنوان اولین واکسن آبزیان با مجوزهای 
الزم به تولید برسانیم.وی ادامه داد: استفاده از انواع آنتی 
بیوتیک ها به عنوان تنها روش درمانی برای ماهی های 
مبتال به بیماری های باکتریایی در کشور دارای معایب و 
مشکالتی است.وی تاکید کرد: این واکسن برای پیشگیری 
»استرپتوکوکوزیس«،  »یرسینیوزیس«،  بیماری های  از 
»الکتوکوکوزیس« و »وی اچ اس« که در مزارع قزل 
آالی کشور بسیار شایع است کاربرد دارد. همچنین در 
گونه های مختلفی از جمله ماهیان خاویاری، سی باس، 

شانک، هامور وکپور ماهیان نیز می تواند استفاده شود.
وی در خصوص عامل این بیماری در آبزیان گفت: عامل 
مولد بیماری »یرسینیاراکری« اجرام گرم منفی، میله ای با 
انتهای گرد، فاقد هاگ، اکسیداز منفی و کاتاالز مثبت و 
متحرک بوده و در ۳۷ درجه سیلسیوس رشد می کند ولی 

قدرت تحرک خود را از دست می دهد.
به گفته تاج ابادی، این بیماری اولین بار در سال ۱۹۵۰ 
میالدی بصورت یک عفونت سیستماتیک در ماهی قزال 
این  داده شد.  تشخیص  آمریکا  در  کمان  رنگین  آالی 
بیماری در هر دو محیط های آب شیرین و شور و در تمام 

رده های سنی از ماهیان اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه ماهی قزل آال بخصوص در آب شیرین 
یکی از حساس ترین گونه ها برای ابتالء به این بیماری 
است، گفت: تلفات ناشی از بیماری باکتریایی یرسینیوزیس 
در صنعت تکثیر و پرورش قزل آالی رنگین کمان کشور 
ایجاد  زیادی  بوده که خسارات  درصد  تا ۴۰  حدود ۳۵ 
کرده است.مدیر عامل شرکت با تاکید بر اینکه استفاده از 
واکسیناسیون نیاز به فرهنگ سازی و ارائه برنامه ریزی 
ترویجی دارد عنوان کرد: لذا در سال اول ۲۵ درصد بازار کل 
)در صورتی که هر پرورش دهنده از واکسن استفاده کند( 
هدف قرار می گیرد که در طی سه سال این میزان به ۵۰ 
درصد می رسد.وی با بیان اینکه این میزان توسط شرکت ما 
تأمین شده و بر اساس کشش بازار، برنامه توسعه دیده شده 
است.مدیر شتابدهنده تخصصی حوزه زیست فناوری در 
خصوص مزایا و ویژگی های این واکسن گفت: امروزه یکی 
از مناسب ترین روش ها برای ایجاد مصونیت و پیشگیری 
در برابر انواع بیماری آبزیان، استفاده از روش واکسیناسیون 
است که به علت مزایای فراوان آن، مورد توجه و استقبال 
قرار گرفته است از این رو استفاده از واکسن، سبب افزایش 
بهبود  مصرفی،  ماهی های  تلفات  کاهش  آبزیان،  رشد 
ضریب تبدیل غذایی، کاهش ضایعات، پیشگیری و نهایتًا 
)به شرط استفاده صحیح از آن( سبب به حداقل رساندن 

ضررهای مالی در صنعت آبزی پروری می شود.
تاج آبادی اظهار کرد: این واکسن بر اساس سویه های 
بومی بیماری زا تولید شده که در حال حاضر در مزارع 
ایجاد بیماری کرده اند در نتیجه ایمنی زایی اختصاصی 
بسیار باالیی ایجاد می کند که بسیار باالتر از نمونه های 

مشابه است.

سگ ها با دقت 9۶ درصد ابتال 
به ویروس کرونا را تشخیص 

می دهند
مطالعه جدیدی توانایی چشمگیر سگ ها در تشخیص 
بیماری کرونا را تایید می کند. سگ های آموزش دیده 
می توانند با دقت ۹۶ درصد ابتال به ویروس کرونا، عدم 
ابتال به ویروس و حتی افراد واکسینه را درست تشخیص 
بدهند. پیش از این نیز از سگ های آموزش دیده برای 
امور پزشکی در تشخیص سرطان تخمدان کمک گرفته 

شده است.
تحقیقات انجام شده در مورد توانایی سگ ها در تشخیص 
کرونا در نشریه »PLoS one« منتشر شده است. 
پیش از این نیز مطالعه دیگری در مورد توانایی سگ های 
مخصوص آموزش دیده برای تشخیص کرونا از طریق 
بود که نشان می داد سگ ها  انجام شده  بویایی  حس 
در این فرآیند ۹۴ درصد قدرت تشخیص دارند. مطالعه 
جدید ضمن تایید یافته های قبلی از قدرت تشخیص ۹۶ 

درصدی سگ های آموزش دیده خبر می دهد.
می گوید:تشخیص  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  اوتو  سینتیا 
حیوانات  این  نیست.  ساده ای  کار  برای سگ ها  کرونا 
دوست داشتنی می توانند با قدرت بویایی خود عفونت های 
آنها قدرت تشخیص بوی  را تشخیص بدهند.  خاص 
مردان و زنان، بزرگساالن و کودکان و افراد قوم های 
دارند.  را  متفاوت  جغرافیایی  موقعیت های  در  مختلف 
آموزش  با  نشان می دهد سگ ها می توانند  ما  مطالعه 

دیدن ابتال به کرونا را نیز با دقت باال تشخیص بدهند.
مطالعه انجام شده نشان می دهد سگ ها توانایی خاصی 
در تشخیص افراد مبتال به بیماری کرونا، افراد سالم و 
حتی افراد واکسینه شده دارند. بیش از صدها مورد در 
مطالعه اولیه توسط سگ های آموزش دیده مورد بررسی 

قرار گرفته و دقت ۹۶ درصدی سگ ها را تایید می کند.
امور  برای  آموزش دیده  سگ های  می گویند  محققان 
پزشکی حتی می توانند سرطان تخمدان را نیز شناسایی 
کنند. هنگامی که بیماری همه گیر به وجود می آید می توان 
از همه امکانات موجود برای مهار و کنترل آن استفاده 

کرد.
محققان دانشکده پزشکی پرلمن با بررسی نمونه های 
بیماران  بین  در   ۲-SARS-CoV ویروس  مثبت 
بزرگسال و کودک و همچنین نمونه هایی از بیمارانی که 
آزمایش منفی داشتند، توانایی سگ ها را در تشخیص این 
بیماری مورد بررسی قرار دادند. به عالوه محققان برای 
آنکه بتوانند سگ ها را آموزش بدهند از ابزارهای مختلفی 
کمک گرفته تا قدرت بویایی آنها را در تشخیص این 
بیماری همه گیر تقویت کنند. یکی از این ابزارها چرخ 
بو نام دارد که مجهز به ۱۲ پورت است و سگ ها با از 
طریق حس بویایی در معرض انواع نمونه های مختلف 
قرار می گیرند. برای این کار از نمونه ادرار بیماران مبتال به 
کرونا استفاده کردند تا سگ ها بتوانند با انواع بوها آموزش 

ببینند.

تبلت تاشوی گلکسی زد 
فولد تب با دو لوال سال آینده 

معرفی می شود
بر اساس گزارش سایت گیزوماچایان،سامسونگ در حال 
ساخت یک تبلت تاشو به نام گلکسی زد فولد تب است 
که از دو لوال بهره می برد و این یعنی کاربران می توانند 
بار تا کنند.طبق این گزارش، تبلت موردنظر  آن را دو 
در سه ماهه ی نخست ۲۰۲۲ راهی بازار خواهد شد. بر 
اساس اطالعات فاش شده، به نظر می رسد با مکانیسم 
سروکار   TCL مفهومی  گوشی های  از  یکی  مشابه 
خواهیم داشت. در این گزارش آمده که سامسونگ در 
مراسم رونمایی از گلکسی زد فولد ۳ و زد فلیپ ۳ به این 
محصول اشاره خواهد کرد. ظاهرا تیم بازاریابی سامسونگ 
در حال تصمیم گیری برای این موضوع هستند.به غیر از 
از دو لوال، گفته می شود تبلت گلکسی زد  بهره گیری 
فولد تب از قلم S Pen جدید هم پشتیبانی می کند و 
یافته ی محافظ  بهبود  به لطف نسخه ی  آن  نمایشگر 
شیشه ای فوق نازک )UTG( از دوام باالیی بهره می برد. 
 S Pen متاسفانه در این گزارش به تفاوت نسل جدید قلم
با مدل های قدیمی آن اشاره ای نشده است. با این حال، 
به نظر می رسد در مراسم معرفی گلکسی زد فولد ۳ شاهد 

معرفی نسل جدید UTG و قلم S Pen خواهیم بود.
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بازی سـازان ایرانـی بـا انتشـار بیانیـه ای خطـاب بـه بنیاد 
ملـی بـازی رایانـه ای نگرانـی خـود را از نحـوه رسـیدگی 
بخـش نظـارت بازی هـا ابـراز کـرده و اعالم کردنـد که با 
ادامـه دار شـدن این وضعیت، آسـیب های جدی به صنعت 

بازی هـای رایانـه ای وارد خواهد شـد.
بـه گـزارش آی تـی ایـران، بازی سـازان در ایـن بیانیـه 
هشـدار داده اند که سـهم ایـران در حال حاضـر با توجه به 
تحریم هـا از بـازار ۱۴۰ میلیـارد دالری صنعـت بازی های 
رایانـه ای در جهـان، کمتـر از یـک دهـم درصد اسـت و با 
سیاسـت گذاری های اشـتباه و غیرتخصصی بنیاد در آینده، 

ایـن رقم بـه صفر خواهد رسـید.  
ایـن بیانیـه کـه توسـط فعـاالن این حوزه نوشـته شـده و 
بـه امضـا ۶۱۴ نفـر افـراد فعال این صنعت رسـیده اسـت، 
در کنـار بیـان برخـی مشـکالت، راهکارهایی را هـم ارائه 

کرده اسـت.
مدیـران اسـتودیوهای بازی سـازی بـر ایـن باورنـد کـه 
بنیـاد ملـی بازی هـای رایانه ای کـه خود باید متولی رشـد 
صنعت بازی در ایران باشـد، تبدیل بـه یکی از بزرگ ترین 
مشـکالت و مانـع بـرای بازی سـازان داخلی شـده اسـت. 
امین شـهیدی، مدیرعامل اسـتودیو بلک کیـوب گیمز که 
خـود عضو کمیسـیون صنفـی بازی سـازان هم اسـت، در 
گفت وگـو بـا آی تـی ایـران بـه چالش هایـی کـه در ایـن 
مـدت بنیـاد ملی بازی های رایانـه ای با بازی سـازان داخلی 
داشـتند اشـاره کرد و گفـت: »پس از تغییـر مدیریت بنیاد، 
چنـد معـاون اساسـی هـم جایگزیـن شـدند. یکـی از این 
بخش هـا کـه بالفاصله تأثیر زیـادی در حوزه بازی سـازی 
داشـت، تغییر مسـئول قسـمت نظارت بود. به این صورت 
کـه بـدون اعـالم قوانین شـفاف و مشـخص، در شـورای 
تصمیم گیـری نظـارت کـه بـدون حضـور نماینـده ای از 
بازی سـازان تشـکیل شـده اسـت، دسـتور بـه اصالحیـه 
برخـی از بازی هـا می دهند کـه به دنبـال آن بازی ها فیلتر 
می شـوند. ایـن در حالـی اسـت که تنـوع، الزمـه تولیدات 
فرهنگـی اسـت. اما حوزه نظـارت در بنیاد ملـی بازی های 
و  افراطـی  اصالحیه هـای  یـا  فیلترینـگ  بـا  رایانـه ای 

سـلیقه ای مانـع ایجـاد می کند.«  
بـه گفتـه او بیشـتر این اصالحیـات به صورت شـفاهی به 
بازی سـازان گفته می شـده اسـت، در حالی کـه باید نکات 

مشـخص، مکتـوب و به همراه مصداق باشـند.
 بـه گفته شـهیدی در برخـی از موارد فقـط نمایش اندکی 
مـو در کاراکتـر کارتونـی زیـر تیـغ ممیـزی بنیـاد قـرار 
می گیـرد و عمـاًل بازی سـازان چـاره ای جـز حـذف زنـان 
از محصـوالت تولیـدی خود نخواهنـد داشـت. او در ادامه 
بیـان کـرد: »در حالـی به چنـد تار مـو یا چند دیالـوگ در 
بخش هـای مختلـف بازی اصالحیـه وارد می کننـد که در 
بقیـه رسـانه ها از جمله صدا و سـیما برای ایـن موارد هیچ 

مانعـی وجـود ندارد. یـا برای مثـال چرا باید بـا یک جایزه 
مجـازی نظیر سـکه و المـاس مجازی که بـه هیچ عنوان 
قابلیـت خـروج از فضـای گیـم و تبدیل شـدن بـه پـول 

واقعـی را نـدارد به عنـوان مصداق قمـار برخورد شـود؟«
شـهدی توضیـح داد کـه روندهـای ممیـزی بـا توجـه به 
مکتـوب و مشـخص نبـودن بـه سـمت سـلیقه ای شـدن 
پیـش می رونـد و بایـد در شـورای نظـارت ایـن قوانیـن 
به صـورت شـفاف نوشـته شـده و بـه بازی سـازان اعـالم 

 . د شو
 بـه گفتـه او فیلترینـگ بازی هایـی که بیـش از ۴ میلیون 
کاربـر دارنـد، حتی برای یـک روز هم آن ها را دچار آسـیب 

جـدی می کند.
یکـی دیگـر از چالش هایـی کـه بازی سـازان ایرانـی روی 
آن تأکید دارد، نبود یک نماینده از بازی سـازان در شـورای 
نظـارت اسـت. او توضیـح داد کـه بخـش نظـارت حتـی 

حاضـر بـه برقـراری گفت وگـو با بازی سـازان نیسـت. 
شـهیدی در ایـن بـاره اضافه کرد: »با اصرار کمیسـیون به 
بنیـاد ملی بازی هـای رایانـه ای، کارگروهی شـکل گرفت 
تـا مشـکالت بازی سـازان را پیگیری کنـد و با بخش های 
مختلـف بنیـاد در ارتبـاط باشـند. امـا به نظر می رسـد این 
تعامـالت هیـچ نتیجـه ای نداشـته اسـت. حتـی در یکـی 
از جلسـات کـه رئیـس کمیسـیون به اصـرار بازی سـازان 

حضـور داشـته اسـت، توسـط اعضای شـورا اخراج شـد.« 
او گفـت کـه بایـد یـک نماینـده از بازی سـازان کـه هـم 
مخاطـب را می شناسـند، هـم بـه چالش های بازی سـازان 
آشـنا اسـت، در این شـورا باشـد تا بتواند آن ها را به درستی 

راهنمایـی کند.
طبـق قانون جدیـد بنیاد ملـی بازی هـای رایانـه ای، کلیه 
بازی هـای تولیـد داخـل بایـد در فرایندی کنـد و زمان بر و 
در یـک پروسـه ممیزی سـخت گیرانه و غیرشـفاف از این 
بنیـاد مجـوز دریافـت کنند. شـهیدی در این بـاره توضیح 
داد: »بنیـاد به تازگـی سـامانه ای بـرای دریافـت مجـوز 
بازی سـازان راه انـدازی کـرده اسـت و اعالم شـده که باید 
پیـش از انتشـار بـازی، بازی هـای خـود را در این سـامانه 
ثبـت کـرده و مجـوز بگیرنـد. در ابتدا قـرار بر ایـن بود که 
طـی ۷ روز بازی هـا بررسـی شـود و نتایـج اعالم شـود در 
حالـی بـرای برخی از بازی ها شـده اسـت که بیـش از ۲۰ 
روز از ثبـت بـازی گذشـته و هنـوز خبـری از جـواب بنیاد 
نیسـت. یـا اینکـه بازی مشـخصی را بیـش از چنـد ماه و 
در چنـد مرحلـه بـا اصالحیه هـای زیـادی رد می کنند که 
دیگـر بازی سـاز بـا توجه بـه هزینه هایـی که باید هـر بار 

