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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

  بحران جدی کاهش ذخایر خونی در کشور و اصفهان؛

آژیر قرمز برای خون
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 معاون حفاظت و بهره برداری
 شرکت آب منطقه ای: 

هر تصمیمی برای 
 زاینده رود منوط به
 میزان بارش هاست
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رییس سازمان بسیج اساتید 
اصفهان:

زبان بسیج اساتید برای 
حل مشکالت، زبان 

علمی است

رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان بروجن:

تاالب های چهارمحال و 
 بختیاری برای پرندگان 

مهاجر امن است

رییس بازرسی و نظارت اصناف 
اصفهان  خبر داد :

همراهی 90 درصد اصناف 
با تعطیلی مشاغل

  اجرای طرح توسعه 300 کیلومتری سیستم آبرسانی روستایی در 100 روز

سفر وزیر راه و 
شهرسازی به شمال 

استان اصفهان

 آگهی مزایده عمومی تبلیغات اتوبوس ها و
 ایستگاه های سایه بان دار )نوبت اول(

احمدرضا پری تبار- شهردارشاهین شهر م الف:1043387

شهرداری شاهین شهر به استناد  مصوبه شــماره 1202/ش مورخ 99/06/15 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تبلیغات 
فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها و ایستگاه های سایه بان دار تحت نظارت واحد زیباسازی شهرداری شاهین شهر را از 
طریق مزایده عمومی به مدت پنج سال با قیمت پایه کارشناسی طبق اسناد مندرج در آگهی به شرکتهای دارای پروانه 

کانون آگهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد زیباسازی شهرداری 
مراجعه  و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 99/09/10 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

چاپ اول

اجرای طرح غربالگری عمومی کرونا در اصفهان از هفته آینده آغاز می شود؛

همه راه های نرفته
5

 سقوط آزاد خودرو 
 رییس اتحادیه خودروی اصفهان از کاهش ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قیمت خودرو خبر داد؛  

3

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

نانوایان به بهانه نان 
کنجدی گران فروشی 

نکنند

 جدال ایران- بوسنی
 با طعم »اسکوچیچ«

 معاون فرهنگی سپاه  
صاحب الزمان)عج(:

 بسیج هر کجا که کشور
   به مشکل برخورده
 به میدان آمده است

3
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 مسئول پیشگیری و کنترل دیابت
 مرکز بهداشت استان:

 ۳۵۰ هزار اصفهانی 
مبتال  به دیابت هستند

4

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

جاده های چهارمحال 
لغزنده است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه ۲۲  آبان 1۳99 
 ۲6 ربیع االول   144۲ 

 1۲  نوامبر ۲۰۲۰
 شماره ۳11۵

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:1041642

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد انتخاب پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی به صورت حجمی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری و بر اساس شرایط مناقصه واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. )مناقصه گران 
می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند- نحوه بارگذاری اســناد پاکت ب و ج از طریق سامانه ستاد و اسناد به وسیله امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( صاحبان 

مجاز امضاء می گردد(
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1399/08/21 ساعت 14 می باشــد.مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و نحوه ارائه و تسلیم پاکت 
الف به آدرس بهارستان بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 232 تماس حاصل نمایند.اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

موضوع شماره مناقصهردیف
مناقصه

گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت 
دریافت 

اسناد مناقصه

مهلت 
ارائه 

پیشنهاد
زمان 

بازگشایی
مدت 
قرارداد

12099001352000011

واگذاری انجام 
امور خدمات 
پشتیبانی 
مورد نیاز 

شرکت عمران 
شهر جدید 
بهارستان به 
صورت حجمی

گواهی 
صالحیت 
انجام امور 
پشتیبانی 
و خدماتی

27/375/262/0001/368/770/000
تا ساعت 
19 مورخ 
99/08/29

تا ساعت 
14 مورخ 
99/09/11

ساعت 
10 مورخ 
99/09/12

16 ماه 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

  نام روزنامه:زاینده رود

  تاِريخ انتشار: 99/8/22

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی
 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق۲9۲ : تاساعت : 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۳99/۰9/۰8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۳99/۰9/۰9

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.irشركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  ۳668۰۰۳۰-8- ۰۳1

)  داخلی ۳84  (

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

24.466.443.603823.993.000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه مبارکه99-3-172

3.936.138.036196.806.000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه فالورجان99-3-173

نوبت اول

4

ساخت 171 
 باب مسکن 

برای نیازمندان 
 در چهارمحال
 و بختیاری

آغاز عملیات 
اجرایی میدان 

امید در آینده ای 
7نزدیک

نوبت دوم

 کار ساخت و ساز تونل بهشت آباد بر اساس اعالم قرارگاه سازندگی خاتم رسما متوقف شده است؛
جدال اجتماعی بر سر بهشت آباد

8
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آمادگی »مکرون« برای کمک به حل دائم مناقشه قره باغ
رییس جمهور فرانسه خطاب به نخست وزیر ارمنستان از آمادگی خود برای کمک به حصول یک راه 
حل متعادل و پایدار برای همه طرف ها در نزاع قره باغ خبر داد.دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه 
ای اعالم کرد: امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه نســبت به خاتمه یافتن درگیری ها در قره باغ 
اظهار رضایت کرده و دوستی خود با ارمنســتان و مردمش را یادآور شده است.وی همچنین آمادگی 
اش را برای حصول یک راه حل سیاسی عادالنه، پایدار و قابل قبول برای همه طرف ها در قره باغ ابراز 
 داشت.مکرون این اظهارات را طی یک گفت وگوی تلفنی با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 

طرح کرد.

اتحادیه اروپا تحریم ها علیه ونزوئال را تمدید کرد
شورای اتحادیه اروپا اعالم کرد، تحریم های این اتحادیه علیه ونزوئال را برای مدت یک سال دیگر و تا 
تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ تمدید کرده است.این نهاد وابسته به اتحادیه اروپا در بیانیه ای مطبوعاتی نوشت: 
شورای اروپا نظام تحریم های اتحادیه اروپا علیه ونزوئال را برای مدت یک سال دیگر و تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ 
تمدید می کند. طبق این بیانیه، این تدابیر شامل تحریم تسلیحات و تجهیزات و ممنوعیت مسافرتی 
و انسداد دارایی ها در قبال فهرستی از ۳۶ مقام رسمی ونزوئال هستند.اتحادیه اروپا مدعی شده این 
مقام های ونزوئال  بابت نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراســی و حاکمیت قانون مسئول هستند.
پایان ماه ژوئن شورای اتحادیه اروپا فهرســت مقام های ونزوئالیی که هدف تحریم هایش قرار می 
گیرند را بابت »نقش داشتن آنها در تصمیم و اقدامات تضعیف کننده دموکراسی و حاکمیت قانون در 

ونزوئال« افزایش داد.

 هیالری کلینتون، گزینه بایدن به عنوان سفیر آمریکا 
در سازمان ملل

روزنامه واشنگتن پســت جمعه گزارش داد که تیم انتقال قدرت جو بایدن در حال بررسی صالحیت 
هیالری کلینتون برای انتصاب وی به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد است.یک منبع آگاه 
به واشنگتن پست گفت که در این باره بحث هایی در جریان است زیرا وی گزینه ای است که می تواند 
جایگاه آمریکا را بعد از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا ارتقا دهد.هیــالری کلینتون در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ مقابل دونالد ترامپ شکست خورد و بعد از آن به یکی از چهره های منتقد 
ترامپ تبدیل شد.کلینتون، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا شنبه شب در مورد پیروزی بایدن در انتخابات 
۲۰۲۰ آمریکا در توئیتی نوشت: این یک برگ تاریخ ســاز و دست رد به سینه ترامپ و صفحه جدیدی 

برای آمریکاست.

درخواست »اشتاین مایر« برای افزایش هزینه های نظامی آلمان
رییس جمهور آلمان در شصت و پنجمین سالگرد تاسیس ارتش آلمان خواستار افزایش هزینه های 
نظامی کشورش به عنوان ضرورتی برای بهبود مناســبات آینده دو سوی آتالنتیک شد. فرانک والتر 
اشتاین مایر، رییس جمهور آلمان طی سخنانی هزینه های نظامی بیشتر آلمان در ناتو را به عنوان پیش 
شرطی برای مناسبات خوب دو سوی آتالنتیک مطرح کرده است.اشتاین مایر همچنین تقویت سرمایه 
گذاری در زمینه امنیتی را درخواست کرده تا به این ترتیب اتحادیه اروپا تقویت شده و ائتالف با آمریکا 
بتواند مجددا نوسازی شود.رییس جمهور آلمان همچنین تاکید کرد که با پیروزی جو بایدن در آمریکا 
امیدهای قابل توجیهی برای تجدید مناسبات دو سوی آتالنتیک ایجاد شده است.وی در عین حال 
گفت که حتی با روی کار آمدن بایدن در آمریکا اروپا دیگر مانند سابق برای ایاالت متحده مهم نخواهد 
بود.اشتاین مایر تصریح کرد که از نظر سیاسی امنیتی آلمان باید هم در اتحادیه اروپا و هم در ساخت 

یک ستون اروپایی در ناتو مشارکت کند. 

