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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

رونمایی از 
پوستر دومین 

جشنواره مجازی 
»خانواده آبی«

رکورد تولید 2۵ 
ساله کالف در 

ذوب آهن اصفهان 
شکسته شد

مدیرعامل شرکت گاز استان در نشست خبری از کسری گاز در پیک 1400 و راه های صرفه جویی 
در فصل زمستان خبر داد؛

مصائب کسری گاز؛ زمستان و سرما
3

دور از کتاب و مدرسه
 بنا به گفته معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان، 947 

دانش آموز دوره ابتدایی از تحصیل بازمانده اند؛

5

 کالهبرداری اینترنتی به
 بهانه تولید اسکاچ

 هفته چهارم رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور؛

 دوئل سپاهان- مس 
سونگون در اصفهان

کسری آب شرب 13 میلیون 
مترمکعبی در چهارمحال و 

بختیاری

5

4

6 3

معاون استاندار اصفهان:

 میدان میوه و تره بار 
مکانیزه می شود

7

شهردار اصفهان مطرح کرد:

عزم مدیریت شهری برای 
تکمیل خط دو مترو

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان می گوید امیدی به خانه  دار شدن زوج های جوان نیست؛

مرگ تدریجی یک رویا!
3

اصفهان؛ ایستاده بر سکوی نخست ابر پروژه های عمرانی
 مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اعالم کرد: 

7

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اعالم کرد:

بازگشت ۶۶۰۰ زائر اربعین از 
طریق زمینی به اصفهان

هیچ ترسی وجود ندارد؛

افراد واکسینه شده با خیال 
راحت خون اهدا کنند

3

5

6 4

 برگ ریزان کرونایی 
در بام ایران

5

 اصفهان همچنان
بدون برکت!
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8 صفحه
قیمت: 2۰۰۰ تومان

واکنش رهبر انقالب به 
2حوادث شمال غرب ایران

فرا رسیدن سالروز  وفات پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد)ص( و شهادت حضرت امام حسن مجتبی)ع( 
و حضرت امام رضا)ع( را تسلیت می گوییم

یمنا
س: ا

عک

 فراخوان شناسائی تامین کنندگان تسهیالت مالی
 تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی برزاوند اردستان، کوهستان و بهارستان نائین

با استفاده از ظرفیت قانونی تسهیالت آیین نامه اجرایی ماده 56 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد فراخوان شناسایی تامین کنندگان تسهیالت مالی برای تامین مالی بخشی از عملیات 
تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی برزاوند اردستان، کوهستان و بهارستان نائین با استفاده از ظرفیت قانونی تسهیالت آیین نامه 

اجرایی ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1387 )به شماره 69454 / ت 50913 ه مورخ 

1393/6/20( توسط تامین کنندگان مالی به استناد نامه شماره 1400/100/4882 مورخ 1400/03/09 شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور فراهم می شود، برگزار نماید:

1- موضوع و مشخصات طرح: طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی برزاوند اردستان، کوهستان و بهارستان نائین 

2- موضوع فراخوان: تامین مالی برای تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی برزاوند اردستان، کوهستان و بهارستان نائین

3- برآورد منابع مالی مورد نیاز: 800 میلیارد ریال که می بایست طی دو سال تامین شود.

4- بازپرداخت تسهیالت دریافتی اصل و سود تسهیالت پس از شــش ماه تنفس حداکثر طی پنج سال )از ابتدای 1403 تا انتهای 

1407 ( بازپرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود مورد نظر تسهیالت مالی فراهم شده را تضمین 

می نماید. 

5- محاسبه سود دریافت و بازپرداخت تسهیالت در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و اصالحات بعدی آن و 

با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود.

6- تامین کننده مالی می بایست پیشنهاد خود را برای تامین مالی اعالم و نرخ ســود مورد انتظار خود را برای عقد قرارداد تسهیالت 

مالی پیشنهاد نماید.

7- تامین کننده مالی باید مستنداتی که دال بر توانایی خود در تامین مالی تسهیالت مالی است را برای بررسی ارایه کند.

8- شرکت آب و فاضالب اصفهان پس از شناسایی تامین کنندگان مالی پیشنهادات تامین کنندگان مالی را دریافت نموده و پیشنهادی 

را که ارزش فعلی اقساط بازپرداخت آن کمترین باشد انتخاب می نماید و پس از انعقاد تفاهم نامه اولیه و تایید و تضمین آن توسط 

سازمان برنامه و بودجه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می نماید.

9- تامین کنندگان مایل به شرکت در فراخوان شناسائی می بایست درخواست کتبی خود به همراه مستندات مربوطه را تا ساعت 13 

روز دوشنبه به تاریخ 1400/08/03 به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 تحویل نمایند.

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- ۰31-3۶۶8۰۰3۰ 
)داخلی 2۰1(

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

غیبت ادامه دار کاپیتان ذوب آهن؛

 حدادی فر از سبزپوشان
جدا می شود؟!

نوبت دوم مزایده

شرکت یاقوت کویر مهاباد در نظر دارد محصول پسته خشک تولیدی امسال خود به 
میزان ۵ تن از نوع اکبری را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان خرید مــی توانند از تاریخ 1400/7/17الی 1400/7/24 با شــماره -9-
031۵440376۵تماس و جهت بازدید به آدرس اصفهان –اردســتان – مهاباد- 

میدان شهرداری -کوچه گلستان 4- پالک 62 ، مراجعه نمایند.
ساعت پاسخگویی 16_8 می باشد.

 جناب اقاي هادي نباتي نژاد

روزنامه زاينده رود

مباركه فوالد  عمومي  روابط  محترم   مدير 

بدينوسيله مصيبت وارده را تسليت عرض 

و درجات  علو  مرحومه  آن  براي  و   نموده 

 براي بازماندگان صبر مسئلت مي نماييم.
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رییس جمهور تایوان:

 به دنبال تقابل نظامی نیستیم
رییس جمهور تایوان در خالل تشدید تنش ها با چین که زنگ خطری را در سراسر دنیا به صدا در 
آورده، گفت که تایوان به دنبال تقابل نظامی نیســت، اما برای دفاع از آزادی خود هرچه الزم باشد 
انجام خواهد داد. به نقل از رویترز، مقامات تایوان، که چین آن را بخشــی از خاک خود می داند، 
گزارش داده اند که نزدیک به 150 فروند هواپیمای نظامی چین از روز جمعه هفته گذشــته در یک 
بازه زمانی چهار روزه وارد حریم هوایی این جزیره شــدند. تایوان بیش از یک ســال است که از 
اقدامات اینچنینی چین شکایت داشته و آن ها را »جنگ در منطقه خاکستری« با هدف فرسوده 
کردن نیروی نظامی تایوان و ســنجش توانایی پاسخ متقابل آنها دانسته است. تسای اینگ ون، 
رییس جمهور تایوان در مجمعی امنیتی در تایپه، گفت: تایوان به دنبال تقابل نظامی نیست. ما به 
امید همزیستی ای مسالمت آمیز و پایدار با همسایگان مان هستیم که قابل پیش بینی و – برای 
هر دو طرف- سودمند باشد؛ با این حال تایوان از هیچ اقدامی برای دفاع از آزادی و سبک زندگی 
دموکراتیک خود دریغ نخواهد کرد. چین اما تاکید کرده اســت که این اقدامات برای حفاظت از 
امنیت و حاکمیتش بوده و آمریکا که بزرگ ترین حامی و تامین کننده تسلیحاتی تایوان در صحنه 

بین المللی است را مسئول تنش های فعلی می داند.

امیدواری وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به عادی سازی 
روابط با عمان

یک مقام رژیم صهیونیســتی از امیدواری وزیر خارجه این رژیم به عادی ســازی روابط با شمار 
بیشتری از کشورهای عربی خبر داد و تاکید کرد که پادشاهی عمان در صدر فهرست این کشورها 
قرار دارد. به نقل از اسپوتنیک، »الیاف بنیامین« رییس بخش خاورمیانه و فرآیند صلح در وزارت 
خارجه رژیم صهیونیستی روز چهارشــنبه در گفت وگویی با خبرنگاران گفت که وزارت خارجه این 
رژیم درصدد توسعه روابط خود با شمار بیشــتری از کشورهای عربی تحت توافق سازش آبراهام 
)۲0۲0( است. به گفته این مقام اســراییلی، رژیم صهیونیستی »با تمام کشــورهای منطقه، در 
خاورمیانه و شمال آفریقا، به طور اساسی در حال گفت وگو است. هرکدام از آنها ]کشورهای عربی[ 
باید تصمیم بگیرند که چه زمانی برای آنها زمان مناسب است و چگونه باید پیش بروند. ما با همه 
آنها در حال صحبت هستیم و همینطور عمان… در حال پیشبرد همکاری هستیم«. از سپتامبر تا 
دسامبر سال گذشته، رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک خود با چهار کشور عربی- امارات متحده 
عربی، بحرین، سودان و مراکش- را به لطف میانجی گری »دونالد ترامپ« رییس جمهور پیشین 

ایاالت متحده برقرار کرد.

 درخواست ترکیه برای خرید 40 فروند جنگنده »اف 16«
از آمریکا

منابع آگاه می گویند ترکیه رسما از آمریکا خواسته که جهت نوســازی ناوگان هوایی ارتش خود، 
چهل فروند جنگنده اف-1۶ و تجهیزات نوسازی به این کشور بفروشد. منابع مطلع بامداد جمعه 
خبر دادند ترکیه خواستار خرید ۴0 فروند جنگنده »اف-1۶« و حدود ۸0 کیت نوسازی هواپیماهای 
جنگی خود را از آمریکا شده اســت. این منابع که خواستند نام شــان فاش نشود به خبرگزاری 
»رویترز« گفتند: »این معامله چند میلیارد دالری، فعال در مسیر فرآیند فروش تجهیزات نظامی 
خارجی آمریکاست و منوط به تایید وزارت خارجه و کنگره این کشور است که می تواند این معامله 
را مسدود کند«. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره توضیح داد: »از نظر سیاسی، وزارت 
خارجه در مورد فروش یا انتقال تجهیزات نظامی پیشنهادی تا زمانی که به طور رسمی به کنگره اعالم 

نشده باشد، اظهارنظر نمی کند«.

تایید یک اشتباه از سوی ظریف با واکنش تند اصول گرایان روبه رو شد؛

جنجال اظهارات تازه »ظریف«
اظهارات اخیر محمد جــواد ظریف درکالب هــاوس درباره برجام و 
اشتباه او، بازتاب وســیعی یافته و با انتقاد شدید اصول گرایان روبه 

روشده است. 
به گزارش فرارو، محمد جواد ظریــف وزیر امورخارجه دولت یازده و 
دوازدهم در جدال های داخلی بر سربرجام در مجلس گفته بود کلمه 

تعلیق در برجام وجود ندارد، اظهار نظری که درست نبوده است.
ظریف در اتاق گفت وگوی کالب هــاوس در این باره توضیح داد. وی 
با تایید اینکه در ضمائم برجام کلمه »تعلیق«وجود دارد، گفت: »من 
در مجلس گفتم، کلمه »تعلیق« در برجام نیست، اشتباه از من بود؛ 
البته این دلیل بر این نیست که برجام را نخواندم، واقعیت این است 
که به کسانی که ضمائم را مذاکره می کردند، دستورالعمل داده بودیم 
که از بعضی عبارات اســتفاده نشــود، در لحظات آخر اما که یکی از 
ضمیمه های برجام داشت مذاکره می شد، نماینده اروپا گفته بود که 
ما تحریم های ایران را لیفت و لغــو می کنیم، اما تصمیمات اتحادیه 
اروپا که شامل چیزهای دیگری هستند را نمی توانیم »لیفت« بکنیم 
البته تا زمانــی که کل تمــام تحریم ها مثل تحریــم نظامی و ... که 
براساس قطعنامه شورای امنیت بودن برداشته شود، بنابراین این را 

االن ساسپند )تعلیق( کرده و بعد لیفت )لغو( می کنیم.«
وی افزود: این بحــث تعلیق به آمریــکا هیچ ربطی نداشــت و به 
تحریم های اروپا ارتباط داشت. آن هم نه درمورد تحریم های کنونی، 
بلکه در مورد تحریم هایی که قرار بود بعدا برداشته شود. چهار یا سه 
بار کلمه ساسپند در ضمیمه اســتفاده شده بود. این را مذاکره کننده 
ما که داشت ریز این مسائل رو بحث می کرد و در لحظات آخر اضافه 
شده بود، به ما اطالع نداده بود. اما دوستان آمدند از این ذره استفاده 
کردند و گفتنــد ظریف برجام را نخواند که ظلــم بزرگی به واقعیت و 
حقیقت بود، اگر از غربی ها بپرسید حتما می گویند این دروغ است.

ظریف تاکید کرد کــه این موضوع در ضمائم برجــام وجود دارد و نه 
در خود برجام.

این اظهار نظر وزیر خارجه دولت روحانی با حمله اصول گرایان روبه رو 
شده اســت. کاربران اصولگرا ظریف را متهم به»دروغگویی« کردند. 
برخی نیز ادعای  قدیمی نخواندن برجام از سوی او را مطرح کردند. 

عده ای هم معتقدند ظریف باید محاکمه شود.

سخنان ظریف مثل سخنان روحانی درباره بنزین است!
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی بااشاره به ســخنان ظریف گفت: »اعتراف اخیر محمدجواد 

ظریف که ۸ سال وزیر خارجه جمهوری اسالمی بوده و ۸ سال وقت و 
توان کشور را معطل برجام کرد نشان از ناکارآمدی و اهمال در منافع 

ملی و حقوق ملت ایران دارد.«
زهره الهیان افزود: »اینکه ظریف اعتراف کرده اطالعی نداشــته که 
تحریم ها در برجام تعلیق شده و تصور کرده که لغو تحریم ها در برجام 
وجود دارد، شــبیه آن چیزی اســت که حســن روحانی در موضوع 
گرانی بنزین اعالم کردند و گفتند من مطلع نبودم و صبح روز جمعه 

مطلع شدم.«
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس تصریح 
کرد: »همان طور که حوادث آبان ۹۸ و پــس از گرانی بنزین موجب 
خســارات زیادی به منافع ملی و امنیت و جان و مال مردم شد، در 
موضوع برجام هم شــاهد آن هســتیم که دولت حسن روحانی که 
بزرگ ترین دستاورد خود را برجام می دانست با اهمال و انفعال در 
برابر غرب مواجه شد که این کار آنها باعث تضییع حقوق ملت و حقوق 

من و منافع ملی شد.«
الهیان گفت: »بسیار بعید است که شــخص وزیر خارجه که مسئول 
مستقیم برجام بوده است از متن برجام بی اطالع باشد زیرا برجام 

از سطح باالیی از اهمیت برخوردار بود و ما بی اطالعی آقای ظریف از 
عدم مطالعه متن برجام را نمی پذیریم.«

تیم مذاکره کننده سابق باید پاسخگو باشند
یک فعال سیاســی اصولگــرا هم  درباره ســخنان ظریــف گفت: 
»صحبت هایی که اکنون آقای ظریف عنوان می کند، رافع مسئولیت 

ایشان نبوده و عذر بدتر از گناه است.«
حســین کنعانی مقدم افزود: » ملت به آقای ظریف اعتماد کرده و 
ریش و قیچی را به دست ایشان داده تا از منافع یک کشور دفاع کند 
بنابراین چطور ممکن است ایشان بر سر متنی توافق کند که اطالعی 
از محتوای آن به ویژه کلمات حساســی که در آن درج شده، نداشته 
باشد؟ در حالی که مجلس بارها این موضوع را در جلسات مطرح و 

آقای ظریف انکار کرده است.«
وی افزود: »وقتی مسئول ارشــد مذاکره کننده ما در این حد اطالع 
ندارد چه توقعی است که مردم، مســئوالن و رهبری به اینها اعتماد 
داشته باشد؟ ما خوشحال بودیم که گرچه به آمریکا اعتماد نداریم؛ 

اما به تیم مذاکره کنندگان مان اعتماد داریم.«

وزیر خارجه کشورمان که به روسیه سفر کرده است 
دردیدار ســفیر و کارکنان ســفارت ایران در مسکو 
اظهارتی مطرح کرد که بازتاب وســیعی داشــته و 
در شــبکه های اجتماعی مورد توجــه کاربران قرار 
گرفته اســت. حســین امیرعبداللهیان با اشاره به 
گفت و گویش با وزیر خارجه کره جنوبی اظهار کرد: 
»هفته گذشــته با وزیر خارجه کره جنوبی در مورد 
مطالبات ایران از این کشور صحبت می کردم و این 
که بانک مرکزی ایران تصمیم گرفته از طریق داوری 
و حکمیت از بانک های کره ای به خاطر عدم پرداخت 
مطالبات ملت ایران شکایت کند. درخواست وزیر 
خارجه کره ایــن بود که این موضوع متوقف شــود 
تا راهی در این زمینه پیدا شــود کــه البته ما تاکید 

کردیم که متاســفانه کره در این چند سال علی رغم 
وعده های خــود برای حل این موضــوع تاکنون به 
آنها در این زمینه عمل نکرده اســت.« وی با اشاره 
به بدعهدی کره جنوبی در طول سه سال گذشته در 
پرداخت این مطالبات و عدم تحقق وعده هایش در 
این زمینه تصریح کرد: به وزیــر خارجه کره جنوبی 
گفتم بچه های ما در خانه سریال کره ای می بینند و 
از ما می پرسند کره  ای های مهربان در این سریال ها 

همان کسانی هستند که پول های ما را نمی دهند؟
امیرعبداللهیان افزود: »به وزیر خارجه این کشــور 
گفتم مثال حتی ممکن است صداوسیمای ایران نیز 
بگوید که دیگر سریال های کره  ای را پخش نمی کنیم 
به دلیل این که کره به تعهدات خود عمل نمی کند که 

در همین رابطه وزیر خارجه کره جنوبی تاکید داشت 
که این ارتباط فرهنگی بین دو کشور قطع نشود.«

این سخنان بازتاب وسیعی داشته و کاربران شبکه 
اجتماعــی از آن انتقاد کرده اند. کاربــران معتقدند 
اینگونه تهدیدها هیچ تاثیری ندارد، برخی نیز با نگاه 

طنز به آن پرداخته اند. 
ایران اخیــرا واردات لــوازم خانگــی از کره جنوبی 
را متوقف کرده اســت. این اقدام بــا اعتراض کره 

همراه بود.