انجـام دهـد، بی خیـال ایـن موضوع می شـود.«  
آنچـه که بیـش از هر چیزی موجـب نگرانی بازی سـازان 
ایرانـی شـده، از بیـن رفتـن بـازار داخلـی گیم بـا توجه به 

شـرایط فعلی اسـت، تـا جایی که بسـیاری از بازی سـازان 
قیـد بـازار بـازار داخلـی را زده و تمرکز خود را بـه بازارهای 
بین المللـی معطـوف کـرده انـد. موضـوع دیگـری کـه 
بازی سـازان در صحبت هـای خـود بـه آن اشـاره می کنند، 
مهاجـرت بازی سـازان و در ادامـه ناامیـدی فعـاالن ایـن 
حـوزه بـا توجه بـه سـخت گیری هـا در بحـث فیلترینگ 

و مجوز اسـت.
او بـا اشـاره به انتظارات خود از انتشـار ایـن بیانیه گفت: 
»خواسـته مـا در حـال حاضـر از بنیـاد ملـی بازی هـای 
رایانـه ای ایـن اسـت کـه بـه ماننـد سـال های پیـش 
هیـچ  حاضـر  حـال  در  کنـد.  حمایـت  بازی سـازان  از 
کسـی حرف هـای مـا را نمی شـنود. بازی سـازان بایـد 
چالش هـای خـود را بـه حامی خـود یعنی بنیـاد بگویند. 
بارهـا شـده اسـت کـه یک توییـت بـازی سـاز و گفتن 
مشـکل، در رسـانه های خارجی خبرسـاز شـده اسـت در 
حالـی کـه مـا اعتقـاد داریـم که ایـن مشـکالت باید در 
کشـور و بـه صـورت داخلـی حـل شـود. تـا االن هم در 
کمیسـیون در سـکوت سـعی به برقراری تعامـل با بنیاد 
داشـتیم اما مشـکلی حل نشده اسـت. معاونت آموزش و 
حمایـت بـه خوبی در حال فعالیت هسـتند ولـی معاونت 
نظـارت حتـی حاضـر بـه برقـرار کـردن دیالـوگ هـم 

» نیست.

اعتراض بازی سازان ايرانی به روند نظارت بنياد ملی   تازه ها
بازی های رايانه ای

بررسی های جدید محققان براساس شواهد و دالیل محکم 
علمی نشان می دهد که ویروس کرونا عمدتا از طریق هوا 
اگر ماسک  این محققان تاکید می کنند  منتقل می شود. 
مناسب مورد استفاده قرار نگیرد،  حتی فاصله اجتماعی ۲ 

تا ۶ متر هم جوابگو نخواهد بود.
جمعی از متخصصان از انگلیس، ایاالت متحده و کانادا 
قاطعانه می گویند عامل اصلی انتقال ویروس کرونا از طریق 
هوا است و شواهد علمی این موضوع را به شدت تایید 

می کند.
نتایج این تحقیق در مجله پزشکی LAnCeT منتشر شده 
است و می گوید شواهد محکم و مستندی وجود دارد که 
ثابت می کند ویروس SARS-CoV-۲  که باعث ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ می گردد، عمدتا از طریق هوا منتقل 
سازمان  است  ضروری  می گویند  متخصصان  می شود. 
بهداشت جهانی و سایر آژانس های بهداشتی توجه ویژه ای 
به نتایج این مطالعه نشان دهند و در این زمینه به مردم 

از  ویروس  انتقال  کاهش  روی  تمرکز  با  بدهند.  هشدار 
طریق هوا می توان مانع از گسترش این بیماری همه گیر 

شد.
گرین  »تریش  دانشکده  سرپرستی  به  متخصصان  تیم 
هالگ« دانشگاه آکسفورد تاکید می کنند که انتقال بیماری 
از طریق هوا به مراتب بسیار بیشتر از لمس سطوح است. تا 
حدی که تماس با سطوح را چندان در انتقال ویروس کرونا 

موثر نمی دانند. بلکه روی انتقال هوایی تاکید ویژه دارند.
میزان  بررسی ها نشان می دهد  نتایج  محققان می گویند 
انتقال SARS-CoV-۲ در فضای داخلی بسیار بیشتر از 
فضای باز است و با تهیوه مناسب می توان به مقدار بسیار 

زیادی از انتشار ویروس در هوا جلوگیری کرد.
نشان  تحقیقاتی  تیم  این  توسط  شده  انجام  برآوردهای 
می دهد ۴۰ درصد انتقال ها توسط ناقالن خاموش که سرفه 
و عطسه نمی کنند، رخ می دهد. این تیم تخصصی تاکید 
می کند ناقالن خاموش در سراسر جهان عمدتا از طریق 

هوا توانسته اند افراد بسیاری را به بیماری کرونا مبتال کنند.
نشان  تحقیقاتی  تیم  این  توسط  انجام شده  برآوردهای 
که  خاموش  ناقالن  توسط  انتقال ها  درصد  می دهد ۴۰ 
سرفه و عطسه نمی کنند، رخ می دهد. این تیم تخصصی 
تاکید می کند ناقالن خاموش در سراسر جهان عمدتا از 
بیماری کرونا  به  را  افراد بسیاری  توانسته اند  طریق هوا 

مبتال کنند.

برخی اقدامات مانند شستن دست و تمیز کردن سطوح، 
اگرچه بی اهمیت نیستند، اما نباید پرداختن به این موارد 
مانع از توجه به انتقال بیماری از طریق هوا شود. محققان 
تاکید می کنند رعایت فاصله دو متر و حتی شش متر زمانی 
که ماسک مناسب استفاده نشود، هیچ کارایی ندارد. در 
واقع فاصله اجتماعی زمانی می تواند موثر باشد که ماسک 

مناسب مورد  استفاده قرار گیرد.

نتایج پژوهش های جدید: 
ماسک زدن را جدی بگیرید؛ ویروس کرونا عمدتا 

از طریق هوا منتقل می شود

تاسـیس شرکت سـهامی خاص ویرا تجارت لیدوما درتاریخ ۱۴00/0۱/۲۳ به شماره ثبت ۶7۴۵7 به شناسه ملی ۱۴00۹۹۴۲۸۸۴
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عموم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :خریـد ، فـروش ، واردات و صـادرات کلیـه کاالها در 
زمینـه کاشـی و سـرامیک ، یـراق آالت آشـپزخانه ، انـواع شـیرآالت و لولـه و همه محصـوالت مرتبط و کلیـه کاالهای مجـاز بازرگانی و همچنیـن ترخیص کاال از گمـرکات داخلی و 
بیـن المللـی ، شـرکت در مناقصـه هـا و مزایـده هـا ، عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقی داخلـی و خارجی ، گشـایش اعتبـارات و ال سـی نزد بانکهـا جهت شـرکت، اخذ وام 
و تسـهیالت ریالـی و ارزی از کلیـه بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی صرفـًا در راسـتای تحقق اهداف شـرکت، اخـذ نمایندگی مجاز از شـرکتها و موسسـات 
داخلـی و خارجـی و اعطـای نمایندگـی بـه آنهـا ، مشـارکت و شـرکت در نمایشـگاه هـای تخصصی و غیر تخصصـی داخل و خارج کشـور درصورت لـزوم پس از اخـذ مجوزهای الزم 
از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان اصفهـان ، شهرسـتان برخوار ، بخش مرکزی ، شـهر خـورزوق، محله خـورزوق ، کوچه صحرا 
، خیابـان دوم ، پـالک ۳۲ ، طبقـه همکـف کدپسـتی ۸۳۴۵۱۸۳۴۱۸ سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلـغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسـم به ۱۰۰ سـهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی 
تعـداد ۱۰۰ سـهم آن بـا نـام عـادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسـط موسسـین طی گواهـی بانکی شـماره ۹۵۲۵۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نزد بانک ملت شـعبه دسـتگرد برخـوار اصفهان 
بـا کـد ۹۵۲۵۷ پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای رضـا آبـادهء دسـتجردی بـه شـماره ملـی ۶۶۰۹۷۳۳۹۴۵ و بـه سـمت رئیس هیئـت مدیره بـه مدت ۲ سـال خانم 
احتـرام رشـمانی بـه شـماره ملـی ۶۶۰۹۷۷۱۹۰۱ و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره به مدت ۲ سـال آقای یحیـی آبادهء بـه شـماره ملـی ۶۶۰۹۹۴۳۴۳۵ و به سـمت مدیرعامل 
بـه مـدت ۲ سـال و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مدت ۲ سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بـروات ، 
قراردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل و در غیاب ایشـان با امضـاء رئیس هیئـت مدیره همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. 
اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای حمید یـاوری به شـماره ملی ۱۲۷۰۹۶۹۸۸۹ به سـمت بـازرس علی البدل به مدت ۱ سـال آقای محسـن اکبری دسـتجردی 
بـه شـماره ملـی ۶۶۰۹۹۴۴۸۴۹ بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت ۱ سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار اصفهـان امـروز جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضوع 
فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان اصفهـان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری اصفهـان )۱۱۲۳۴۶۵(

آگهی تغییرات شـرکت فهیم پرداز صبا سـهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۸۸ و شناسه ملی ۱0۲۶070۱۴۲۴
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد : مرکز اصلی شـرکت در اصفهان به نشـانی اصفهـان محله شـاهد خیابان مولوی 
پـالک ۳۲۰ سـاختمان مولـوی طبقـه ۱ واحـد۱۳ بـا کـد پسـتی۸۱۴۹۸۴۹۷۶۵ تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصـالح گردیـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک 

اسـتان اصفهـان اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری اصفهـان )۱۱۲۳۴۸۸(

تاسـیس شرکت سـهامی خاص عمران گستر هوشمند آرتا درتاریخ ۱۴00/0۱/۲۲ به شماره ثبت ۲۴۵۱ به شناسه ملی ۱۴00۹۹۳7۱۸۳
 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :فعالیت در سـه حـوزه عمـران ، معمـاری ، فناوری 
اطالعـات و کامپیوتـر شـامل: عملیـات طراحـی، محاسـبه سـاخت واجـرا در کلیـه امـور عمرانی و معمـاری از قبیل احداث سـاختمان، راه بهسـازی و بازسـازی در پروژه هـای عمرانی 
و معمـاری از قبیـل احـداث سـاختمان، راه عملیـات تعمیـر و نگهـداری در پـروژه هـای عمرانـی و معمـاری از قبیـل احـداث سـاختمان، راه عملیـات طراحی، محاسـبه، سـاخت واجرا 
در زمینـه دکوراسـیون داخلـی از قبیـل مصنوعـات چوبـی و ام دی اف، کنـاف هوشـمند سـازی در کلیه پـروژه های عمـران و معماری نظیـر خانه های هوشـمند، تجهیزات هوشـمند 
بهینـه سـازی امـور عمرانـی و محاسـباتی اجـرای پـرژوه هـای محاسـباتی، مطالعاتی، سـاخت و اجـرا در کلیه امور حمـل ونقل و ترافیـک از قبیل سیسـتم های حمل و نقل هوشـمند 
و مطالعـات جامـع حمـل و نقـل و ترافیـک شـهری اجـرای کلیـه پروژه های فنـاوری اطالعـات و کامپیوتری از قبیل سـخت افزار، نـرم افزار، هـوش مصنوعی، شـبکه درصورت لزوم 
پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان اصفهـان ، شهرسـتان خمینی شـهر ، بخش مرکزی ، شـهر 
خمینـی شـهر، محلـه دانشـگاه صنعتـی ، خیابـان کمربنـدی خمینی شـهر ، بلوار آزادگان ، پالک ۰ ، سـاختمان کریسـتال ، طبقه همکف کدپسـتی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سـرمایه شـخصیت 
حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریـال نقـدی منقسـم بـه ۱۰۰ سـهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سـهم آن بـا نام عادی مبلـغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسـط موسسـین طی گواهی 
بانکـی شـماره ۵۳/۵۶۴۲۰/۰۰۳ مـورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ نـزد بانـک تجـارت شـعبه شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان بـا کد ۵۶۴۲۰ پرداخـت گردیده اسـت اعضا هیئـت مدیره آقای 
امیرحسـین دامـن افشـان بـه شـماره ملـی ۲۲۸۱۸۷۹۴۱۰ و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ۲ سـال خانم لیال سـخائی بـه شـماره ملـی ۲۲۹۸۴۰۳۳۲۵ و به سـمت عضو 
اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت ۲ سـال آقـای محمـد جـواد سـخائی بـه شـماره ملـی ۲۲۹۸۵۱۰۵۰۴ و به سـمت نایب رئیـس هیئت مدیـره به مدت ۲ سـال و بـه سـمت مدیرعامل 
بـه مـدت ۲ سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بـروات ، قراردادها عقود اسـالمی و همچنیـن کلیه نامـه های عادی 
و اداری باامضـاء آقـای محمـد جـواد سـخائی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقای حسـین پرتوی فـرد به شـماره ملی 
۲۲۹۱۴۴۱۴۳۴ بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت ۱ سـال خانـم ملیـکا فهیـم به شـماره ملی ۲۲۹۸۶۹۷۲۶۴ به سـمت بـازرس علـی البدل به مـدت ۱ سـال روزنامه کثیر االنتشـار 
اصفهـان امـروز جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضوع فعالیـت مذکور بـه منزله اخذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 

اصفهـان مرجـع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری خمینی شـهر )۱۱۲۳۴۶۶(
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رفـع  احتمـال  و  خارجـی  سیاسـت  اخیـر  تحـوالت 
تحریم هـا، بـار دیگـر احتمـال بازگشـت برندهـای خارجی 
در حـوزه لوازم خانگـی به ویـژه برندهـای مطـرح کـره ای 
را قـوت بخشـیده اسـت. بـه گـزارش ایرنـا، در سـال های 
گذشـته و پیـش از دور جدیـد تحریم هـا برندهـای خارجـی 
حـدود ۶۰ درصـد بـازار لوازم خانگـی کشـورمان را در اختیار 
داشـتند. برندهـا و شـرکت هایی کـه روزگاری بـا تأمیـن 
انسـانی  زیرسـاخت ها، خطـوط تولیـد و آمـوزش نیـروی 
ایرانـی، تولیـدات باکیفیتـی در قالـب همـکاری مشـترک 
تولیـد  کشـورمان  در  متفـاوت  داخلی سـازی  عمـق  بـا  و 
می کردنـد. بـا خـروج دونالـد ترامـپ از برجـام و در پـی آن 
اعمـال تحریم هـای ظالمانه علیه کشـورمان، شـاهد خروج 
بسـیاری برندهـای خارجی از کشـورمان متأثر از فشـارهای 
بسـیاری  اعتقـاد  بـه  کـه  خروجـی  بودیـم.  آمریکایی هـا 
اراده  و  میـل  بـا  اقتصـادی،  صاحب نظـران  و  مسـئوالن 
خودشـان نبود. این روزها اما زمزمه های بازگشـت بسـیاری 
از ایـن برندهـا در صنایع مختلف به گوش می رسـد. با روی 
کار آمـدن جـو بایـدن در آمریـکا و در پـی آن از سـر گرفته 
شـدن گفت وگوهـای برجامی، لغو احتمالـی تحریم ها انتظار 
مـی رود. انتظـاری کـه در صورت تحقـق آن، هرچنـد ورود 
راحت تـر مـواد اولیـه، سـرمایه و برداشـته شـدن بسـیاری 
محدودیت هـا در تجـارت بین الملـل را بـرای کشـورمان به 
ارمغـان خواهـد آورد، امـا نگرانـی فعـاالن اقتصـادی از بـاز 
شـدن درهای کشـور به روی واردات و گسـیل انواع و اقسام 
محصـوالت وارداتـی به ویـژه محصوالتی که مشـابه تولید 
داخلـی دارنـد، اسـت. در این زمینـه، مهـدی صادقی نیارکی 
معـاون امـور صنایع وزارت صنعت، معـدن و تجارت پیش تر 
در گفت وگـو بـا ایرنـا تأکیـد کـرده بـود: کاالهایی کـه نیاز 
دسـت کم  می کننـد،  تأمیـن  کیفـی  به صـورت  را  داخـل 
نبایـد تـا سـه سـال وارد شـوند، به این ترتیـب افـرادی کـه 
در بدتریـن شـرایط تحریم هـا نیازهـای صنعـت را تأمیـن 
و  کشـور را خـود اتـکا کردنـد، آسـیب نخواهنـد دیـد. ایـن 
موضوع خواسـته بسـیاری فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
اسـت؛ امـا درعین حـال باید توجه داشـت اسـتفاده از کاالی 
باکیفیـت خواسـته عمـوم جامعه اسـت. برخی کارشناسـان 
معتقدنـد در سـال های گذشـته ممانعـت از ورود خودروهای 
خارجـی هرچنـد بـه بهانه نبـود یـا کمبـود ارز اتفـاق افتاد، 
امـا در مجمـوع نفعـی بـه حـال مشـتریان نداشـت؛ زیـرا 
باالجبـار بـه خریـد محصـوالت تولیدی کم کیفیـت داخلی 
روی  آوردنـد. همیـن مسـئله سـبب شـد تـا خودروسـازان 
داخلـی در یـک فضای شـبه انحصاری بر تولیـد خودروهای 