ترامپ و تیم سیاست خارجی اش بدون  علیرضا کریمیان
شــک ایران را یکــی از دالیل شکســت 
خوردن خود در انتخابات آمریکا می دانند. ترامــپ وعده داده بود با 
خروج از برجام و پیگیری سیاست موسوم به کارزار فشار حداکثری، 
ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن به توافقی بهتر مجاب 
خواهد کرد. دولت آمریکا با گذشــت بیش از دو سال از این وعده در 
تحقق آن ناکام ماند و به همین دلیل ترامپ از سوی گروه های مختلف 
در آمریکا آماج انتقادات قرار گرفت. منتقدان ترامپ او را به نداشتن 
راهبرد در قبال ایران، تشدید بی مورد تنش ها با این کشور و جدا کردن 

مسیر آمریکا از متحدانش متهم کرده اند.
هر چند انتخابــات در ایاالت متحده اصوال کمتر تحــت تاثیر تحوالت 
خارجی است؛ اما تسلیم نشدن ایران به رغم تمام وعده ها و فشارهای 
ترامپ به شدت وجهه و پرستیژ سیاسی او در دنیا و داخل کشورش را 
جریحه دار کرد .در واکنش به این سرسختی ایران، ترامپ بنا دارد تا در 
روزهای باقی مانده بر مسند ریاست جمهوری آنچه در توان دارد برای 
فشار بیشتر بر ایران استفاده کند و بخشی از این سیاست را با اعمال 
تحریم های دقیقه نودی دنبال می کند. حتی برخی با نگرانی تحرکات 
و عزل و نصب ها در وزارت دفاع آمریکا را بــه احتمال جنگ افروزی 

علیه کشــورمان تعبیر می کنند. در همین زمینه دو منبع اسراییلی به 
نشریه آمریکایی اکســیوس خبر داده اند که دولت ترامپ با همکاری 
اسراییئیل و چند کشور عربی خلیج فارس )که حدس زدن نام آن ها 
کار ســختی نباید باشــد( طرحی را برای اعمــال تحریم های جدید 
علیه ایران در ده هفته باقی مانده بــه تحلیف بایدن طراحی کرده اند. 
برای اطمینان از کارآمدی این تحریم ها، الیــوت آبرامز نماینده ویژه 
دولت ترامپ در امور ایران نیز روز یکشــنبه هفته گذشــته برای یک 
مالقات اضطراری به اســراییل ســفر کرده و با میر بن شبات، مشاور 
 امنیت ملی نتانیاهــو نیز درباره طرح تحریم ها علیــه ایران گفت وگو

 کرده است. 
مسئله ای که ترامپ به دنبال آن اســت پایداری تحریم ها علیه ایران 
حتی پس از دوره ریاست جمهوری خود است؛ اتفاقی که منابع خبری 
حکایت از برنامه ریزی برای آن دارند به گونــه ای که حتی در صورت 
تمایل بایدن برای رفع تحریــم ها از لحاظ قانونــی، امکانی برای آن 

وجود نداشته باشد.
 در روز هــای اخیر منابع اســراییلی در گفت وگو با اکســیوس تاکید 
کرده اند که در طراحی جدید دولت ترامپ با کمک اسراییل و کشور های 
عربی، تحریم ها دیگر علیه برنامه هسته ای ایران اعمال نمی شود. در 

عوض تحریم ها متوجه برنامه موشــکی و حقوق بشری ایران خواهد 
بود تا بایدن نتواند به راحتی با بازگشت به برجام این تحریم ها را ملغی 
کند.مارک دوبوویتز، یکی از طراحان تحریم های نوع جدید علیه ایران 
و رییس بنیاد دفاع از دموکراسی ها در یادداشتی که آپریل ۲۰۱۹ در وال 
استریت ژورنال منتشر شده به دولت ترامپ پیشنهاد کرده تحریم ها 
را طوری اعمال کنند که دولت دموکرات بعدی نتواند آن ها را لغو کند. 
تیم سیاست خارجی آمریکا هم اکنون به شدت سرگرم برنامه ریزی 
و طراحی تحریم هایی است که شبکه مالی و بانکی ایران را به نحوی 
محدود کند که حتی رؤســای جمهور بعدی نیز قادر به برداشــتن آن 
نباشــند. این تحریم ها به گونه ای طراحی و اجرا می شــوند که برای 
برداشته شدن آن راه چاره ای به جز مذاکره و عقب رفت ایران از مواضع 
غیر هسته ای وجود نداشته باشــد. به رغم وجود نگرانی ها از شدت 
یافتن تحریم ها برخی در داخل معتقدند آمریکا بیشتر از این چیزی 
برای تحریم ایران در چنته ندارد و تحریم هایــی که علیه ایران اعمال 
شده و تحریم هایی که در آینده اعمال می شود از نوع تحریم هایی است 
که تاثیر چندانی نخواهد  داشــت. به عقیده ایــن افراد ترامپ هر چه 
تحریم ها را شدیدتر کند، جو بایدن در آینده تصمیم جدی تری در مورد 

لغو این تحریم ها خواهد گرفت. 

خبر روز

سفیر جدید نروژ پیگیر FATF شد
سیگو الدتومین هائوگر، سفیر جدید نروژ در دیدار با ،لعیا جنیدی معاون حقوقى رییس جمهور 
در مورد وضعیت نهایی اجرای اســتانداردها و لوایح مربوط به FATF جویا شــد.در دیدار »لعیا 
جنیدی« و »سیگو الدتومین هائوگر«جنیدی در پاسخ به پرســش سفیر نروژ در مورد وضعیت 
نهایی اجرای استانداردها و لوایح FATF، گفت: جمهوری اسالمی ایران قوانین مربوط به مقابله 
با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اصالحیه های آن را تصویب کرده است، برخی از معاهدات 
مانند معاهده مقابل با فســاد)مریدا( را حدود ١٠ ســال پیش به تصویب رسانده و اجرایی کرده 
ولی دو معاهده مقابله با جرائم ســازمان یافته فراملی )پالرمو( و معاهده مقابله با تامین مالی 
تروریسم نهایی نشده و بحت و بررســی ها در جریان است. سیگو الدتومین هائوگر، سفیر جدید 
دولت نروژ در ایران نیز گفت: ما تحــوالت مربوط به برجام و توافق هســته ای ایران را از نزدیک 
پیگیری می کنیم و امیدواریم با بازگشت به حقوق و عرف بین الملل شاهد گشایش در این امور 

باشیم.

اینستاگرام یک پست »قالیباف« را حذف کرد
اینستاگرام پســت رییس مجلس شــورای اســالمی در خصوص جنایت بی رحمانه داعش در 
افغانستان را حذف کرد.قالیباف در این مطلب نوشته بود: »جنایت داعش علیه فرزندان نازنین 
افغانستان، دل همه ما را به درد آورد. مسئول مســتقیم تمامی جنایت های داعش، بنیانگذاران 

آدم کش آمریکایی و صهیونیست، تامین کنندگان مالی آنها در منطقه و حامیان آنها هستند«.

مخالفت انگلیس با لغو تحریم  تسلیحاتی ایران
وزیر امور خاورمیانه در دولت انگلســتان گفت که این کشــور با لغو تحریم های تسلیحانی ایران 
موافق نیســت.جیمس کلورلی، وزیر امور خاورمیانه در دولت انگلســتان، در پاســخ به سواالت 
نمایندگان مجلس این کشور، آنچه که نقض برجام از ســوی ایران خواند، را نگران کننده دانست 
و گفت که انگلستان با لغو تحریم های تســلیحانی ایران موافق نیست. وزیر دولت انگلستان در 
امور خاورمیانه در جای دیگری از پاسخ هایش به سواالت نمایندگان تاکید کرد که دولت لندن با 
انقضای تحریم های تسلیحاتی ســازمان ملل علیه ایران موافق نیست و نتایج آن را برای امنیت 
و ثبات منطقه خطرناک می داند.به گزارش رادیو فرانســه، جیمس کلورلــی افزود که هم اکنون 
بیش از دویست فهرست مجازات های اتحادیه اروپا علیه ایران از جمله علیه کلیت سپاه پاسداران 

وجود دارد.

 واکنش »اولیانوف« به گزارش جدید آژانس اتمی 
درباره ایران

دیپلمات ارشــد روس در واکنش گزارش جدید آژانس اتمی درباره ایران گفــت هیچ نگرانی از 
بابت اشاعه وجود ندارد و نیازی به وارد عمل شدن شــورای حکام نیست.گزارش جدید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هســته ای جمهوری اســالمی ایران، با واکنش »میخائیل 
اولیانوف« نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی مســتقر در وین مواجه شد.اولیانوف در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: »گزارش جدید آژانس اتمی درباره ایــران می گوید تهران همکاری 
خوبی انجــام می دهد. امــا آژانس از اطالعات ارائه شــده توســط ایران درباره یکی از مســائل 
مربوط به گذشته، راضی نیست« .وی ســپس با بیان اینکه نیازی به جار و جنجال راه انداختن 
توسط آژانس یا دیگر کشــورها نیســت، تصریح کرد: »هیچ نگرانی از بابت اشاعه وجود ندارد و 
 نیازی به وارد عمل شدن شورای حکام نیســت. این موضوع باید از طریق روش های استاندارد

 حل شود.

کافه سیاست

کمیته  جذب سرمایه های 
ایرانیان خارج از کشور 

تشکیل می شود
معاون دیپلماســی اقتصــادی وزیر امور 
خارجــه از تشــکیل کمیته هایــی بــرای 
جــذب ســرمایه های ایرانیان خــارج از 
کشــور خبر داد.غالمرضا انصاری در گفت 
وگویی از تشــکیل کمیته هایی برای جذب 
ســرمایه های ایرانیان خارج از کشور خبر 
داد و اعــالم کرد: وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی قرار اســت این کمیته ها را تشکیل 
دهد تا راه حل های بهتــری برای ایرانیانی 
که می خواهند با اســتفاده از منابع مالی 
خودشــان با ایران تجارت کنند، ارائه دهد.