تهدید حاشیه ساز کره جنوبی ازسوی امیرعبداللهیان:

اگر پول ایران را ندهید، سریال کره ای پخش نمی کنیم

یکی از چهره های سیاسی اصولگرا   با بیان اینکه در بحث انتخاب مدیران میانی به نظر می رسد که یک روند کندی وجود دارد، گفت: پیشنهاد من به آقای رییسی، 
این است که فعال سفرهای استانی را کمتر کنید. فرض کنید آقای رییسی به استانی می رود که استاندار آن می خواهد طی یکی، دو هفته  آینده تغییر کند،  اگر 
تصمیمی بگیرد با مدیری که نمی داند می ماند یا نمی ماند، این تصمیم به جایی نمی رسد. از نظر من سفرهای استانی بسیار خوب است و همینطور بسیار هم الزم 
است و رفتن ایشان می تواند مشکالت زیادی را حل کند حداقل زمانی که مدیران آنجا تکلیفشان را بدانند. حجت االسالم سید رضا تقوی همچنین در پاسخ به این 
سوال که وقتی به مردم وعده داده می شود همانطور که رهبری هم گفتند اگر به این وعده ها عمل نشود، مردم واکنش می دهند. نظرتان در مورد تغییرات عقالنی 
به جای رویکرد حذفی نسبت به مدیران چیست؟ پاسخ داد: این را باید دولت مشخص کند، آقای رییسی گفتند ما از همه نیروهایی که برای جامعه مفید باشند 
استفاده می کنیم، هر کسی که بخواهد کار کند البته باید مدیریت قابل قبول داشته باشد، سیاست ها را قبول داشته باشد و بخواهد عاشقانه کار کند از نظر من اگر 

این شرایط را داشته باشد حتما باید از آنها استفاده شود چون این ها تجربه دارند و در جاهای مختلف می توان از آنها استفاده کرد.

به »رییسی« پیشنهاد می کنم کمتر به سفرهای استانی برود
قدردانی آمریکا از کره جنوبی 

 به خاطر اجرای تحریم ها 
علیه ایران

خبر روز

»آیت ا... مایک«، مسئول دفتر ایران در سیا بازنشسته شد
مایکل دی آندریا ،مسئول دفتر ایران در سازمان اطالعات مرکزی آمریکا)سیا( بازنشسته شد و به 
کار این دفتر نیز پایان داده شد. به گزارش یورونیوز، آژانس اطالعات مرکزی ایاالت متحده آمریکا 
)سیا( اعالم کرد که در چارچوب تالش گسترده واشنگتن برای مقابله با نفوذ پکن، یک گروه کاری در 
سطح باال در حوزه چین ایجاد خواهد شد. این سازمان همچنین اعالم کرد تغییراتی در سیاست های 
دفتر ایران در این نهاد داده شده است. ویلیام جی برنز، رییس سیا طی اظهاراتی که روز چهارشنبه 
برای کارکنان این آژانس انجام داد، گروه جدید برای ماموریت چین را به عنوان تالشی برای »تقویت 
بیشــتر کار جمعی درباره مهم ترین تهدید ژئوپلیتیکی که آمریکا در قرن بیست و یکم با آن روبرو 
است« توصیف کرد. چهار سال پیش سیا در حوزه ایران و کره شمالی مراکز جدیدی ایجاد کرد ؛اما 
ممکن است در این زمینه تغییراتی ایجاد شود. این مقام ارشد سیا گفت که دفتر ماموریت ایران و 
کره شمالی جذب اجزای بزرگ تری می شــوند که به ترتیب در کل مناطق خاورمیانه و شرق آسیا 
متمرکز شده اند. با این حال نیویورک تایمز از پایان ماموریت دفتر ایران در سیا خبر داد و گفت مایکل 
دی آندره، رییس این دفتر بازنشسته می شود. دی آندریا در دولت ترامپ به این سمت رسیده بود.

توضیح پاکستان درباره پرچم وارونه ایران
سفارت پاکستان در ایران با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: وارونه قرار دادن پرچم ایران در یک دیدار 
دوجانبه دیپلماتیک کامال اتفاقی بوده است و فورا نحوه قرار گرفتن آن اصالح شد. سفارت پاکستان 
در این بیانیه که عصر پنجشنبه نســخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، افزود: برداشت هایی در 
رسانه های اجتماعی درخصوص وارونه قرار دادن پرچم ایران در حین رایزنی های سیاسی دوجانبه 
اخیر دیده می شود. در این بیانیه سفارت پاکستان در تهران یادآور شد: این مسئله کامال اتفاقی بوده 
و سریعا پس از آن نحوه قرار گرفتن پرچم اصالح شد. سفارت پاکستان در این بیانیه خاطرنشان 
کرد: هرگونه داللت مخالف ناصحیح بوده و روابط پاکســتان و ایران برادرانه، دوستانه و مبتنی بر 
احترام مقابل و پیوند های مشترک تاریخی و تمدنی است. علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران 1۳ مهرماه در سفر به پاکستان با مقامات این کشور از جمله سهیل 
محمود، قائم مقام وزارت امور خارجه و شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد.

از نظر طالبان، فرد فارسی زبان کافر است!
مردم هرات جنایات طالبان را بازگو کردند. در ویدئوی منتشــر شــده یک شهروند افغان می گوید 
طالبان صد ها نفر را بی گناه کشتند و معیار اســالمیت در نزدشان زبان پشتو است. او می گوید اگر 

فارسی حرف می زدید می گفتند کافر است، اگر پشتو حرف می زدید می گفتند مسلمان است!

واکنش آمریکا به ارسال سوخت ایران برای لبنان
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون ارائه راهکاری جایگزین از ارسال سوخت توسط ایران به لبنان 
انتقاد کرد و مدعی شــد این روش چاره بحران انرژی لبنان نیســت. ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در نشست خبری پنجشنبه تصریح کرد: »دریافت سوخت از کشوری مانند ایران که 
مشمول تحریم های گسترده است راهکار پایداری برای بحران انرژی لبنان نیست.«وی اضافه ک 
رد: »ما از تالش های شفاف برای یافتن راه حل های شفاف و پایدار انرژی که بتواند بحران حاد لبنان 
و کمبود سوخت در این کشور را رفع کند حمایت می کنیم. آنچه مد نظر ماست این است که حزب ا... 
در حال انجام یک بازی تبلیغاتی اســت بدون آنکه دنبال حل مسئله به صورت سازنده باشد.« ند 
پرایس سپس در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: »رویکرد 
ما در قبال این تحریم ها تغییرنکرده است. تا زمانی که نتوانیم به پای بندی دوجانبه برجام برگردیم 

تغییری در آن تحریم ها پیش بینی نمی کنیم.«

کافه سیاست

»ند پرایــس« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا پنجشنبه شــب درباره مذاکرات وین 

برای احیای برجام اظهارنظر کرد.
پرایس در نشســتی خبری در پاسخ به سوال 
یک خبرنگار دربــاره رایزنــی »رابرت مالی« 
نماینده امور ایران در دولت آمریکا با ســئول 
جهت تسهیل احیای برجام گفت: »این اولین 
گفت وگو درنوع خود نیست و آقای مالی به طور 
مداوم با همتایان خود در گروه P5+1 و دیگر 
نقاط جهان از جمله حوزه هند-آرام در این باره 
رایزنی می کند«. این مقــام آمریکایی افزود: 
»ما و جمهوری کره )کره جنوبی( درخصوص 
تسهیل بازگشت مشــترک به تعهدات برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( هم نظر هستیم. 
درخصوص مسئله ای که اشــاره کردید، ما از 
اجرای قاطع تحریم های فعلی توسط جمهوری 
کره قدردانی می کنیــم. این تحریم ها تا زمان 
بازگشــت به تعهدات پابرجــا خواهند ماند«. 
وی در پاســخ به ســوالی درباره زمان از ســر 
گیری مذاکــرات احیای برجــام در آینده ای 
نزدیک گفت: »طی هفته های گذشته اظهارات 
مشابهی را از مقامات ایرانی در سطوح مختلف 
شنیده ایم. از این مقامات شنیده ایم که انتظار 
دارند مذاکرات به زودی آغاز شود. درخصوص 
تعریف آن ها از »زود« امیدوار هستیم با تعریف 
ما مطابقت داشــته باشــد«. پرایس افزود: 
»مدت هاست که گفته ایم خواستار این هستیم 
که مذاکرات در شهر وین در اسرع وقت شروع 
شود. مهم است که طرف های توافق به مذاکره 
برگردند تا بعد از ۶ دور مذاکــره کار را از جایی 
که رها شد ادامه دهیم و می توانیم دور هفتم 
را بر مبنای آنچه در دورهای قبلی حاصل شــد 
ادامه دهیم«. ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا مدعی شد: » همچنان باور داریم مسیر 
دیپلماتیک باز اســت. همچنان باور داریم که 
رویکرد دیپلماتیک بهتریــن روش برای این 
است که به شکل قابل تایید، بار دیگر مطمئن 
شویم که با استفاده از محدودیت های دائم و 
قابل راســتی آزمایی برجام، ایران نمی تواند به 

سالح هسته ای دست یابد«.

بین الملل

احترامًا این شهرداری در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 1۴00/100/۶۲7، مورخ 1۴00/07/11 شورای اسالمی شهر تیران نسبت 

به فروش 5 قطعه پالک مسکونی واقع در فاز دوم شهرک بهارستان مطابق با شرایط مندرج در اسناد و ضمائم مزایده اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی به شهرداری مراجعه 

نمایند. 

الزم به ذکر است مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه محرمانه شــهرداری تیران پایان وقت اداری روز  پنجشنبه مورخ 1۴00/07/۲۹ 

می باشد.

آگهی مزایده نوبت اول

ابراهیم شجاعی– سرپرست شهرداری تیران م الف:1203649
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ثبات قیمت ها با کشتار گسترده مرغ در اصفهان
معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:به تازگی بیش از ۶۵۰ تن مرغ زنده کشتار شد به طوری 
که بسیاری از مرغ فروشــی ها مرغ های خریداری شده را به کشــتارگاه ها مرجوع کردند. حسین 

ایراندوست درباره وضعیت تولید و عرضه 
مرغ در استان اصفهان اظهار کرد: اخیرا 
بســیاری از مرغ فروشــی ها مرغ های 
خریداری شده را به کشتارگاه ها مرجوع 
کردند. وی اضافه کــرد: بنابراین مجوز 
منجمد کردن بخشی از مرغ های تولیدی 
صادر شــد تا برای زمان هایی که ممکن 
اســت با کمبود عرضه مواجه شــویم به 
کار گرفته شود، همچنین بخشی از مرغ 
مازاد تولیدی اســتان اصفهان به استان 

چهارمحال و بختیاری فرستاده شــد. معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طی چند هفته 
گذشته بازار مرغ با ثبات و عرضه بیشتر از تقاضا بوده است، عمده مرغ فروش ها اکنون تا ۱۱ شب 

مرغ رهتابی عرضه می کنند و قیمت تخم مرغ اکنون برای تولید کننده به صرفه است.
ایراندوست همچنین در رابطه با قیمت تخم مرغ گفت: طی چند روز اخیر قیمت تخم مرغ افزایش 
یافته البته قیمت جدید هنوز به طور رســمی از طرف وزارتخانه اعالم نشده است، اما با قیمت های 

جدید تولید کنندگان دیگر ضرر نخواهند دید و زیان آن ها جبران خواهد شد.
معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه در رابطه با آخرین وضعیت مصوبه صادرات دام سبک 
گفت: هنوز دستورالعمل اجرایی این طرح رسما به ما ابالغ نشده، اما این موضع که در صورت وجود 

شرایط، امکان صادرات فراهم شود، یکی از سیاست های وزارتخانه است.

سازمان تعاون روستایی عهده دار مسئولیت تنظیم بازار میوه 
شب عید امسال شد

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: امســال مقرر شد مسئولیت تنظیم بازار میوه 
به عهده سازمان تعاون روستایی باشد. فصل برداشت میوه سیب میوه بهشتی در باغ های شهرستان 
سمیرم فرا رسیده است و سیب ها از شهرهای مختلف این شهرستان روانه شدند. سطح زیر کشت 
سیب درختی در این شهرستان ۱8هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان ۱7هزار و ۶۰۰ هکتار به رقم 
رد گلدن اختصاص دارد. زحمت یک ساله باغداران اکنون به ثمر رسیده؛ اما باغداران گالیه هایی از 
ردپای واسطه در بازار دارند از باغ تا بازار دالالنی دخالت دارند که باعث می شود سیب با قیمت گزاف 

به دست مشتری برسد و قیمت در میدان میوه و تره بار به نزدیک 3۰هزار تومان نیز برسد.
محسن حاج عابدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رسیدن محصول بدون واسطه به بازار اظهار 
داشت: شهرستان سمیرم قطب تولید سیب درختی در کشــور است که به یکی از برندهای جهانی 
تبدیل شده است، با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر استان پیش بینی می شود 2۰۰ تا 2۱۰ هزار 

تن سیب درختی از باغات این شهرستان روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.
وی افزود: 3۵ درصد از سیب درختی برداشت شده و مابقی در این شهرستان در حال برداشت است، 
مجموعه سازمان تعاون روستایی به جهت خرید مستقیم محصول از باغداران مانند سال گذشته 
به این موضوع ورود پیدا کرده و باالی ۶۰۰ تن سیب تاکنون به صورت توافقی خریداری شده است.

حاج عابدی بیان کرد: با برنامه  ای که جهت تنظیم بازار شب عید داشتیم طی دو سال گذشته سازمان 
صمت عهده دار بوده است که امسال مقرر شد مســئولیت تنظیم بازار میوه به عهده سازمان تعاون 
روستایی باشد. مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان تصریح کرد: از هفته گذشته تشکیل 

کمیته خرید کلید خورده و مراحل اداری خرید محصوالت درجه یک از باغداران آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان در نشست خبری از کسری گاز در پیک 1400 و راه های صرفه جویی در فصل زمستان خبر داد؛

مصائب کسری گاز؛ زمستان و سرما

تجربه بیش از 2۰ ســال گذشــته نشان  حدیث زاهدی
می دهد که مشــکل تامین گاز مصرفی 
برخی شهرها در فصل سرد، مسئوالن گازکشور را با چالش های جدی 
مواجه کرده است، به گونه ای که با وجود تاکیدات مکرر مسئوالن در 
پاییز هر سال شاهد مشکالتی در این زمینه در فصل زمستان بوده اند. 
ســید مصطفی علــوی، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، 
درنشســت خبری خود گفت: میزان برآورد کسری گاز در پیک سال 
۱۴۰۰، حدود 2۵ میلیون مترمکعب در روز است که این میزان کسری 

در پیک سال گذشته ۱۵ میلیون مترمکعب در روز بود. 
به گفته علوی، در فصل گرم سهم مصرف گاز بخش خانگی 3۶ درصد 
 و صنعت ۶۴ درصد و در فصل سرد ســهم مصرف گازبخش خانگی 
۵۹ درصد و صنعت ۴۱ درصد اســت، بنابرایــن زمانی که مصرف در 
فصل سرد افزایش می یابد، دیســپاچینگ مرکزی محدودیت های 
گاز در صنایع مختلف را اعمال می کند که این در اختیارات شــرکت 

گاز استان نیست. 
این در حالی است كه ۶ نیروگاه اســتان اصفهان هم برای تولید پنج 
هزار مگاوات برق در شــبانه روز 2۰ میلیــون مترمکعب گاز مصرف 

می کنند.
علوی افزود: در اســتان اصفهان یک میلیون و ۹۰۰ هزار مشــترک و 
بیش از 2 میلیــون و ۱۰۰ مصرف کننده گاز وجــود دارد، تاکنون یک 
میلیون و ۱8۰ علمک گاز در استان نصب شــده است،  بیش از  ۱۰۰۰ 
ایســتگاه تقلیل فشــار و حفاظت از زنگ راه اندازی شده همچنین  
شرکت گاز استان در حال حاضر به ۱۰ هزار واحد صنعتی و ۶2 شهرک 
صنعتی گازرســانی می کندو۱۶2 جایگاه »ســی ان جی« در استان 

فعال است. 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان در ادامه اظهار کرد: ١١٢ شهر و ۱۰۶۰ 
روستای استان اصفهان گازدار هســتند ودر حال حاضر شهری فاقد 
گاز نیست و صد درصدخانوارهای شهری و ۹۹ درصد روستاها دارای 
گاز هســتند و به نوعی شهرهای استان کامال ســبز و روستاهایمان 
نزدیک سبزهستند و با توجه به گازکشی نشدن شرق استان، گاز آن 

مناطق به صورت »سی ان جی« تحویل داده می شود. 
در روزهای سرد زمستان ســال گذشــته روزانه بالغ بر 27 کفی گاز 
»ســی ان جی« معادل ۱2۰ هزار مترمکعب به شرق اصفهان منتقل 

شده است.

علوی همچنین با اشاره به راهکارهای شرکت گاز استان برای صرفه 
جویی در فصل سرما گفت: در راستای بهینه سازی، موتورخانه های 
دولتی و شرکت ها و حذف بخاری از مدارس از جمله  اقداماتی است  
كه ازسوی شركت گاز اســتان اصفهان صورت گرفته و موجب صرفه 
جویی ۵ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی شده تا در فصل سرما 
کسری گاز نداشته باشــیم و برای کاهش مصرف گاز باید به سمت 

انرژی های تجدیدپذیر روی بیاوریم. 
 وی درباره میزان مطالبات شرکت گاز گفت: با عنایت به اینكه صنعت 
بیشــترین مصرف گاز را دارد،  اما در فصول ســرد مصرف گاز بخش 
خانگی افزایش می یابد. سرجمع طلب شرکت گاز استان باالی ۵۰۰ 
میلیارد تومان اســت که عمده بدهکاران صنایع به خصوص صنایع 

بزرگی همچون فوالد مبارکه و ذوب آهن هستند. 
همچنین طلب شــرکت زیاد گاز از مشــترکین خود نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته اســت كه بنا بر تعامل و همکاری بامشترکین 
برای دریافت طلب خود اقدام می كند ولی اگر مشتركی چندین دوره 
هزینه قبض خود را پرداخت نكرده باشد، با اخطار قبلی و اعالم قبلی 

گاز وی قطع خواهد شد.

مدیر کل راه آهن استان اصفهان گفت: حمل بار در 
بخش ریلی استان در نیمه اول امسال در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال هفت درصد افزایش یافت و در 

بخش مسافر 2 برابر شد.
سید رضا ســادات حســینی اظهار کرد: نیمه اول 
امســال بیش از ۱۱۹ هــزار واگــن در خطوط ریلی 
اصفهان تخلیه و یا بارگیری شــد که این میزان در 
مقایسه با زمان مشابه ســال قبل برحسب تن بار، 
هفت درصد و بر حسب تن کیلومتر 22 درصد رشد 
داشته اســت. وی به جابه جایی بیش از ۵۰۰ هزار 

مسافر در مســیر های ریلی استان اصفهان در نیمه 
اول امســال اشــاره کرد و افزود: این میزان حمل 
و نقل نسبت به زمان مشابه ســال قبل 2 برابر شد 
که رونق سفر ها و کاهش محدودیت های کرونایی 
عامل اصلی آن اســت. ســادات حســینی افزود: 
طی 2 ماه نخســت ســال قبل فعالیت قطار های 
مســافری به دلیل شــیوع ویروس کرونا متوقف 
شد، اما امسال شاهد افزایش تردد مسافر با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی هستیم.
مدیر کل راه آهن استان اصفهان با بیان اینکه مرداد 
امسال یک رام قطار مسافربری در مسیر اصفهان به 
مشهد به ناوگان ریلی افزوده شد، گفت: در شرایط 
فعلی به منظور پیشــگیری از شــیوع کرونا تنها ۵۰ 

درصد ظرفیت قطار ها مسافرگیری می شود.