قدیمـی خـود اصـرار بورزند تا اینکه سـال گذشـته با اعمال 
اسـتانداردهای سـختگیرانه، باالخـره دو خـودروی پرایـد و 
پـژو ۴۰۵ بـا نزدیک به سـه دهـه تولید، از خطـوط تولیدی 
کنـار گذاشـته شـدند. اکنـون بسـیاری مشـتریان و حتـی 
تولیدکننـدگان داخلـی از احتمـال تکـرار چنیـن مسـئله ای 
ابـراز نگرانـی می کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه به ویـژه 
در یـک سـال گذشـته تولیدکننـدگان لوازم خانگـی ایرانـی 
نیـز پیشـرفت های قابـل توجهـی داشـتند و محصـوالت 
متنوعـی را روانـه بـازار مصـرف کردنـد؛ دسـتاوردهایی که 
صیانـت از آن ها الزم و ضروری اسـت. در این زمینه، رئیس 
هیئت مدیـره انجمـن لوازم صوتـی و تصویری ایـران گفت: 
هرچنـد بدعهـدی شـرکت های خارجـی ناشـی از مسـائل 
سیاسـی بوده و باید در جای خود بحث شـود، اما مشـارکت 
داخلـی  تولیـدات  کیفیـت  ارتقـای  سـبب  خارجی هـا  بـا 
می شـود. علیرضا موسـوی مجد افزود: جامعه نیازمند کاالی 
باکیفیـت اسـت و هرگونـه همـکاری بـا خارجی هـا باید به 

گونـه ای باشـد کـه تولید بـا عمق سـاخت داخل بـاال انجام 
شـده و کاالی بـا کیفیـت تولید شـود تـا رقابتی نیـز در بین 
تولیدکننـدگان شـکل بگیـرد، به این ترتیب مـردم از مزایای 
چنیـن مشـارکت هایی منتفع خواهند شـد. دبیـر کل انجمن 
صنایـع لوازم خانگـی ایـران نیـز معتقد اسـت:  شـرکت های 
خارجـی عالقه منـد بـه بازگشـت و حضـور مجـدد در بـازار 
بـزرگ ایـران هسـتند، امـا ایـن بـار بایـد هوشـمندانه و 
مشـروط بـا آن هـا مذاکـره کنیـم تـا عمـق همکاری هـا 
افزایـش یابـد. عباس هاشـمی افزود: در سـال های گذشـته 
خـروج برندهـای مطـرح خارجـی از کشـورمان بـه اجبـار و 
تحـت فشـار آمریکایی هـا اتفـاق افتـاد، این در حالی اسـت 
کـه اکثـر آن هـا خواهـان اسـتمرار حضـور در بـازار ایـران 
بودنـد. وی بیان داشـت: همیـن خـروج امـا برکاتـی بـا خود 
بـه دنبال داشـت کـه از جملـه آن ها متحول شـدن صنعت 
داخلـی بـود و توانسـت راه توسـعه خـود را بیابـد. بـه گفتـه 
هاشـمی، امروز رشـد بسـیار خوبی در تعمیق سـاخت داخل 

انـواع لوازم خانگـی در کشـور اتفـاق افتاده و بسـیاری اقالم 
کـه در گذشـته بایـد معطـل تخصیـص ارز آن هـا از سـوی 
بانـک مرکـزی می بودیـم، به همـت و تـالش متخصصان 
یـادآور شـد:  داخلـی سـاخته می شـود. وی  مهندسـان  و 
 بااین حـال، تهیـه و تأمیـن برخـی اقـالم در داخـل به صرفه 
نیسـت و همچنان نیازمند واردات اسـت. هاشمی گفت: اگر 
سـرمایه گذاری های انجـام شـده بـرای توسـعه واحدهـا به 
ثمر بنشـیند و عالوه بر آن تولیدکنندگان مطمئن باشـند که 
در صـورت رفـع تحریم ها و گشـایش های اقتصـادی، ثبات 
قوانیـن را در جهـت محدودیـت واردات شـاهد خواهند بود، 
آنـگاه می تواننـد برنامه ریـزی بلندمدت بـرای افزایش تولید 
و صـادرات و بهبـود کیفیت محصوالت خود داشـته باشـند. 
وی ابـراز امیـدواری کـرد: محدودیت ها در ایـن زمینه برای 
یک دوره دسـت کم پنج سـاله اعمال شـود تا تولیدکنندگان 
و صنعتگـران بتواننـد بـرای دسـتیابی به اهداف گفته شـده 

کنند. تـالش 

حمایت از تولیدکنندگان داخلی ضروری است

تأمین ریل هفت محور راه آهن زمزمه بازگشت برندهای خارجی به بازار لوازم خانگی 
کشور، دستاورد بزرگی است

مهرداد توالییان، معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن در 
تشریح دستاوردهای سال ۹۹ ذوب آهن اصفهان گفت: در سال 
۱۳۹۹ ویروس کرونا بیشترین تأثیر را بر صنعت فوالد گذاشت، 
کمبود مواد اولیه در سه ماهه اول سال در دو بعد کمی و کیفی 
ذوب آهن اصفهان را با چالش هایی مواجه ساخت و متأسفانه 
اندکی از برنامه و اهدافی که تدوین نمودیم، فاصله گرفتیم 
بنابراین به سمت تولید محصوالتی با ارزش افزوده باال رفتیم. 
به گزارش اصفهان امروز، وی افزود: تولید انواع ریل به میزان 
۵۰ هزار تن تا پایان سال ۱۳۹۹ یکی از دستاوردهای شاخص 
ذوب آهن اصفهان بود، این محصول استراتژیک هم اکنون در 
هفت محور راه آهن کشور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین 
این کارخانه به منظور تنوع بخشی به سبد محصوالتش، ریل 
R۱۸، ریل زبانه سوزن، ورق سازه های فوالدی، آرک معدن 
و ... را نیز تولید کرد. معاون بهره برداری شرکت تأکید کرد: 
تولید فوالد خام ذوب آهن در سال گذشته ۴ هزار تن بیش 
از سال ۹۸ بود و البته به دلیل مشکالت ذکر شده، تحقق 
برنامه تولید به لحاظ کمی امکان پذیر نشد. توالییان گفت: بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته کوره بلند شماره یک ایران 
در ذوب آهن اصفهان پس از پنج سال توقف در مدار تولید قرار 
گرفت و هم اکنون با شرایط نرمال در حال تولید است. امیدوارم 
ذوب آهن اصفهان با تأمین پایدار مواد اولیه بتواند در سال جدید 

با ظرفیت کامل تولید داشته باشد.

تدوین سناریوی تأمین پایدار 
آب شرب 

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان گفت: 
سناریوی تأمین پایدار آب شرب در شهرها و روستاها برای تمام 
روزهای سال، از سوی بهره برداران بخش آب تدوین می شود. 
و  اکبری در جمع مدیران  ناصر  امروز،  اصفهان  به گزارش 
روسای معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان بابیان ظرفیت و نیاز آبی همه شهرها و روستاها 
باید همه روزه به صورت برخط بررسی شود، اظهار داشت: ارائه 
راهکارهایی برای افزایش و ارتقای ظرفیت آبی در مناطق 
باید مدنظر قرار گیرد. وی تجهیز و نوسازی چاه ها را ضروری 
برشمرد و اظهار داشت: کمیت و کیفیت آب چاه ها باید به صورت 
دائم نظارت شود و مطابق با استانداردهای تعریف شده از سوی 
نهادهای ذیصالح باشد. معاون بهره برداری و توسعه آب، آبفا 
استان اصفهان درعین حال تصریح کرد: به منظور ارتقای سطح 
کمی و کیفی آب روستاها باید چاه های موجود در روستاها به 
شبکه خطوط انتقال متصل شوند. اکبری گفت: یکی از مواردی 
که می تواند نقش به سزایی در توزیع عادالنه آب داشته باشد، 
تله متری شبکه توزیع و مخازن آب است که باید در دستور کار 
قرار گیرد. وی پهنه و زون بندی مناطق را مهم خواند و تصریح 
کرد: این کار کمک می کند تا در مواقع وقوع حادثه، تدابیر الزم 

برای تأمین پایدار آب شرب مردم آن منطقه اتخاذ شود.

برگزاری کمیته مدیریت 
عملکرد شاخص سالمت اداری 

آبفا اصفهان
نخستین جلسه مدیریت عملکرد شاخص های سالمت 
اداری در سال ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیته مربوط در سالن 
فرهنگ شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد. 
به گزارش اصفهان امروز، در این جلسه که با هدف بررسی 
شاخص های بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی برگزار 
شد، برنامه ها و اقدامات انجام شده در بخش ارتقای سالمت 
اداری مورد بررسی قرار گرفت و مستندات و امتیازات هر قسمت 
مراجع  از  ابالغی  مشخص  فرمت های  و  جداول  اساس  بر 
باالدستی و شرکت مهندسی آبفا کشور تعیین و بازنگری شد. 
همچنین موارد اصالحی با تصویب اعضا برای انجام اقدامات 
عملیاتی به واحدهای مربوط ارجاع شد. در ادامه این جلسه 
در خصوص آگاه سازی و توانمندسازی شهروندان، صیانت از 
حقوق شهروندان در نظام اداری، آشناسازی شهروندان با حقوق 
و تکالیف خود، روش های ارتقای سالمت اداری و پیشگیری 
از فساد، برقراری و عمومیت بخشیدن دولت الکترونیک در 
همه واحدهای شرکت و به طور ویژه در حوزه مشترکین و 
راهکارهای تعامل همه جانبه با مشترکین تأکید شد. جشنواره 
شهید رجایی همه ساله به منظور شناسایی و تقدیر از تالشگران 
عرصه خدمت و نهادینه کردن فرهنگ ارتقا و بهبود عملکرد 

دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف برگزار می شود.

تأمین ١2٤٠٠ مگاوات ساعت، 
برق شبکه سراسری توسط 

ذوب آهن
محسن شیرازی مدیر تولید و توزیع برق شرکت ذوب آهن 
گفت: با تالش مجدانه کارکنان نیروگاه های ذوب آهن در فصل 
تابستان سال گذشته عالوه بر تأمین برق مصرفی کارخانه، 
به مدیریت شبکه برق  حدود ۱۲۴۰۰ مگاوات ساعت برق 
کشور فروخته شد. ضمن این که با پیک سایی انجام شده 
حدود ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تخفیف در قبض برق 
شرکت ذوب آهن از طرف شرکت برق منطقه ای اصفهان لحاظ 
گردید. به گزارش اصفهان امروز، شیرازی به پروژه بازسازی و 
افزایش دیگ بخار ۴ نیروگاه مرکزی که در سال ۱۴۰۰ در 
مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت، اشاره کرد و گفت: ساخت 
سپتینگ جمع آوری آب های شستشوی سولفوردار در محوطه 
کارگاه دیگ نیروگاه حرارتی، تعویض تعدادی از مقره های 
خطوط ۲۳۰ کیلوولت و همچنین اصالح دکل های خطوط 
۲۳۰ کیلوولت، تعویض حدود ۱۵ کیلومتر کابل ۶۳ کیلوولت 
در تونل های کابل کارخانه و تعویض لوله های فرسوده واقع در 
تصفیه خانه شیمیایی قدیم که باعث افزایش تولید آب نرم شد، 

از جمله اقدامات این مدیریت در سال گذشته بود. 

اصالح بیش از ١2٠٠ انشعاب در 
آبفا منطقه یک اصفهان

و  آب  انشعاب  فقره   ۱۲۰۰ از  بیش   ۱۳۹۹ سال  در 
فاضالب در سطح آبفا منطقه یک نصب، جابجا، جمع آوری، 
تغییر قطر و اصالح شده است. به گزارش روابط عمومی 
آبفا منطقه یک اصفهان، از این عملیات ۷۱۸ فقره مربوط 
به انشعابات آب و ۴۹۳ فقره مربوط به انشعابات فاضالب 
توسط  کنتور  فقره  در سال گذشته ۹۳۳  است. همچنین 
پیمانکار واحد نصب و انشعابات آبفا منطقه یک تعویض و 
نصب گردیده است که فرسودگی کنتورهای آب مهم ترین 
عامل تعویض کنتور بوده است. واگذاری و نصب انشعابات 
آب و فاضالب به مشترکان آبفا منطقه یک از مهم ترین 

برنامه های این امور در سال جاری است.

توسعه شبکه فاضالب در آبفا 
منطقه یک اصفهان

سال  در  یك،  منطقه  آبفا  عمومی  روابط  گزارش  به 
گذشته بیش از ۳ كیلومتر عملیات توسعه و اصالح شبكه 
فاضالب در سطح آبفا منطقه یك انجام گرفت. رئیس اداره 
با  آبفا منطقه یك  بهره برداری شبكه فاضالب  و  توسعه 
اشاره به این كه بیش از ۲ هزار متر از این عملیات  مربوط به 
توسعه و ۱۱۴۹ متر مربوط به اصالح شبكه فاضالب بوده 
است، افزود: اجرای توسعه و اصالح خطوط شبكه فاضالب 
نظارت  با  و  پیمانكاران  توسط  منطقه یك  آبفا  در سطح 
اداره توسعه و بهره برداری شبكه فاضالب منطقه یك و 
نظارت عالیه شركت آبفای استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ 
مهم ترین  به  امینی  محمدرضا  مهندس  است.  شده  اجرا 
پروژه های صورت گرفته در راستای اصالح و توسعه شبكه 
فاضالب اشاره و بیان كرد: توسعه شبكه فاضالب خیابان 
حافظ، توسعه شبكه فاضالب محله پینارت و توسعه شبكه 
فاضالب محله روشن شهر در شرق اصفهان از مهم ترین 
اقدامات اداره توسعه و بهره برداری شبكه فاضالب منطقه 
یك در راستای توسعه شبكه فاضالب در سال گذشته بوده 
است. وی ادامه داد: این اداره همچنین در راستای اصالح 
به ۱,۵  نزدیك  گذشته  در سال  فاضالب  فرسوده  شبكه 
كیلومتر عملیات اصالح شبكه فاضالب انجام داده است كه 
از مهم ترین آن ها می توان به اصالح شبكه فاضالب خیابان 
بی سیم، خیابان جی، خیابان مفتح، خیابان هشت بهشت و 
خیابان الهور اشاره كرد. رئیس اداره توسعه و بهره برداری 
شبكه فاضالب آبفا منطقه یك درباره برنامه های این اداره 
و  محله ها  فاضالب  شبكه  توسعه  گفت:  سال ۱۴۰۰  در 
شهرك های شرق اصفهان به طول ۲۲ كیلومتر مهم ترین 
برنامه اداره توسعه و بهره برداری شبكه فاضالب منطقه یك 
در سال جاری است كه امیدواریم با رفع موانع و همكاری 

كشاورزان در مدار بهره برداری قرار گیرد.