وی بــا اشــاره به اینکــه در دولــت توجه 
ویژه ای به بحث ایرانیان خارج از کشــور و 
دعوت آن ها برای سرمایه گذاری و تجارت 
می شود، افزود: خوشبختانه وزارتخانه های 
ذی ربــط ماننــد وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی، مقررات و ضوابط مفیدی را در این 
زمینه ارائه کردنــد و وزارت امور خارجه هم 
اقدامات تشــویقی را در این زمینه به عمل 
آورده اســت.معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزیر امور خارجه گفــت: امیدواریم مصوبه 
اخیــر دولت در حــوزه تجــارت خارجی و 
صــادرات و واردات، تســهیالت ویژه تری 
را برای ایرانیان خارج از کشــور اختصاص 
دهد.انصاری بــا تاکید بــر اینکه فرصت 
خوبی هم برای ایرانیان خارج از کشــور و 
هم پاســخگویی به نیازهای داخل فراهم 
شده است، گفت: این گروه از ایرانیان اگر 
ســرمایه هایی مثل کارخانه، موسسه و یا 
تولید دارنــد می توانند با ارز خودشــان با 

ایران تجارت کنند.

بین الملل

ترامپ در واپسین روزها هم دست از تحریم ایران بر نمی دارد؛

تحریم تا آخرین نفس

وز عکس ر

بازدید دریادار سیاری از 
آموزش های دانشجویان 

دافوس ارتش
معــاون هماهنگ کننــده ارتــش، روند 
آموزش های میدانی دانشجویان دانشگاه 
فرماندهی و ستاد ارتش در دوره آموزشی 
محور شناســی در منطقه منجیل را مورد 

ارزیابی قرار داد.

برخی منابــع آگاه اظهارات جدیــدی درباره وضعیت 
صادرات نفت ایران در دوره ریاســت جمهوری بایدن 
مطرح کردند.بــه گزارش رویترز، منابع شــرکت های 
تجاری و نفتی اوپــک اعالم کردند برگشــت ایران به 
افزایش صادرات نفتی در دوره ریاســت جمهوری جو 
بایدن مســیر طوالنی خواهد داشــت. بنابراین اوپک 
وقت زیادی برای تنظیم عرضه بازار دارد. چشــم انداز 
افزایش عرضه نفت ایران پس از به کرســی ریاســت 
جمهوری نشســتن جوبایدن، نگرانی را در ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و هم پیمانانش 
موسوم به اوپک پالس ایجاد کرده است. اوپک در حال 
حاضر طرح کاهش تولید نفت را برای تنظیم قیمت بازار 
اجرایی می کند، اما رییس شرکت تورب جورن معتقد 

اســت که »مذاکرات با ایران بعید است در سال ۲۰۲۱ 
اتفاق بیفتد.« وی افزود: »من فکر نمی کنم مذاکره با 
ایران در سال اول ریاست جمهوری بایدن اتفاق بیفتد؛ 
چراکه وی اولویت های کاری مهم تری در داخل دارد.« 
برخی منابع هم از انجام مذاکره و صادرات نفت ایران در 
نیمه دوم سال ۲۰۲۱ خبر دادند. رییس مرکوریا انرژی 
هم گفته است بعید به نظر می رسد که افزایش صادرات 
نفت ایران قریب الوقوع باشد.رییس شرکت مرکوریا 
تاکید کرده است: برخی مردم فکر می کنند مذاکراتی 
در چند ماه آینده اتفاق می افتد، اگر چنین باشــد باید 
سیاســت منعطفانه تری را نســبت به ایرانیان انتظار 
داشته باشــیم، اما من فکر می کنم که این گفت وگوها 
چندین ماه طول خواهد کشید و احتماال در نیمه دوم 

سال آینده اتفاق می افتد.دو منبع آگاه اوپک هم اعالم 
کردند کــه انتظار نمــی رود تحریم های ایــران به این 
زودی ها برداشته شود. آنها گفتند فکر می کنیم حداقل 
۶ ماه یا بیشتر زمان الزم است تا درباره برگشت صادرات 
نفت ایران تصمیم گیری شود و تا این مدت هم اوپک 
وقت کافی برای تصمیم گیری بازار دارد. یک منبع دیگر 
اوپکی هم گفته در هر شرایطی بازار قابل مدیریت است؛ 

چراکه حجم نفت بازار تا پایان ۲۰۲۱ افزایش نمی یابد.

روایت رویترز از صادرات نفت ایران در دوران »بایدن«

۷ وزیر روحانی به مجلس می روند
بر اساس برنامه هفتگی اعالم شده مجلس شورای اسالمی، در هفته پیش رو وزیران صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، نیرو، نفت، امور اقتصادی و 
دارایی، اطالعات و کشور، هفته آینده برای بررسی مسائل حوزه های اختصاصی وزارتخانه های تحت مدیریت و پاسخ به سواالت نمایندگان عضو کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی، به بهارستان می روند.بر این اساس، »علیرضا رزم حســینی« وزیر صنعت، معدن و تجارت،جهت بررسی وضعیت قیمت و 
عرضه و توزیع مصالح ساختمانی به »کمیسیون عمران« مجلس می رود.»کمیسیون آموزش، تحقیقات وفناوری« مجلس از »محسن حاجی میرزایی« وزیر 
آموزش و پرورش برای پاسخگویی به سوال ۱۱ نماینده عضو کمیسیون دعوت کرده است که وزیر روز سه شــنبه ۲۷ آبان برای پاسخ به نمایندگان کمیسیون به 
مجلس می رود. همچنین »بیژن نامدار زنگنه« وزیر نفت برای پاسخ به سوال ۴ نماینده و »رضا اردکانیان« وزیر نیرو برای پاسخ به سوال ۲ نماینده به »کمیسیون 
اجتماعی« مجلس می روند. پانزده نماینده عضو »کمیسیون اقتصادی« مجلس با طرح سوال از »فرهاد دژپسند« با حضور در این کمیسیون دعوت کرده اند، 
که وزیر امور اقتصادی و دارایی، بعداز ظهر سه شنبه )۲۷ آبان( برای پاسخگویی به این نمایندگان، به مجلس می رود.حجت االسالم »سیدمحمودعلوی« وزیر 
اطالعات نیز برای پاسخگویی به سواالت ۴عضو کمیسیون»امنیت ملی و سیاست خارجی« مجلس و سوال مشترک ۷ نماینده مجلس به این کمیسیون دعوت 

شده است که وی روز سه شنبه برای پاسخ به سواالت نمایندگان به مجلس می رود.

منابع اسراییلی در گفت وگو با اکسیوس تاکید کرده اند 
که در طراحی جدید دولت ترامپ با کمک اسراییل و 
کشور های عربی، تحریم ها دیگر علیه برنامه هسته ای 
ایران اعمال نمی شود. در عوض تحریم ها متوجه برنامه 
موشکی و حقوق بشری ایران خواهد بود تا بایدن نتواند 
به راحتی با بازگشت به برجام این تحریم ها را ملغی کند
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رییس بازرسی و نظارت اصناف اصفهان خبر داد :

همراهی 90 درصد اصناف با تعطیلی مشاغل
رییس بازرســی و نظارت اصنــاف اصفهان گفت:۹۰ درصد اصناف در این کالن شــهر براســاس 

دستور ستاد اســتانی مقابله با کرونا از 
طرح تعطیلی مشــاغل تبعیت کردند.
جواد محمدی با اشــاره به همراهی ۹۰ 
درصد از اصناف مبنی بر تعطیلی واحد 
صنفی اظهار کرد: تنها ۱۰ درصد از کسبه، 
واحد صنفی خود را تعطیل نکرده بودند 
که با اطالع رســانی صورت گرفته، این 
واحد ها نیز تعطیل شــدند.محمدی با 
اشاره به ابالغ طرح تعطیلی مشاغل در 
گروه های ۲، ۳ و ۴ از طرف ســتاد ملی 

مقابله با ویروس کرونا گفــت: در اجرای این طرح ۱۸۰ بازرس اتــاق اصناف، مامور اجرای طرح 
تعطیلی مغازه ها بعد از ساعت ۱۸ در اصفهان شده اند. در مجتمع های تجاری نیز تمام گروه های 

شغلی تعطیل هستند و در صورت تبعیت نکردن از طرح، مرکز تجاری پلمب خواهد شد.

توزیع مرغ منجمد برای تنظیم بازار در فروشگاه ها
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: توزیع گوشت مرغ منجمد توسط 
امور دام و پشتیبانی انجام و برای مصرف کننده ۱5 هزار تومان بوده است.ایرج موفق اظهار کرد: 
به منظور کنترل و تنظیم بازار گوشــت مرغ، مرغ منجمد در بین فروشــگاه های اصفهان توزیع 
شــد؛ میزان مرغ منجمدی که برای استان اصفهان در نظر گرفته شــده است یک هزار و ۲۰۰ تن 
بوده که تا کنــون یک هزار و ۱۰۰ تن از این میــزان توزیع و ۱۰۰ تن باقی مانــده نیز در روزهای آتی 
توزیع خواهد شد.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان تصریح کرد: توزیع 
گوشت مرغ منجمد توسط امور دام و پشــتیبانی انجام و برای مصرف کننده ۱5 هزار تومان بوده 
اســت.ایرج موفق با بیان اینکه هم اکنون در بازار در برخی از فروشــگاه ها تخم مرغ با پایین تر 
از قیمت مصوب نیز توزیع می شــود، اذعان کرد: در تنظیم بازار اســتان اصفهان با نگاه به کمک 
 به تولید کننده بــرای هر کیلو که ۱۲ هــزار تومان مصوب شــده، افزایش ۱۰ درصــدی نیز مجاز

 شمرده شده است.