به گفته وی، عالوه بر قطار های مبدأ به مقصد، روزانه 
2۱ رام قطار ترانزیتی از مبدأ تهران به مقصد شیراز، 
یزد، کرمان، زاهدان، بندر عباس و در محور های تحت 

پوشش این اداره کل تردد دارد.
اســتان اصفهان 3۵ تا ۴۰ رام قطار باری با ترافیک 
بــاال در روز دارد و از نظر تخلیه بار رتبه نخســت )با 
33 درصد از سهم کل کشــور(، از نظر صدور بارنامه 
رتبه دوم، از نظر تن کیلومتر رتبه ســوم و از نظر تناژ 

بارگیری رتبه چهارم کشوری را دارد.
ســهم راه های ریلی نســبت به کل راه ها در استان 
اصفهــان ۱8 درصد، ســهم جابه جایی مســافر در 
راه آهن نسبت به همه بخش ها هشت درصد و سهم 
حمل و نقل بار در راه آهن نسبت به کل در استان 2۵ 

درصد است.

مدیر کل راه آهن استان خبرداد:

افزایش 2 برابری جابه جایی مسافر در بخش ریلی اصفهان

معاون استاندار اصفهان:

 میدان میوه و تره بار 
مکانیزه می شود

خبر روز

ل  به سا از مشترکین خود نسبت  طلب شرکت گاز 
گذشته افزایش یافته است كه بنا بر تعامل و همکاری 
بامشترکین برای دریافت طلب خود اقدام می كند ولی 
اگر مشتركی چندین دوره هزینه قبض خود را پرداخت 
نكرده باشد، با اخطار قبلی و اعالم قبلی گاز وی قطع 

خواهد شد

برداشت بیش از 31هزار تن سیب زمینی در اصفهان
معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی اســتان اصفهان از اجرای برنامه های این سازمان و 
شبکه تحت پوشش به منظور کمک به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در سال جاری خبر 

داد.
خدابخش توکلی در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برنامه هایی برای سیب زمینی کاران، اظهار 
داشت: در ســال زراعی جاری ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان به ســطح زیر کشت سیب زمینی 

اختصاص داده شده است.
وی افزود: پیش بینی می شــود 3۱۵۰۰ تن ســیب زمینی از این ۱۰ هزار هکتار برداشت شود که 
۵۰ درصد از این میزان تولید مصرف داخل استان و مابقی آن برای استان های دیگر و در برخی 

موارد برای صادرات به کشورهای خارجی در نظر گرفته شده است.
معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی و 
شبکه تحت پوشش آن به منزله کمک به تولید کنندگان در سال جاری برنامه هایی را در دستور 
کار خود قرار داده، گفت: راه اندازی ســورتینگ در منطقه فریدن با ظرفیت ۵۰ تن در روز، انعقاد 
قرارداد با فروشــگاه های زنجیره ای برای تامین محصوالت مورد نیاز آنها به صورت بسته بندی، 
هماهنگی به منظور ارسال محصول کشــاورزان به نقاط دیگر کشور و آماده سازی ظرفیت انبار 
مناسب در منطقه فریدن به منظور ذخیره سازی بخشــی از مازاد محصول تولیدی از جمله این 

برنامه هاست.

 تسهیالت طرح »جهش تولید ساالنه مسکن« به 2۵۰ میلیون تومان 
افزایش یافت؛

  سهم مردم اصفهان از طرح »جهش تولید مسکن«
70 تا ۸0 هزار مسکن است

طرح جهش تولید مسکن با هدف ایجاد یک میلیون مســکن در سال سرعت گرفته که در این 
میان سهم استان 7 تا 8 درصد اســت و قرار اســت تا پایان این طرح 7۰ تا 8۰ هزار مسکن در 

اختیار مردم استان قرار گیرد.
هشتاد و چهارمین جلسه شورای مسکن استان با محوریت چگونگی اجرای قانون جهش تولید 

مسکن برگزار شد که قرار است ساالنه یک میلیون نفر را خانه دار کند.
علیرضا قاری قرآن با اشاره به شرایط مشموالن این طرح اظهار داشت: کسانی که فاقد مسکن 
هستند، کسانی که از امکانات مسکن اســتفاده نکردند و در محل خود حداقل به مدت ۵ سال 

ساکن بودند، شرایط اصلی دریافت مسکن  را دارند.
وی افزود: دســتگاه های خدماتی مانند آب ، گاز و برق مکلف شــدند به جز حق انشعاب هیچ 
هزینه مازاد از مردم دریافت نکننــد زمین هم به صورت کامال رایــگان در اختیار این طرح قرار 

می گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به سهم اســتان اصفهان از تولید یک میلیون 
مسکن ســاالنه بیان کرد: با توجه به سرانه جمعیت و خانوار در اســتان این سهم حدود 7 تا 8 

درصد یعنی تولید 7۰ تا 8۰ هزار مسکن در سال است.
قاری قرآن تصریح کرد: در دولت جدید خیز جدی در مورد سه مبحث مسکن پیش رو خواهیم 
داشت؛ نگاه اصلی مبحث مربوط به بافت فرسوده در کالن شــهرها با توجه به اینکه شهرهایی 
مانند کاشــان، نجف آباد، خمینی شهر و شــهرضا امکان به روزرسانی مســکن نوسازی بافت 
فرســوده و تولید مســکن وجود دارد، تســهیالت الزم در اختیار افراد قرار می گیرد تا نسبت به 

نوسازی مسکن اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: میزان وام برای بازسازی بافت فرسوده شهری هر واحد از ۱۰۰ میلیون تومان 

به 2۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و در بخش های مختلف نیز وجود دارد.

کافه اقتصاد

اخبار

کارشناس نباتات علوفه ای جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طی سال زراعی جاری، ۴ هزار هکتار از اراضی اصفهان با توجه به کم آب بر بودن و دوره رشد کوتاه 
به کشت ارزن اختصاص یافت. شاپور سهرابی افزود: پیش بینی می شود امسال نزدیک به ۱2 هزار تن دانه ارزن از ارقام محلی و ارقام اصالح شده »پیشاهنگ« 
و »باستان« برداشت شود. وی بابیان اینکه در سال جاری حدود ۱۰ تن بذر گواهی شده ارزن پیشاهنگ بین کشاورزان توزیع شد، افزود: عمده کشت ارزن استان 
در شهرستان های اصفهان، شهرضا، مبارکه و اردستان است. سهرابی افزود: در سال جاری برای نخستین بار 2۰ هکتار از اراضی شرکت سهامی زراعی گلپایگان 
به منظور تامین علوفه سیلویی با میزان تولید 7۰۰ تن به کشت ارزن دم روباهی رقم باستان اختصاص یافت.  وی بابیان اینکه ساالنه بخشی از تولید ارزن استان 
به خارج از کشور صادر می شود، بدون اشاره به رقم صادرات، افزود: این نوع ارزن در گلپایگان به عنوان جایگزین بخشی از نیاز سیلوی ذرت استان کشت شد که 

در مقایسه با ذرت،  صرفه جویی حدود ۹۰ هزار مترمکعب آب به دنبال داشت.

4 هزار هکتار از اراضی اصفهان به کشت ارزن اختصاص یافت

 تصویری زیبا 
از مزارع گندم

وز عکس ر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: فرآیند ورود و خروج بار در 
میدان میوه و تره بار استان اصفهان برای حذف 
مکانیزه می شود.  و کاهش ضایعات  داللی 
سید حسن قاضی عسگر اظهار کرد: ضایعات 
محصوالت کشاورزی در میدان های میوه و تره 
بار و واسطه گری بین این مراکز تا خرده فروشان 
آسیب های مهم اقتصادی است که با مکانیزه 
سازی فرآیند های ورودی خروجی این معضالت 
کاهش می یابد. وی بیان کرد: در حال حاضر 
وضعیت ورودی و میزان تقاضای بار در هیچ میدان 
میوه و تره بار مشخص نیست و به همین دلیل 
برخی از کاالی عرضه شده خریداری نمی شود و 
تبدیل به ضایعات می شود. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: با بررسی 
میزان تقاضا و تخمین آن، میوه مورد نیاز از مبدأ 
تقاضا شده و اطالعات آن نیز با دیگر میدان های 
میوه و تره بار شهرستان ها به اشتراک گذاشته 
می شود تا متناسب با نیاز محصوالت از مزارع 
کشاورزی به میدان وارد و از اضافه بار جلوگیری 
شود. وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان 
در تهیه این نرم افزار همکاری می کند، خاطرنشان 
کرد: به زودی با فعال شدن این سامانه، تردد ها 
و ورودی و خروجی ها کنترل و عرضه و تقاضا 
مدیریت خواهد شد. قاضی عسگر یادآورشد: 
پس از مدیریت ورود و خروج میدان های میوه و 
تره بار، عرضه در مراکز خرده فروشی نیز مدیریت 
می شود تا با کاهش فاصله و حذف واسطه 
گر ها قیمت برای مصرف کننده کاهش یابد. 
وی خاطرنشان کرد: هم اینک وضعیت آماری 
مشخصی از میزان عرضه و تقاضا میدان های میوه 
و تره بار نداریم و نیاز به فعال سازی سامانه مکانیزه 
احساس می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان همچنین طرح »روستا بازار« 
را در مدیریت هزینه ها و حمایت از مصرف کننده 
موثر دانست و گفت: سازمان تعاون روستایی 
با همکاری دیگر نهاد ها مثل دفتر شورا ها و امور 
روستایی استانداری در حال پیگیری و اجرای این 
طرح هستند که تاکنون ۶ نقطه را در استان اصفهان 

برای چنین اقدامی آماده کرده اند.

عکس: میزان
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مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری:

سازمان دامپزشکی استان با کمبود نیرو مواجه است
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کمبود نیرو در حوزه دامپزشکی در استان، 
گفت: در ۱۰ شهرســتان اســتان، ۱۴۴ نیرو فعالیت دارند و بدون گذراندن مراحل اســتخدامی 

نمی توان نیروی جدیدی را وارد سازمان دامپزشکی استان کرد.
محمد اسدی گندمانی با اشاره به اینکه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی باعث رشد اقتصاد 
یک کشور می شود، ادامه داد: بیماری های دیگری مانند بیماری های حوزه آبزیان نیز وجود دارد 
که تحت کنترل هستند و طی شش ماه نخست سال، پوشش ۲۵۰۰ رأس دام سبک و ۹۰ هزار دام 
سنگین، پوشش ۱۰۰ درصدی نشخوارکنندگان، پیشگیری ۱۵۷ درصدی از آبله گوسفند و ۴۷.۳ 

درصدی تست سل در استان انجام شده است.
اســدی، قســمت دیگری از وظایف دامپزشــکی را نظارت، تولید و عرضه مواد خام دانســت و 
خاطرنشان کرد: ۵۳ مرکز آبزیان، ۶۴۵ مرکز گوشت قرمز، ۴۱۶ واحد گوشت مرغ و آبزیان، ۱۹۶ 
واحد عسل و لبنیات، ۱۰ واحد تخم مرغ، ۶۰۵ واحد گوشت قرمز و آرایش خوراکی، ۹ واحد آبزیان 
سنتی، ۳۲ واحد تولیدکننده خوراک دام و طیور و هشــت واحد خوراک آبزیان و یک واحد تولید 
کننده پودر ماهی در استان وجود دارد، پروانه های این مراکز از سازمان دامپزشکی صادر و نظارت 

ساالنه بر فعالیت این مراکز صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: گواهی صادرات بسیاری از محصوالت از چهارمحال و بختیاری باید توسط سازمان 
دامپزشــکی صادر شــود، از جمله گواهی های صادره طی شش ماهه نخســت سال می توان به 
صدور ۵۹۱ گواهی دارویی، ۳۵۰ گواهی محموله شــیر خام فله، ۵۶۱۰ گواهی محموله مرغ زنده، 
۱۵ گواهی محموله دام و طیور، ۱۹۷۲ گواهی محموله گواهی خوراک ماهی و میگو و ۱۳۳ گواهی 
محموله خوراک منجمد اشــاره کرد که در مجموع ۷۳ هــزار و ۱۴۲ کیلوگرم صادرات محصوالت 

دامی از استان صورت گرفته است.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری افزود: عمده صادرات محصوالت دامی به کشورهای 
عراق، اوراسیا و کشــورهای حوزه خلیج فارس بوده اســت و محصوالتی مانند جوجه بوقلمون، 
انواع گوشت قرمز، دارو، واکســن و نهاده های دامی از جمله محصوالت دامی بوده که به استان 

وارد می شود.
اســدی با اشــاره به بیماری آنفلوآنزای دامی، گفت: ۲۰۳۹ مورد بازرسی در این خصوص صورت 
گرفته که تعداد نمونه برداری و آزمایش ۱۵۵ مورد بوده و ۷۹۹ هزار و ۸۶۲ مورد واکسیناســیون 

علیه این بیماری تزریق شده است.
وی بیان کرد: آزمایشگاه منطقه ای آبزیان چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از آزمایشگاه های 
مرجع در کشور شناخته می شود که از ابتدای ســال تاکنون ۱۵۵ مورد آزمایش pcr و در مجموع 

۲۵۵ مورد آزمایش منطقه ای در این آزمایشگاه صورت گرفته است.
مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری یکی دیگر از وظایف سازمان دامپزشکی را نظارت بر 
مواد خامی، عملیات بازرسی و نظارت بهداشتی بر کشتارگاه های دام دانست و بیان کرد: نظارت بر 
۱۶۲ رأس شتر و ۳۴ رأس شترمرغ صورت گرفته و ۱۸ هزار و ۸۹۰ کیلوگرم الشه ضبطی به واسطه 
امراض مختلف ضبط و معدوم سازی شــده، تعداد ۲۴۹۰ مورد نمونه برداری و ۲۶۲ مورد ارجاع 

قضایی صورت گرفته است.
اسدی با بیان اینکه تعداد کشتارگاه های چهارمحال و بختیاری سه مورد هستند، افزود: از ابتدای 
سال جاری تاکنون تعداد طیور کشته شده در کشتارگاه های استان، ۱۰ میلیون و ۱۹۸ هزار قطعه 

و تعداد الشه ضبط شده ۹۸ هزار قطعه بوده است.
وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری رتبه نخســت تولید ماهیان سردابی را در کشور دارد، 
ادامه داد: گســتردگی زیادی در این حوزه وجود دارد،  به طوری که تعداد مزارع اســتان، ۴۹۸۵ 
مورد است و از ابتدای امســال تاکنون، ۳۹۶ مورد بازدید از مزارع تولید ماهیان سردابی صورت 

گرفته است.

خیز نگران کننده ایران به سمت سالمندی

شاید تصور روزی که پیاده روها، خیابان ها، پارک ها و مکان های عمومی 
خالی از کودکان، نوجوانان و جوانان شــود، خیلی دور از انتظار نباشد و 
افرادی را مشاهده کنیم که با عصا و به سختی در حال قدم زدن در معابر 
هستند و شهر دیگر بویی از نشــاط، پویایی و سرزندگی نداشته باشد. 
حرکت جامعه به سمت ســالمندی یک زنگ خطر جدی برای کشور 
محسوب می شود، امروز شاهد تحلیل رفتن سرمایه های اجتماعی و 
انسانی در جامعه هستیم و جایگزین شدن این سرمایه ها نیز به سختی 

صورت می گیرد.
مقوله سالمندی در تمامی جوامع یک مسئله بسیار مهم تلقی می شود 
که باید قبل از حرکت جامعه به این سمت برنامه ریزی های الزم برای 
جلوگیری از تبعات آن اندیشیده شــود، از ابتدای دهه شصت احداث 
مدرســه، دانشــگاه، کارخانه و واحدهــای تولیدی، مراکــز تفریحی، 
بوستان ها، مکان های ورزشــی و ... بنا بر نیاز جامعه در دستور کار قرار 
می گرفت تا به نیازهای قشر کودک، نوجوان و جوان پاسخ داده شود، 
اما با سیر نزولی کاهش جمعیت این مســائل کم کم اولویت خود را از 

دست می دهد.
باتوجه به حرکت جامعه به سمت سالمندی باید نیازهای سالمندان از 
هم اکنون در اولویت مسئوالن قرار گرفته و همچنین برنامه ریزی های 
الزم برای مباحــث افزایش جمعیت و فرزنــدآوری در جامعه صورت 
بگیرد، زیرا قطعا بحران آینده کشورهایی که به سمت سالمندی در حال 

حرکت هستند، نیروی کار فعال خواهد بود.
نیروی انسانی از مهم ترین ســرمایه های هر کشور محسوب می شود، 
اما امروزه خواســته یا ناخواســته جامعه در حال از دســت دادن این 
سرمایه های ارزشمند است و جایگزین شدن آن ها نیز با کندی انجام 
می شود، در کمال ناباوری متولدین دهه شــصت و پنجاه در کشور که 
به نوعی یک ظرفیت عظیم انسانی در کشور محسوب می شدند، امروز 
در حال پا گذاشتن به میانسالی هســتند و تا حدود ۲۰ سال آینده این 

جمعیت به سن بازنشستگی و سالمندی خواهند رسید.
کاهش جمعیت در کشورهای در حال توسعه به منزله بازگشت به عقب 
اســت، قطعا جمعیت جوان برای هر کشــور یک نقطه قوت محسوب 
می شود و اگر کشور در حال توســعه ای مانند ایران از داشتن سرمایه 

انسانی محروم شود، قطعا از مسیر توسعه عقب می ماند.
مدیرکل سازمان بهزیســتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در 
جامعه آماری ســالمندان حدود ۱۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند، 
اظهار کرد: در حال حاضر جامعه در حال حرکت به ســمت ســالمندی 
است، پیش بینی می شود تا سال ۱۴۳۰ حدود ۲۵ درصد جامعه در کشور 

ایران سالمند شوند و جزو چهار کشور سالمند در دنیا محسوب شویم.
نرگس عسگری  در ادامه با اشاره به برنامه های سازمان بهزیستی در 
حمایت از سالمندان، عنوان کرد: خدمات این سازمان به سالمندان به 
چند دسته تقسیم می شود، در دســته اول مبنا بر خانواده محور بودن 

مراقبت از سالمند است، یعنی ســالمند در خانواده مورد مراقبت قرار 
می گیرد و از خدماتی مانند پرستار، پزشک، مراقبت سیار و کمک های 

توان بخشی بهره مند می شود.
عســگری افزود: گروه دوم سالمندانی هســتند که مشکالت جسمی 
ندارند و توانمند نیز هستند، این افراد خانواده دارند، اما برای اینکه در 
جمع سالمندان باشــند در مراکز روزانه از صبح تا ظهر حضور پیدا کرده 
و کارهای هنری، مذهبی، فرهنگی و ... را انجام می دهند و ســپس به 
جمع خانواده بر می گردند، این ســالمندان به علت قرار گرفتن در گروه 

همساالن روحیه خوبی خواهند داشت.
مدیرکل ســازمان بهزیســتی چهارمحال و بختیاری بیــان کرد: گروه 
سوم ســالمندانی هســتند که خانواده قادر به مراقبت از آن ها نیستند 
و یا فاقد سرپرســت موثر هستند و فرزندان و ســایرین بنا به دالیلی 
سرپرستی آن ها را بر عهده نمی گیرند، این دسته از سالمندان در مراکز 
شبانه روزی پذیرش می شوند و خدماتی در قالب های مختلف به آن ها 

ارائه می شود.
وی با تاکید بــر اینکه باید با اقدامات حمایتی از ســالمندان شــرایط 
مناســبی را برای زندگی ســالمندان فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: با 
افزایش تعداد ســالمندان در جامعه باید مناسب ســازی مکان های 
عمومی، پارک ها، پیاده روها و خیابان مناســب با محیط زیست آن ها 

صورت بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تامین تمامی 
زیرســاخت های مورد نیاز در روند اجرای طرح های 
اقدام ملی مسکن و مســکن مهر در استان بر عهده 

اداره کل راه و شهرسازی است.
اقبال عباســی تاکید کرد: این زیرساخت ها پس از 
تامین از سوی اداره کل راه و شهرسازی، باید از طرف 
دستگاه اجرایی، شــرکت خدمات رســان و یا نهاد 

مربوطه تایید شود.
عباسی با اشاره به طرح دولت سیزدهم برای ساخت 
ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور افزود: 
ســاخت حداقل ســاالنه ۱۰ هزار واحد مسکونی در 
چهارمحال و بختیاری از محل این طرح نیازمند کمک 
همه جانبه تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط است.