مصوبات جلسه ستاد مدیریت 
کرونا آبفا اصفهان

بر اساس مصوبات این جلسه با توجه به شرایط خاص 
بیماری کرونا در سطح استان، جانبازان معزز، بیماران خاص 
و بانوان باردار )با تأیید واحدهای hSe و درمان( و نیز افراد 
دارای بیماری های خاص زمینه ای در قید اولویت دورکاری 
بنا به تشخیص معاونت  نیز  قرار گرفتند و سایر کارکنان 
مربوطه و نیز مدیران مناطق خودگردان و تأیید حوزه معاونت 
منابع انسانی از شرایط دورکاری استفاده می کنند. به گزارش 
اصفهان امروز، نخستین جلسه ستاد مدیریت کرونای آبفا 
استان اصفهان در سال جدید برگزار شد. در این جلسه که 
از  ارائه گزارشی  بود، ضمن  این ستاد  دوازدهمین نشست 
نظارت های  از  گزارشی  استان،  در  بیماری  وضعیت شیوع 
صورت گرفته ارائه و اقدامات مورد نیاز به تصویب رسید. بر 
اساس مصوبات این جلسه با توجه به شرایط خاص بیماری 
کرونا در سطح استان، جانبازان معزز، بیماران خاص و بانوان 
باردار )با تأیید واحدهای hSe و درمان( و نیز افراد دارای 
اولویت دورکاری قرار  بیماری های خاص زمینه ای در قید 
گرفتند و سایر کارکنان نیز بنا به تشخیص معاونت مربوطه 
و نیز مدیران مناطق خودگردان و تأیید حوزه معاونت منابع 
انسانی از شرایط دورکاری استفاده می کنند. همچنین مقرر 
شد مدیران مناطق خودگردان و سایر عوامل مناطق قرمز 
از لحاظ میزان شیوع تا اطالع ثانوی از مراجعه به ستاد در 
روزهای سه شنبه خودداری کنند، ضمن اینکه تا عادی شدن 
شرایط، جلسات مالقات مردمی در روزهای دوشنبه به صورت 
رعایت  به  موظف  کارکنان  کلیه  می گردد.  لغو  حضوری 
از ماسک و حفظ  استفاده  به ویژه  بهداشتی  شیوه نامه های 
فاصله اجتماعی در محیط کار هستند و. در صورت رعایت 
و مطابق  معرفی  انضباطی  به کمیته  نکردن شیوه نامه ها، 
مقررات با آنان برخورد می شود. با توجه به تراکم نیروی انسانی 
در سامانه های ۱۵۲۲ و ۱۲۲ و نامساعد بودن شرایط کار از 
لحاظ رعایت شیوه نامه های بهداشتی، مقرر شد تا اطالع ثانوی 
و اصالح و بهبود شرایط محیطی )نصب فن تهویه هوا و 
متحرک نمودن پنجره ها(، با نظر معاونت مربوطه و هماهنگی 
با حوزه معاونت منابع انسانی و تحقیقات، از ۵۰ درصد ظرفیت 
نیروی انسانی استفاده شود و بقیه در منزل انجام وظیفه نمایند. 
در بند دیگر این مصوبات آمده است، فعالیت پزشک کانون 
بازنشستگان به دلیل تراکم باالی مراجعین و احتمال خطر 
ابتالء به بیماری کووید- ۱۹ تا اطالع ثانوی ممنوع گردیده و 
تب سنجی کلیه مراجعین و کنترل درب های ورودی شرکت 
و مناطق خودگردان توسط پرسنل انتظامات با جدیت بیشتری 
صورت گیرد. در خصوص برگزاری جلسات داخلی نیز مقرر 
شد، جلسات به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زرد با 
حداکثر ۳۰ نفر، در مناطق نارنجی ۲۰ نفر و در مناطق قرمز با 
حداکثر تعداد ۱۵ نفر برگزار شود. همچنین همه مأموریت های 
اداری غیرضروری به مناطق قرمز و نارنجی و برعکس لغو و 
مأموریت های عملیاتی با تشخیص معاونت و مدیر مربوطه و 

کسب مجوزهای الزم صورت گیرد. 

بـر اسـاس آمار وزارت صمت و بررسـی دوازده شـرکت 
بـزرگ معدنی فلـزی مانند فوالدهـای مبارکه، خوزسـتان، 
خراسـان، شـرکت مس، گل گهـر، صنایع آلومینیـم و ... از 
۵۲۴ میلیـون دالر صرفه جویـی در بخش بومی سـازی، ۲۷ 
درصـد آن بـه ذوب آهـن اصفهـان اختصـاص یافته اسـت 
کـه ایـن دسـتاورد ارزشـمند ثمره بـه بار نشسـتن زحمات 
نسـل های مختلـف ذوب آهن از بدو تأسـیس ایـن کارخانه 
مـادر صنعتـی تاکنون اسـت. بـه گـزارش اصفهـان امروز، 
مهـدی نصـر، معـاون برنامه ریـزی و توسـعه ذوب آهـن 
اصفهـان ضمـن بیـان مطلـب فوق گفـت: این شـرکت با 
تجهیز کارگاه های سـاخت، دفاتر فنی و مهندسـی در ادوار 
مختلـف مانند جنگ تحمیلـی و هم اکنـون در تحریم های 
ظالمانه دشـمن، خدمات ارزشـمند قابل توجهی را به جامعه 
صنعتـی کشـور تقدیـم کـرده اسـت. معـاون برنامه ریـزی 
سیاسـت های  ادامـه  در  اصفهـان  ذوب آهـن  توسـعه  و 
بومی سـازی این شـرکت را در پنج محور بدین شـرح بیان 
نمودنـد:   محـور اول،  تولیـد محصـوالت جدیـد: به دلیل 
تحریم ها، کشـورمان در زمینه زیرسـاخت ها با چالش هایی 
مواجـه شـد، در این راسـتا ذوب آهن اصفهان بـا تولید انواع 
ریل هـای متـرو، راه آهـن، زبانه سـوزن و همچنین تیرآهن 
h، پروفیل هـای خاص معدن، انـواع پروفیل های صنعتی، 
کالف هـای صنعتـی بـرای تولید ابزارهـا و الکتـرود، نقش 
مؤثـری در تأمیـن نیازهـای کشـور ایفـا کـرده اسـت و در 
ایـن راسـتا در سـال ۹۹ لـوح زریـن نـوآوری محصـول را 
بـرای تولیـد ریل زبانه سـوزن بـه عنـوان برترین محصول 
فوالدی سـاخت داخل از دانشـگاه صنعتی شـریف دریافت 
نمـود. ایـن مقام مسـئول از بومی سـازی در حـوزه پروژه ها  
بـه عنـوان دومیـن محـور از سیاسـت های بومی سـازی 
شـرکت نـام بـرد  و خاطرنشـان نمـود: این دیدگاه سـنتی 
کـه پـروژه از ابتـدا تـا انتهـا از خـارج خریـداری شـود، در 
ذوب آهـن اصفهـان جایگاهـی نـدارد و هم اکنـون حداکثر 
سـاخت تجهیـزات پروژه هـا در داخـل کارخانـه و یـا داخل 
کشـور انجـام می گیـرد. بـه عنـوان نمونـه موفـق و بـارز، 
ریخته گـری بیلـت و شـمش یک میلیـون و ۲۰۰ هزار تنی 
اسـت کـه بـا آخریـن تکنولـوژی روز دنیا تأسـیس شـد و 
از ۱۷۰۰ تـن تجهیـزات ریخته گـری، ۱۳۰۰ تـن آن در 
ذوب آهن و ۴ شـرکت در شـهر اصفهان سـاخته شده است 
و فقـط ۴۰۰ تـن تجهیزات از خارج کشـور وارد شـد، یعنی 
بیـش از ۷۵ درصـد از تجهیـزات پـروژه در داخـل سـاخته 
شـد. مهـدی نصـر تصریح کـرد: محور سـوم بومی سـازی 
قطعـات اسـت، ایـن شـرکت همان طـور کـه اشـاره شـد 
حجـم باالیـی از قطعات مـورد نیـازش و همچنین صنعت 
فـوالد را بومی سـازی کـرده اسـت. یکـی از جدیدتریـن 
قطعـات بـرای ذوب آهـن و صنعـت کشـور، بومی سـازی 
دریچـه کشـویی پاتیل فوالد بـود که سـاالنه در ذوب آهن 
دریچه هـا  ایـن  تأمیـن  بـرای  هزینـه  یـورو  هـزار   ۵۰۰
اختصـاص می یافـت  کـه االن هر دریچه کشـویی با یک 

سـوم هزینـه خریـد از خـارج در داخـل سـاخته می شـود و 
تاکنـون هـر یـک از ایـن دریچه هـا بـرای بیـش از ۱۳۵۰ 
ذوب نیـز در عمـل تسـت شـده اند. الزم بـه ذکـر اسـت 
کـه قبـاًل ایـن دریچه هـای کشـویی از کشـورهای چین و 
اتریش و سـوئیس وارد می شـدند که  بـه علت تحریم های 
ظالمانـه ایـن مسـیر مسـدود شـد و بـا بومی سـازی آن ها 
در ذوب آهـن اصفهـان بـا یـک سـوم هزینه، دیگـر نیازی 
بـه واردات آن هـا نداریـم. وی ادامه داد: در سـال های اخیر 
ذوب آهـن اصفهـان بـا تأسـیس شـرکت های مهندسـی و 
سـاخت  گام بزرگی در مسـیر بومی سـازی برداشته است و 
هـم ا کنون این شـرکت ها منشـأ خدمات بسـیار ارزنده ای 
نه تنهـا بـه ذوب آهـن بلکـه بـرای بـه کل صنعـت کشـور 
شـدند. ذوب آهـن همـواره از ایـن مسـیر خدمات بسـیاری 
را بـه کشـور ارائـه کـرده اسـت و حلقه هـای وابسـتگی به 
خـارج را کاهـش داده اسـت. سـاخت تجهیزاتـی چون برج 
گـردان ریخته گـری که در یکـی از شـرکت های اصفهانی 
تحقـق یافـت  و یـا طراحـی و سـاخت دریچـه کشـویی و 
نمونه هـای موفـق در  از  سـاخت گیربکس هـای خـاص 
بومی سـازی تجهیـزات و قطعـات اسـت. زمانی کشـور به 
سـختی می توانسـت ۲۰۰ کیلومتر توسـعه راه آهن در سال 
داشـته باشـد اما هم اکنـون راه آهـن جمهوری اسـالمی، با 
اتـکا بـه تـوان تولیـد ریـل ذوب آهـن برنامه ریزی توسـعه 
خطوط ریلی را ۱۰۰۰ کیلومتر در سـال در دسـت اقدام دارد 
و ذوب آهـن اصفهـان نیـز قادر اسـت برای بیـش از ۳۰۰۰ 
کیلومتـر توسـعه خطـوط ریلـی در سـال تولید ریل داشـته 
اسـت. معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت ذوب آهـن 
بیـان کـرد: محور چهارم کمک به شـرکت های مهندسـی 
و سـاخت داخـل اسـت، ذوب آهـن با قبول ریسـک معقول 
و در اختیـار قـرار دادن دانش فنی موجود در شـرکت تحت 
همـکاری با شـرکت های داخلی، بسـیاری از شـرکت های 
داخلـی را در زمینه هـای بومی سـازی و سـاخت تجهیزاتی 

کـه از خـارج وارد می شـدند یاری کرده اسـت  تا توانمندی 
الزم را در ایـن زمینـه کسـب نمایند که می تـوان به پروژه 
سـاخت کوره هـای پاتیلـی بخش فوالدسـازی اشـاره کرد 
که سـاخت ترانس هـای آن در یک شـرکت داخلی در حال 
پیگیـری  اسـت و یـا برخـی قفسـه های پیچیده نـورد  که 
در شـرکت های داخلـی پیگیری می شـود. وی در خصوص 
محـور پنجـم گفـت: هـدف داریم دانـش فنی ایجاد شـده 
را توسـعه و مـدون کنیـم تـا درصورتی کـه امـکان واردات 
قطعـات و تجهیـزات در فـردای امـروز تسـهیل شـد، توان 
رقابتـی بـرای شـرکت های داخلی وجود داشـته باشـد. این 
مقـام مسـئول افـزود: ذوب آهن اصفهـان عالوه بـر ارتباط 
بـا دانشـگاه های برتـر کشـور و انعقـاد تفاهم نامه بـا آن ها، 
قراردادهـای باز را بر اسـاس نیازهای شـرکت تعریف کرده 
اسـت تـا از ایـن طریـق دانشـگاه ها بتواننـد سـریع تر وارد 
فراینـد همـکاری با صنایع شـوند. در این راسـتا می توان به 
دانشـگاه های اصفهـان، امیرکبیـر، مالک اشـتر و همکاری 
بـا بسـیاری از شـرکت های دانش بنیـان اشـاره کـرد کـه 
ثمـرات خوبـی داشـته اسـت و انشـاا... اسـتمرار می بایـد. 
پژوهشـگران و مبتکـران می تواننـد بـا مراجعـه به سـایت 
ذوب آهـن اصفهـان، قسـمت تحقیـق و توسـعه، بخـش 
نمایشـگاه مجازی نیازهـای ذوب آهن اصفهان را مشـاهده 
نماینـد و در بانـک اطالعاتـی مربوطه بر اسـاس اطالعات 
طرح شـده، رزومـه توانمندی های خـود را بارگذاری نمایند. 
وی در ادامـه به دیگر دسـتاوردهای بومی سـازی ذوب آهن 
اصفهان پرداخت و خاطرنشـان کرد کـه کارهای بزرگی در 
دسـتور کار قرار دارد که انشـاا... در آینده خبرهای خوبی در 
ایـن زمینـه اطالع رسـانی می شـود. وی سـاخت درب های 
باتری شـماره سـه کک سـازی را به عنوان دیگر دسـتاورد 
مهـم بومی سـازی ذوب آهـن اصفهان عنوان کـرد و گفت: 
ایـن درب هـا در گذشـته از کشـور اکرایـن وارد می شـد 
کـه تحریم هـا ایـن امـکان را متوقف کـرد.  در این راسـتا 

همـکاران در معاونت بهره بـرداری و مدیریت های تولیدات 
کک و مـواد شـیمیایی و مهندسـی نـت در ایـن زمینـه 
زحمـات بسـیاری کشـیدند و تعداد ۱۶۸ درب سـاخته شـد 
و هفـت و نیـم میلیـون دالر نیـز از این بابـت صرفه جویی 
ارزی حاصـل گردیـد و آالیندگی هـای ناشـی از درب های 
قبلـی نیـز حذف شـد. مهـدی نصـر افـزود: پروژه هایی که 
در شـرکت قابلیـت سـاخت داشـته باشـند به کارشناسـان 
از  باشـد  نیـاز  درصورتی کـه  و  واگـذار می شـوند  داخلـی 
تـوان شـرکت های دانش بنیـان و مؤسسـات تحقیقاتـی 
به صـورت  موضـوع  شـود،  اسـتفاده  دانشـگاه ها  یـا  و 
فراخـوان عمومـی در سـایت ذوب آهـن اعـالم می شـود و 
پروپوزال های پژوهشـگران بر اسـاس معیارهای مشـخص 
امتیازبنـدی می شـوند. نکتـه مهـم در این خصـوص اینکه 
در ایـن مسـیر صرفـًا هزینه هـا مدنظر نیسـت بلکـه توان 
فنـی، علمـی و سـوابق اجرایـی موردتوجه قـرار می گیرد.