ماشین آالت راهداری در جاده های اصفهان مستقر شدند
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 55۰ دستگاه انواع ماشــین آالت راهداری و 
امدادی با هدف خدمات رسانی به هنگام بارندگی شدید و وقوع سیل در جاده های این استان مستقر 
شدند.منصور شیشه فروش افزود: با توجه به اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارندگی ها در 
نقاط مختلف، ستاد سیل در شهرهای مختلف استان تشــکیل و فعال شدند و ۷5۰ گروه عملیاتی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کار خود را آغاز کردند.وی، محور فعالیت ستاد سیل در هر شهرستان 
را شــهرداری ها ذکر کرد و اظهارداشــت: برنامه ما کاهش مخاطرات و انجام اقدامات پیشگیرانه و 
امدادی در زمان بروز سیل و سیالب در ماه های پیش رو است.شیشه فروش با بیان اینکه الیروبی و 
ساماندهی رودخانه ها طی چند سال اخیر شرایط را بهتر کرد ،گفت: از سوی دیگر تقویت سیل بندها 
با مشــارکت و همکاری اداره کل منابع طبیعی و دهیاری ها انجام گرفت.وی به احتمال بارش هایی 
که منجر به ســیالب و آب گرفتگی شود اشــاره و خاطرنشــان کرد: در همین ارتباط برنامه ریزی و 
 هماهنگی های الزم انجام و نکات الزم به مســئوالن مناطقی که بیشــتر در معرض خطر هســتند، 

ارائه شد.

 کار ساخت و ساز تونل بهشت آباد بر اساس اعالم قرارگاه سازندگی خاتم رسما متوقف شده است؛

جدال اجتماعی بر سر بهشت آباد

در حالی که مسئوالن استانی و نمایندگان  مرضیه محب رسول
مجلس بارها اعالم کرده اند که پروژه انتقال 
آب بهشت آباد متوقف نمی شود و اخذ مجوزهای آن در دست پیگیری 
است، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( به عنوان مجری این 
طرح رســما اعالم کرد بــه دلیل اختالفــات موجود میــان اصفهان و 
چهارمحال، ساخت این پروژه متوقف شــده است. انتقال آب از طریق 
تونل بهشــت آباد یکی از بحث برانگیز ترین طرح هــای انتقال آب از 
چهارمحال به اصفهان است. در سال های اخیر اعتراضات زیادی از سوی 
مردم و مسئوالن چهار محال و بختیاری در مورد این طرح مطرح شده، 
در مقابل اصفهانی ها هم از کندی کار و توقف های پی در پی این طرح 
گالیه دارند . در حالی که با بسته شدن زاینده رود اعتراضات کشاورزان 
دوباره باال گرفته است، در اصفهان مسئوالن اصرار دارند که مردم بگویند 
انجام این پروژه در حال پیش روی است. اواخرمهرماه بود که محمدتقی 
نقدعلی، نماینده خمینی شــهر بــا تکذیب خبر متوقف شــدن پروژه 
بهشت آباد اظهار داشت: شــخصا دررابطه با انتشار خبر در مرکز کشور و 
مرکز اســتان ازطریق معاونت حفظ حقوق بیت المال قــوه قضاییه و 
دادســتانی پیگیری های الزم را انجــام دادم و این خبــر کذب بوده و 
هیچ گونه دســتوری مبنی بر جمع شــدن کارگاه تونل بهش آباد صادر 

نشده است.وی ادامه داد: این خبری است که من گمان می کنم قطعا از 
طرف نیروهای معاند برای ازبین بردن آرامش اجتماعی و اســتفاده از 
نقاطی است که می تواند اسباب اختالف شــود، ساخته شده و ریشه و 
پایه ای ندارد. به رغم این اظهارات اما ســردار محمــد، فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( در سخنانی در اهواز در جمع مردم از توقف 
ساخت و ساز و حفاری این تونل به دلیل برخی از اختالفات اجتماعی خبر 
داد.وی با اشاره به عدم توازن در منابع آبی کشور، گفت: شورای عالی آب 
استان ها و وزارت نیرو مسئولیت تخصیص آب را بر عهده دارند و پس از 
بررسی های کارشناسی، زیســت محیطی و اجتماعی، در این خصوص 
تصمیم گیری می کنند.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( افزود: 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص( در آخریــن حلقه از این زنجیره نقش آفرینی 
می کند و در این تصمیم گیری ها اثرگذاری ندارد و تنها به عنوان پیمانکار 
ورود پیدا می کنــد و کار را انجام می دهد اما بعضــا در چند وقت اخیر 
موضوعاتی را به قرارگاه منتسب می کنند که این کار ظلم است، البته ما به 
این نحوه رفتار عادت داریم.محمد ادامه داد: آنچه از دست ما برمی آمد 
این بود که پروژه هایی که در این حوزه موجب دغدغه مردم شــده بود را 
متوقف کنیم. در پروژه بهشت آباد دستگاه تی بی ام به ارزش ۱5 میلیون 
دالر در حال فعالیت بود؛ امــا به دلیل اینکه بین اســتان چهارمحال و 

بختیاری و اصفهان اختالف ایجاد کرده بود آن را متوقف کردیم و خسارت 
بزرگی را پذیرفتیم. در خصوص سه چهار پروژه دیگر نیز این کار را انجام 
دادیم و در حال حاضر شش دستگاه تی بی ام متوقف شده اند تا مسائل 
اجتماعی مرتبط حل شــوند.وی گفت: البته بحث ها در این زمینه فنی 
است اما برخی این مسائل را به کف جامعه می کشانند و تحریکاتی ایجاد 
می کنند در حالی کــه این موضوعات باید در جلســات فنی و با حضور 
استان های مرتبط و درگیر بررسی شوند. در صورتی که انتقال آب مشکلی 
ایجاد نمی کند باید به یکدیگر کمک کنیم اما باید اقناع فکری و ذهنی 
ایجاد شود؛ به دلیل اینکه این اقناع ایجاد نشده این دغدغه ها وجود دارد 

اما اگر به جمع بندی نرسیدند، پروژه متوقف می شود.
مسئله آب در استان های اصفهان، چهار محال و خوزستان به یک بحث 
حساس و سخت اجتماعی تبدیل شده است. حساسیت افکار عمومی 
در این استان ها بر انتقال آب در حالی هر روز بیشتر می شود که هر کدام 
به نوعی درگیر موضوع خشکسالی و تبعات ناشی از آن شده اند. به نظر 
می رسد با شــدت یافتن اختالفات میان مردم در دو استان اصفهان و 
چهارمحال سپاه به عنوان مجری طرح ترجیح داده حداقل تا فروکش 
کردن اختالفات و رســیدن به یک اجماع کلی کار، طــرح انتقال آب را 

متوقف کند.

مدیر اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان با اشاره به برخی اقدام های 
انجام شده برای رفع آسیب های وارده به حوزه کسب و 
کار استان به دلیل شیوع کرونا گفت: تاکنون 5۰ درصد 
تسهیالت بانکی کرونا در بخش اشــتغال استان به 
متقاضیان پرداخت شده است.حسین باقری افزود: 
سهم  استان اصفهان از تســهیالت کرونایی سه هزار 
میلیارد تومان است که تا به حال کل مبلغ تقاضا شده 
برای استفاده از این تسهیالت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان 

بوده است.وی ادامه داد: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برابر 
با 5۰ درصد پرونده های موجود مورد پذیرش بانک ها 
قرار گرفته و پرداخت شده و بقیه در دست بررسی قرار 
دارد.  مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: محدودیتی 
برای پرداخت تسهیالت و اعتبارات در این زمینه وجود 
ندارد و پس از تکمیل پرونده توسط متقاضیان، بانک 
ها موظف به پرداخت آن هستند.وی اضافه کرد: این 
میزان تسهیالت به ۱۴ رسته اصلی  کسب و کار آسیب 
دیده از کرونا  از جمله خویش فرمایی، بیمه شــده و 
یا بدون بیمه پرداخت شده اســت.به گفته وی، این 
تسهیالت به صاحبان کسب و کاری که از طریق سامانه 
کارا به نشانی www.kara.mcls.gov.ir نام نویسی 

کردند و فرآیند پذیرش و معرفی آنها بانک های عامل 
انجام شده، اعطا شده است.باقری گفت: میزان این 
تسهیالت متناسب با توجه به نوع رسته از ۶ میلیون تا 
۱۶ میلیون تومان است اما هیچ محدودیتی برای ثبت 
نام این رسته ها وجود نداشــت.به گفته وی، تا کنون 
نزدیک به ۱۶ هزار نفر از متقاضیان حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان تســهیالت کرونایی بخش اشــتغال استان 
اصفهان را دریافت کردند.مدیر اشــتغال و کارآفرینی 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: انتخاب بانک هــای عامل هنگام 
ثبت نام تسهیلگری وتســریع کار توسط متقاضیان 
انجام شده؛ اما سهمیه هر کدام از بانک ها مشخص 

و متفاوت است.

 ۵0 درصد تسهیالت بانکی کرونا در استان اصفهان
  پرداخت شد

خبر روز

رشد 34 درصدی بهره گیری از ماشین آالت در کشاورزی 
به گفته رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در این استان 
در مقایسه با سال ۹۲ بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته اســت.مهرداد مرادمند  افزود: ضریب 
مکانیزاسیون کشاورزی هفت سال پیش ۱.۶۴ بود که در ســال زراعی گذشته به ۲.۲ رسید و در 

سال  جاری هم برای بیشتر شدن آن خواهیم کوشید.
وی با بیان اینکه شمار ماشــین آالت کشاورزی اســتان نسبت به ســال آغازین فعالیت دولت 
۱۴.۱۱ درصد بیشــتر شــده اســت، تصریح کرد: اســتفاده از تجهیزات به روز، نقش شایانی در 
بهره وری این صنعــت ایفا می کنــد و افزایش کیفیت، تنــوع و میزان تولیــدات را رقم می زند.