وی اضافه کرد: تغییر کاربری زمین های ملی برخوردار 
از شــرایط الحاق به محدوده شهر های چهارمحال و 
بختیاری، زمین های مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی 
دولتی مستقر در شهر ها و زمین های بافت فرسوده 
شهری برای تامین مسکن مورد نیاز مردم استان در 

اولویت است.
عباسی ادامه داد: پس از واگذاری زمین دولتی برای 
اجرای طرح های عمرانی، توسعه ای و سرمایه گذاری 
در چهارمحال و بختیاری، در صورت ســهل انگاری و 
آغاز نشــدن عملیات اجرایی این طرح ها در مهلت 
مشخص، اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به 
باطل کردن موافقت نامه و بازپس گیری این زمین ها 
اقدام و آن ها را برای اجرای طرح طرح ملی مسکن 

واگذار کند.
وی اظهار داشــت: به زودی نسبت به پیگیری برای 
زمین های مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی دولتی 
مستقر در شهر های استان باید اقدام شود و مسئوالن 
متولی برای واگذاری ایــن زمین ها به منظور اجرای 
طرح اقدام ملــی مســکن توجیه شــوند، در غیر 
این صورت نســبت به بازپس گیری ایــن زمین ها 

اقدام خواهد شد.

تامین زیرساخت های اقدام ملی مسکن توسط راه و شهرسازی

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری از افزایش دو برابری غرق شدگی طی سال ۱۴۰۰ در استان نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد و گفت: از ابتدای 
سال، ۲۸ مورد غرق شدگی در استان رخ داد که در این حوادث ۲۴ نفر جان خود را از دست دادند. خسرو کیانی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۷۰ میلیارد تومان خسارت به محصوالت کشاورزی در استان وارد شد، اظهار کرد: همچنین در تیرماه بر 
اثر جاری شدن سیل در مجموع ۲۳ میلیارد تومان خسارت در شهرستان های اردل و خانمیرزا به بخش های زیربنایی، مسکونی و کشاورزی وارد شده است.  مدیرکل 
مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در ســال آبی جاری با کاهش ۴۰ درصدی بارش در استان مواجه بودیم، عنوان کرد: خشکسالی در مجموع 
۱۲۸۲ میلیارد تومان خسارت در استان در پی داشت، این استان رتبه دوم در کاهش بارش ها را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه طی شش ماهه ابتدایی 
سال ۳۰ فقره آتش سوزی در جنگل ها و مراتع چهارمحال و بختیاری رخ داده است، گفت: این حوادث ۴۳.۷ هکتار را تحت تاثیر قرار داد، در شش ماهه ابتدایی سال 
گذشته ۱۴ فقره آتش سوزی در ۱۱۸ هکتار از اراضی استان رخ داد که تعداد دفعات حریق دو برابر و مساحت مورد حریق به یک سوم کاهش یافت. کیانی از افزایش 
دو برابری غرق شدگی در سال ۱۴۰۰ در چهارمحال و بختیاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۲۸ مورد غرق شدگی در استان رخ 

داد که در این حوادث ۲۴ نفر جان خود را از دست دادند.

افزایش 2 برابری غرق شدگی در چهارمحال و بختیاری
افزایش قیمت 37 کاالی 

 مصرفی در بازار 
چهارمحال و بختیاری

خبر روز

 فیلم »میان صخره ها« منتخب جشنواره بین المللی 
کودک و نوجوان شد

معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، از منتخب شدن فیلم سینمایی 
»میان صخره ها«در سی و چهارمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان خبر داد. شهرام فرجی افزود: 
این فیلم به کارگردانی هنرمند توانمند شهرســتان لردگان آقای مختــار عبدالهی، تهیه کنندگی محمد 
احمدی و به مدیر تولیدی ناصر قائدی مسئول انجمن سینمای جوان شهرکرد و بازی هنرمندان خردسال 
شهرستان لردگان و شهرستان کوهرنگ ساخته شد. داستان این فیلم ژانر کودک و نوجوان با محوریت 

فضای بومی و فرهنگی استان است.

کسری آب شرب 13 میلیون مترمکعبی در چهارمحال و بختیاری
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری، از کسری ۱۳ میلیون مترمکعبی آب شرب استان 
خبر داد و گفت: در حال حاضر نیاز آبی استان بیش از ۹۰ میلیون مترمکعب است که بر اساس ظرفیت های 
موجود ۷۸ میلیون مترمکعب آب استحصال می شود. احمدرضا محمدی افزود: بر اساس افق ۲۰ ساله، 
نیاز آب شرب در استان در ســال ۱۴۲۰ حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب برآورد شده که از این میزان ۵۷.۵ 
میلیون مترمکعب آن در طرح های آبی نیمه تمام نظیر بن به بروجن قفل شده است. محمدی با اشاره به 
چالش جدی تامین آب شرب در شهر ها و روستا های استان در نیمه نخست امسال گفت: برای رفع این 
معضل از ابتدای سال تاکنون ۳۸ حلقه چاه حفر شد. وی ادامه داد: همچنین برای گذر از خشکسالی در 
استان ۱۲۰ طرح تعریف شده که برای تکمیل آن به ۲۸۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. محمدی با اشاره 
به کاهش آبدهی چشمه کوهرنگ گفت: با کاهش آورد ۴۰۰ میلیون مترمکعبی چشمه کوهرنگ، کل دبی 

این چشمه وارد خط انتقال آب شهرکرد می شود.

 زیباسازی منظر شهری با کاشت 22 هزار و 400 مترمربع 
گل فصلی

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شــهرکرد ، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 
۲۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع از باغچه های بلوار ها، میادین، رفیوژها، تقاطع های هندسی و پارک های سطح 
شهر کندوکوب و با گونه های مختلف گلکاری  شد. سیدرضا هاشمی افزود: گونه های بهاره و تابستانه اعم 
از جعفری، آهار، اطلســی ایرانی و ژاپنی، مروارید، میمون، ابری، همیشه بهار و آشالنتوس کاشته شد. 
هاشمی اظهار داشت: این اقدام با ۶۳ هزار و ۹۵۳ گلدان گل در پارک شهر، پارک ملت، پارک الله، پارک 
بوستان مادر، میدان معلم، میدان شهدا، میدان انقالب، میدان رسالت، میدان والیت، بلوار ۱۷ شهریور، 
کوی پلیس، و ورودی شرقی شهر و ... انجام شده است. رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری شهرکرد ادامه داد: عملیات کاشت گل های فصلی هرساله متناسب با شرایط آب و هوایی در 
سطح بوستان ها، میادین و بلوار های اصلی انجام می شود که با توجه به ظرافت و تنوع رنگ، زیبایی و جلوه 
خاصی به سیمای شهری می بخشد. وی از شــهروندان خواست در راستای حفظ زیبایی سیما و منظر 
شهری در مراقبت از گل ها و عدم عبور و مرور از باغچه های فضای سبز شهری با این سازمان همکاری کنند.

تخریب بخشی از قلعه تاریخی دهناش کوهرنگ بر اثر زلزله
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کوهرنگ گفت: بخشی از دیوارهای قلعه تاریخی 
دهناش بر اثر زلزله چند روز پیش در این شهرستان فرو ریخت. علیرضا غفاری از تخریب بخشی از قلعه 
تاریخی دهناش در شهرســتان کوهرنگ بر اثر زلزله خبر داد و اظهار کرد: دیوارهای این قلعه فرو ریخته 
است.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کوهرنگ بیان کرد: برآورد خسارات به سایر 
اماکن تاریخی در این شهرســتان انجام خواهد شد، خوشبختانه خســارت جدی به روستای تاریخی 

سرآقاسید وارد نشده است.

اخبار

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به رصد قیمت 
۹۰ کاالی مصرفی در بازار استان، گفت: قیمت ۱۸ 
کاال از جمله پیاز، غالت، پیاز، دستمال کاغذی 
و جوجه یک روزه کاهشی و قیمت ۳۷ کاالی 
مصرفی از جمله برنج داخلی، موز، ماست، 
روغن موتور، رب گوجه و تخم مرغ افزایشی بوده 
است.سجاد رستمی با اشاره به بازرسی های 
صورت گرفته توسط بازرسان سازمان صمت 
از واحدهای صنفی در استان، اظهار کرد: از 
ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه ۳۲۷۶ 
بازرسی از این واحدها انجام شد که بازرسی ها 
با  در سال گذشته  به مدت مشابه  نسبت 
۱۲ درصدی روبه رو شده است.  افزایش 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
چهارمحال و بختیاری افزود: در بازرسی از 
سال  ابتدای  از  استان  صنفی  واحدهای 
کنون ۱۵۳۹ پرونده تخلف تشکیل شده  تا
که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
 ۳۶ رشد  با  تخلف  پرونده های  تشکیل 
مسئله  این  و  است  شده  مواجه  درصدی 
بود. بازرسی ها  بودن  موثر   نشان دهنده 

لی پرونده های  وی با بیان اینکه ارزش ریا
تخلف واحدهای صنفی شش ماهه ابتدایی 
است،  ریال  میلیارد   ۲۱۳ سال جاری   در 
تخلف  پرونده های  لی  ریا ارزش  گفت: 
رشد  درصد   ۹۰ بختیاری  و  چهارمحال  در 
داشته  و بیشترین تعداد پرونده های تخلف 
 مربوط به گران فروشی و کم فروشی است.

رستمی با اشاره به رصد قیمت ۹۰ کاالی مصرفی 
در بازار چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: قیمت 
۱۸ کاال از جمله پیاز، غالت، پیاز، دستمال کاغذی 
و جوجه یک روزه کاهشی و قیمت ۳۷ کاالی 
مصرفی از جمله برنج داخلی، موز، ماست، روغن 
 موتور، رب گوجه و تخم مرغ افزایشی بوده است.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه قیمت 
تخم مرغ به صورت غیررسمی افزایش پیدا کرده 
است، یادآور شد: به زودی قیمت جدید تخم مرغ 

اعالم می شود.

ل حاضر جامعه در حال حرکت به سمت  در حا
سالمندی است، پیش بینی می شود تا سال ۱۴۳۰ 
حدود ۲۵ درصد جامعه در کشور ایران سالمند شوند و 

جزو چهار کشور سالمند در دنیا محسوب شویم

با مسئولان

آگهی مناقصه )چاپ دوم(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر  م الف:1200908

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه ها با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه ها:
عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر

مبلغ اولیه اعتبار: ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکز خمینی شهر 

محل ارایه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۶
اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.
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مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

 36 درصد دانش آموزان 12 تا 1۸ سال در اصفهان 
دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به آمادگی تزریق روزانه بیش از ۱۰۰ هزار 
دوز واکسن کرونا ، اظهار کرد: تاکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در استان اصفهان، یک نوبت و ۹۴۲ 
هزار نفر هم هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.رضا فدایی با اشاره به این که روزانه ۵۰ الی 
۶۰ هزار نفر برای دریافت واکسن کرونا اقدام می کنند، افزود: تاکنون ۶۰ درصد جمعیت بیش از ۱۲ 
سال در استان اصفهان یک دوز واکســن کرونا را دریافت کرده اند و به ۲۲ درصد جامعه هم دو دوز 

واکسن تزریق شده است.
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به روند کند واکسیناسیون کرونا در اصفهان 
گفت: از جمعیت نیم میلیون نفری دانش آموزان ۱۲ الی ۱۸ ساله در استان اصفهان نیز ۳۶ درصد 
دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.وی خاطرنشان کرد: از چند روز گذشته، کمتر از ۵۰ هزار نفر 
برای دریافت واکسن کرونا مراجعه کرده اند که آمار قابل قبولی نیست و توصیه می شود شهروندان 
نسبت به واکسیناسیون اقدام کنند تا در موج ششم کرونا با مرگ و میر کمتری مواجه شویم.فدایی 
اذعان داشت: هنوز طرح اجباری کردن واکسن در اســتان اصفهان اجرا نمی شود و اجباری کردن 
واکسیناسیون منوط به تصمیمات وزارت بهداشــت و درمان است.وی در پایان در خصوص تامین 
واکسن برکت یادآور شد: واکسن برکت برای دریافت کنندگان دوز دوم تامین شده و کماکان واکسن 

غالب در استان اصفهان برای تزریق، واکسن سینوفارم است.

با توجه به حذف دفترچه های بیمه سالمت و اجرای طرح نسخه الکترونیک:

ارائه کارت شناسایی معتبر جهت دریافت خدمات درمانی 
ضروری است

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: با توجه به توقف چاپ دفاتر بیمه سالمت از اردیبهشت 
ماه جاری و عدم چاپ برگ مشخصات بیمه شده از ابتدای مهرماه جاری و میسر شدن ارائه خدمات 
از طریق الکترونیک ، هر گونه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت منوط به 
رویت مدارک شناسایی معتبر اســت. بانک ضمن قدردانی از تالش کادر درمان در دوران مبارزه با 
کرونا و تشکر ویژه از کلیه موسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد که در طرح نسخه الکترونیک با 
این سازمان همراهی کردند، افزود: به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو ، مراکز درمانی 
طرف قرارداد در بخش های دولتی و غیر دولتی قبل از ارائه خدمات نسبت به احراز هویت مراجعین 
از طریق مدارک هویتی مثل کارت ملی ، شناسنامه ، گواهینامه رانندگی و گذرنامه اقدام کرده و پس 
از شناسایی بیمه شده ، خدمات مورد نظر را ارائه دهند. وی تصریح کرد: کلیه موسسات درمانی طرف 
قرارداد و بیمه شدگان می توانند سواالت خود را در این خصوص از طریق مرکز تماس شبانه روزی 

۱۶۶۶ با همکاران ما در میان بگذارند.

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان خبر داد:

کشف بیش از 10 تن ترشی و سرکه غیر بهداشتی در اصفهان
بیش از ۱۰ تن سرکه و ترشــیجات غیر بهداشتی در بازرســی از کارگاهی غیر مجاز در شهر اصفهان 
کشف و معدوم شد. مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: با اجرای طرح ضربت، بازرسان 
بهداشــت محیط این مرکز کارگاه مخفی فرآوری سرکه و ترشــیجات را در این شهر کشف کردند.

امیر ترک زاده افزود: در بازرســی از این کارگاه انواع ترشی و سرکه به صورت غیر بهداشتی کشف و 
جمع آوری شد.وی گفت: پرونده این کارگاه برای پیگرد قضایی متخلفان به دادستانی شهرستان 

اصفهان ارسال شد.

بنابهگفتهمعاونآموزشابتداییادارهکلآموزشوپرورشاصفهان،947دانشآموزدورهابتداییازتحصیلبازماندهاند؛

دور از کتاب و مدرسه

بازماندن از تحصیل، قصه امسال و پارسال   نرگس طلوعی
نیست. بارها شاهد نمونه های عینی آن در 
جامعه بوده ایم، افرادی که با وجود بــه میل تحصیل، امکان حضور در 
کالس درس معلم را پیدا نمی کنند اما شیوع ویروس کرونا موجب شده 
تا شمار دانش آموزان بازمانده و ترک تحصیل کرده در شهر با افزایش 
قابل توجهی رو به رو شود که علت آن را می توان در تداوم شیوع ویروس 
کرونا و آموزش در بستر فضای مجازی جست وجو کرد. شیوع ویروس 
کرونا نه تنها دانش آموزان را از مدرســه رفتن محروم کرد بلکه بســتر 
بازماندن از تحصیل بســیاری از آنها در فضای مجازی مدارس را نیز به 

وجود آورد.
بنا بر آماری که معاون آمــوزش ابتدایی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان اعالم کرده است در سال تحصیلی گذشته پنج هزار و ۲۳ دانش 
آموز مربوط به مناطق محروم و حاشیه ای و به دالیل شرایط کرونایی 
در اســتان از تحصیل بازمانده اند که با تالش های صورت گرفته ۳ هزار 
و ۴۰۲ دانش آموز عادی و استثنایی شناسایی و جذب آموزش شدند.

ثبت نام 492 هزار نفر دانش آموز در مقطع ابتدایی
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پــرورش اصفهان 

گفت:در سال تحصیلی جاری حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز مشغول 
به تحصیل شــده اند که ۴۹۲ هزار نفر از آنها در مقطع ابتدایی ثبت 
نام کرده اند. در بین مقاطع تحصیلــی، مقطع ابتدایی از اولویت و 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت در این مقطع کودکان از سواد الزم 
برای خواندن و نوشتن برخوردار شــده و از زمره بی سوادان خارج 
می شوند که شیوع بیماری کرونا باعث شــده تا در سال تحصیلی 
جاری، ۹۴7 دانش آموز بازمانده در دوره ابتدایی شناسایی شوند، 
دانش آموزانی کــه بنا به دالیل مختلــف از فراگیری علم و دانش 

محروم گشته اند.
لیال سادات ابطحی افزود: امیدواریم با تالش هایی که در راستای 
شناســایی دانش آموزان بازمانــده از تحصیل در اســتان صورت 
می گیرد و تعهدی که در این باره نظام تعلیم و تربیت بر دوش دارد، 

هیچ کودکی در استان از تحصیل بازنماند.
معاون آموزش ابتدایی از تغییــرات مطلوب در آمار ثبت نام کالس 
اولی های امســال خبر داد و گفت: پیش بینی مــا حدود ۹۰ هزار 
دانش آموز بود که این آمار با توجه به ورود دانش آموزانی که سال 
گذشــته به دلیل کرونا از ثبت نام و تحصیــل در پایه اول منصرف 
شده بودند، تاکنون به ۹۲ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده و رشد داشته است.