توسـعه  و  تحقیـق  مدیـر  پـرور،  شـیرین  مرتضـی 
بـا  تعامـل  خصـوص  در  نیـز  اصفهـان  ذوب آهـن 
شـرکت های  و  فنـاوری  و  علمـی  مراکـز  دانشـگاه ها، 
دانش بنیـان گفـت: این شـرکت بـا دانشـگاه های زیادی 
در سـطح مدیریـت عالـی، تفاهم نامه مبادله کرده اسـت 
تـا ایـن مجموعه هـا از طریـق قراردادهـای بـاز بتواننـد 
بـا  صنایـع همـکاری داشـته باشـند. در کنار دانشـگاه ها 
ارتبـاط با مؤسسـات علمـی مانند جهادهای دانشـگاهی، 
انجـام  نیـز  دانش بنیـان  شـرکت های  و  پژوهشـکده ها 
از  لـذا عالقه منـدان  اسـت  اقـدام  دسـت  در  و  گرفتـه 
فراخوان هـای  و  اصفهـان  ذوب آهـن  سـایت  طریـق 
بـا  افـزود:  نماینـد. وی  اقـدام  اعـالم شـده می تواننـد 
پشـتیبانی مدیریت عالی شـرکت و جـذب ۲۰۰ درصدی 
اعتبارات در سـال گذشـته در مدیریت تحقیق و توسـعه، 
خوشـبختانه اعتبارات ما امسـال ۱۰ برابر سـال گذشـته 
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   خبر کوتاه  منهای فوتبال

صعود ذوب آهن در جدول پس 
از ١5 هفته

شاگردان مجتبی حسینی توانستند بعد از مدت ها از جمع 
ســه تیم پایین جدول خارج شوند.تیم فوتبال ذوب آهن در 
دیدار هفته بیستم مقابل پدیده به تساوی یک بریک دست 
پیدا کرد و با کسب یک امتیاز از این دیدار از زمین مسابقه 
خارج شد.گاندو ها با کسب این امتیاز و با توجه به شکست 
سایپا مقابل مس رفسنجان توانستند یک پله در جدول صعود 
داشــته باشند و باالتر از این تیم در جایگاه سیزدهم جدول 
بایستند.ذوبی ها در هفته پنجم لیگ برتر و در بازی دور رفت 
مقابل همین پدیده به شکست دو بر صفر تن دادند و بعد از 
آن به رتبه چهاردهم جدول ســقوط کردند و تا روز گذشته 
دیگر نتوانسته بودند از جمع سه تیم پایین جدول جدا شوند و 
این اتفاق بعد از ۱۵ هفته برای شاگردان مجتبی حسینی رخ 
داد.ذوب آهن این روزها با نتایج خوبی که زیر نظر کادرفنی 
جدید خودش کسب می کند توانسته اوضاعش را در جدول 
تغییر دهد و حتی فرصــت صعود به رتبه های باالتر را هم 

دارد.

مقابل سپاهان چاره ای جز 
دفاع کردن نداشتیم

دروازه بــان تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان گفت که 
تیمش در مصاف با تیم پرقدرت ســپاهان چاره ای جز ارائه 
بازی تدافعی نداشته است.فرهاد کرمانشاهی درباره تساوی 
تیمش برابر سپاهان در ورزشگاه نقش جهان گفت: این بازی 
برای ما بسیار پرفشار و سنگین بود، حتی سنگین تر از بازی 
با استقالل و پرسپولیس. آن ها در شش بازی گذشته پیروز 
شده بودند و در این بازی خانگی هم دنبال برد بودند تا دوباره 
به صدر جدول برسند به همین دلیل تهاجمی بازی کردند.
وی در ادامه افزود: با این وضعیت ما چاره ای جز دفاع کردن 
نداشتیم. همه می دانند ســپاهان در ترکیب اصلی و روی 
نیمکتش چه مهره هایی دارد. با این حال خوب جنگیدیم و 
یک امتیاز مهم گرفتیم، هر چند که روی ضدحمالت هم در 
یکی دو صحنه می توانستیم به سپاهان ضربه بزنیم.دروازه بان 
تیم نفت مسجدســلیمان در مورد اینکه چرا تیمش در چند 
بازی نتایج خوبی نگرفت، هم خاطر نشان کرد: امتیازهایی 
که از دست دادیم به خاطر اشتباهات خودمان بود. ما در چند 
مسابقه قبلی از روی شکم سیری بازی کردیم و تصورمان 
این بود که چون در نیم فصل اول نتایج خوبی گرفتیم دیگر 
همه چیز تمام شده است. قبل از بازی با سپاهان اما هم قسم 
شــدیم که امتیاز بگیریم و خوشــبختانه این اتفاق رخ داد.

کرمانشاهی در پایان پیرامون درخشش خودش در این بازی 
و اینکه چند موقعیت مسلم گلزنی را از سپاهان گرفت، اظهار 
داشــت: خوشحالم که دروازه نفت در این بازی بسته ماند و 
توانستم برای تیمم مفید باشم. همین که برای تیمم خوب 
کار کنم بس است و امیدوارم در بازی های آینده هم عملکرد 

خوبی در دروازه نفت داشته باشم.

انتقاد تند مربی پدیده از 
کمیته داوران فدراسیون 

فوتبال
مربی تیم پدیده خراسان به شدت از کمیته داوران انتقاد 
کرد.محمد نوازی درباره تســاوی یک بریک تیمش مقابل 
ذوب آهن اصفهــان اظهار کرد: بازی خوبی را از هر دو تیم 
شاهد بودیم. ذوب آهن در این بازی مهمان بود و کمی بسته 
بازی می کرد. در دقیقه چهار گل خوردیم و نتوانستیم در نیمه 
نخست به بازی برگردیم اما در نیمه دوم به بازی برگشتیم 
و با یک بازی روبه جلو و تعویض های موفق به گل رسیدیم. 
می توانســتیم مجددا از روی نقطه ضعف ذوب آهن به گل 
برســیم اما متاسفانه شرایط مهیا نشد.وی افزود: پدیده تیم 
جوان و باانگیزه ای است اما بدشانس هستیم. در نیمه نخست 
یکی از توپ هایمان به تیر برخورد کرد و به گل نرســیدیم. 
در این دیدار عملکرد بدی نداشتیم و می توانستیم برنده بازی 
باشــیم.مربی تیم پدیده درباره عدم تمرکز تیمش در اوایل 
نیمه نخست خاطرنشان کرد: در نیمه نخست به دلیل گل 
زود هنگامی که دریافت کردیم آشفته شدیم. تعطیالت لیگ 
باعث می شود بازی ها از روال خود خارج شود و بازگشت به 
بازی در چنین شــرایطی سخت است. پس ازاین بازی یک 
ماه بعد با استقالل در تهران بازی داریم که آماده  نگه داشتن 
بدن بازیکنان کار سختی خواهد بود.نوازی درباره عملکرد 
داور مســابقه عنوان کرد: برخی از تیم ها انگار لیگ برتری 
محسوب نمی شوند و برای آنان کمیته داوران نباید از داوران 
خوب اســتفاده کند. کاش حداقل یک داور خوب هم برای 
بــازی پدیده قرار دهند تا طعــم داوری خوب در لیگ برتر 

را بچشیم. 

تست منفی کرونا در اردوی 
تراکتور

جواب آزمایش کووید ۱۹ شــاگردان رســول خطیبی 
منفی اعالم شد.اعضای تیم فوتبال تراکتور که برای انجام 
دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا در شارجه 
امارات حضور دارند، به صورت مرتب و زمان بندی شــده در 
تســت های کرونا شرکت می کنند.شاگردان رسول خطیبی 
پــس از حضــور در محل اقامت خود در شــهر شــارجه، 
تســت های کرونا را پشت سر گذاشته بودند و یک مسابقه 
جذاب هم مقابل پاختاکور ازبکســتان انجــام دادند که از 
زمان ورودشــان به امارات تا پنج شــنبه گذشته، جواب سه 
آزمایش منفی اعالم شده بود.اعضای تیم و بازیکنان تراکتور 
 b نیــز در فاصله کوتاهی تا دومین مســابقه خود در گروه
لیگ قهرمانان آســیا مقابل شارجه، چهارمین مرحله تست 
ادواری PCR در امارات را پشت سر گذاشتند که جواب تمام 

آزمایش ها منفی اعالم شد.

میرزاجانپور در سپاهان 
ماندنی شد

ملی پوش تیم والیبال سپاهان قرارداد خود را با طالیی 
پوشــان تمدید کرد.مجتبی میرزاجانپــور، ملی پوش تیم 
والیبال فوالد مبارکه ســپاهان پس از جلسه با محمدرضا 
ساکت مدیرعامل این باشــگاه قرارداد خود با سپاهان را 
تمدید کرد.میرزاجانپور که فصل گذشته به جمع طالیی 
پوشان اضافه شــده بود در جریان بازی تیم های سپاهان 
اصفهان و شــهداب یزد از هفته نهم لیگ برتر والیبال، از 
ناحیه مچ پای چپ شدیدا مصدوم شده و نتوانست تیم خود 

را تا پایان این رقابت ها همراهی کند.

توقف خانگی کوثر اصفهان 
مقابل ایمان شیراز

دیــدار تیم های بازارهای روز کوثــر اصفهان و ایمان 
شیراز در مرحله دوم لیگ برتر فوتسال با تساوی سه بر سه 
به پایان رسید.دریکی از دیدارهای مرحله دوم رقابت های 
لیگ برتر فوتســال جهت تعیین تیم های سقوط کننده به 
لیگ دســته اول، تیم های بازارهای روز کوثر اصفهان و 
ایمان شــیراز در ورزشگاه پیروزی اصفهان به مصاف هم 
رفتند.در نیمه نخســت این دیدار و برخالف جریان بازی 
این تیم ایمان شیراز بود که با نتیجه دو بر صفر به پیروزی 
رسید و به رختکن رفت تا کار برای تیم کوثر در نیمه دوم 
دشوار شود.در نیمه دوم این تیم کوثر بود که بازی به مراتب 
برتری را نســبت به تیم ایمان شیراز به نمایش گذاشت 
و توانســت دو گل خورده را جبران کند اما در ادامه یک 
گل دیگر دریافت کرد و پس ازآن بار دیگر بازی به تساوی 
کشیده شد و درنهایت با نتیجه سه بر سه به پایان رسید.

تیم کوثر که در هفته نخست این مرحله به دلیل ابتالی 
چند بازیکنش به ویروس کرونا مقابل حفاری قرار نگرفته 
بود با این تساوی شــرایط دشواری را در دیدارهای آینده 

خواهد داشت.

هندبال ایران پرستاره تر از 
فوتبال

۱۳ لژیونر هندبال ایران در لیگ های معتبر جهان توپ 
می زنند؛ اتفاقی که در نوع خودش یک رکورد به شــمار 
می رود.در ســال های اخیر هندبال ایران باوجوداینکه به 
موفقیتی در سطح ملی دست پیدا نکرده و حتی از تیم های 
سطح اول آسیا نیز عقب افتاده اما بازیکنان هندبال ایران 
به خوبی توانسته اند در ســطح اروپا و کشورهای صاحب 
هندبال جهان جایگاهی برای خود پیدا کنند.عالقه مندان 
به هندبال در طول سال دائما اخبار موفقیت های لژیونرهای 
ایرانــی را در تیم های اروپایی می شــنوند؛ بازیکنانی که 
معموال تعدادشان هم اصال کم نیست.در حال حاضر هم 
کــه هرروز خبر بازی یکی از ایــن لژیونرها در لیگ های 
اروپایی و البته عربی به گوش می رسد.حتی شاید این سوال 
برای وزشی ها به وجود بیاید که لژیونرهای هندبال ایران 
در سطح باالتری بازی می کنند و تعدادشان در لیگ های 
اروپایی بیشتر یا فوتبال.همان طور که بازیکنانی همچون 
مهدی طارمی و ســردار آزمون در لیگ قهرمانان فوتبال 
اروپا بازی می کنند، تعداد زیادی از لژیونرهای هندبال در 
سال های اخیر در لیگ قهرمانان به میدان رفته اند. بااینکه 
فوتبال ایران در کشورهای انگلیس، پرتغال، روسیه، یونان، 
قطر، بلژیــک و… لژیونرهای صاحــب نامی همچون 
علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی، امیر عابدزاده، سردار 
آزمون، کریم انصاری فرد، رامین رضاییان، امید ابراهیمی، 
علی قلی زاده، کاوه رضایی و… را به خود می بیند، بازهم 
هندبال ایران پرســتاره تر به نظر می رسد. غیبت در جام 
جهانی و المپیک توکیو، هندبال ایران را در ســطح ملی 
تضعیف کرده اما با برنامه ریزی فدراسیون میزبانی مسابقات 
قهرمانی آسیا به ایران سپرده شده تا شاید هندبالیست هایی 
که در سطح اروپا می درخشند، بتوانند با پیراهن تیم ملی بر 

بام قاره کهن قرار بگیرند.

حضور هشت کماندار ایرانی 
در جام جهانی سوئیس

تیم ملی تیروکمان ایران در بخش ریکرو با هشــت 
کمانــدار در مرحله دوم رقابت های جام جهانی شــرکت 
خواهد کرد.فدراســیون جهانی تیروکمان برگزاری مرحله 
دوم جام جهانی به میزبانی سوئیس را در تقویم ۲۰۲۱ خود 
قرار داده است. بر همین اساس قرار است ملی پوشان ایران 
در بخش ریکرو هم در این رقابت ها شرکت داشته باشند.

حضور ایران در جام جهانی سوئیس با هشت کماندار انجام 
می شود. میالد وزیری، صادق اشرفی، امین پیرعلی، رضا 
شــبانی، زهرا نعمتی، شیوا شجاع مهر، سوگند رحمانی و 
مهتا عبدالهی کماندارانی هستند که ترکیب تیم ملی ریکرو 
برای اعزام به سوئیس را تشکیل می دهند.این کمانداران 
۲۵ اردیبهشــت عازم لوزان می شوند و پس از یک هفته 
رقابت با حریفانشان سوم خردادماه به تهران بازمی گردند تا 
تمرینات خود را برای شرکت در آخرین مرحله رقابت های 
گزینشی المپیک به میزبانی فرانسه پیگیری کنند.البته به 
گفته امید نجــاری مدیر تیم های ملی تیروکمان، ترکیب 
تیم ملی ریکرو ایــران در هر یک از بخش های مردان و 
بانوان رقابت های فرانسه سه نفره خواهد بود. وی در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت که بر اســاس عملکرد کمانداران در 
لوزان، ترکیب تیم اعزامی به فرانســه مشخص می شود. 
این اعــزام ۲۷ خردادماه انجام می شــود.برای حضور در 
مسابقات ســوئیس و فرانسه، اردوی آماده سازی تیم ملی 
ریکرو از روز شــنبه آغاز می شــود. هشت کماندارانی که 
قرار اســت در جام جهانی سوئیس شرکت داشته باشند تا 
 ۱۳ اردیبهشت ماه تمریناتشــان را در سایت آزادی دنبال

 می کنند.