رییس ســازمان جهادکشــاورزی اصفهان اضافه کرد: در ســال ۹۲ بیش از ۲۴ هزار دســتگاه 
انواع ماشــین آالت کشــاورزی در این منطقه وجود داشت که با افزوده شــدن بیش از سه هزار 
و ۴۰۰ دســتگاه دیگــر، هم اکنون این رقم به ۲۷ هزار و ۶۷۰ دســتگاه رســیده اســت.مرادمند 
با ضروری دانســتن بهسازی و نوســازی وسایل و ماشــین آالت خاطرنشــان کرد: تخصیص 
اعتبــارات کافی و مشــارکت فعاالن ایــن صنعت کمــک خواهد کرد تا به شــمار بیشــتری از 
 تجهیزات به روز کشاورزی دســت پیدا کنیم که ثمره آن نیز توســعه این صنعت اصلی در کشور و

 استان خواهد بود.

 کاهش گران فروشی در نانوایی ها
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: گران فروشــی نانوایی ها کاهش یافته و با توجه 
به نرخ جدیدی که تصویب شــد و افزایش قیمت پیدا کرد، نســبت به ســال های گذشته کمتر 
شــاهد تخلف هســتیم.بهنام نیک منش اظهار کرد: در مــورد نظارت بر نانوایی هــا ابالغیه های 
زیادی به اتحادیه های صنفی و اتاق های شهرســتان ها ارســال کردیم تا نظارت ویژه نســبت به 
رعایت مقررات نظام صنفی را داشــته باشــند و در صورت تخلف هم برخوردهای الزم قانونی را 
انجام دهند. در کنار این موضوع، بازرســان اتاق اصناف نیز در مورد کم فروشــی و گران فروشی 
رصد می کنند.وی در مورد تخلفات نانوایان گفت: در سراســر کشــور هــم پرونده هایی در مورد 
نانوایان داریم که بیشــتر کم فروشــی و گران فروشــی اســت، ولــی گران فروشــی نانوایی ها 
کاهش داشــته و با توجه به نــرخ جدیدی که تصویب شــد و افزایش قیمت پیدا کرد، نســبت 
به ســال های گذشته کمتر شــاهد تخلف هســتیم.معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران 
در پاســخ به ســوالی پیرامون گران فروشــی به خاطــر ارائه نان کنجــدی اظهار کــرد: مصوبه 
 وجود دارد که اگر کســی درخواســت نان کنجدی کرد مشــکلی نیســت، اما باید بنا بر تقاضای

مشتری باشد.

معدوم کردن 6۵0 کیلوگرم فالفل بی کیفیت در اصفهان
مدیر کل اســتاندارد اســتان اصفهان از معدوم کــردن ۶5۰ کیلوگرم فالفل و ۶۰۰۰ عدد بســتنی 
بی کیفیت توســط این اداره خبر داد.محمود فرمانی گفت: در راســتای حفظ ســالمت و ایمنی 
محصوالت غذایی مورد مصرف شــهروندان، کارشناس اداره کل اســتاندارد استان اصفهان طی 
بازرســی ادواری از یک واحد تولیدی، ۶5۰ کیلوگــرم فالفل آماده بی کیفیــت را که از نخودهای 
آفت زده تهیه شــده بود، کشــف و ســپس توســط واحد حقوقی این اداره کل معدوم شد.وی 
افزود: ایــن اداره کل با رصد بــازار عرضه در حد توان خود ســعی در کنتــرل کیفیت محصوالت 
به ویژه صنایــع غذایی دارد.مدیر کل اســتاندارد اســتان اصفهــان اضافه کــرد: واحد حقوقی 
ایــن اداره کل بیــش از ۶۰۰۰ عدد بســتنی غیر اســتاندارد را معــدوم و ۱۲ هزار عــدد دیگر را تا 
مشخص شــدن نتایج آزمون آن امانت ســپاری کرده است.وی از مردم خواســت تا در صورت 
 مشــاهده کاالی بی کیفیت مــوارد را از طریق تماس با شــماره تلفــن ۱5۱۷ به ایــن اداره کل

 اطالع دهند.

با مسئولان

آزادراه شرق اصفهان پنجشنبه این هفته افتتاح می شوداخبار
مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان از افتتاح آزادراه شرق اصفهان خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده آزادراه شرق اصفهان، پنجشنبه توسط رییس 
جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح می شود.علیرضا صلواتی از افتتاح این آزادراه خبر داد و اظهار کرد: قطعات اول و دوم آزادراه شرق اصفهان که یکی از بزرگ 
ترین پروژه های زیرساختی استان و تکمیل کننده کریدور شمال جنوب کشور است، سرانجام پس از ســال ها، پنجشنبه آینده به صورت ویدئو کنفرانس و توسط 
رییس جمهور افتتاح می شود.وی، درباره تخصیص بودجه به پروژه های مهم زیربنایی استان اصفهان، گفت: در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۴5۰ میلیارد تومان بودجه به 
منظور تکمیل آزادراه شرق اصفهان هزینه شده و قطعات یک و دو این آزادراه حدفاصل جاده اصفهان – کاشان تا پل فرودگاه به زودی به بهره برداری می رسد.مجری 
کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با اشاره به اختصاص بودجه به دو قطعه یک و دو این پروژه، گفت: در ساخت این دو قطعه کنارگذر شرق اصفهان ۳۰ درصد 
سهم دولت و ۷۰ درصد سهم بخش خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی کشوری ۷۰ درصد از هزینه آن را تامین می کند.وی افزود: اگرچه مسیر آزادراه کنارگذر شرق 
اصفهان مورد استفاده شهروندان اصفهانی قرار می گیرد، اما از آنجا که  بخش عمده ای از کریدور شمال- جنوب کشور از مسیر تبریز-بوشهر است، عمده مسافرانی که 

از شمال یا جنوب کشور قصد تردد دارند و یا بارهایی که در این کریدور جابه جا می شوند، از مسیر آزادراه کنارگذر شرق اصفهان عبور خواهد کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای: 

هر تصمیمی برای 
 زاینده رود منوط به
 میزان بارش هاست

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان دربــاره وضعیت حوضه 
زاینــده رود، گفــت: امســال مهــر و آبان 
بی سابقه ای به لحاظ خشکسالی داشتیم و 
هرگونه تصمیم در حوضه زاینده رود منوط به 
میزان بارش ها در این حوضه است.حســن 
ساسانی با بیان اینکه ســامانه ۳۸۴۸ ثبت 
تخلفــات آب از فروردین ماه امســال برای 
دریافت گزارشــات مردمی راه اندازی شــد، 
اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری 
یک هزار و ۳۷۹ مورد تخلفات بخش آب از 
طریق سامانه ۳۸۴۸ به یگان حفاظت منابع 
آب اســتان اصفهان اعالم شــده است.وی 
ادامه داد: از ابتدای امســال تا پایان شهریور 
در ۲۴۸ ماموریت یگان حفاظت، ۱5 دستگاه 
حفاری و ۱۲۴ کمپرســور، پیکور و متعلقات 
آن، تعــداد ۷۱ وینچ و باالبــر و ۱۷ کف کش 
و مقداری ســیم خاردار توقیف شده است.

ساسانی با تاکید بر پیگیری جدی تخلفات 
بخش آب، بــه صــدور 5۱۸ اخطاریه برای 
متخلفان در شــش ماهه ابتدایی امســال 
اشاره کرد و افزود: ۱5 حلقه چاه غیرمجاز در 
این مدت مسدود شده است.معاون حفاظت 
و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
بیان اینکه بیشترین تخلفات مربوط به حفر 
چاه های غیرمجاز در شهرستان های فریدن، 
اصفهان، فالورجان و خمینی شهر است، خاطر 
نشان کرد: مردم می توانند در سراسر استان 
از طریق ســامانه ۳۸۴۸ در طول شبانه روز 
تماس بگیرنــد و گزارش تخلفــات از قبیل 
حفاری، الیروبی و کف شکنی غیرمجاز چاه، 
بهره برداری از چاه های فاقد پروانه و ساخت و 
سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها 
را اعالم کنند.ساسانی اضافه کرد: حدود ۱۲۰ 
نفر در قالب گروه های گشــت و بازرسی در 
یگان حفاظت منابع آب استان به طور شبانه 

روزی فعالیت می کنند.

آنچه از دست ما برمی آمد این بود که پروژه هایی که 
در این حوزه موجب دغدغه مردم شده بود را متوقف 
کنیم. در پروژه بهشت آباد دستگاه تی بی ام به ارزش ۱۵ 
میلیون دالر در حال فعالیت بود؛ اما به دلیل اینکه بین 
استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان اختالف ایجاد 

کرده بود آن را متوقف کردیم 

سفر وزیر راه و شهرسازی 
به شمال استان اصفهان

 محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی روز 
پنجشنبه در ســفری یک روزه به شمال 
اســتان اصفهان در آیین بهره برداری از 
قطعه دوم محور کاشان- بادرود، افتتاح 
طرح 5۰ واحدی مســکن خیرین و آغاز 
طرح 5۸۸ واحدی اقدام ملی مســکن 

کاشان حضور یافت .