به کارگیری راهبران آموزشی در راستای تحقق عدالت آموزشی
تحقق عدالت آموزشی و اجرایی کردن اهداف سند تحول بنیادین یکی 
از بندهای بیانیه گام دوم انقالب اســت که در راستای اجرایی کردن آن 
راهبران آموزشــی به کار گرفته شــده اند، افرادی که در کیفیت بخشی 
و ارتقای فعالیت های آموزشــی و پرورش در کالس هــای چند پایه و 
روستایی و هم چنین  توانمندسازی و مهارت آموزی معلمانی که در این 

مدارس مشغول به خدمت هستند، نقش آفرینی می کنند.
 به گفته معاون ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش اصفهان بر این اساس،  
امسال ۵۵ راهبر آموزشی و تربیتی برای نظارت و پیگیری امور آموزشی 
دانش آموزان در استان پس از مصاحبه علمی و تخصصی آماده خدمت 
شدند که  پیگیری آموزش های روتین و مهارت های حرفه ای همکاران 
شاغل در مدارس روســتایی، چند پایه و دور از دسترس  از مهم ترین 

کارکرد این راهبران است.
 ابطحی بابیان اینکه حضور راهبران در مناطق محروم و روستایی از افت 
تحصیلی دانش آموزان جلوگیری می کند، افزود: در برخی مناطق خاص 
اســتان که اینترنت وجود ندارد و کودکان از تجهیــزات کافی برخوردار 
نیســتند، راهبران با حضور در آن مناطق به معلمــان و  دانش آموزان 

خدمت رسانی می کنند. 

امسال۵۵راهبرآموزشیوتربیتیبراینظارتو
پیگیریامورآموزشیدانشآموزاندراستانپس
ازمصاحبهعلمیوتخصصیآمادهخدمتشدندکه
پیگیریآموزشهایروتینومهارتهایحرفهای
همکارانشاغلدرمدارسروستایی،چندپایهودوراز

دسترسازمهمترینکارکرداینراهبراناست

با مسئولان جامعه

محققان در مطالعه ای جدید هشدار دادند، کودکانی 
که از تلفن های هوشــمند، تبلت ها و سایر وسایل 
الکترونیکی در شــب اســتفاده می کننــد، کمتر 
می خوابند و کیفیــت خواب ضعیف تــری دارند. 
محققان می گویند: کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۵ سال 
بیشــتر از این موضوع تحت تاثیر قرار می گیرند و 
بازی های ویدئویی، رایانه ها، تلفن های هوشــمند، 
اســتفاده از اینترنــت و تماشــای تلویزیون عامل 
کــم خوابی و کیفیــت ضعیف خواب آن هاســت.

این مطالعه نشــان داد در کودکان زیر پنج ســال، 

تلویزیون و تبلت عامل اصلــی خواب کوتاه تر آن ها 
بودند.محققان دانشگاه »سوترن دانمارک« در این 
تحقیق، ۴۹ مطالعه منتشر شــده در فاصله زمانی 
سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ را که شامل ۵۵ تا ۳۶۹ هزار 
و ۵۹۵ کودک بود، مورد بررسی قرار دادند. محققان 
ارتباط استفاده از رسانه های الکترونیکی، از جمله 
نوع رسانه و مدت زمان استفاده از آن را با الگو های 

خواب بررسی کردند.
نویســندگان زمان خواب و شــروع خواب، کیفیت 
خــواب )بیدار شــدن در شــب(، مدت خــواب و 
خســتگی روز را در نظر گرفتند. آن هــا در کودکان 
۶ تا ۱۲ ســاله، رابطه ای میان اســتفاده از وسایل 
الکترونیکــی با تاخیــر در خوابیــدن و نیز کیفیت 
ضعیف خــواب پیدا کردنــد؛ این در حالی اســت 
که در نوجوانــان ۱۳ تا ۱۵ ســاله زمان تماشــای 

صفحه نمایش وســایل الکترونیکی با مشــکالت 
خواب ارتباط داشــت.به گفته محققان، استفاده از 
رســانه های اجتماعی عامل کیفیت ضعیف خواب 
نوجوانان است. آن ها می گویند این رسانه تعاملی 
ممکن اســت بیش از حد تحریک کننده باشد که 
این موضوع علت کمتر خوابیدن نوجوانان این گروه 
ســنی را توضیح می دهد.این مطالعه نشان داد در 
همه گروه های سنی، قرار گرفتن در معرض نور آبی 
ناشی از صفحه نمایش ممکن است تولید مالتونین 
را - هورمونی که خواب را تنظیم می کند - سرکوب 
کند و به طول مدت خواب ضعیف تــر و اختالل در 
چرخه طبیعی خواب و بیداری منجر شود.یافته های 
این مطالعه نشان می دهد والدین باید میزان تعامل 
فرزندان خود را با رسانه های الکترونیکی برای بهبود 

بالقوه خواب آن ها تنظیم کنند.

خواب ضعیف کودکان؛ پیامد بازی با تلفن همراه در شب

دوچرخه سواری رییس 
پلیس راهور استان

 محمد درویش، فعال محیط زیســت در 
صفحه شــخصی خود در توئیتر با انتشار 
عکسی نوشــت: این دوچرخه ســواری را 
که می بینید، نامش ســرهنگ محمدرضا 
محمــدی، رییــس پلیس راهور اســتان 
اصفهان اســت. او را سال هاست که رصد 
می کنم، از زمانی که ایالم و گیالن بود. اهل 
شعاردادن نیست و همیشه با دوچرخه تردد 
می کند؛ قدر چنین فرماندهانی را می دانیم 

که مثل شعارهاشان زندگی می کنند.

کالهبرداری اینترنتی به بهانه تولید اسکاچ
فردی كه با درج آگهی راه اندازی خط تولید اسکاچ در منزل اقدام به کالهبرداری از افراد جویای کار می کرد، 
دستگیر شد.رییس پلیس فتای اســتان گفت: متهم با درج آگهی استخدام کار در منزل در سایت های 
واسطه گر و تبلیغات اغوا کننده مبنی بر درآمد تضمینی و خرید محصوالت آن ها، افراد جویای کار را ترغیب 
به واریز وجه خرید دستگاه تولیدی می کرد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: متهم با استفاده از این 
ترفند به ازای هر درخواست مبلغ ۴۰ میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت خرید دستگاه دریافت می کرد 
و در نهایت مشخص شد تاکنون مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از این طریق از شهروندان کالهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین خبر داد:

کشف 100 کیلو تریاک از یک محموله بار لیمو در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف ۱۰۰ کیلو تریاک که در پوشش محموله لیمو جاساز شده بود، خبر 
داد.سرگرد هادی کیان مهر بیان داشت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید شرافت  شهرستان نایین 
حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون مشکوک و در بازرسی از این کامیون ۱۰۰ کیلو تریاک که زیر 
محموله لیمو جاساز شده بود، کشف شد.وی ادامه داد: در این خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین 
خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و 

هرگز اجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم خبرداد:

کشف بیش از ۸7 کیلوگرم تریاک در سمیرم
بیش از ۸7 کیلوگرم تریاک در سمیرم کشف و جمع آوری شد. فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی و کالنتری شــهرحنا در بازرسی از یک وانت پیکان در 
محور ورودی آباده به سمیرم ۸7 کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در کف خودرو و داخل کابین 
جاساز شده بود، کشف کردند.سرهنگ ســهراب قرقانی افزود: در این زمینه ۲ سوداگر مرگ دستگیر و 

تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی اردستان:

طرح »زندان زدایی« باعث افزایش سرقت در اردستان شده است
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا اظهار کرد: نیروی انتظامی 
شهرستان اردستان تاکنون ۱۶ شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده است.سرهنگ 
غالمرضا هاشمی زاده با اشاره به روز شمار هفته ناجا و برنامه هایی که در این هفته برگزار می شود، افزود: 
با تالش همکاران ما در سطح شهرستان، کشفیات مواد مخدر در شش ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
7۴ درصد افزایش داشته اســت. همچنین دســتگیری قاچاقیان مواد مخدر ۲۳۳ درصد رشد داشته 
است.فرمانده انتظامی اردستان تصریح کرد: کشف سوخت قاچاق در شش ماه نخست امسال افزایش 
77 درصدی و جرائم فضای مجازی نیز رشد ۱۴ درصدی داشــته است. همچنین تصادف های جرحی 
برون شهری ۹ درصد و تصادف های فوتی برون شهری ۱۳ درصد کاهش داشته است.هاشمی زاده کل 
تماس های ۱۱۰ را چهار هزار و ۸7 مورد اعالم کرد و گفت: یک هزار و ۶۳7 مورد از این تماس ها عملیاتی بوده 
است.وی با بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد از سرقت هایی که در شهرستان اردستان اتفاق می افتد سرقت های 
خرد و ناچیز است، گفت: پرونده بیشتر متهمان اینگونه موارد در دادگاه مختومه می شود و برای آن حکم 
زندان و یا مجازات بازدارنده صورت نمی گیرد.فرمانده انتظامی شهرستان اردستان افزود: اجرای طرح 
زندان زدایی در شهرستان باعث افزایش سرقت در اردستان شده است و بیشتر متهمان سرقت های کلی 

به دلیل اینکه به زندان اعزام نمی شوند، باعث تکرار جرم در سطح منطقه می شوند.

وز عکس ر

ناجا

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان 
اعالم کرد:

استقبال مخاطبان رسانه 
ملی از برنامه های تولیدی 

اوقاف اصفهان

خبر روز

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان اصفهان 
گفــت: مخاطبان رســانه ملــی در اصفهان 
استقبال خوبی از برنامه های تولیدی توسط 
اوقاف داشــته اند. بهرام عبدالحســینی در 
دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان به مناسبت دهه وقف با بیان اینکه 
در شرایط فعلی اقتصادی در کشور هم افزایی 
بین دستگاه ها برای پیشــرفت کارها امری 
ضروری است، اظهار داشــت: در این زمینه 
همکاری اوقاف و امور خیریه و صدا و سیما 
در اســتان اصفهان از جایگاه بســیار خوبی 
برخوردار است. وی با بیان اینکه سال ها بود 
برنامه ویژه مذهبی برای قبل از پخش اذان 
در اســتان اصفهان تهیه و پخش نشده بود، 
افزود: این امر در ســال جــاری با همکاری 
اوقاف محقق شــد و مباحث دینی، احکام، 
اخالقی و احادیث در این برنامه مورد بررسی 

کارشناسانه قرار گرفت.
مدیــرکل صدا و ســیمای مرکــز اصفهان با 
بیان اینکه وقــف نیز می تواند بــه موضوع 
محوری برنامه های مذهبی صدا و ســیمای 
اصفهان تبدیل شــود، ادامــه داد: برای این 
امر ظرفیت این را داریم کــه هر هفته برنامه 
ویژه وقف تولید کنیم.وی با اشاره به برنامه 
»وخدایی که دراین نزدیکی اســت«، افزود: 
برای ضبط ایــن برنامه ها از فضای بســیار 
مناسب امامزاده های اصفهان استفاده شده 
که اقدام خوبی با همکاری اوقاف بوده است.

عبدالحســینی گفت: برنامــه  »وخدایی که 
دراین نزدیکی اســت« ظرفیت های زیادی 
دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد و در این 
برنامه می توان نسبت به معرفی امامزادگان 
اقدام کرد.وی با بیان اینکه معرفی خادمان 
امامزادگان نیز در برنامه های صدا و سیمای 
اصفهان انجام شود، گفت: این امر می تواند به 
تقویت جایگاه اجتماعی این افراد کمک قابل 

توجهی داشته باشد.

مهلت ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیام نور در مراکز استان اصفهان تا ۱۹ مهر ماه تمدید شد.رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان، 
گفت: پذیرفته شدگان پس از ثبت نام در مهلت مقرر فقط تا ۱۹ مهرماه فرصت دارند برای انتخاب واحد اقدام کنند. محمد رضا جاللی افزود: ثبت نام و انتخاب 
واحد پذیرفته شدگان از طریق سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir امکان پذیر است.وی گفت: اعطای انواع وام شهریه و تسهیالت بانکی با کارمزد ۲ درصد، 
بازپرداخت شهریه به صورت اقساطی، تنوع در عناوین رشته ها، دارا بودن پایین ترین مبلمان شهری در بین دانشگاه های دولتی و شهریه گرفتن، امکان مهمان و 
انتقال به شهر مورد نظر دانشجو، بیشترین آمار قبولی در آزمون های استخدامی و تحصیل تکمیلی، امکان تحصیل ایمن برای شاغالن و بانوان خانه دار، تحصیل 
در دو رشته، امکان تغییر رشــته، آموزش حضوری، نیمه حضوری و الکترونیکی، انتخاب محل دلخواه برای آزمون پایان ترم حضوری، مرخصی تحصیلی برای 

مشموالن در اولین نیم سال تحصیلی در این دانشگاه فراهم شده است.

تمدید مهلت ثبت نام غیر حضوری در دانشگاه پیام نور



شنبه 17 مهر 1400 / 02 ربیع االول 1443 / 09 اکتبر 2021 / شماره 3363

ممانعت نیروهای امنیتی از تمرین »نیمار« 
دو تیم برزیل و ونزوئال  پنجشــنبه شب در چارچوب مســابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر 
به مصاف یکدیگر رفتند و در حالی که تیم میزبان تــا دقیقه 71 با یک گل پیش افتاده بود؛ اما در 

نهایت بازی را با نتیجه 1-3 واگذار کرد.
نیمار که از حضــور در این بازی محروم 
بود برای تماشای این دیدار در ورزشگاه 
حضور پیدا کرده بــود و همین موضوع 
توجه بسیاری از هواداران و رسانه های 
خبری را به خود جلب کــرد. او پس از 
بازی سعی کرد وارد زمین بازی شده و 
با سایر هم تیمی هایش تمرین کند؛ اما 
این اجازه به آنها داده نشد.این مهاجم 
پاری ســن ژرمن پیش از آغاز بازی در 

کاراکاس به رختکن تیم رفت و در جریان گرم کردن پیش از بازی نیز روی نیمکت حضور داشت. 
او با شروع بازی به جایگاه رفت و در دقایق پایانی با کمک نیروهای امنیتی موفق به ترک سکوها 
شد.نیمار در حالی که ماسکی نیز بر صورت نداشت توانست از روی سکوها به زمین برسد ولی در 
نهایت نیروهای امنیتی اجازه ندادند که تمرینی زیر نظر مربی بدنســازی تیم ملی برزیل انجام 
شود. فدراسیون فوتبال برزیل اجازه استفاده از زمین پس از بازی را دریافت کرده بود، با این حال 
چند دقیقه پس از شروع تمرین بود که به آنها گفته شد باید زمین ورزشگاه را ترک کنند.نیمار در 
بازی بعدی تیمش بار دیگــر در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت و برزیل فــردا در زمین کلمبیا به 
مصاف این تیم خواهد رفت. شاگردان تیته از 9 بازی انجام شــده تا به اینجای کار 9 پیروزی به 

دست آورده اند و با قاطعیت در صدر جدول رده بندی قرار دارند.

سرمربی تیم ملی فرانسه:

 فرانسه هنوز جزو بهترین های دنیاست
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، پس از پیروزی تیمش برابر بلژیک به تمجید از عملکرد 
بازیکنانش پرداخت.دو تیم فرانســه و بلژیک  پنجشــنبه شــب در چارچوب مرحله نیمه نهایی 
لیگ ملت های اروپا به مصاف یکدیگر رفتند تا تکلیف حریف اســپانیا در فینال و حریف ایتالیا 
در نیمه نهایی مشخص شود.بلژیک موفق شــد با دو گل یانیک کاراسکو و روملو لوکاکو در دقایق 
پایانی نیمه اول از حریف پیش بیفتد؛ اما این برتری دوام نیاورد و فرانسه در نیمه دوم بازگشتی 
تماشــایی را رقم زد تا در نهایت با پیروزی 2-3 به فینال این رقابت هــا صعود کرده و برای بازی 

برابر اسپانیا آماده شود.
 کیلیان امباپه، گل دوم تیم ملی کشورش را در این بازی به ثمر رساند و دشان پس از سوت پایان 
بازی به خبرنگاران گفت:» کیلیان جای هیچ شک و شبهه ای باقی نگذاشت. او پس از تاثیرگذاری 
کمی که در یورو داشــت در این بازی با عزم جزم به میدان آمد. همانطور که همیشه گفته ام، تیم 
فرانسه با او بسیار بهتر از بدون او اســت. ما در یورو توسط سوییس حذف شــدیم اما تیم ملی 

فرانسه هنوز اینجاست و هنوز جز بهترین تیم ها هستیم«.
وی در ادامه اضافه کرد:» این پیروزی یکی از بهترین پیروزی های ماست چون حریف از کیفیت 
باالیی برخوردار بود. ما غرور و شــخصیت الزم برای بازگرداندن نتیجه بازی را در اختیار داشتیم. 
این لحظه بسیار خوبی بود. در دقایق پایانی نیمه اول ضعیف ظاهر شدیم ولی وقتی با قدرت به 
زمین برگشتیم داستان تغییر کرد. بازیکنان بین دو نیمه احساس خوبی نداشتند؛ اما دلیل این 
اتفاق این بود که ما به بلژیک این فرصت را دادیم که دو گل به ثمر برســاند. بازیکنان من در این 

بازی غرور و شخصیت خودشان را به نمایش گذاشتند.«

هفته چهارم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور؛

 دوئل سپاهان- مس سونگون در اصفهان

رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور پس  سمیه مصور
از 50 روز تعطیلی در شــرایطی فردا از سر 
گرفته می شــود که در یکی از مهم ترین دیدارهای این هفته تیم فوالد 
مبارکه سپاهان به مصاف قهرمان فصل گذشته این رقابت ها می رود، 
دیداری که با توجه به حضور مربیان ســابق تیم مس سونگون در تیم 

سپاهان از حساسیت های زیادی برخوردار است.
با پایان رقابت های جام جهانی فوتســال حاال نگاه همه فوتســالی ها 
معطوف به بازی های لیگ برتر خواهد بود و تیم های باشــگاهی تکاپو 
برای باالی سر بردن جام قهرمانی را از ســر می گیرند. قرار است هفته 
چهارم این رقابت ها از فردا  از سر گرفته شود و در این هفته فوالد مبارکه 

سپاهان میزبان تیم مس سونگون است.
مسی ها که در تعطیالت، آماده سازی مناسبی داشتند در شرایطی به 
مهمانی سپاهان می روند که تیم اصفهانی نیز پس از استارت دیرهنگام، 

فرصت مناسبی برای آماده سازی خود داشته است.
سکان هدایت سپاهان بر عهده احمد باغبانباشی با مدیریت فنی علی 

افضل است؛ یعنی همان دو مربی که فصل گذشــته مس سونگون را 
قهرمان لیگ برتر کردند و حاال این دومربی تقابلی دیدنی با تیم سابق 

خود دارند تا شایستگی های خود را بار دیگر به رخ بکشند.
این در حالی است که مس سونگون نیز با برتری پرگل مقابل چیپس 
کامل شــرایط خوبی در جــدول دارد و حمید بی غم مــی خواهد مچ 

همکاران سابقش را در اصفهان بخواباند.
تیم فوتسال سپاهان اصفهان تا قبل از شروع هفته چهارم رقابت های 
لیگ برتر با 3 امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی مســابقات لیگ 
برتر قرار گرفته و در مقابل تیم مس ســونگون با 6 امتیاز در رده ســوم 

جدول رده بندی جای گرفته است.
 دیگر تیم اصفهانی حاضر در این رقابت ها روز یکشــنبه به مصاف تیم 
فوالد زرند ایرانیان می رود. گیتی پسند به دنبال بازگشت ملی پوشان 
این تیم تمریناتش را از روز یکشنبه گذشته از سر گرفت تا برای برگزاری 
چهارمین دیدار خود در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور 

آماده شود.