ذوب آهن در مشــهد تنها موفق به کسب یک امتیاز شد 
تا شــرایط جدولی این تیم همچنان بحرانی و خطرناک باقی 
بماند. گاندوها که تا پیــش از رویارویی با پدیده ۱۷ امتیازی 
بودند با تساوی مقابل میزبان به عدد امتیازی هجده رسیدند 
تــا با یک پله صعــود در جدول رده بندی به رتبه ســیزدهم 
برسند. رتبه ای که هنوز جایگاه قابل اطمینان برای سبزپوشان 
اصفهانی نیست چراکه آن ها سایپا را هم امتیاز با خود و تنها به 
دلیل تفاضل گل کمتر زیردست می بیند، ضمن آن که نساجی 
رده پانزدهمی هم دو امتیاز از ذوب آهن فاصله دارد و چشم به 
امتیاز کامل بازی ها پیش رو و لغزش نماینده اصفهان و سایپا 
دوخته است.گاندوها از زمانی که مجتبی حسینی هدایت آن ها 
را برعهده گرفته دو پیروزی، دوشکست و یک تساوی کسب 
کرده اند.نتایجی که باعث شده که تغییر قابل قبولی در جایگاه 

جدولی این تیم ایجاد نشــود چراکه اگرچه شاگردان مجتبی 
حسینی هشت امتیاز به حریفان بخشیده اند و تنها هفت امتیاز 
به جیب زده اند.البته این نتایج سینوسی با نتایج ضعیف رقیبان 
انتهای جدولی هم همراه بوده تا شــرایط ذوب آهن وضعیت 
غیرقابل تغییری پیدا نکند.تیمی که در فصل جاری با مشکالت 
فراوانی دست وپنجه نرم کرده و ظاهرا قرار نیست تا اضطراب 
سقوط یا ماندن در لیگ برتر دست از سر سبزها بردارد.بر این 
اساس ۱۰ هفته باقی مانده تا پایان لیگ بیستم برای ذوب آهن 
سرنوشت ساز خواهد بود.۱۰ هفته ای که گاندوها باید حداکثر 
امتیاز را کســب کنند تا این فصل پرفرازونشیب را پشت سر 
بگذارند.اما مجتبی حسینی که از نیم فصل دوم هدایت سبزها را 
برعهده گرفته با تغییراتی سعی کرده تا روح تازه ای در کالبد نیم 
جان گاندوها بدمد.ازجمله این تغییرات تکیه بر بازیکنان جوان 
و میدان دادن به نیروهای تازه وارد بوده است.نگاهی به لیست 
بازیکنانی که مقابل پدیده به میدان رفتند خود گواه همه چیز 
است.به جز شــهاب گردان ۳۷ ساله که باتجربه ترین بازیکن 

ذوبی ها پس از قاسم حدادی فر مصدوم به شمار می رود دیگر 
بازیکنان این تیم صاحب اسم ورسم آن چنانی نیستند و شاید 
نداشتن ستاره های تاثیرگذار امکان مانور را هم برای ذوبی ها 
بسته است.حسینی هم با گاهی کامل از این موضوع سعی دارد 
تا با هم نیروهای در دسترس تیمش را به مصاف سایر حریفان 
بفرســتد.نگاهی به حریفان پیش روی ذوبی ها تا پایان فصل 
هم گویای مسیر دشــوار آن ها است.ذوبی ها در هفته بیست 
و یکم باید با پرســپولیس در فوالدشهر روبرو شوند.مصاف با 
صدرنشــین لیگ که یکی از آماده ترین تیم های ایران  هم به 
شمار می رود جدالی بسیار حساس و بااهمیت برای سبزپوشان 
اصفهانی خواهد بود.نبردی که در صــورت پیروزی ذوبی ها 
می تواند به نقطه فرار گاندوها از منطقه ســقوط و شروع روند 
صعودی آن ها تبدیل شود.نبرد ذوبی ها در هفته بیست و دوم 
هم با استقالل در تهران روبرو خواهند شد تا بازی دوم حیانی 
خودشــان در یک سوم پایانی لیگ را هم انجام دهند. پیکار با 
شــاگردان فرهاد مجیدی در پایتخت هم آزمونی بزرگ برای 

نماینده اصفهان محسوب می شود. سربلندی در فرار گاندوها 
به سوی منطقه امن جدول را کامل تر خواهد کرد.اما روی تلخ 
قصه این است که شاگردان مجتبی حسینی از دو بازی آینده 
مقابل سرخابی ها چندان چیز دندان گیری به دست نیاورند که 
در آن صورت اوضاع برای ذوبی ها بسیار پیچیده تر هم خواهد 
شد.بازی با گل گهر در هفته بیست سوم که تیم تحت هدایت 
امیر قلعه نویی است سومین گذرگاه جهنمی پیش روی سبزها 
به شمار می آید.بازی با حریف سیرجانی آن هم در خانه حریف 
سومین دیدار بسیار سخت ذوب آهن در اردیبهشت ماه خواهد 
بود.همین ســه بازی نشان می دهد شاگردان مجتبی حسینی 
برای جمع آوری امتیاز باید از چه حریفانی امتیاز بگیرند.حریفانی 
که در حال حاضر رتبه های اول، ســوم و چهارم جدول را به 
خود اختصاص داده انــد و ازجمله گردن  کلفت ترین تیم های 
لیگ بیســتم به شــمار می روند.ذوبی ها در صورت عبور امن 
از این ســه پیچ خطرناک لیگ بایــد به هفت بازی دیگر هم 
نگاه موشکفانانه ای داشته باشند چراکه بعید است تا آن موقع 
گاندوها به وضعیت باثباتی در جدول رســیده باشند.به هرحال 
ســرمربی جوان ذوب آهن باید تیمش را برای یک سوم پایانی 
لیگ به بهترین شکل ممکن آماده کند.یک  سومی که تکلیف 
نماینده اصفهان در جدول رده بندی را مشــخص می کند و به 
دلیل عدد امتیازی پایین آن ها می تواند به کابوسی وحشتناک 
تبدیل شود.پس سبزپوشان اصفهانی چه در سه بازی آینده و 
چه دیدارهای دیگر فرصت هیچ گونه امتیاز سوزی ندارند و باید 
با تمام قوا برای پیروزی بجنگند بلکه این فصل پرحاشــیه را 
سپری کرده و رقم زدن دورانی تازه خودشان را آماده کنند.البته 
به شــرط آن که درس های الزم را از لیگ بیستم گرفته باشند 
و با یک برنامه ریزی مناسب و برای آرامش خاطر هواداران از 

همان ابتدای لیگ بیست و یکم با تمام قوا وارد لیگ شوند.

سبزپوشان اصفهان هنوز از منطقه خطرناک جدول دور نشده اند

ذوب آهن همچنان در لبه پرتگاه

فرشـاد محمـدی مهـر بـار دیگـر از روی ضربـه 
ایسـتگاهی موفق به گلزنی برای سبزپوشـان اصفهانی 
شد.نخسـتین بار در دیدار برابر ماشین سـازی شـانزدهم 
لیـگ برتر و یـک هفته پس از حضور مجتبی حسـینی 
به عنـوان سـرمربی جدیـد سبزپوشـان بـود که فرشـاد 
محمـدی مهـر در جریـان پیـروزی دو بـر صفـر برابـر 
ماشین سـازی موفـق شـد روی یـک ضربـه مهلـک و 
سـنگین گل اول بازی را باقدرتـی مثال زدنی وارد دروازه 
ایـن تیـم تبریـزی کنـد؛ گلی کـه مجتبی حسـینی در 
کنفرانـس خبـری پس از مسـابقه در مـورد آن صحبت 
کـرد و گفـت که از دقیقـه ۷۰ و پس از به ثمر رسـیدن 
گل فرشـاد کـه اختـالف را دو برابـر کـرد، بـازی برای 
ذوب آهـن و ماشین سـازی تمـام شد.سـه هفتـه بعدتـر 
ذوب آهـن پـس از تجربـه یک شکسـت مقابـل پیکان 
و پیـروزی در جـام حذفـی مقابل شـهرخودرو بـار دیگر 
فرشـاد محمـدی مهـر در مصـاف هفتـه نوزدهـم برابر 
تیـم صنعت نفـت آبادان قهرمان تیمش شـد و بار دیگر 
روی یک ضربه ایسـتگاهی که بازهـم باقدرتی عجیب 
و البتـه از مسـافتی نزدیک تر نواخته شـد، تیمـش را به 

سـه امتیاز یک بازی رسـاند.حاال و در شرایطی که هنوز 
چنـد روزی از گل مدافـع راسـت تیم فوتبـال ذوب آهن 
هفته هـای  در  ماشین سـازی  و  آبـادان  نفـت  برابـر 
شـانزدهم و نوزدهم لیگ بیستم سپری نشده، محمدی 
مهـر بازهـم بـرای تیمـش در دقیقـه سـه دیـدار هفته 
بیسـتم برابـر پدیده گلزنی کرده اسـت و برای سـومین 
مرتبه از روی یک ضربه ایسـتگاهی تیمش را در آستانه 
کسـب سـه امتیـاز قـرارداد. این بـار البته محـل ضربه 
ایسـتگاهی متمایـل به سـمت راسـت خط دفاعـی تیم 
حـرف بود و فرشـاد هـم برخالف دومرتبـه قبلی، کمی 
خالقیـت را چاشـنی کارش کـرد و تـوپ را بـا ارتفاعی 
کـم و بـا عبور از دیـواره دفاعی بـه تور دروازه رسـاند تا 
بازهم سـتاره تیمش باشـد.محمدی مهر با درخشش در 
تیـم فوتبـال پـارس جنوبی بـه لیگ برتر رسـید و یکی 
از خریدهای اسـتقالل در زمان وینفرد شـفر بود ولی در 
ایـن تیم چندان خوش شـانس نبـود و فرصت بـازی به 
دسـت نیـاورد تا راه جدایی در پیش بگیـرد و عازم پدیده 
شـود. در مشـهد هـم اوضـاع بـرای این بازیکـن خوب 
پیـش نرفـت و خیلـی زود فرشـاد تصمیـم بـه جدایـی 

گرفـت تا بـه ذوب آهنی بازگـردد که چند سـال در آنجا 
سـابقه حضور داشـت.نیم فصل دوم لیـگ نوزدهم برای 
محمـدی مهـر و ذوب آهـن خیلی خوب پیـش نرفت و 
در نیم فصـل اول لیـگ بیسـتم لیگ بیسـتم هم همین 
روال در اردوی سبزپوشـان اصفهانـی ادامه داشـت ولی 
حـاال چندهفته ای می شـود بـا حضور مجتبی حسـینی 
اوضـاع در ذوب آهـن به طـور کامـل تغییر کـرده و یکی 
از نشـانه های آن هـم درخشـش بازیکنان تیـم و به ویژه 

فرشـاد محمـدی مهـر بـوده کـه ایـن مربـی شـناخت 
ویژگی هـای  از  دارد.یکـی  او  توانایی هـای  از  خوبـی 
فرشـاد محمـدی مهر فیزیـک بدنی قوی ایـن بازیکن 
اسـت که او را از سـایر مدافعان راسـت لیگ برتر متمایز 
می کنـد و حـاال همیـن ویژگـی توانسـته بـا توجـه بـه 
پاهـای قدرتمنـدی که مدافع راسـت ذوب آهـن دارد، به 
کابوسـی بـرای تیم هـای حریف در ضربات ایسـتگاهی 

بدل شـود.

 آمار خیره کننده مدافع ذوب آهن 
در ضربات ایستگاهی

سرمربی ذوب آهن به تمجید از شاگردان خود پرداخته 
و اعالم کرد که پدیده در روزی که موقعیت گل نداشت به 
گل رسید.دیدار تیم های پدیده مشهد و ذوب آهن اصفهان 
در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر با تساوی یک بریک به 
پایان رسید. ذوب آهن به عنوان میهمان این دیدار خیلی زود 

به گل رسید اما در نیمه دوم تک گل ذوبی ها جبران شد تا 
بازی با تساوی به پایان برسد. مجتبی حسینی درباره بازی 
گفت: برای این بازی برنامه ریزی خوبی داشتیم و توانستیم 
گل خوبی هم به ثمر برســانیم. بازی در نیمه اول کامال 
در اختیــار ما بود. بایــد گل دوم را می زدیم. نتیجه یک بر 
صفر، همیشه نتیجه ناپایداری است. در دقایقی از نیمه دوم 

بچه ها در حفظ توپ موفق نبودند و زیاد توپ را به حریف 
دادند و این باعث شد که تیم پدیده از تک موقعیتی که در 
کل بازی به دست آورد استفاده کرده و گل تساوی را بزند.

سرمربی ذوب آهن افزود: در ادامه دوباره توانستیم بازی را 
بگیریم و خلق موقعیت کنیــم. در روزی که موقعیتی به 
حریف ندادیــم یک گل خوردیم. 
این از شایستگی بچه هایمان کم 
نمی کند. آن ها با همه وجود بازی 
کردند و سعی کردند چیزهایی که 
به آن ها گفته بودیم را به خوبی در 
زمین پیاده کنند.حسینی در پاسخ 
به این پرســش که دلیل استفاده 
از تمامــی تعویض هایش چه بود، 
داشــتند  بچه هایمان  کرد:  تاکید 
خوب بــازی می کردنــد و وقتی 
تیمی خــوب بازی می کند، دلیلی 
در  کنیم.وی  تعویــض  که  ندارد 
مورد شرایط جدولی تیمش یادآور 
شد: باید بجنگیم و تالش کنیم. 
یک مقدار کار ســخت است اما 
مطمئن هستم که با این مجموعه و بازیکنان می توانیم به 
هدفمان برسیم.سرمربی ذوب آهن درباره اعتراضات به داور 
تصریح کرد: من به داوری اعتراضی نکردم اما چیزی که 
هست این بود که داور از سمت هر دو تیم به خصوص تیم 
مهمان تحت فشار بود. من باید صحنه ها را ببینم نمی توانم 

نظر قطعی بدهم.

عملکرد ذوب آهن مقابل پدیده نشان داد که تیم حسینی 
قابلیت و توانایی رسیدن به میانه باالی جدول را دارد اما رسیدن 
به این جایگاه مســتلزم حل معضل گلزنی این تیم اســت.
ذوب آهن در آخرین بازی هفته بیستم موفق شد پدیده مشهد 
را متوقف کند و با کسب یک امتیاز باارزش، باروحیه مضاعفی 

در ادامه لیگ به میدان برود. با این 
نتیجه ذوب آهن ۱۸ امتیازی شده 
و به دلیل گل زده بیشــتر نسبت 
به ســایپا جای این تیم را در رده 
ســیزدهم جدول گرفت و صعود 
یک پله ای را تجربه کرد. پدیده نیز 
با این تساوی ۲۵ امتیازی شده و با 
استفاده از تفاضل گل بهتر نسبت 
به پیکان، با یک پله صعود در رده 
دهم جدول قرار گرفت.ذوب آهن 
مقابل پدیــده باهوش عمل کرد 
و نــوع نمایش این تیم نشــان 
می داد که سبزپوشــان اصفهانی 
به ثبات تاکتیکی و انسجام تیمی 
الزم رسیده اند. حسینی در غیاب 
حدادی فر تیمش را بازهم با آرایش 

۱-۳-۲-۴ به میدان فرستاد و اسدبیگی را جانشین حدادی فر 
در پست هافبک دفاعی کرد تا با سلطانی مهر کمربند میانی 
ذوب آهن را تشکیل دهند. حسینی تالش داشت با تصاحب 
میانه میدان، قــدرت هجومی پدیده را کنترل کرده و در ضد 
حمالت به گل برسد. ســرمربی جوان ذوب آهن برای خنثی 

کــردن قدرت خــط میانی پدیده، فاصله بیــن خط میانی و 
دفاع تیمش را کاهش داده و ســعی کرد تا از برتری عددی 
که در میانه میدان داشــتند، نهایت بهره را برده و با استفاده 
از پرسینگ شدید و دوندگی بی امان، ارتباط بین خط حمله و 
هافبک قدرتمند و خالق تیم پدیده را قطع و به ویژه در اواخر 

نیمه دوم اجازه خلق موقعیت چندانی به آن ها ندادند.حسینی 
در فاز هجومی و پس از دریافت گل تســاوی قصد داشت با 
واگذاری مالکیت توپ به حریف، پدیده را به یک سوم میانی 
زمین کشانده و با به کارگیری سه مهاجم در ضد حمالت، فشار 

را روی خط دفاع شکننده پدیده باال ببرد.