وز عکس ر
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306  اتاق به مجموع ظرفیت اقامتی چهارمحال و بختیاری 
اضافه می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: با بهره برداری از 
طرح های بخش خصوصی ۳۰۶ اتاق به مجموع ظرفیت اقامتی استان افزوده خواهد شد.مهرداد 
جوادی با اشــاره به ضرورت حضور بخش خصوصی در حوزه گردشگری اظهار داشت: هم اکنون 
احداث ۱۰ طرح گردشــگری از ســوی بخش خصوصی در این اســتان در حال انجام است.وی 
افزود: این طرح ها شــامل احداث دهکده گردشــگری، هتل، مجتمع های ورزشی گردشگری، 
واحد اقامتی و پذیرایی بین راهی، اقامتگاه بوم گردی، توسعه زیرساخت های گردشگری و تبدیل 
مدرسه به موزه در شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، کوهرنگ و کیار است.جوادی اضافه 
کرد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ها از ســوی بخش خصوصی پنج هزار و ۷۲۷ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون ریــال برآورد و از این مبلغ تاکنــون ۶۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه شــده 
اســت.برای اجرای این تعداد طرح تاکنون ۵۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تســهیالت مصوب 
شــده که ۲۸۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال آن پرداخت شده است.جوادی گفت: عملیات اجرایی 
طرح های در حال سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی در استان بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.وی افزود: با بهره برداری از این طرح ها، زمینه اشــتغال مستقیم حداقل ۵۲۸ نفر 
در استان فراهم می شــود.جوادی اضافه کرد: با بهره برداری از طرح های جدید بخش خصوصی 
 در اســتان حداقل ۳۰۶ اتاق و ســوئیت با ۷۱۶ تخت به مجموع ظرفیت اقامتی اســتان افزوده

 خواهد شد.

توزیع 120 بسته معیشتی در قالب رزمایش مومنانه
مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه آزاد اســالمی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: در چهارمین مرحله رزمایش همدلی و کمک مومنانه، ۱۲۰ بســته معیشتی از سوی اساتید 
و کارکنان این دانشــگاه تهیه و بین خانواده دانشــجویان نیازمند توزیع شد. حجت االسالم رضا 
قاسمی نژاد افزود: هر بسته معیشتی شــامل روغن، برنج، رب گوجه فرنگی، سویا، ماکارونی، 
نمک و مرغ به ارزش ۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار ریال است.قاســمی نژاد اضافه کرد: دانشــجویان 
 نیازمند توســط کمیته امــداد امام خمینــی )ره( و تیمی که در هر دانشــگاه مســتقر اســت،

شناسایی می شوند.

۵6 هزار عضو در 440 کانون فرهنگی هنری مساجد بام 
ایران فعالیت می کنند

مدیر ســتاد هماهنگــی کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد چهارمحال و بختیــاری اظهار 
داشــت: فعالیت  هــای کانون هــای فرهنگی هنری مســاجد در حــوزه های قــرآن و عترت، 
آموزش و توانمند ســازی، فعالیت هــای اجتماعی، هنــر متعالی، فعالیت هــای اجتماعی و 
فضای مجازی انجام می شــود. محمدرضا مظاهری ادامــه داد: تعداد ۱۶۷ بــاب کتابخانه در 
مســاجد اســتان تاســیس شــده تا در کنار فعالیت های کانون فرهنگی هنری مساجد، اعضا 
بتوانند از ظرفیت این مراکز نیز اســتفاده کنند. وی با اشــاره به اینکه ۴۴۰ باب کانون در مساجد 
چهارمحال و بختیاری فعالیت راه اندازی شــده اســت، افــزود: تاکنون ۵۶ هزار نفر در ســطح 
اســتان با کد ملی خود در ســامانه بچه های مســجد عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد 
شــده اند. مظاهری  ابراز کرد: ســامانه ملــی »بچه های مســجد« برای اعضــای کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد تعریف شــده که همه مردم و مســئوالن می توانند بــا مراجعه به این 
 سامانه وضعیت استان را نسبت به اســتان های دیگر و یک کانون نســبت به کانون های دیگر

 مشاهده کنند.

بام ایرانخبر خوان

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن:

تاالب های چهارمحال و بختیاری برای پرندگان مهاجر امن است

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان بروجن با اشاره به کوچ 
پرندگان به تاالب های استان، گفت:هم اکنون ۷۰ هزار پرنده در تاالب های 
استان زمستان گذرانی می کنند و تاالب های استان برای این پرندگان مهاجر 
امن اســت.تاالب های چهارمحال و بختیاری که بیشتر آنها در شهرستان 
بروجن قرار دارد، هر ســاله از نیمه مهرماه شــاهد کوچ زمستانه پرندگان 
مهاجر آبزی و کنارآبزی از مناطق سیبری و کشورهای آسیای میانه هستند.
این پرندگان که از ۴۰ گونه پرندگان آبزی و کنارآبزی محسوب می شوند از 
خانواده اردک ها، کشیم ها، چنگر، مرغابی، غاز خاکستری، سلیم، حواصیل، 

درنا، اگرت، اکراس، خروس کولی هستند.
مرتضی منصــوری گفت: پرندگان مهاجــر که تاالب های اســتان را برای 
زمســتان گذرانی انتخاب می کنند از اواســط مهرماه به تاالب های استان 

مهاجرت و تا نزدیک اسفندماه در این مکان ها مستقر هستند.
وی افزود: این پرندگان که شــامل ۴۰ گونه آبزی و کنار آبزی هســتند، به 
خاطر وجود گونه های ریزآبزی و آبزیان کوچک و همچنین پوشش گیاهی 
اطراف تاالب و نبود آلودگی آبی و امنیت مکانی باال، در این تاالب ها مستقر 
می شوند.به گفته منصوری، در سال های گذشته بیش از ۱۹۰ هزار پرنده آبزی 
و کنار آبزی به این تاالب ها کوچ می کردند که به دلیل نبود بارش در ســال 

جاری،میزان تعداد پرندگان مهاجر کمتر از سالهای گذشته  است.
منصوری افزود: با توجه به اینکه کوچ این پرندگان با مهاجرت سه هزار پرنده 

از مهرماه آغاز شد و رو به افزایش است، و تاکنون بیش از ۲۵ هزار پرنده در 
تاالب گندمان، ۳۰ هزار پرنده در تاالب چغاخور و مابقی در تاالب علی آباد و 
سولقان مستقر شده اند.  وی گفت: حفاظت از تاالب های استان به خصوص 
چغاخور و گندمان باالســت و این تاالب ها با نصب ۲ دوربین مداربسته و 
مانیتورینگ، پایش لحظه ای می شوند و این امر امنیت تاالب ها را افزایش 
داده است.رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن گفت:در 
هر ۲ تاالب چغاخور و گندمان نیز ۲ پاسگاه محیط بانی مستقر شده است 
و در هر شــبانه روز چهار محیط بان در تاالب گندمان و چهار محیط در تاالب 
چغاخور نظارت دارند و با اســتفاده از  سیستم های حفاظت نوین و برخط 
و اجرای گشت های ثابت و سیار به پایش منطقه می پردازند.به گفته وی، 
وجود شیفت شبانه روزی و همچنین پایش با دوربین مدار بسته، امکان 
شکار در این تاالب ها بسیار پایین است و اگر شکاری انجام شود شکار کبک 
است و برای شکار پرندگان آبزی و کنارآبزی باید شکارچیان به داخل تاالب 
بروند که به دلیل نصب دوربین، امکان ورود به تاالب و انجام شکار غیرممکن 
است.وی اظهار داشــت: نبود آبراهه و مکان های جانبی در اطراف تاالب و 
فرود پرندگان، باعث شده است که شکار این پرندگان در این مناطق کاهش 
پیدا کند.منصوری گفت: شکار پرندگان در تاالب های استان ممنوع است 
و در صورت مشاهده شــکار هرگونه پرنده مهاجر در منطقه، با افراد خاطی 
برخورد قانونی خواهد شد.رییس اداره حفاظت محیط شهرستان بروجن 

افزود: با توجه به آغاز فصل مهاجرت پرندگان به تاالب های استان امکان 
شیوع ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان رو به افزایش است و تمهیدات الزم، 
اطالع رسانی به مردم حاشــیه  تاالب ها در خصوص جلوگیری از شکار و یا 
نزدیک شدن به این پرندگان و یا قرار دادن طیور خود در مجاور آنها، انجام 
شده است.وی ادامه داد: این پرندگان نسبت به این ویروس مقاوم، ولی 
به عنوان ناقل ویروس هستند و دچار این بیماری نمی شوند، اما در صورتی 
که شکار شوند یا اصول بهداشتی برای جوامع محلی در حاشیه تاالب رعایت 
نشود، امکان شیوع ویروس وجود دارد.منصوری افزود: شیوع و انتشار این 
بیماری بسیار باالست و در این راستا کارکنان درگیر با پرندگان واکسیناسیون 
می شوند و به مردم حاشیه تاالب توصیه می شود به این پرندگان نزدیک 
نشوند و یا شکار و یا زنده گیری انجام ندهند.به گفته وی، در صورت ابتال و 
شیوع این ویروس، ورود و خروج پرندگان کنترل و آهک پاشی و گندزدایی 
محل انجام می شود.منصوری گفت: وضعیت تاالب های استان به دلیل 
رعایت حقابه و همچنین کاهش میزان برداشــت آب و کاهش تبخیر آب 
مطلوب اســت.وی به احداث بند خاکی، تخصیص حقابــه به تاالب ها، 
استفاده از سامانه تولید انرژی خورشیدی و  آموزش نیروی انسانی و جوامع 
محلی حاشیه تاالب ها در خصوص حراست از تاالب و جلوگیری از هدر رفت 
آب تاالب و احداث پایگاه اطفای حریق از برنامه های اجرا شده برای احیا 