علی اصغر حسن زاده، سپهر محمدی، فرهاد توکلی، محمد رضا سنگ 
سفیدی و سعید احمد عباســی بعد از حضور در جام جهانی فوتسال و 
استراحت چند روزه به تمرینات تیم فوتسال گیتی پسند اضافه  شدند 
تا در هفته چهارم لیگ برتر 1۸ مهر مــاه نماینده اصفهان را مقابل فوالد 
زرند کرمان همراهی کنند. فوالد زرند بعد از صعود به لیگ برتر و جذب 
چند بازیکن در یک ماه گذشــته تمرینات منظمی پشت سر گذاشته و 
چند دیدار دوستانه برای بازی با گیتی پســند انجام داده است.گیتی 
پســند نیز در تعطیالت لیگ بدون حضور بازیکنان ملی پوش و با تکیه 
بر جوانان تمرینات خود را در اصفهان پیگیری و چند دیدار دوســتانه را 

پشت سر گذاشته است.
گیتی پسند اصفهان تا پایان هفته سوم لیگ برتر با 3 امتیاز در رده ششم 
جدول رده بندی مســابقات لیگ برتر قرار گرفته  و در مقابل تیم فوالد 
زرند ایرانیان با دو امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی ایســتاده 
است.  دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان و تیم فوالد زرند ایرانیان فردا 

در سالن دانشگاه آزاد شهرستان زرند برگزار می شود.

خبر روز

جهانبخش؛کاپیتان بدون شکست تیم ملی
تیم ملی ایران پنجشنبه شب در ســومین بازی از مقدماتی جام جهانی مقابل امارات به میدان 

رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.
 این برد در شرایطی به دســت آمد که برای ســومین بازی متوالی علیرضا جهانبخش به عنوان 
کاپیتان تیم ملی واردزمین شد. با وجود اینکه احسان حاج صفی در این بازی شرایط را برای بازی  
پیدا کرده بود، اما اســکوچیچ ترجیح داد از او در ترکیب اصلی اســتفاده نکند تا بار دیگر علیرضا 
جهانبخش کاپیتان تیم ملی باشد. جهانبخش 26 ســاله این روزها در ترکیب تیم ملی به عنوان 
بازیکنی که بیشــترین بازی ملی را دارد، بازوبند پرافتخاری را بر دست می بندد و البته که به یک 
مهره کلیدی در تیم اسکوچیچ تبدیل شده است.جهانبخش البته در دو بازی قبلی تیم ملی مقابل 
سوریه و عراق با بازوبند کاپیتانی موفق به گلزنی برای تیم ملی شد؛ اما در این بازی چنین اتفاقی 
برایش نیفتاد. ســتاره ملی پوش ایرانی فاینورد هلند در جریان دیدار سوم تیم ملی در مقدماتی 
جام جهانی اگرچه فروغ دو بازی قبل را نداشــت؛ اما همچنان مهــره ای قابل اتکا در خط حمله 
ایران محسوب می شــود و بی تردید با روندی که در پیش گرفته می تواند روزهای بهتری را نیز 

تجربه کند.

»اسکوچیچ« از »مایلی کهن« عبور کرد
تیم ملی ایران با مربی گری دراگان اسکوچیچ آمار 100 درصد پیروزی خود با تیم ملی ایران را حفظ 
کرد و پس از این ســه امتیاز به 10 پیروزی متوالی رســید تا این مربی کروات از رکورد 9 پیروزی 
متوالی محمد مایلی کهن در سال 1996 عبور کند و به تنهایی عنوان بیشترین پیروزی در دیدارهای 

متوالی تیم ملی را از آن خود کند.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان:

 تیم »تارتار« اتوبوسی دفاع نمی کند
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد قرعه ذوب آهن در فصل جدید مسابقات لیگ برتر 
عنوان کرد: همیشــه می گویند امیدواریم قرعه خوبی به ما بیفتد؛ اما من به این مسئله اعتقادی 

ندارم. شما باید با تمام تیم های لیگ بازی کنید.
 شاید در بازی های اول و دوم تیم هارمونی و توان صددرصد را نداشته باشد چون از بدنسازی آمده 
و هماهنگی کامل وجود ندارد. شاید بگویند اگر با تیم های متوسط بازی کنیم بهتر است؛ اما من 
به این مســائل اعتقاد ندارم. امیدوارم با هر تیمی بازی می کنیم تمام توان مان را به کار بگیریم. 
فرقی نمی کند چه تیمی باشد. حامد نورمحمدی تصریح کرد: در چهار هفته اول با دو تیم مدعی 
قهرمانی )استقالل و سپاهان( بازی داریم. می توانیم در این چهار هفته عیارمان را نشان بدهیم 
و  امیدوارم همه چیز خوب پیش برود. البته در فوتبال همیشه به مقداری شانس هم نیاز است. 
امیدوارم امسال شانس فوتبالی همیشه یار ما باشــد و در بزنگاه ها کمک مان کند تا تیم ناگهان 
ضربه نخورد.نورمحمدی در مورد اینکه امســال وضعیت خط دفــاع ذوب آهن را چطور می بیند، 
گفت: تغییرات زیادی در خط دفاعی داشتیم. از تیم فصل گذشــته فقط مسعود ابراهیم زاده را 
امسال در اختیار داریم و بقیه نفرات جدید هستند. بیشــترین نیاز ما هماهنگی است که در خط 
دفاع مهم ترین موضوع محسوب می شود. امیدوارم همیشه هماهنگی الزم را داشته باشیم تا به 

تیم کمک کنیم و به هدف مورد نظر سرمربی برسیم.
وی در مورد اینکه با توجه به ســبک کار مهدی تارتار آیا آماده شنیدن عناوینی مثل دفاع اتوبوسی 
در فصل جدید اســت، گفت: من چند ســال با تارتار کار کرده ام و هیچ وقت روی دفاع اتوبوسی 
تاکید نداشــته اســت. تیم های او کم گل می خورند و فکر می کنم به همین خاطــر این عنوان را 
مطرح می کنند؛ اما واقعا بحث دفاع اتوبوســی نبوده و هیچ وقت هم به ما تاکید نشــده که این 

کار را انجام بدهیم. 

مستطیل سبز

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان 
ایران:

 فوتبال زنان ایران 
هنوز نوپاست

ســرمربی تیم ملی فوتبال زنــان ایران در 
خصوص صعود تاریخــی این تیم به مرحله 
نهایی جام ملت های آسیا اظهار کرد: با توجه 
به دو سال و نیم وقفه ای که در تشکیل تیم 
ملی افتاده بود، انتظار ایــن رخداد تاریخی 
نبود امــا دختران ما نشــان دادنــد که اگر 
امکانات و توجه کافی باشــد نمایش خوبی 
خواهند داشت. مریم ایراندوست،  با اشاره 
به آمادگی بدنی باالی حریفان ایران در رقابت 
های اخیر اذعان کرد: ما فقط چهار ماه تمرین 
داشــتیم و در آخرین بازی مــا، اردن تیمی 
بود که یک سال و نیم در اردو به سر می برد 
و در یک تورنمنت نیز قهرمان شــده بود. اما 
انگیزه باال و وضعیت روحی روانی تیم ما که با 
کمک روانشناس تیم میسر شد، باعث شد 
تا نمایش درخشانی از آن ها شاهد باشیم.

ایراندوست در خصوص حضور زهره کودایی 
درون دروازه توضیح داد: در بازی اول و دوم 
تدارکاتی که با بالروس و ازبکستان داشتیم 
بــا دو ترکیب متفــاوت از هــر 23 بازیکن 
استفاده کردم و هدفم ارزیابی بازیکنان بود. 
از بازی بالروس که برگشــتیم به بازیکنان 
گفتم که خوشــبختانه همه در یک ســطح 
هستید و اگر هر کدام از شما نباشید تیم ملی 
ضرر نمی کند پس بایــد قلبا در خدمت تیم 
باشید و رفتار خود را حرفه ای کنید. سرمربی 
تیم ملی فوتبال زنان در خصوص تاثیر حضور 
نصرت ایراندوست در کادر فنی گفت: همیشه 
می گویم که فوتبال زنان نوپاست و هنوز جای 
پیشرفت زیادی دارد. در این شرایط مشاوره 
و تجربیات مربیان مرد راهگشاســت و من 
در این مدت هم از پدرم مشاوره می گرفتم 
هم از استاد مرتضی محصص که در هر اردو 
با ایشان وبینار داشتیم و تجربیات خوبی در 
اختیارمان می گذاشتند. هرچند در کادر فنی 
اختالف نظرات فنی با هم داشتیم ؛اما این 
باعث شــده بود که با هم مشورت بیشتری 
کنیم و در نهایت بهترین عملکرد را داشــته 
باشیم و این همدلی نقطه قوت کادر فنی بود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

دیدار استقاللی ها 
با کادر مدیریت 

باشگاه
نشســت بازیکنــان و کادر 
فنی تیم فوتبال اســتقالل با  
مصطفی آجرلــو، مدیر عامل 
این باشــگاه و دیگر اعضای 
کادر مدیریتــی  در هتــل 

المپیک برگزار شد.

پنج بازیکن از استان اصفهان به اردوی آمادگی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران دعوت شدند. هشتمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران 
از روز 17 تا 23 مهرماه 1400 با حضور 21 بازیکن در تهران برگزار می شود که در این اردو از استان اصفهان مبینا حاج حیدری، سعیده غضنفری، شهرزاد نصوحی، 
الهه نیکان و نیایش احمدی حضور خواهند داشت.بازیکنان در این اردو زیر نظر کادرفنی متشکل از خدیجه قانع سرمربی، غالمعلی اکبرآبادی مدیرفنی، فاطمه 
محمدخانی مربی )اصفهان( و ندا اسدی فیزیوتراپ تمرین می کنند.اسامی بازیکنان دعوت شــده به این اردو به این شرح است: مبینا حاج حیدری، سعیده 
غضنفری، شهرزاد نصوحی، الهه نیکان و نیایش احمدی از اصفهان، مریم دهقانی فرد و الینا رضایی از فارس، هانیه قراگوزلو و نسترن گودرزی از قم، صبا زنگنه و 
الناز یاراحمدی از همدان، شقایق چراغی و مائده عشاق از تهران، هانیه شاه ویسی و نگین رحمانی از کردستان، اسنا شجاعی از کرمان، فاطمه مریخ و آرزو بهمئی 

از خوزستان، مریم حسینی از کهگیلویه و بویراحمد، فاطمه احمدی و هستی دوخابی از مرکزی.

5 دختر اصفهانی در تیم ملی هندبال ایران

 روز پنجشنبه تیم والیبال زنان سایپا با قبول شکست 
در سه ست متوالی مقابل سوپریم چونبوری تایلند، 
به عنوان چهارمی رقابت های جام باشگاه های آسیا 
بسنده کرد، عنوانی که برای اولین بار پس از پنج دهه 
به یک تیم ایرانی می رسد، چرا که سایپایی ها موفق 
شدند با تاریخ سازی پس از 54 سال، برای نخستین 
بار به جمع چهار تیــم برتر قاره صعــود کنند.یکی از 
مهره های تاثیرگذار در صعود تاریخی سایپا، بدون شک 
مونا آشفته پشت خط زن جوان و 20 ساله این تیم بود؛ 
بازیکنی که به رغم جوانی و کم تجربگی، نمایش های 
تحسین برانگیزی را از خود به جای گذاشت و یکی از 
بهترین های تیمش در رقابت های جام باشگاه های 
آســیا 2021 تایلند بود.به واســطه درخشــش مونا 
آشفته در رقابت های جام باشــگاه های والیبال زنان 

آســیا، ورزش 3 گفت و گویی با او داشت که در ادامه 
می خوانید:ما از اول با هدف تمرینات مان را شــروع 
کردیم که بتوانیم در جام باشــگاه های آسیا شرکت 
کنیم و تغییر در روند ایجاد کنیم و همه تالش مان را به 
کار بستیم. من خودم به شخصه تالش زیادی داشتم 
تا بتوانم همه توان خودم را برای تیم بگذارم و تا جایی 
که می توانم در خدمت تیم باشم و هر کاری که توانستم 
انجام دادم.درباره عملکرد فــردی بخواهم صحبت 
کنم مقابل حریفان قزاقستانی و تایلندی، با توجه به 
این که سالن وزنه در تایلند در اختیار ما و سایر تیم ها 
نگذاشتند، بدنم دچار ضعف شد و به اصطالح خالی 
کرده بود و قدرت بازی به مانند بازی های نخســت را 
نداشتم.ما همه تالش مان را از اول بازی ها تا آخر انجام 
دادیم اما نشد؛ تک تک بازیکنان واقعا همه توان شان 

را گذاشتند و با هدف در این مسابقات شرکت کردیم 
اما یک دلیل می تواند ضعف بدنی مان باشــد و دلیل 
دیگر هم این که واقعا تیم هــای خوبی در این دوره از 
رقابت ها شرکت کردند.هم تیم آلتای و هم نمایندگان 
تایلند تیم های خوبی بودند، هم چنین نماینده فیلیپن 
تیم های خوبی بودند و نمایش درخشانی از خود نشان 
دادند و تیم ما هم نسبت به دو سالی که ما تورنمنتی 
را نداشــتیم و به دلیل شــرایط کرونا در ایران حضور 
داشتیم، بچه ها واقعا عالی بازی کردند و خیلی خوب 

بودند و تیم یکدست و کاملی داشتیم.

پدیده 20 ساله والیبال زنان:

 حیف شد اما ما عالی بودیم

تیم فوتسال سپاهان اصفهان تا قبل از شروع هفته 
چهارم رقابت های لیگ برتر با ۳ امتیاز در جایگاه هفتم 
جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر قرار گرفته و در 
مقابل تیم مس سونگون با 6 امتیاز در رده سوم جدول 

رده بندی جای گرفته است
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مدیرکل امور شهری استانداری:

 بودجه شهرداری های اصفهان نیمه نخست امسال
 1۸ درصد رشد داشت

مدیر کل امور شهری و شوراهای اســتانداری اصفهان گفت: میانگین رشد بودجه شهرداری های 
این استان سال گذشته ۲۳ درصد بود و طی ۶ ماهه نخست امسال نیز ۱۸ درصد رشد داشت.علی 
اصغر ذاکرهرندی افزود: بودجه شــهرداری ها در صورت تداوم فعالیت ها و به تناسب اقدام های 
شهری به رشد باالی ۳۰ درصد خواهد رســید.وی ادامه داد: در ســال ۱۴۰۰ رشد بودجه و عمده 
وصولی  شهرداری ها به دارایی، امور مالیاتی و ارزش افزوده بستگی دارد.مدیر کل امور شهری و 
شوراهای استانداری اصفهان با بیان اینکه از مجموع ۱۱۶ شهرداری استان در سال جاری معارفه 
۸۰ شهردار انجام شده است، اظهار داشت: شهردار ۲۵ شهر نیز از سوی شوراهای اسالمی معرفی 

شده اند که به زودی حکم های آنان صادر می شود و در روزهای آینده معارفه خواهند شد.
وی اضافه کرد: سایر شهرداران اســتان اصفهان طی چند روز آینده از سوی شورای اسالمی شهر 
معرفی می شوند و تا پایان مهرماه تمامی شهرداران استان پس از انتصاب، فعالیت رسمی خود 

را آغاز خواهند کرد.
ذاکرهرندی درباره طرح های عمرانی شهرداری های استان اصفهان گفت: آنچه سهم شهرداری ها 

بابت ارزش افزوده و آالیندگی ها و ماده ۵۸ بوده به بهترین نحو تقسیم شده  است.
به گفته وی، همراهی اعضای شــورای اسالمی شــهر با شهردار، تعامل با مســئوالن برای رشد و 
توسعه و پیشرفت شهر الزم است و اعضای شورا و شهردار نیز باید از تک روی و بیان نظرهای خود 
به صورت فردی اجتناب کنند، چرا که این موضوع آســیب جدی برای شهر و شهرداری به دنبال 

خواهد داشت.
مدیر کل امور شهری و شــوراهای اســتانداری اصفهان تاکید کرد که نشســت ها و مصوبه های 
شورای اسالمی شهر فقط از طریق سخنگو بیان شود و افراد نظرهای خود را به صورت انفرادی در 
شبکه های اجتماعی بیان نکنند، چرا که خروجی آن برای شــهر وشهروندان مضر است.اصفهان 
حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرســتان دارد و ســومین استان پرجمعیت 

کشور به شمار می آید.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

افزایش 2۵ درصدی نرخ سرویس مدارس اصفهان
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان، تعرفه نرخ سرویس 
مدارس را در سال تحصیلی جدید به صورت روزانه اعالم کردو گفت: امسال  نرخ تعرفه سرویس 
دهی مدارس ۲۵ درصد افزایش می یابد. هادی منوچهری، حدود ۵۳ شرکت حمل ونقل دانش 
آموزی را آماده سرویس دهی به دانش آموزان اعالم کرد و افزود: نرخ سرویس دهی به دانش 
آموزان بر اساس محاسبه محل ســکونت تا محل تحصیل آن ها تعیین می شــود که در قرارداد 
بین شــرکت حمل و نقل دانش آموزی با والدین دانش آموزان مطابق تعرفه محاسبه می شود.