غنیمت تک امتیازی ذوب آهن از پدیدهحسینی به آینده ذوب آهن امیدوار است
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گروه نشریات  

عضو تعاونی مطبوعات، انجمن مدیران رسانه

صنایع دســتی اصفهان که باشهرتی جهانی ساالنه 
بســیاری از خانه ها را رنگین و مزین می کرد، این روزها 

حال خوشی ندارد و رنگ از رخساره اش پریده است.
به گزارش ایمنا، در میان هیاهو و بحران هایی که در 
یک سال اخیر دستگاه ها، صنایع و اصناف مختلف با آن 
روبه رو بوده اند، صنایع دستی نیز از آسیب در امان نمانده 
اســت. فعاالن این حوزه از بی رونقــی بازار و دخل های 
خالی شان شکایت می کنند. آن ها از روزهایی می گویند 
که علی رغم حضور مردم در بازارهای هنری هیچ فروشی 
نداشته اند و ســودی نصیبشان نشده است. به گفته این 
فعاالن زیانی که به صنایع دســتی واردشده جبران ناپذیر 
است و به همین دلیل ســرپا شدن دوباره این هنرهای 
دستی که بخشی از هویت شــهر گنبدهای فیروزه ای 
محسوب می شود، ســال ها زمان می برد. از طرفی این 
روزها دیگر گردشــگران کمی به اصفهان سفر می کنند 
تا از دســتان جادویی هنرمندان صنعتگرش، مغازه های 
کوچک و بزرگ میدان نقش جهان، صدای قلم زنی ها و 
ظروف رنگی آن بگویند. تعداد مســافران و گردشگران 
این شهر در تعطیالت نوروزی سال جدید، بسیار کمتر از 
پیش بینی ها بوده و به گفته همین فعاالن، اغلب مسافران 
از اســتان های مجاور همچون تهران، یزد و شــیراز به 
اصفهان آمده بودند؛ مســافرانی که بیشتر برای گردش 
و تغییر حال و هوای خود به بازار ســر می زدند و قصدی 
برای خرید صنایع دستی نداشتند. به میدان نقش جهان 
اصفهــان آمده ایم؛ جایی که تاریخ، فرهنگ و اصالت در 
آن به هم پیوند خورده است. صنایع دستی نصف جهان 
که همواره نماینده هنر اصیل ایرانی بوده، در این میدان 
خانه گزیده است. ذوق، هنر، پشتکار و خالقیت فعاالن 
صنایع دستی همان خصلتی است که این میدان را شهره 
جهانیان کرده است. یکی از فروشندگان صنایع دستی در 
این میدان، می گوید: فروش محصوالت صنایع دســتی 
در نوروز امســال صفر نبود، اما انتظــارات را نیز برآورده 
نکرده است. با توجه به افزایش قیمت ها، مواد اولیه ای که 
در ســال ۹۸ باقیمت ۴۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومان به فروش 
می رسید، این روزها یک میلیون و نیم قیمت گذاری شده 
است. این افزایش تقریبًا سه برابری قیمت ها و از طرفی 
کاهــش یافتن قدرت خرید مردم باعث شــد که تعداد 
فروش ظروف صنایع دستی نسبت به سال های گذشته به 
یک سوم یا حتی یک چهارم برسد. سؤالی که پیش می آید، 

این است که اگر حال وروز صنایع دستی اصفهان این گونه 
پیش برود، اگر صبح فروشندگان این صنایع بدون درآمد 
شب شود و اگر جیب های مردم هرروز خالی تر از روز قبل 
شــود، تکلیف این صنعت چه می شود؟ آیا صنایع دستی 
اصفهان نفس های آخر را می کشد؟ پاسخ این سؤاالت را 
اکثر فعاالن این حوزه، در یک جمله خالصه می کردند: 
اگر اوضاع با همین شــرایط پیش برود، صنایع دســتی 
اصفهان حداکثر تا یک ســال دیگــر دوام می آورد. این 
وضعیت، بسیاری از فروشندگان حوزه صنایع دستی را به 
ورشکستگی رسانده است. بسیاری از مغازه های کوچک 
و بزرگ این میدان، دیگر خالی و بی نور گشته است. آن ها 
قربانی سردی و تنهایی شده اند و شمع وجودی شأن در 
این تندباد بحران ها رو به خاموشی است. فروشنده ای که 
مغازه ای در بازار خلوت و سوت وکور این روزهای میدان 
امام اصفهان دارد، به همین نکته اشاره می کند و می گوید: 
خیلی از فروشــندگان صنایع دســتی ورشکست شدند؛ 
درواقع به امید فروش شــب عید جنس خریدند و شب 
عید هم برایشان خلوت گذشت. به همین دلیل اجناس 
هنــری دو میلیون تومانی را برای پاس کردن چک ها و 
پرداخت اجاره بها به قیمــت ۵۰۰ هزار تومان فروختند. 
بسیاری از مغازه ها نیز مجبور به تعلیق پرسنل خود شدند. 
مشخص نیست که این خسارت ها چگونه جبران می شود 
و چه کسی دست صنایع دستی را خواهد گرفت؟ ناگفته 
نماند که از میان همین فروشــندگان، کسانی نیز بودند 
که فروش هرچند کم امســال را نسبت به خأل و پوچی 
سال گذشته غنیمت می شمردند. آن ها از بابت درآمدی 
که کســب کرده بودند، احساس رضایت داشتند و سایر 
فروشندگان شاکی از این وضعیت را، ناشکر می خواندند؛ 
اما آیا شاکی ها واقعًا ناشکر هستند یا راضی ها بیش ازحد 
خوش بین؟ اگر شاکی ها ناشکر هستند، پس مغازه های 
خالی و فروشندگان ورشکست شده را چه چیزی توجیه 
می کند؟ از چراغ های رو به خاموشــی خانه ها و صنایعی 
که تک به تک در حال مرگ است، چگونه می توان چشم 
پوشید؟ معلوم نیست که این صنایع چه زمانی و چگونه 
احیا خواهد شــد. اصاًل آیا احیا می شود؟ واقعیت تلخ این 
است که راه پیش روی فعاالن حوزه صنایع دستی و یا هر 
صنعت دیگری، این روزها باید از میان بد و بدتر انتخاب 
شود. امید اســت که این راه هر چه زودتر دوباره منور و 

روشن گردد.

رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان درباره 
تولید بومی دســتگاه برش پالسما و ساخت ماشین 

آالت برش لیزر توضیح داد.
محمدباقر عطایی کارشــناس ارشــد مهندسی 
مکانیــک و رئیــس هیئــت مدیره یک شــرکت 
دانش بنیان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با 
اشاره به اینکه ابزار برش پالسما دارای قابلیت برش 
تمام فلزات آهنی و غیر آهنی بوده که مکانیزم برش 
آن ترکیب هوای فشــرده با ستون قوس الکتریکی 
اســت، اظهار کرد:  در مجموعه هــای تولیدی که 
به نوعی به قطعات برش خورده شــکل دار نیاز دارند 
باید از ابزار برش پالســما بهره گیرند که کشور های 
صنعتی توسعه یافته و در حال توسعه  به این فناوری 
رسیده اند. رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان 
با اشــاره به اهمیت دستگاه های برش CnC بانام 
CUTTInG ShAPe که قبل از مکانیزاســیون ابزار 

صنعتی به کار گرفته شــده اند، گفــت:  با توجه به 
نیــاز مبرم به این ابزار، نســل های گوناگونی از این 
دســتگاه ها وجود داشته است و سعی کردیم که این 
فناوری بومی را با توجه به نیازهای روز در کشور تولید 
کنیم. عطایی با اشاره به اینکه از این فناوری در چه 
مکان هایی استفاده می شود، افزود: از این فناوری در 
بخش های تولیدی و صنایع فلزی، تولید ماشین آالت 
صنایع معدنی، کشاورزی، ماشین آالت راهسازی و 
خدمات شهری، مبلمان شهری، دکوراسیون داخلی 
و خارج ســاختمان و تمام حرفه هایی که به نوعی با 
ورق های فلزی سروکار دارند استفاده می شود. رئیس 
هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه 
در صورت نبود تولید کننده، این محصول ساالنه مبلغ 
بسیار زیادی ارز برای خرید از مملکت خارج می کند 
که باوجود کارآفرینان این بخش صرفه جویی ارزی 
رقم خورده اســت و با کشــور هایی مانند چین، کره 
جنوبی، تایوان، ایتالیا، آلمان، ترکیه و ژاپن در ساخت 
این دستگاه همکاری داشته ایم همچنین  با ساخت 
و بومی ســازی این محصول برای طراحی و ساخت 
ماشــین آالت برش لیزر که به مراتــب تکنولوژی 
باالتری دارند دست پیداکرده ایم و در حال ساخت و 

بومی سازی این دستگاه ها هم هستیم.

شرکت های دانش بنیان و فناور اصفهان در چهار سال گذشته با 
حمایت های دولت و شهرک علمی و تحقیقاتی باوجود مشکالت و 
محدودیت ها موفق به توسعه کسب وکارها و افزایش میزان فروش 

محصوالت و خدمات و گردش مالی خود شدند.
به گزارش ایرنا، شرکت های دانش بنیان و فناور امروزه یکی 
اقتصاد  به  نیل  و  پیشرفت کشورها  و  توسعه  اصلی  از عوامل 
دانش محور هستند و در این پیوند دولت یازدهم و دوازدهم تالش 
بسیاری برای توسعه و حمایت از آن ها با مجموعه اقداماتی مانند 
پشتیبانی های مالی، فعال سازی خطوط اعتباری از طریق صندوق 
نوآوری و شکوفایی، ۱۱۰ برنامه تسهیلگر و حمایت از صندوق های 
پژوهش و فناوری غیردولتی انجام داده است. شرکت دانش بنیان 
موسسه ای خصوصی یا تعاونی است که به منظور افزایش علم 
و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش، تحقق اهداف علمی 
درنهایت  و  نوآوری  و  اختراع  راستای گسترش  در  اقتصادی  و 
تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کاال 
و خدمات در حوزه فناوری های برتر باارزش افزوده فراوان تشکیل 
دهه  از  به طورجدی  دانش بنیان  شرکت های  تأسیس  می شود. 
۸۰ در کشور ازجمله در استان اصفهان موردتوجه قرار گرفت و 
اکنون بیش از ۹ هزار شرکت فناور و دانش بنیان در سراسر کشور 
فعال است که پنج هزار و ۴۰۰ واحد از میان آن ها به طور رسمی 
به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت شدند. در این پیوند، مراکزی نیز 
برای حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور 
شکل گرفت که از نخستین آن ها می توان به شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد که فعالیت اجرایی خود را به طورجدی 
از سال ۱۳۸۰ با راه اندازی اولین مرکز رشد فناوری آغاز کرد و 
امروز پس از گذشت ۲ دهه بیش از ۵۸۰ شرکت فناور را در خود 
دارد. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان 
دولتی مؤسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور 
باهدف حمایت و هدایت شرکت های فناور با ایده های نوآورانه و 
به عنوان حلقه  واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه در جهت توسعه 
اقتصاد مبتنی بر دانش و تبدیل علم به ثروت فعالیت می کند و 
دارای سه پارک علم و فناوری، هشت مرکز رشد فناوری، پنج 
مرکز نوآوری و شکوفایی و مرکز علم و فناوری کودکان و نوجوانان 
در ۵۲۰ هکتار است. این شهرک با استقرار هسته های فناور در 
دوره رشد مقدماتی، شرکت های فناور نوپا در مراکز رشد فناوری 
و شرکت های فناور رشد یافته در پارک های علم و فناوری، زمینه 
شکل گیری و توسعه تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان را 
در زمینه های مختلف فراهم کرده است بطوریکه نگاهی به آمار 
چهار سال گذشته نشان می دهد که تعداد شرکت های فناور در 
این مجموعه ۱۵ درصد افزایش یافت. تعداد ۵۰۷ شرکت فناور در 
سال ۱۳۹۶ در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر بودند 
که در سال ۱۳۹۷ به ۵۱۹ شرکت، سال ۱۳۹۸ به ۵۴۱ شرکت 
و سال ۱۳۹۹ به ۵۸۲ شرکت رسیدند. همچنین تعداد نیروهای 
انسانی متخصص شاغل در واحدهای فناور مستقر در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان در چهار سال گذشته ۱۱ درصد افزایش 
یافت و از ۶ هزار و ۸۳۹ نفر در سال ۱۳۹۶ به هفت هزار و ۵۸۲ 
نفر در سال ۱۳۹۹ رسید. این شرکت ها در زمینه های مختلف 
مانند فناوری اطالعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، 
پزشکی،  تجهیزات  تولید،  و  ساخت  محیط زیست،  کشاورزی، 
اتوماسیون، شیمی، مواد و متالورژی، هنر و صنایع دستی فعالیت 
می کنند. نگاهی به آمار چهار سال گذشته نشان می دهد که این 
شرکت ها با تالش مضاعف، حمایت های صورت گرفته و باوجود 
همه مشکالت و محدودیت ها ازجمله تحریم های ظالمانه موفق به 
توسعه کسب وکار دانش بنیان و افزایش گردش مالی، نیروی انسانی 
متخصص، فروش محصوالت و خدمات، قراردادهای پژوهشی و 

فناوری و صادرات خود به خارج کشور شدند.
Á  افزایش ۳ برابری گردش مالی شــرکت های

فناور اصفهان
تجاری سازی فناوری و ثروت آفرینی یکی از اهداف اساسی 
شکل گیری شرکت های دانش بنیان است و این واحدها به دلیل 

تجاری سازی  از  حاصل  خدمات  و  محصوالت  از  برخورداری 
دستاوردهای فناوری به عنوان مجموعه ای اقتصادی با گردش  
مالی و توان اقتصادی باال محسوب می شوند. نگاهی به آمار 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نشان می دهد که گردش مالی 
واحدهای فناور مستقر در آن در چهار سال گذشته با رشد سه 
برابری همراه بود و از یک هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ 

به سه هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید.
Á  افزایش ۳ برابری فروش و صادرات محصوالت

شرکت های فناور 
شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 
برابری  سه  افزایش  به  موفق  گذشته  سال  چهار  در  اصفهان 
میزان فروش محصوالت و خدمات فناور خود شدند بطوریکه 
این شاخص از ۵۸۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به یک هزار 
و ۷۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید. همچنین ارزش مالی 
قراردادهای پژوهشی و فناوری شرکت های دانش بنیان مستقر در 
این مرکز با بخش های مختلف دولتی و خصوصی در چهار سال 
گذشته چهار برابر شد و از ۱۹۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به 
۸۱۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. عالوه بر این، 
میزان صادرات محصوالت و خدمات فناور شرکت های مستقر در 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در چهار سال اخیر معادل سه 
برابر رشد یافت و از ۱۲.۷ میلیون دالر در سال ۱۳۹۶ به ۳۷ میلیون 
دالر در سال ۱۳۹۹ جهش یافت. به گفته جعفر قیصری رئیس 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، صادرات در سال های ۹۷ و 
۹۸ به دلیل تحریم های ظالمانه با سختی همراه بود و کاهش 
یافت اما سال ۹۹ با تالش بیشتر شرکت ها این شاخص اقتصادی 
در اصفهان افزایش یافت و نسبت به سال ۹۸ هفت برابر شد. 
محصوالت و خدمات دانش بنیان ۴۸ شرکت فناور اصفهان سال 
گذشته به بیش از ۴۰ کشور صادر شد که ازجمله آن ها می توان 
به فناوری بایوجمی به کره جنوبی، تجهیزات هیدرولیکی به ترکیه، 
دستگاه های  ضدعفونی کننده دست به امارات و عمان، دستگاه های 
مکنده جمع آوری مواد ازجمله کود دامی به قزاقستان، دستگاه های 
جت پرینتر به عراق، افغانستان و ترکمنستان و پکیج های تصفیه 
فاضالب به افغانستان اشاره کرد. شرکت های دانش بنیان مستقر در 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان عالوه بر استقرار در فضاهای 
استیجاری این مرکز می توانند با عقد قرارداد بلندمدت اجاره زمین 
و سرمایه گذاری نسبت به ایجاد فضاهای کالبدی اختصاصی برای 
خود اقدام کنند بطوریکه در سال های اخیر بخشی از اراضی شهرک 
به شرکت های فناور واگذار شد. میزان اراضی واگذارشده شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان به شرکت ها و موسسه های فناور در 
چهار سال گذشته در جهت حمایت از توسعه و رونق این واحدها 
۲۳ درصد افزایش یافت و از ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع در سال 