تاالب های استان اشاره کرد.
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رای عدم افراز    
8/101 شماره نامه: 139985602033002964-1399/08/19 نظر به اینکه خانم 
ناهید ابوالقاســمی فرزند حسین احد از مالکین مشــاعی پالک 57 فرعی از شماره 
76- اصلی واقع در کوی ریسه جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز خواستار افراز 
سهمی خود بطرفیت سایر مالکین مشاعی بنامهای آقای داود ابوالقاسمی ریسه فرزند 
غالمرضا و خانم بتول بابایی فرزند حسین را نموده است که منجر به صدور نظریه رد 
افراز 139985602033002808 مورخ 1399/08/08 این اداره گردیده که اخطاریه 
نظریه عدم افراز مذکور به آدرس خواندگان ارسال و برابر گواهی مامور پست اخطاریه 
های مرقوم به آدرس اعالمی از طرف خواهان الصاق گردیده سپس متقاضی بموجب 
درخواست وارده 139921702033003609 مورخ 1399/08/19 اعالم نموده که 
آدرسی از خواندگان )داود ابوالقاسمی و بتول بابایی( نداشته و دسترسی به آنها مقدور 
نمی باشــد لذا این آگهی بمنزله ابالغ بوده و چنانچه مشارالیها نسبت به رای مزبور 
اعتراضی دارند اعتراض خود را ظرف مدت ده )10( روز از تاریخ نشر این آگهی طبق 
مادتین 5 و 6 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوبه 1375 به دادگستری 
شهرستان نطنز تسلیم و رسید اخذ نمایند. م الف: 1042610 علی جوانی مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

8/102 شماره نامه: 139985602210005920-1399/08/18 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یک قطعه ملک ساده تحت پالک شــماره 1978 اصلی که طبق 
پرونده ثبتی تقریبًا بمساحت 40 جریب با جمیع اجزاء و متعلقات آن واقع در چریان 
بخش 6 حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان که قطعه مزبور بیرون آب مشهور است با 
قدر الحصه از مطلق توابع آن که از موقوفات مسلم و مجهول التولیه و در تحت تصدی 
آقا میرزا محمد صادق می باشــد و پذیرش گردیده است و اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان اصفهان- ناحیه دو برابر نامه شماره 99/756505-1399/08/14 منضم 
به نامه شماره 99/768134-1399/08/18 اداره تحقیق و حسابرسی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان و وقفنامه درخواست تحدید حدود اختصاصی موقوفه 
مال محمد قاسم کرارجی )قاسم چریانی( به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 
 2 شهرستان اصفهان را نموده و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز سه شــنبه مورخه 1399/09/18 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف: 1041660 

ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/103  شــماره نامه: 139985602023005049-1399/08/21 ســند مالکیت 
بمقدار ششــدانگ پالک ثبتی 2275/13  واقع در بخش یک ثبــت اصفهان بنام 
نیما نصر اصفهانی مورد ثبــت در دفتر الکترونیــک 139720302023015885 
به شماره چاپی ســند 325357-97- الف صادر و تســلیم گردیده طی سند رهنی 
346428 -97/10/12 دفترخانــه 77 در رهــن احمد جان نثاری اســت و اکنون 
میثم نصــر اصفهانی ولی نیمــا نصر اصفهانــی بموجــب وارده 993017576-

99/08/19 از طرف وی درخواست سند المثنی ارائه داد که استشهاد شهود بشماره 
139902157023000481 مورخ 1399/08/19 دفترخانه 71 اصفهان درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1042793  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالک مرکزي اصفهان

حذف ثمنیه اعیانی
8/104 شماره نامه: 139985602025009692-1399/08/16 عیال دائمی آقای 
محمد حسین عابدی جونی، نظر به اینکه آقای ابوالفضل قنبری حسین آبادی فرزند 
محسن تقاضای حذف بهاء ثمنیه اعیانی عرصه و اعیان ششدانگ پالک 25/3645 
مجزا شده از پالک 25/264 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان را نموده و مراتب جهت 
ارزیابی طــی نامه شــماره 139985602025005312 مورخــه 1399/05/12 به 
 کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعالم شــده و کانون مذکور طی نامه شماره

 99-20-1505 مورخه 99/06/03 نظریه کارشناســی به شماره 121-99 مورخه 
99/06/03 را ارســال نمــوده و به موجب نظریــه مذکور بهاء ثمنیــه اعیانی برابر 
26/250/000 ریال معادل 2/625/000 تومان برآورد شده و توسط متقاضی فوق الذکر 
طی فیش شماره 9910427665676773 مورخه 1399/08/11 به شماره پیگیری 
484853 پرداخت گردیده است. لذا مراتب مطابق تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت اسناد و امالک آگهی می گردد و به خانم فاطمه سلطان عابدی جونی 
عیال دائمی آقای محمد حســین عابدی جونی اعالم می گردد تا در صورت ادعای 
تضییع حق ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه نموده و گواهی طرح دعوی 
را به این اداره ارائه نماید و با قید این نکته که عدم مراجعه ذینفع مذکور مانع از ادامه 
عملیات ثبتی نخواهد بود. م الف: 1041639 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/105  شماره نامه: 139985602023004892-1399/08/18 سند مالکیت بمقدار 
ششــدانگ اعیان پالک ثبتی 2562/26  واقع در بخش 1 ثبت اصفهان بنام سولماز 
سادات رضوی مورد ثبت در دفتر 259 صفحه 452 ذیل شماره ثبت 98726 بشماره 

چاپی سند 712392-91- د صادر و تسلیم گردیده و اکنون مجتبی بهرامی طی وکالت 
نامه 10871-93/01/30 دفترخانه 255 اصفهان از طرف مالک بموجب درخواست 
993015766-99/8/6 و استشهاد شهود بشماره 8356 مورخ 1399/07/27 دفترخانه 
255 اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1041644  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

مرکزي اصفهان

تاسیس شرکت سهامی خاص رایانش ابری شتاب درتاریخ 1399/08/20 
به شماره ثبت 66111 به شناسه ملی 14009571600 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تحلیل، طراحی و توسعه سیستم های اطالعاتی رایانه ای و نرم افزار های رایانه ای تجاری به جز فرهنگی و به جز هنری و غیر رسانه ای اعم از سفارش مشتری 
و بسته های نرم افزاری، خدمات مربوط به توسعه پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه در حوزه فناوری اطالعات، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات ) IT(، تولید و استقرار سیستم های نرم افزار یکپارچه سازمانی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی، راه اندازی فروشگاه های اینترنتی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای، ارائه سرویسهای ابری و سامانه های توزیع دسترسی )CDN(، سرویس ها و خدمات رایانش ابری، سرویس ها و خدمات آنالین وب و خدمات برپایه cloud، تولید نرم افزارهای تخصصی شبکه 
)نرم افزارهای مانیتورینگ، بررسی امنیتی(، اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، راه اندازی و مشاوره شبکه و امنیت شبکه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله ملک ، خیابان شیخ علیخان ]16[ ، خیابان ملک ، پالک -117 ، ساختمان پارسیان ، طبقه دوم ، واحد 24 کدپستی 8154748951 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 479344 مورخ 1399/07/30 نزد بانک ملی شعبه شریف واقفی 
با کد 3019 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سجاد اعظمی به شماره ملی 1272566692 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سروش اعظمی به شماره ملی 3241496163 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای علی اکبر اعظمی به شماره ملی 5969622303 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد صادق نیکبخت به شماره ملی 2400233160 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال خانم شیرین زردشتیان به شماره ملی 3257382545 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درموضوع فعالیت در اساسنامه واظهارنامه به جای عبارت ))غیر فرهنگی وغیر هنری(( 

عبارت ))به جز فرهنگی و به جز هنری (( صحیح است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1042034(

آگهی تغییرات شرکت نرمینه گستر نطنز سهامی خاص 
به شماره ثبت 609 و شناسه ملی 10861173040

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/11 و بنا به اختیار حاصله 
تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/09 ســرمایه شرکت از محل 
مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ پنج میلیارد 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بدین شــرح اصالح شد : سرمایه 
شرکت مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به پانصد سهم ده میلیون ریالی با نام عادی که 
تماما پرداخت شده می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز )1043038(

 استاندار چهارمحال و بختیاری:

بقاع متبرکه در تقویت فرهنگ دینی و اسالمی در جامعه موثر هستند
استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست هیئت امنای امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد با بیان اینکه بقاع متبرکه می توانند کانون انجام فعالیت در حوزه های 
مختلف باشند، اظهار داشت: می توان برای استفاده از ظرفیت های بقاع متبرکه در استان، طرح های توسعه ای باتوجه به نیاز های روز جامعه تهیه کرد. اقبال عباسی 
با اشاره به اینکه اندیشه ائمه و اهل بیت )ع( در همه موضوعات جامع و کامل بوده است، افزود: در دستورات اهل بیت )ع( آینده نگری وجود دارد و در شرایط حاضر 
این دستورات باید چراغ راه همه در انجام امور مدیریتی باشد.عباسی با اشاره به جایگاه بقاع متبرکه در تقویت فرهنگ دینی و اسالمی در جامعه اضافه کرد: تقویت 
بقاع متبرکه برای مسئوالن یک وظیفه دینی و شرعی است و موجب تقویت نظام و فرهنگ می شــود.وی با بیان اینکه بقاع متبرکه می توانند کانون فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی باشند، ادامه داد: می توان برای استفاده از ظرفیت های بقاع متبرکه در چهارمحال و بختیاری طرح های توسعه ای باتوجه به 
نیاز های روز تهیه کرد.عباسی گفت: از مزیت های تهیه طرح توسعه ای برای امامزاده گان حلیمه و حکمیه خاتون شهرکرد، روشن شدن مسیر و هدف انجام کار هاست.