منوچهری با اشاره به تعطیلی رانندگان سرویس مدارس در شرایط کرونایی گفت: هم اکنون اداره 
کل آموزش و پرورش و سازمان تاکســیرانی اصفهان آمادگی الزم برای حضور دانش آموزان در 
مدارس را فراهم کردند.مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان، 
تاکسیرانی اصفهان را پیش از کرونا ارائه دهنده خدمات به ۷۴ هزار دانش آموز اصفهانی دانست 
و افزود: بیش از دو هزار و ۵۰۰ دســتگاه خودرو تاکسی آماده ســرویس دهی به دانش آموزان 
هستند.سازمان تاکسی رانی شهرداری اصفهان از جمله ســازمان های موفق در طرح سرویس 
مدارس اســت که با به کارگیری رانندگان توانمند کمک زیادی به والدین دانش آموزان می کند. 
طرح سرویس مدارس با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس به حالت تعطیل در آمد؛ اما قرار 

است در سال تحصیلی کنونی دوباره به اجرا در بیاید. 

شهردار اصفهان مطرح کرد:

عزم مدیریت شهری برای تکمیل خط دو مترو

شــهردار اصفهان با اشــاره به اهمیت تکمیل طرح هــای نیمه تمامی 
همچون خط دوم مترو، رینگ چهارم و فازهای ســالن اجالس سران 
گفت: خط دو مترو در مدیریت قبلی شــروع شــده و باید در مدیریت 
جدید به اتمام برســد. علی قاســم زاده با حضور در برنامه تلویزیونی 
»اینجا اصفهان« اظهار کرد: اولین دغدغه من رفع محرومیت در مناطق 
حاشیه  ای شهر و فراهم  ســازی رفاه برای مردم این مناطق است، در 
این دوره مدیریت شــهری توجه به لکه  های محروم که گاهی در بین 
مناطق خوب شهر هم وجود دارد، در اولویت اســت تا با کمک مردم و 
دستگاه  های ذی ربط شرایط زندگی مردم بهبود یابد.وی ادامه داد: در 
شهری که برای زندگی مناسب است، احساس ایمنی و امنیت نیز باید 
ایجاد شود، احساس ایمنی شــامل ترافیک و حمل و نقل نیز می شود 
که شهرداری می تواند به کمک سایر دستگاه  ها امنیت و ایمنی را ایجاد 
کند، پنجره های شکسته همان مخروبه  هایی است که می  تواند محل 
امنی برای بزهکاران باشد، شهرداری باید تالش کند این پنجره  ها را از 

بین ببرد.

 مساجد و فرهنگسراها پایگاه اجتماع مردم می شود
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه اولین رســالت من به عنوان شهردار 
تالش برای حفظ و صیانت از محیط زیست شهر و افزایش سرانه فضای 
ســبز و مطالبه جریان دائمی زاینده رود است، گفت: بخشی از آلودگی 
شــهر اصفهان متاثر از وجود صنایع اســت، معتقدم باید با دستگاه  ها 
تعامل کرد، بنابراین مذاکراتی برای کاهش آلودگی با صنایع انجام می  
شود.وی با اشاره به لزوم چاره اندیشی برای آلودگی هوای اصفهان از 
طریق تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی ادامه داد: تفاهم  نامه ای بین 
شهرداری اصفهان و شــرکت تولید کننده خودروهای برقی منعقد شد 
که بر اساس آن تا ســال آینده اتوبوس  های برقی جایگزین اتوبوس  
های دیزلی شده و بخشی از آلودگی هوا کاهش می یابد.قاسم زاده در 
خصوص ارتقای زمینه های ارتباطی در شهر و بین شهروندان تاکید کرد: 
شــهرداری می تواند با پایگاه قرار دادن مســاجد و فرهنگسراها محل 
اجتماع برای مردم فراهم ســازد تا مردم در کنار یکدیگر بتوانند درباره 

مشکالت محالت گفت وگو و مسائل را حل کنند.

 تعریف پروژه های جدید شهری متناسب با نیاز اصفهان
وی با بیان اینکه ارتقــای کیفی محالت اصفهان با نــگاه جامع از جمله 
اهداف مدیریت شهری ششــم بوده که امید است در این دوره بتوان در 
همه محالت شهر آن را اجرایی کرد، اظهار کرد: به همت شهرداران قبلی 
در زنجیره مدیریت شهری در ۲۰ سال گذشته بر اساس طرح تفصیلی، 
حدود ۹۰ درصد معابر شهری تکمیل شده است و اکنون باید به محالت 
توجه بیشتری شده و نشانه های هویتی بازیابی شود.شهردار اصفهان 
از اهمیت تکمیل طرح های نیمه تمامی همچون خط دوم مترو، رینگ 
چهارم و فازهای ســالن اجالس ســران گفت و افزود: خط دو مترو در 
مدیریت قبلی شروع شده و باید در مدیریت جدید به اتمام برسد، رینگ 
چهارم نیز اهمیت ویژه ای دارد و با توجه به ترافیک هایی که در رینگ سوم 
وجود دارد، لزوم تکمیل رینگ چهارم بیشتر شده است؛ سالن اجالس نیز 
تا حد زیادی پیشرفت داشته و فاز اول آن نیز به بهره برداری رسیده است، 
اما هنوز آماده میزبانی برای اجالس  های بین المللی نیست.وی ادامه داد: 
البته با توجه به نیاز شهر اصفهان پروژه  های جدید نیز تعریف خواهد شد.

تفاهم  نامه ای بین شهرداری اصفهان و شرکت تولید 
کننده خودروهای برقی منعقد شد که بر اساس آن تا 
سال آینده اتوبوس  های برقی جایگزین اتوبوس  های 

دیزلی شده و بخشی از آلودگی هوا کاهش می یابد

با مسئولان

 برگزاری مهرواره بین المللی نقاشی »اربعین« با
 مشارکت ذوب آهن اصفهان

مراســم اختتامیه مهرواره بین المللی نقاشــی اربعین اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان با همکاری ذوب آهن اصفهان، شرکت آب  و فاضالب استان و شهرداری 
اصفهان با معرفی برگزیدگان در ســه بخــش بین الملل، کودک و نوجــوان ۱۲مهرماه به صورت 
حضوری با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در ســالن شیخ بهایی شرکت آب وفاضالب 

استان و وبیناری از طریق اسکای روم برگزار شد.
معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن اصفهان در این مراسم که علیرضا امیری، 
مدیر روابط عمومی شرکت نیز در آن حضور داشت ، گفت : این مجتمع عظیم صنعتی طی بیش از 
نیم قرن حیات خود نه تنها در انجام ماموریت اصلی یعنی تولید محصوالت ساختمانی و صنعتی 
موفق عمل کرده است ، بلکه در کنار آن به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیز اولویت ویژه داده 

و مشارکت فعاالنه ای در این امور داشته است .
احمد اکبری افزود : خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان از پتانسیل بسیاری در مسائل فرهنگی و 
اجتماعی برخوردار هستند و این شــرکت در اجرای فعالیت های فرهنگی ، هنری و ورزشی نیز 

سبقه بسیاری دارد .
اکبری ، باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان را یکی از کانون های اصلی این شرکت جهت 
ارائه خدمات به جامعه دانست و گفت : این شرکت ، حمایت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
را افتخارآمیز و یک وظیفه می داند . در این راستا بسیار خرســندیم که امکان حمایت از مهرواره 
بین المللی نقاشی اربعین برای این شرکت فراهم شد . این برنامه فرهنگی یک خدمت ارزشمند 
به نسلی ارزشمند اســت که طی آن یکی از مهم ترین ارزش های فرهنگی و مذهبی ما که ایثار و 

شهادت است و مفاهیم آن در قالب هنر به کودکان و نوجوانان انتقال می یابد .  
شــایان ذکر اســت مهرواره بین المللی نقاشــی اربعین با هدف آشــنایی کودکان ونوجوانان با 
فرهنگ ایثار وشــهادت، ترویج روحیه هم دلی، وحدت، یکپارچگی، مقاومت، پایداری و تبیین 
حرکت عظیم میلیونی راهپیمایی اربعین واهداف آن در سطح جامعه برگزار شد و طی فراخوانی 
یک ســاله در ســطح بین المللی و ملی باهمکاری خوب روابط عمومی و امور بین الملل کانون 
 کشــور و دبیرخانه مهرواره در اســتان اصفهــان، ۱۵۵۰ اثر بــا موضوعات محوری بــه دبیرخانه 

ارسال شد.
ازمجموع آثار رسیده ۴۵۰ اثر نقاشی بین المللی و بقیه آثار ملی بوده اند که پس از فرآیند داوری۳۰ 

اثر در بخش بین الملل،۳۰ اثر در بخش کودک و ۳۰ اثر در بخش نوجوان برگزیده نهایی شدند.
شــایان ذکر اســت روابط عمومی و امور بین الملل کانون کشــور، ذوب آهن اصفهان، شهرداری 
اصفهان و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همکاری بسیار خوبی در برگزاری این رویداد بزرگ 

مذهبی، فرهنگی و بین المللی داشته اند.

 فراخوان مستندنگاری از رویداد پیاده روی 
اربعین اصفهان

فراخوان مستند نگاری از رویداد پیاده روی اربعین اصفهان منتشر شد.واحد هنر های تصویری 
حوزه هنری استان اصفهان در این فراخوان از تمامی شــهروندان اصفهانی و عکاسان حرفه ای و 
آماتور دعوت می کند تا در محور های عکاسی حرفه ای، عکاسی موبایلی شهروندی، فیلم و کلیپ، 
روایت مکتوب به ارائه آثارخود از پیاده روی که به مناسبت اربعین حسینی در اصفهان انجام شده 
akskhaneh.esfahan@gmail. :به پســت الکترونیکی zip آثار خود را در قالب یک فایل

com ارسال کنند.
آخرین مهلت ارسال آثار به این فراخوان یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ است. در این فراخوان مبلغ ۵۰۰ هزار 

تومان به انتخاب هیئت داوران به سه نفر اول هر بخش تعلق خواهد گرفت.

خبر روزخبر خوان

»رویای مهاجرت«  در اصفهان 
به روی صحنه می رود

اجرای تئاتر »دویچلند« با موضوع »مهاجرت«، 
از ۱۸ مهرماه در تاالر هنر اصفهان آغاز می شود.
هومن حیدری، نویسنده و کارگردان این تئاتر 
می گوید: قصــه »دویچلند« دربــاره مهاجرت 
اســت؛ زن و مردی که رویای رفتن به آلمان را 
دارند و در یک گاوداری مشغول به کار هستند.
وی ادامه می دهــد: صاحــب گاوداری به این 
دو نفر وعده داده اگر خوب کار کنند، در شــعبه 
آلمان گاوداری خود به آن ها مقامی خواهد داد 
و با همین وعده وعیدها از آنان سوءاســتفاده 
می کند، اما در ادامه مشکالتی بین این زوج به 
وجود می آید، به طوری کــه رویای مهاجرت در 
ذهن شان کمرنگ و کمرنگ تر می شود تا اینکه 
یک روز به یک حقیقت مهــم پی می برند.این 
کارگردان تئاتر با اشــاره به چرایی انتخاب این 
موضوع تصریح می کند: خیلــی از نزدیکانم به 
مهاجرت فکر می کنند و یــا مهاجرت کرده اند، 
تب رفتن باالگرفته است. چند تن از کارگردانان 
تئاتر که دوســتان مــن بوده اند نیز بــه آلمان 
رفته اند و به همین خاطر عنــوان »دویچلند« 
یا همان »آلمان« برای نام این نمایشــنامه که 
بر اســاس طرحی از هادی عسکری نوشته ام 
انتخاب کردم.حیدری توضیح می دهد: وقتی 
با کسانی که مهاجرت کرده اند صحبت می کنم 
متوجه می شوم شرایط زندگی برای شان آن طور 
که تصــور می کرده اند و در رویاهایشــان دیده 
بودند، نبوده. ضمن اینکه در اخبار می شــنویم 
و در کنارمان می بینیم آدم هایــی که در راه این 
مهاجرت یا سرمایه شان را از دست داده اند و یا در 
آب غرق شده اند و مهاجرت برای شان در حد یک 
رویا باقی مانده است.حیدری که همراه با گروه 
خود پنج ماه برای اجــرای »دویچلند« تمرین 
کرده، عوامل تئاتر را این گونه معرفی می کند: در 
تئاتر »دویچلند« سام کوراوند و سمیه جعفری 
منش به عنوان بازیگر ایفــای نقش می کنند و 
مهرزاد مشکل گشا مشاور کارگردان آن است.

وی با اشــاره به حمایت تاالر هنر از اجرای این 
تئاتر، ابراز امیدواری می کند که با فروکش کردن 
تب کرونا، شاهد اجرای تئاترهای بیشتری روی 
صحنه باشیم چراکه هر شهری تئاتر ندارد، گویی 

خالی از جریان زندگی است.

اهدای نشان 
فداکاری به مدیر 

محرومیت زدایی نزاجا
امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیم 
موســوی، فرمانده کل ارتش، نشان 
فداکاری مصــوب فرماندهی معظم 
کل قوا را به ســرهنگ خلبان »ولی 
رحمانی« فرمانده دانشکده هوانیروز 
ارتش مســتقر در اصفهــان  و مدیر 
طرح های محرومیــت زدایی نزاجا 

اهدا کرد.

وز عکس ر

برپایی نمایشگاه گروهی »به رنگ بوم« در گالری نقش خانه اصفهان
نمایشگاه گروهی »به رنگ بوم« روز جمعه  در گالری نقش خانه اصفهان گشایش یافت.در این نمایشگاه ۱۰۰ اثر در ابعاد )از ۳۰ در ۴۰ تا ۱۲۰ در ۱۰۰( از ۲۷ نفر از 
هنرجویان ماه منیر مرتضوی تا ۲۸ مهر برای بازدید عالقه مندان برپا  شده است.آثار این نمایشگاه با تکنیک های مختلف راپید، رنگ و روغن، پاستل مدادی، 
مدادرنگ و ... با موضوعات آزاد، اجتماعی، طبیعت بی جان، پرتره و... طراحی شده اند.عالقه مندان می توانند ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ از این نمایشگاه در گالری 
نقش خانه اصفهان واقع در خیابان آمادگاه روبه روی مهمانسرای عباسی دیدن کنند.مرتضوی، دانش آموخته رشته نقاشی است و تجربه شانزده سال نقاشی 

حرفه ای را داردو یکی از آثار مفهومی جدید خود را در این نمایشگاه در کنار هنرجویان خود به نمایش می گذارد.

مدیر عامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: در طول ســال های اخیــر در صدد انجام 
اقدامات جدید برای ســازمان عمــران برآمدیم که 
از جمله آنها می توان به موضوع مشــارکت، تعاونی 
مســکن کارکنان، فروش مصالح و تولیدات جدید 
در مجتمــع تولیدی صفه و برقــراری ارتباط قوی تر 
بین شهرستان های اطراف و کالن شهرها اشاره کرد.

مجید طرفه تابان با اشاره به راه اندازی واحد مدیریت 
بازرگانی و مشارکت ها در سازمان عمران شهرداری، 
افزود: این ســازمان چنــد وظیفه اصلــی از جمله 
راه اندازی مباحث مشارکتی و نهادینه کردن فروش ها 
و پیش بینی تولید محصوالت در کارخانه را بر عهده 
دارد.مدیر عامل ســازمان عمران شهری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: سه مشارکت عمده این سازمان 
با منطقه هشــت شــهرداری در ارتباط با پالک دوم 
خیابان طاهرزاده برای اجرای پروژه مشارکتی مجتمع 

مسکونی، پروژه تجاری و مسکونی در خیابان رودکی 
واقع در محدوده منطقه پنج شــهرداری و مشارکت 
با شــرکت تعاونی مســکن در خیابان امام خمینی 
)ره( است که تا اوایل سال آینده به نتیجه می   رسد.

وی با اشــاره به فروش مصالح در سازمان عمران، 
خاطرنشان کرد: سال گذشته نزدیک به ۲۰ میلیارد 
تومان فروش مصالح به پیمانکاران عمرانی شــهر 
و مردم انجام شده اســت.طرفه تابان گفت: قالب 
انواع نیوجرسی ها حتی قالب های نیوجرسی های 
مفصلی نیز آماده شده اســت؛ به عنوان مثال تمام 
نیوجرسی های استفاده شده در رینگ حفاظتی شهر 
از تولیدات سازمان اســت.وی ادامه داد: در شرایط 
کرونایی نزدیک به هفت هزار قطعه قبور پیش ساخته 
در این ســازمان طراحی و ساخته شد و خاکبرداری 
و جاگذاری قبور پیش ســاخته نیز توسط سازمان 
انجام شده است.مدیر عامل سازمان عمران شهری 

شــهرداری اصفهان با بیان اینکه به زودی سازمان 
عمران شهری شهرداری اصفهان در زمینه تولید ماسه 
به خودکفایی می رســد، گفت: دستگاه تولید ماسه 
سازمان عمران تا چند ماه آینده وارد مدار قرار می گیرد 
تا از خرید ماســه برای تولید مصالح بی نیاز شویم.
وی خاطرنشان کرد: به زودی سازمان عمران شهری 
شهرداری اصفهان در زمینه تولید ماسه به خودکفایی 
می رســد.طرفه تابان از بهره برداری نخستین خط 
تولید تمام اتوماتیک کف فرش بتنی به روش پرس 
تر در کشــور خبر داد و افزود: این کارخانه که قابلیت 
تولید کف فرش بتنی با باالترین استانداردهای ملی 
و بین المللی را دارد از دقیق ترین سیســتم ها جهت 

عمل آوری قطعات تولیدی استفاده شده است.

مدیر عامل سازمان عمران شهری شهرداری:

سازمان عمران شهرداری اصفهان در تولید ماسه به 
خودکفایی می رسد
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طی مراسمی از برگزیدگان فراخوان ســاخت انیمیشن، موشن گرافی و کلیپ 
مدیریت مصرف بهینه آب شــرکت آبفای اســتان اصفهان تجلیل شد. در این 
مراســم که در حاشــیه آیین پایانی مهرواره بین المللی نقاشی اربعین برگزار 
شد، با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی از 10 اثر برگزیده این فراخوان قدردانی به 
عمل آمد.این فراخوان را روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
خردادماه امسال با هدف شناســایی هنرمندان عالقه مند به موضوع مدیریت 
مصرف آب منتشر کرده بود که پس از بررســی و داوری، انیمیشن های»آب 
مجازی« ساخته میالد براتی و »آب سالم« ساخته مشترک آیت نادری و عاطفه 
سادات حسینی به عنوان آثار برتر انتخاب شدند. در این بخش همچنین موشن 
گرافی»آب و زندگی« ســاخته بهنام معتمدی شایسته تقدیر شناخته شد.در 
بخش کلیپ بزرگســاالن نیز آثار »تنگ ماهی« ساخته جواد استکی و »قبض 
آب« ســاخته علی مهیاری و در بخش کلیپ خردســاالن آثار محمد ارسالن 

جنگروی، آســنا جنگروی و یونس پورپیرعلی قابل تقدیر شــناخته شدند.در 
بخش فوتو کلیپ و دابسمش نیز آثار اکرم یوسفی، هانیه رحیمی و محمد امین 
رحیمی به عنوان آثار قابل تقدیر معرفی شــدند.گفتنی است آثار برگزیده این 

فراخوان از طریق فضای مجازی برای عالقه مندان عرضه می شود.