۱۳۹۶ به ۱۲۷ هزار مترمربع در سال ۱۳۹۹ رسید.
Á  افزایش مشــارکت مالی شــهرک علمی و

تحقیقاتی اصفهان
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان عالوه بر ارائه حمایت هایی 
مانند تسهیالت مالی، فضای کار، مشاوره و آموزش به منظور 

خدمات  و  محصوالت  بازار  توسعه  و  تجاری سازی  به  کمک 
شرکت های فناور در طرح های این شرکت ها نیز سرمایه گذاری 
و مشارکت کرده است. این روش حمایتی که در چند سال اخیر 
موردتوجه قرارگرفته با رشد خوبی در چهار سال گذشته همراه 
بود و از مشارکت مالی شهرک در یک طرح در سال ۱۳۹۶ به 
۱۱ طرح در سال ۱۳۹۹ رسید؛ ارزش سرمایه گذاری و مشارکت 
مالی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این طرح ها از ۱۵۰ 
میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به ۹ هزار و یک صد میلیون تومان 
در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت و ۶۱ برابر شد. ازجمله طرح هایی که 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در آن ها مشارکت مالی دارد 
می توان به دستگاه بازرسی کانتینری گمرک، ساخت دستگاه تولید 
منسوج ِملت بلون، تکمیل خط تولید محصوالت عایق پلیمری 
و تولید محصوالت بیوتکنولوژی خوراک دام اشاره کرد. به گفته 
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت های دانش بنیان 
مستقر در این مرکز با روند رو به رشد کسب وکار خود موفق به 
تحقق اقتصاد دانش بنیان و غیرنفتی شدند و ثابت کردند که حتی 
در شرایط دشوار نیز می توان با تکیه بر نیروهای متخصص و توان 
و استعداد آن ها و با بهره گیری از قوانین و حمایت های موجود در 
کشور در جهت رونق تولید و رشد اقتصادی گام برداشت. جعفر 
قیصری بابیان اینکه شرکت های دانش بنیان تاکنون در مواقع 
به بخش های  بسیاری  بحرانی و مشکالت پیش آمده کمک 
مختلف کشور کردند، تأکید کرد: دوران کرونا نشان داد که با 
تکیه بر واحدهای فناور می توانیم بدون وابستگی به خارج کشور 
بسیاری از نیازهای داخلی مانند تجهیزات پزشکی و دارویی را 
تأمین کنیم. او بابیان اینکه  ۳۰ شرکت فناور و دانش بنیان مستقر 
در این شهرک به تولید محصوالت مقابله با کرونا پرداختند، 
خاطرنشان کرد: تعدادی از آن ها موفق به تولید و عرضه برخی 
با  قیصری  در کشور شدند.  بار  برای نخستین  از محصوالت 
اشاره به اینکه امروزه بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی یکی از 
نگرانی های اصلی کشور است، افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان در سال های اخیر با ایجاد محیطی خالق و پویا، بستر 
مناسبی برای اشتغال پایدار دانش آموختگان و جلوگیری از مهاجرت 
نخبگان فراهم کرد. به گفته او، هر دانش آموخته کارآفرین در 
از  با بهره گیری  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می تواند 
پشتیبانی های موجود یک کسب وکار دانش بنیان ایجاد کند و 
هر کسب وکار حداقل برای ۱۰ تا ۱۵ نفر شغل ایجاد می کند. 
قیصری، دستاوردهای شرکت های فناور مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان در چهار سال اخیر به ویژه در دوران همه گیری 
بیماری کووید ۱۹ را برای کشور و استان بسیار ارزشمند خواند 
و تأکید کرد: این شهرک در سال جاری با توجه به تأکید رهبر 
انقالب اسالمی بر تولید، پشتیبانی و مانع زدایی، حمایت های خود 
از واحدهای فناور را تقویت می کند. اصفهان به عنوان استان پیشرو 
در راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که نخستین 
زمینه های رسمی شکل گیری شرکت های دانش بنیان را به وجود 
آورد حدود ۱۰ درصد از واحدهای فناور و دانش بنیان کشور را در 

خود دارد و دومین استان کشور در این زمینه است.

افزایش قیمت مواد اولیه چالش دیگر برای 
حیات صنایع دستی

بومی سازی تولید 
دستگاه برش پالسما

توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و ۳ برابر شدن فروش 
محصوالت فناور اصفهان

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشــت، با اشاره به اینکه 
۷۳۸ انجمن علمی دانشــجویی فعال در سطح دانشکده ها 
و دانشگاه های علوم پزشکی، در زمینه های مختلف علمی 
و تحقیقاتی، مشغول به فعالیت هستند، گفت: انجمن های 
علمی دانشــجویی بایــد فعالیت های خود را به ســمت 
کارآفرینی، تولید علم و انجام طرح های تحقیقاتی برای حل 

مسائل دانشگاه و خارج از آن سوق دهند.
به گزارش ایســنا، دکتر حسن زائری لطف در نشست 
هم اندیشی مشترک معاونان آموزشی، فرهنگی و دانشجویی 
و فناوری و تحقیقاتی وزارت بهداشت با موضوع انجمن های 
علمی دانشــجویی گفت: ایجاد سامانه انجمن های علمی 
دانشــجویی، تشــکیل بانک اطالعاتی در خصوص این 
انجمن ها و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای برگزاری 
سمینارها، همایش ها، کارگاه ها، استارت آپ ها و کمپین ها در 
ســطح ملی ازجمله برنامه های ما در این راستا بوده است. 
ضمن اینکه در طی دو ســال گذشــته در راستای تشکل 
انجمن های علمی دانشجویی کشوری نیز اقدامات خوبی 
انجام شــده است. زائری لطف، با اشــاره به اینکه  بیش از 
۳۰ هزار دانشــجوی علوم پزشــکی در سطح کل کشور 
عضو انجمن های علمی دانشــجویی هستند، اظهار کرد: 
حمایت های مادی و معنوی از این انجمن ها ازجمله وظایف 
ذاتی ما در ســتاد و دانشــگاه های علوم پزشکی است. او 
بر لزوم همکاری انجمن های علمی دانشــجویی با ســایر 
نهادهای دانشجویی تأکید کرد و گفت:  بدون شک حمایت 
از انجمن های علمی  دانشــجویی، هم افزایی قابل توجهی 
را در راســتای رسالت دانشــگاه های علوم پزشکی ایجاد 
خواهد کرد. مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت به مطالبات 
دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص فعالیت انجمن های 

علمی اشاره کرد و یادآور شد: واگذاری طرح های پژوهشی 
و تحقیقاتــی به انجمن های علمی، فراهــم کردن زمینه 
برای استفاده مطلوب از امکانات، تجهیزات، متخصصان و 
کارشناسان در جهت اجرای برنامه های موردنظر و همچنین 
مهیاکردن امکان بازدیدهای علمی محققان و متخصصان 
و نیز همکاری در برگزاری کنفرانس، سمینار و کارگاه های 
آموزشــی از دیگر مطالبات دانشگاه ها در این زمینه است. 
او اظهــار کرد: یکی از دغدغه هــا و موضوعات مهمی که 
همواره در معاونت فرهنگی و دانشــجویی جزو برنامه های 
اصلی ماســت، موضوع انجمن های علمی دانشــجویی 
و راهکارهای تقویت و توســعه این انجمن ها در ســطح 
دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی است. در چند سال 
گذشته، روند رو به رشدی به لحاظ کمی و کیفی در حوزه 
انجمن های علمی دانشجویی داشته ایم و به لحاظ تعدد و 
تنوع این انجمن ها در ســطح دانشگاه های علوم پزشکی، 
به موفقیت های خوبی دســت یافته ایم. این مقام مسئول با 
اشاره به اینکه ۷۳۸ انجمن علمی دانشجویی فعال در سطح 

دانشکده ها و دانشــگاه های علوم پزشکی، در زمینه های 
مختلف علمی و تحقیقاتی، مشغول به فعالیت هستند، گفت: 
فعالیت این انجمن ها را باید به فال نیک گرفت چراکه آن ها 
در سطح کشور، حدود ۳۷ هزار نفر عضو دارند و خوشحال 
هســتیم که این تعداد قابل توجه دانشــجو و پژوهشگر در 
انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی 
فعالیت های خود را باعالقه و عشق خاصی انجام می دهند. 
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت افزود: انجمن های علمی 
دانشجویی باید فعالیت های خود را به سمت کارآفرینی، تولید 
علم و انجام طرح های تحقیقاتی برای حل مسائل دانشگاه و 
خارج از آن سوق دهند. با توجه به اینکه فعالیت های آموزشی 
و  پژوهشی در انجمن ها داوطلبانه است، فرآیند کسب دانش 
در انجمن های علمی از جذابیت بیشتری برای دانشجویان 
برخوردار اســت. ازاین رو هرچه بیشتر بتوانیم اطالع رسانی 
کنیم تا دانشجویان بیشتری داوطلبانه در فعالیت های علمی 
و پژوهشی شــرکت کنند، ایده ها و توانایی های بیشتری 

شناسایی خواهد شد.

 ضرورت هدایت انجمن های علمی به سمت کارآفرینی
 و انجام طرح های تحقیقاتی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: کشور با رفع 
موانع فراروی عرصه فناوری های نوین و حمایت از تولیدات 
دانش بنیان از وابستگی اقتصاد نفتی رهایی یافته و در مسیر 
پیشرفت پایدار قرار می گیرد.مرجان کائدی روز جمعه در حاشیه 
آیین مجازی و برخط اختتامیه سومین دوره مسابقه ملی ›نبرد 
اپلیکیشن ها‹، در گفت و گو با ایرنا افزود: کسب جایگاه برتر 
در عرصه فناوری های برتر، مانند نرم افزار، علوم داده ورزی 
تولید  از  حمایت  به  نیاز  مصنوعی  هوش  و  )انفورماتیک( 
دانش بنیان و رفع موانع پیش رو در حوزه های مرتبط با تولیدات 
نرم افزاری دارد. وی بیان کرد: با توجه به توسعه فناوری های 
جدید در حوزه تولید اپلیکیشن ها و جایگاه این ابزارها در اقتصاد 
روز دنیا، کسب وکارهای الکترونیکی مبتنی بر این فناوری باید 

بیش ازپیش موردتوجه برنامه ریزان قرار گیرد.
وی آشنایی دانشجویان با عرصه های کاربردی فناوری های 
نوین را عامل اساسی در پیشرفت و توسعه آینده کشور برشمرد 
و گفت: توجه به جایگاه ویژه دانشگاه در این مسیر، عامل مهمی 
برای هموار و پرشتاب کردن، رشد و ترقی ایران اسالمی است. 
دبیر اجرایی سومین دوره مسابقه ملی ›نبرد اپلیکیشن ها‹ گفت: 
فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، بدون توجه به فناوری های برتر 
امکان پذیر نیست و فناوری اطالعات فرصت خوبی برای درآمد 
پایدار با کمترین امکانات و نیروی انسانی است و در رفع نیازهای 

اجتماعی کارآمد است. به گفته وی سومین دوره مسابقه ملی 
›نبرد اپلیکیشن ها‹ با هدف ارتقای دانش استفاده از فناوری های 
نوین در حوزه طراحی و تولید اپلیکیشن ها با همکاری گروه های 
مهندسی نرم افزار و مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشور پنجشنبه و جمعه به صورت مجازی 
گفت:  اصفهان  دانشگاه  هیئت علمی  این عضو  شد.  برگزار 
طرح های متعددی از دانشگاه های سراسر کشور در این دوره 
از مسابقات به دبیرخانه مسابقه ملی ›نبرد اپلیکیشن ها‹ ارسال 
شد که پس از ارزیابی اولیه توسط کارگروه داوران، ۲۶ تیم 
از سراسر کشور در سه بخش به رقابت پرداختند.وی ادامه 
اپلیکیشن،  امکانات  ایده،  در  نوآوری  و  میزان خالقیت  داد: 
مزایای رقابتی طرح، روش کسب درآمد، میزان کامل شدن 
طرح، کیفیت پیاده سازی، و کیفیت ارائه از عوامل تاثیرگذار در 
انتخاب برگزیده های این رویداد بودند. کائدی ادامه داد: هدف 
از این مسابقات، به چالش کشیدن توانایی شرکت کنندگان 
در کارآفرینی، شناسایی نیازها، تعریف مسئله و حل آن به 
کمک توسعه اپلیکیشن ها است و به این ترتیب الزم است 
شرکت کنندگان ابتدا ایده پردازی کرده و سپس ایده های خود را 

در قالب اپلیکیشن های موبایل یا وب پیاده سازی نمایند.
وی تاکید کرد: اپلیکیشن های ارسال شده، توسط کمیته 
علمی ارزیابی شد و تیم های برتر برای ارائه در مسابقه دعوت 

شدند و به تشخیص کمیته ی علمی و نمایندگان حامیان رویداد، 
سه تیم برگزیده انتخاب و مورد تقدیر و حمایت حامیان مسابقه 
قرار گرفتند. وی خاطرنشان کرد: شش طرح از مجموع ۲۶ 
طرح ارسالی، به انتخاب داوران برگزیده شد و این طرح ها عالوه 
بر دریافت جوایز، از سوی حامیان رویداد نیز مورد حمایت قرار 
خواهند گرفت. اولین دوره از مسابقات ملی نبرد اپلیکیشن ها 
در آبان ۱۳۹۳ و دومین دوره ی آن در آبان ۱۳۹۸ در دانشگاه 
اصفهان برگزار گردید و امسال به خاطر شرایط خاص فراگیری 
دانشکده  و  شد  برگزار  مجازی  صورت  به  کرونا،  ویروس 
مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان، در ۲۶ و ۲۷ فروردین 
 ۱۴۰۰ میزبان برگزاری سومین دوره این مسابقات ملی بود.
دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان با ۳۲ سال سابقه تاکنون 
۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموخته دارد که بیش از ۲ هزار نفر از آنها 
در مقطع کارشناسی، ۵۵۰ نفر در کارشناسی ارشد و ۸۵ نفر در 
مقطع دکترا هستند. این دانشکده ۳۰ عضو هیئت علمی در چهار 
گروه سخت افزار، نرم افزار، فناوری اطالعات و هوش مصنوعی 
 )SPIoT.IR( دارد و خوشه پردازش سیگنال و اینترنت اشیا
این دانشکده با بیش از ۶۰ عضو از خوشه های فعال دانشگاه 
اصفهان است. دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه جامع و مادر 
استان اصفهان دارای حدود ۱۵ هزار دانشجو و ۶۵۰ عضو 

هیئت علمی و یکی از دانشگاه های برتر کشور است.

استاد دانشگاه اصفهان:

کشور با توجه به فناوری های نوین به توسعه پایدار دست می یابد

ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز
 کامروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم

سعدی

زادروز ایرج قادری کارگردان ایرانی سخن حكیمان، درستش دارو و نادرستش بیماری است.
نهج البالغه

خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان در آن شیرینی یادت را ومهیا کن مرا در آنروز راى 
انجام سپاس گذاریت به کـرم خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت وپرده پوشی خودت ای بیناترین بینایان.

مناسبتسخن بزرگان یک فنجان دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان
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