در مراسمی با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از پوستر دومین 
جشنواره مجازی »خانواده آبی« رونمایی شد.این جشنواره را شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با شعار »خانواده شاد و سالم، پیشــگام در مدیریت مصرف بهینه 

آب« برگزار می کند.
عالقه مندان به شرکت در این جشنواره باید اعضای یک خانواده بوده و آثار خود را در 
بخش های دابسمش، نمایش خانگی، نمایش عروسکی، عکس موبایلی و فیلم 
موبایلی با »موضوع مدیریت مصرف آب و مقابله با ویروس کرونا« حداکثر تا 15 آبان 
ماه سال جاری از طریق پیام رسان » واتس آپ« به شماره 09380952405 ارسال 
کنند.بخش ویژه دومین جشنواره مجازی » خانواده آبی« با عنوان » پای صحبت 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها« اختصاص به بیان حکایت ها، داستان های بومی هر 
منطقه برای کودکان دارد که عالقه مندان می توانند در آن شرکت کنند.گفتنی است در 
پایان این جشنواره از سه خانواده در هر بخش جشنواره با عنوان » خانواده دوستدار 
آب« تقدیر شده و اســامی آنان در وبگاه شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
نشانی www.abfaesfahan.ir و صفحه اینستاگرامی  H2O-ESF اعالم خواهد 
شد.عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشــتر در خصوص محورهای جشنواره و 
مشخصات آثار تولیدی می توانند با شــماره تلفن 36680030 داخلی 266 و 267 
www. تماس حاصل کرده و یا به پایگاه اینترنتی آبفای اســتان اصفهان به نشانی

abfaesfahan.ir مراجعه کنند.

تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند در شهریورماه ، 4 رکورد جدید در تولید 25 
ساله کالف در این مجتمع عظیم صنعتی ثبت کنند .

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان ضمن بیان این خبر گفت: با  توجه به توسعه 
بازار محصوالت مونوبلوک و ارزش افزوده باالیی که دارند، مهندسی نورد ذوب آهن 
اصفهان با تدارک مقدمات تولید جهت تولید کالف های صنعتی گام بزرگی را برای 
افزایش تولید انــواع این محصول از 5.5 الی 12 میلیمتر برداشــت .محمد امین 
یوسف زاده افزود : با توجه به تاکید مدیر عامل و معاون بهره برداری در رفع موانع 
تولید کالف، کارکنان مهندسی نورد در کارگاه نورد 350 از ابتدای سال 1400 و براساس 
برنامه های معاونت فروش برای گرفتن سهم بیشتری از بازار کالف، برنامه افزایش 
تولید را شروع و با  اصالح نواقص و کاستی ها موفق شدند با ثبت دو رکورد 16هزار 
تنی در اردیبهشت 1400 و اینک هم رکورد  20 هزارتنی در شهریور ماه  گام بزرگی در این 
راستا بردارند . یکی از اهداف اصلی این بخش، توسعه خط جدید مونوبلوک است تا 
رکورد تولید کالف کشور را از آن خود کنیم و مطالعات آن شروع شده است . جانشین 
سرپرست نورد 350 نیز در این خصوص اظهار داشت: محصوالت تولیدی با مارک 
فوالدیSAE 1008تولید شــده اند که در گروه فوالدهای کم کربن قرار می گیرند و 
عمدتا جهت مصارف صنعتی استفاده می شوند و قابلیت کشش تا سطح مقطع زیر 
2 میلیمتر را دارا هستند.حسین مشکین گفت:این محصوالت در صنایع الستیک 
سازی و الکترود و پیچ و پرچ و...استفاده می شود.با توجه به کم شدن سطح مقطع 
فلز در پروسه کشش وحساس بودن کالف های تولیدی باید از نظر آنالیز شیمیایی 
و دقت ابعادی بسیار دقیق باشند .وی افزود: با عنایت به توجه بازارهای خارجی به 
محصول کالف وارزش افزوده بیشتر نسبت به دیگر محصوالت نوردی، کالف یک 
محصول استراتژیک شناخته شده و هر ماه در ســبد فروش خارجی محصوالت 
کارگاه گنجانده شده است .معاون تولید نورد 350 گفت: با توجه به این که در داخل 

کشــور کارخانجات محدودی قادر به تولید کالف با کیفیت هستند،اهمیت تولید 
کالف را بعد از ریل در جایگاه دوم قرار می دهد  . جانشین سرپرست نورد 350  اظهار 
داشت: رکوردهای جدید تولید محصوالت مشتمل بر 264 تن کالف 5.5 میلی متر 
در تاریخ 21 شــهریورماه ، 271 تن کالف 5.5 میلی متر و شکستن رکورد قبلی در 
تاریخ 24 شهریورماه و 348 تن کالف 10 میلی متر در تاریخ 13 شهریورماه هر سه 
در شیفت گروه یک و 248.48 تن کالف 7 میلی متر در شیفت گروه چهار در تاریخ 
26 شهریورماه است .وی افزود:همچنین تولید 19200 تن انواع محصوالت کالف 
)5.5و7و7.5 و10و12(در شــهریور ماه در تاریخ 25 ساله خط منو بلوک بی سابقه 
است .شایان ذکر است تولید کالف در کارگاه نورد350 با توجه به تغییرات خط نورد 
در سال 1374 و استفاده از خط جدید منوبلوک متحول شد و انواع محصوالت به 
صورت سیم و خاموت در سبد تولید این کارگاه قرار گرفت.تولید در خط سیم سازی 
با توجه به تغییر مقطع محصول  و سرعت خط نورد متفاوت است.رکوردهای قبلی 
محصوالت در سال های گذشته بدین ترتیب است:  تولید محصول کالف 5.5 میلی 
مترحدود 240 تن در یک شیفت ، تولید محصول کالف 10 میلی مترحدود 320 تن 

در یک شیفت و تولید محصول کالف 7 میلی مترحدود 240تن در یک شیفت .

صادرات موفق کالف
الزم به ذکر اســت که محصول کالف جزو فوالدهای کیفی اســت که دارای ارزش 
افزوده باالتری نسبت به سایر محصوالت ساختمانی بوده و ارزآوری مناسبی برای 
شرکت دارد . پیگیری و تالش همکاران در مدیریت بازاریابی و صادرات در راستای 
بازارسازی و توسعه بازار منجر به افزایش حدودا 15 برابری صادرات کالف طی 6 ماهه 
اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شده است . صادرات کالف به 

8 بازار صادراتی  صورت گرفته است .

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در حاشــیه بازدید از غرفه های نمایشــگاه 
متالکــس 2021 گفــت : ذوب آهــن اصفهان به واســطه نیروی انســانی 
متخصص،متعهد و تجربه کاری ارزشمند در مسیر بالندگی خوش درخشیده 
است و قدم در مسیری گذاشــته که دیگران به سختی می توانند به آن ورود 
کنند و یا توانش را ندارنــد. مصداق بارز این جمله تولیــد ریل در ذوب آهن 
اصفهان اســت که به عنوان دروازه ورود به تولید محصوالت صنعتی و دارای 

ارزش افزوده باال  محسوب می شود.
منصور یزدی زاده افزود : تولیــد آرکTH 36، میلگردآلیاژی،ریلUIC 54و 
... نیز از جمله دستاوردهای اخیر این شرکت مادر صنعتی به شمار می روند 
و حاصل تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان این شرکت سبب شده ذوب 
آهن اصفهان مصمم تر از گذشته در مسیر رشد بالندگی حرکت کند و به سهم 

خودش در اقتصاد کشور نقش آفرین باشد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد : ریــل در ذوب آهن اصفهان بر 
اساس نیاز خطوط کشور تولید می شــود و هم اکنون این تولید فراتر از نیاز 
کشور اســت بنابراین بازاریابی آن برای صادرات به کشورهای دیگر در دست 
اقدام اســت. این مقام مسئول با اشــاره به اینکه برنامه دولت محترم برای 
احداث یک میلیون واحد مسکونی اقدام بسیار ارزشمندی است زیرا مسکن 
همــواره از جمله دغدغه های هموطنان عزیزمان اســت،خاطر نشــان کرد : 
انتظار نیست کشــوری که در تولید فوالد و سیمان و سایر مصالح ساختمانی 
خودکفاســت و هیچ وابســتگی به خارج ندارد در بخش ساختمان مشکلی 
داشته باشد.در این خصوص می توان یک اتاق فکر در بدنه دولت ایجاد کرد 
و تمام دســت اندرکاران این بخش در آن حضور فعال داشته باشند تا موانع 
پیش روی این طرح توسط تولیدکنندگان بررسی شده و برطرف شود. در این 

زمینه به یک وحدت بین بخش ها نیاز داریم.

یزدی زاده در پاسخ به این ســوال که قیمت گذاری دستوری چه تاثیری بر 
روند احداث یک میلیون  واحد مسکونی دارد، گفت : قیمت گذاری دستوری 
فوالد یک سنگ بزرگ پیش پای تولید کنندگان این محصول ارزش آفرین 
در داخل و خارج از کشور است بنابراین نیاز است قبل از هر گونه تصمیم گیری 
برای صنعت فوالد در اتاق فکری که عنوان شد، همه صحبت ها شنیده شود و 
سپس تصمیم گیری کنند زیرا با قیمت گذاری دستوری تولید نمی تواند دوام 

زیادی داشته باشد و اهداف بخش مسکن محقق نمی شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : قیمت ها در کدال کامال مشخص است 
و عرضه و تقاضا به صورت اتوماتیک قیمت محصوالت را مشــخص می کند. 
هیچ گونه محدودیتی در تولید فوالد وجود ندارد و مازاد عرضه داریم بنابراین 

بهترین مکانیزم برای قیمت فوالد همان مکانیزم عرضه و تقاضاست. 

تجلیل از برگزیدگان فراخوان ساخت انیمیشن و کلیپ مدیریت 

مصرف بهینه آب

رونمایی از پوستر دومین جشنواره مجازی »خانواده آبی«

رکورد تولید ۲۵ ساله کالف در ذوب آهن اصفهان شکسته شد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در متالکس ۲۰۲۱ :

 در تولید فوالد و سایر مصالح ساختمانی خودکفا هستیم و نباید مشکلی

 در بخش مسکن داشته باشیم

یکی از مهم تریــن چالش های فعلی آموزش عالی کشــور 
»بیکاری جوانان جامعه و فارغ التحصیالن دانشگاهی« است 
که به عنوان دغدغه خانواده ها یاد می شود.خیلی از افراد برای 
دستیابی به مشاغل پردرآمد با شــأن اجتماعی باال سال ها 
تالش می کنند تا در دانشگاه های معتبر و دولتی قبول شوند 
و بعد از قبولی، 4 سال یا بیشتر از آن عمر خود را در پشت میز 
و صندلی می گذرانند، ولی بعد از فارغ التحصیلی با سختی 
زیادی دنبال کار می گردند، اما بیشتر آن ها نمی توانند مرتبط با 
رشته خود به بازار کار جذب شوند، برای همین در مشاغل دیگر 
وارد کار می شوند و شاید به اندازه کافی استعداد و عالقه زیادی 
به آن رشته نداشته باشند.اما برخی مشاغل وجود دارند که 
جزو کار های پردرآمد در ایران و جهان هستند و به احتمال زیاد 

نقش زیادی در آینده جوانان این مرز و بوم دارند.
متخصص هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین: به احتمال 
زیاد تا سال 2024 ارزش مشاغل مرتبط با یادگیری ماشین، 
حدود 31 میلیارد دالر باشــد. این گفته به معنای آن اســت 
که طی یک دوره زمانی شش ســاله، نرخ رشد سالیانه این 
حوزه بیش از 40 درصد در ســال اســت. این آمار ها بر نیاز 
فزاینده بازار کار به افراد مســتعد در حوزه یادگیری ماشین 
داللت دارد و اگر شــما نیز اســتعداد ورود به این حوزه را در 

خود می بینید، می توانید در این سفر پرهیجان و خوش آتیه 
گام بگذارید.گفتنی است که با افزایش تقاضا برای مشاغل 
یادگیری ماشین، در حوزه هایی مانند: پردازش زبان طبیعی 
و یادگیری عمیق صرف نظر از حوزه تخصصی انتخابی، قطعا 
جایی برای متخصصان این حوزه در بــازار کار وجود خواهد 
داشــت.یک موضوع مهم این اســت که یادگیری ماشین 
روی صنایع گوناگونی در آینده نزدیک تاثیرگذار خواهد بود و 
باعث می شود تا شما در هر رشته ای به متخصصان این حوزه 

نیازمند شوید.
برنامه نویس و توســعه دهنده وب: هم اکنون هر شــغل و 
کسب وکاری یک رشته اتصال به اینترنت دارد، به همین علت 
مهارت های مختلف در زمینه علوم کامپیوتری جزو مشاغل 
پردرآمد هستند؛ بنابراین اگر به کامپیوتر و کدنویسی عالقه 
دارید، شک نکنید با حرفه ای شدن در این مهارت می توانید در 

هر حوزه ای مشغول به کار شوید.
معامله گری در بازار های جهانی: معامله گــری در بازار های 
جهانی یا تجارت امروزه یکی از مهم ترین مشــاغل پردرآمد 
است که می تواند دریچه امید خیلی از جوانان باشد، به شرط 
این که راه آن را یاد بگیرید تا بتوانید معامله پر سودی از تجارت 

جهانی داشته باشید.

طراحــی وب: طراحی وب یــک فعالیت خالقانه اســت و 
تمامی کسب و کار ها نیازمند سایت جذاب و با تجربه کاربری 
مناسب هستند، بنابراین صد درصد مطمئن باشید که هیچ 
طراح وبی بیکار نخواهد ماند و درآمد های خوبی هم در این 
زمینه به دست خواهد آورد، گفتنی است ؛ اگر بتوانید هم در 
برنامه نویسی و هم طراحی وب حرفه ای شوید مطمئنا درآمد 

بیشتری به دست خواهید آورد.
جراحی پالستیک و زیبایی: بیشتر مشاغل حوزه های پزشکی 
دارای درآمد های باالیی هستند و به همین علت دانش آموزان 
در دوران مدرسه جذب رشته های تجربی می شوند، به همین 
علت جراحی پالستیک و زیبایی نه تنها در کشور های خارجی 
بلکه در ایران هم دارای متقاضیان زیادی است؛ چرا که امروزه 
بیشتر بانوان به دنبال هرچه زیباتر کردن خود هستند و زمان 

زیادی را در این راه می گذرانند.
وکالت: قبولی در وکالــت به رتبه خوبی در کنکــور نیاز دارد، 
بنابراین بیشترین افرادی که نمره های باالیی جذب می کنند 
گرایش زیادی به سمت این رشته دارند، اما متقاضیان وکالت 
به رغم پردرآمد بودن این رشته باید عالقه زیادی به فعالیت 
در آن داشــته باشــند؛ چرا که هدف یک وکیل در درجه اول 

دادخواهی است نه کسب درآمد!

آشپزی

پاپسیکل هندوانه
مواد الزم: پوره هندوانه 250 گرم، شکر80 گرم، پودر ژالتین 

15 گرم، خامه شیرین شده قنادی 150 گرم،هندوانه نگینی شده55 
گرم، شکالت سبز و قرمز و کنجد )برای تزیین( به مقدار الزم

روش تهیه: پوره هندوانه را در قابلمه ای کوچک بریزید و سپس شکر را افزوده و هم بزنید، پودر 
ژالتین را روی مخلوط فوق بپاشید به طوری که در یک جا انباشته نشود. قابلمه را روی حرارت مالیم 
قرار دهید و گه گاه با مفتول سیمی هم بزنید تا ذرات شکر و ژالتین حل شوند، سپس قابلمه را از روی 
حرارت برداشته و کنار بگذارید تا از گرمای آن کاسته شود. خامه قنادی را از فریزر خارج کرده و با کمک 
کارد آن را به قطعات کوچک تقسیم کنید، هر از گاهی خامه را با قاشق هم بزنید تا کامال یخ خامه ذوب 
شده و به صورت مایعی کامال یکدست و روان و خنک درآید، سپس خامه را با همزن برقی بزنید تا 
کمی فرم بگیرد. برای این دسر نیاز به زدن بیش از اندازه خامه نیست و خامه نباید خیلی سفت 
شود.در حین هم زدن خامه با مفتول سیمی دستی مخلوط پوره هندوانه را کم کم اضافه کرده و 
هم بزنید. دقت داشته باشید که مواد را به یکباره داخل خامه نریزید، زیرا گلوله گلوله می شود 

و در انتها هندوانه های نگینی شده را اضافه کنید. مواد را در قالب مورد نظر بریزید و 
به مدت 5 ساعت در یخچال قرار دهید تا ببندد. اگر از قالب های سیلیکونی 

استفاده می کنید فقط کافی است بعد از خارج کردن قالب از یخچال 
اطراف دسر را با کارد از ظرف جدا کرده و سپس به راحتی 

دسر را از داخل قالب خارج کنید. 

مشاغلی که می توانید با آن ها پول پارو کنید!

اکران آنالین »هتل ترانسیلوانیا 4« قطعی شد 2 فیلم ایرانی به جشنواره سیدنی اضافه شدند
قسمت چهارم از انیمیشن »هتل ترانسیلوانیا« با سه ماه تاخیر، دی 
ماه امسال به صورت آنالین اکران می شود.هتل ترانسیلوانیا 4 قرار 
بود )9 مهر 1400( در سینماها اکران شود؛ اما با توجه به شیوع سویه 
دلتای کرونا و بالتکلیفی وضع سینماها از مرداد ماه زمزمه هایی 
درباره احتمال واگذاری آن به زیست بوم سرویس های پخش 
اینترنتی پیچید، شایعاتی که به واقعیت تبدیل شده اند.اولین قسمت از 
مجموعه انیمیشن های هتل ترانسیلوانیا در سال 2012 روی پرده رفت. 

شصت و هشتمین جشنواره فیلم سیدنی پس از دو بار تعویق به سبب 
شیوع ویروس کرونا، سرانجام برنامه کامل نمایش آثار خود را شامل 223 
فیلم اعالم کرد و دو فیلم ایرانی »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی و »جاده 
خاکی« به کارگردانی پناه پناهی نیز در بخش فیلم های بلند به برنامه 
نمایش این رویداد سینمایی اضافه شدند. همچنین مستند »رادیوگرافی 
یک خانواده« ساخته فیروزه خسروانی به نمایندگی از سینمای نروژ در 
بخش رقابت بین المللی آثار مستند به نمایش گذاشته می شود. 
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