مدیر کل راه و شهرسازی چهار محال و بختیاری:

محور بروجن -گردنه کره بس تا پایان سال چهارخطه می شود
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در جلسه بررسی مشکالت و مسائل راه شهرستان بروجن، اظهار داشت: از زمانی که سه و نیم کیلومتِر زمین بروجن - 
شهرکرد آزاد شد و در اختیار پیمانکار قرار گرفت، حدود ۸۴ درصد پیشرفت خاکریزی داشته است که حدود ۸ هزار و ۵۰۰ متر دیگر خاکریزی نیاز دارد.مسعود ملکی افزود: 
در بتن ریزی ۷۰ درصد پیشرفت داشته ایم و روسازی ها باقی می ماند، مسئوالن مربوطه باید مشکالت را با دستگاه ها در میان بگذارند تا کارها پیش رود.فرماندار شهرستان 
بروجن تصریح کرد: بنا بر این شد که به دنبال ساخت راهدارخانه در گوشنگلی باشیم و با پیگیری های صورت گرفته عملیات پلیس راه بروجن_ لردگان شروع شده 
است که باالی سه میلیارد تومان هزینه دارد.ملکی با اشاره به کمربندی شمالی بروجن، خاطرنشان کرد: این کمربندی از مرداد ماه تحویل زمین شده و از آن زمان تاکنون 
حدود ۷ هزار مترمکعب خاکبرداری شده که ۵۰۰ متر کمربند شمالی نیاز به صورت جلسه با کشاورزان دارد.حسینعلی مقصودی،مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال 

و بختیاری در ادامه جلسه بیان کرد: در شهرستان بروجن مشکالتی وجود دارد، اما به طور حاد نبوده و این نشان دهنده اهتمام مسئولین در پیگیری مشکالت است.

حفاظت از تاالب های استان به خصوص چغاخور و 
گندمان باالست و این تاالب ها با نصب ۲ دوربین 
مداربسته و مانیتورینگ، پایش لحظه ای می شوند و 

این امر امنیت تاالب ها را افزایش داده است
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کمک دو میلیاردی بسیجیان فرهنگی اصفهان در طرح 
»کمک مومنانه«

مسـئول سـازمان بسـیج فرهنگیان اسـتان اصفهان گفت: دو میلیارد و 240 میلیون تومـان در دو 
مرحله کمـک مومنانه جمـع آوری و بـه فرهنگیـان و دانش آمـوزان نیازمند اهدا شـد. امسـال که 
بـه دلیل شـیوع کرونا شـرایط خاصی بـر نظام تعلیـم و تربیـت حاکم بـود، پویش لبخنـد رضایت 
بـه صورت سراسـری بـا محوریـت بسـیج فرهنگیـان راه انـدازی شـد. سـرهنگ پیمـان صفت با 
بیـان اینکه برنامـه های بسـیج فرهنگیان در سـال 99  تحـت عنوان لبخنـد رضایت اسـت، اضافه 
کرد: مسـائل آموزشـی، پرورشـی، کمک های مومنانه، جشـنواره علمی و نشسسـت هایـی که در 
فضای مجـازی برگـزار شـده از جملـه ایـن برنامه هاسـت؛ هـدف ایـن پویـش ترمیم خلـل ها و 
آسـیب هایی اسـت که از سـمت بیماری منحوس کرونا به نظـام تعلیـم و تربیت ما وارد شـده که 
14 شـرح وظیفه برای بسـیج فرهنگیان و آمـوزش و پرورش برنامه ریزی شـده اسـت.وی گفت: 
سـه گروه جهادی در سـطح اسـتان فعال بود که در شـیوع کرونا به فعال شـدن 38 گـروه جهادی 

فرهنگیـان منجر شـد و حـدود 380 نفر در ایـن گروه هـا فعالیت مـی کنند.

با حضور رییس کمیته امداد انجام شد؛

 اهدای 422 سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند 
استان اصفهان

با حضور رییـس کمیته امداد، 422 سـری جهیزیـه به نوعروسـان خانواده های تحـت حمایت در 
اسـتان اصفهان اهـدا شد.سـیدمرتضی بختیاری، در مراسـمی کـه با حضـور خیـران و کارآفرینان 
برتـر در شهرسـتان فریـدن اسـتان اصفهـان برگـزار شـد، گفـت: ماموریـت اصلـی کمیتـه امـداد 
توانمندسـازی مددجویان اسـت و به جز سـالمندان و بیمـاران صعب العـاج، بقیـه جامعه تحت 
حمایت بایـد به سـمت توانمنـدی و خودکفایـی سـوق داده شـوند.رییس کمیتـه امداد، توسـعه 
اشـتغال خانگی را راهبـرد این نهاد دانسـت و افـزود: ۶3 درصـد خانوارهای تحـت حمایت کمیته 
امداد سرپرسـت زن هسـتند کـه با اشـتغال خانگـی عاوه بـر تامیـن مایحتـاج زندگـی، وظایف 
مادری خـود را نیـز انجـام می دهنـد.وی با تاکیـد بـر قالی بافی بـه عنوان محـور اشـتغال خانگی 
مددجویان گفـت: براسـاس رتبه بندی سـازمان های جهانـی، فرش دسـتباف مددجویـان کمیته 
امـداد از بهترین های ایـران و جهان اسـت و بـه ثبت بین المللی رسـیده اسـت.بختیاری با اشـاره 
به تجربه 40 سـاله این نهاد در تولید و توسـعه اشـتغال برای مددجویان، خاطرنشـان کـرد: کمیته 
امداد آمادگی دارد مسـئولیت اشـتغال روسـتایی و خانگی کشـور را به طـور کامل بر عهـده بگیرد.

شکارچیان غیر مجاز در نایین دستگیر شدند
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین از دسـتگیری دو  متخلف شکار و صید در 
این خطه خبـر داد. علیرضـا رضایی گفت که ایـن متخلفان همراه بـا یک قبضه سـاح دولول، پنج 
تیر فشـنگ و الشـه یک قطعه تیهـو در زیسـتگاه های بخـش مرکزی نایین دسـتگیر و بـه مراجع 
قضایـی معرفـی شدند.شـکار و اقـدام بـه شـروع شـکار در زیسـتگاه های حیـات وحش توسـط 
متخلفان جرم اسـت و طبق مواد 10 تا1۵ قانون شـکار و صیـد و ماده ۶80 قانون مجازات اسـامی 
قابل تعقیـب و مجـازات خواهد بود.پناهـگاه حیات وحـش عباس آبـاد  در 190 کیلومتـری نایین 
با وسـعتی افزون بر 320 هزار هکتار، زیسـتگاه انواع وحوش و پرندگان در شـرق اسـتان اصفهان 
اسـت.تاکنون 43 گونه مختلف پسـتاندار، 32 گونه خزنده، 8۶ نوع پرنده بومی و 1۷۵ گونه پرنده 
مهاجر و فصلی در این منطقه شناسـایی شـده اسـت.این پناهـگاه در زمره زیسـتگاه های گونه در 

معرض انقـراض و کمیاب یـوز پلنگ آسـیایی به شـمار می رود.
 شهرستان نایین با بیش از 39 هزار نفر جمعیت در140 کیلومتری شرق اصفهان قراردارد.

  بحران جدی کاهش ذخایر خونی در کشور و اصفهان؛

آژیر قرمز برای خون

هر چند هشــدارها نســبت به کم شدن  پریسا سعادت
اهدای خون در کشــور و کاهش ذخایر 
خونی از اسفند ماه سال گذشته و با شروع همه گیری کرونا در کشور 
شنیده می شــد؛ اما این روزها با اوج گرفتن بیماری ذخایر خونی در 
وضعیت خوبی قرار ندارد. کاهش ذخایری که حاال مسئوالن از آن به 
عنوان یک بحران جدی در سیســتم درمانی کشور یاد می کنند. کرونا 
در حالی در کشور می تازد که چیزی از آمار  باالی جرح در تصادفات، 
نیاز به جراحی های اورژانسی، رشد تعداد بیماران سرطانی در کشور و 
اختال پایین بودن سطح پاکت و انتقال پاسما به بیماران کم نشده 
؛ عواملی که تا پیش از کرونا منجر به نیاز باالی کشــور به اهدای خون 

بود و حاال کرونا هم به این لیست اضافه شده است. 
این در حالی است که استان هایی مانند اصفهان که همه گیری کرونا 
در آن شدت بیشتری دارد، نیاز به ذخایر خونی در آنها شدیدتر است. 
در روزهای اخیر مجید زینلی، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از 
کاهش ذخیره فرآورده های خونــی از ۷ روز به کمتر از 2روز خبر داد و 
گفت: با آغاز فصل سرما و شــیوع بیماری کرونا ذخیره فرآورده های 
خونی در اســتان به کمتر از 2روز رســیده و از مردم می خواهیم تا در 

کار انسان دوســتانه اهدای خون مشارکت بیشــتری داشته باشند. 
بیمارستان ها و مراکز درمانی اصفهان به حدود 4۵0 تا ۵00 واحد خونی 
در روز نیاز دارند که اگر میزان ذخیره کاهش یابد، تامین آن با مشکل 

مواجه می شود.
به نظر می رســد دغدغه کاهش اهدای خون با ســردتر شــدن هوا 
بیشتر هم بشود به خصوص آنکه هر ســاله با رسیدن پاییز و زمستان 
درخواســت ها برای اهدا بیشــتر می شد و امســال کرونا هم عاوه 
بر ســرما مانع جــدی دیگری خواهد بــود. همچنیــن کاهش تردد 
شهروندان در ســطح شــهرها، آغاز بارش ها و وضع قوانین و اجرای 
آنها برای کم کردن از میزان خطر ابتای شــهروندان به ویروس کرونا 
 در بیشتر اســتان ها از دالیلی اســت که میزان اهدای خون را کاهش

 داده اســت. تنها راه کمــک به بیمــاران صعب العــاج و جراحی ها 
- بیمــاران هموفیلی و تاالســمی و زنــان بارداری که حیــن زایمان 
نیاز به خون دارند، اهدای خون اســت و هنوز بشــر نتوانســته است 
خون مصنوعی بســازد. بر اســاس آمار 20درصــد خون های اهدایی 
به مصرف بیماران تاالســمی و بیماران خاص می رســد کــه به این 
هدیه نجات بخش نیاز مســتمر دارند.از طرفی خــون و فرآورده های 

آن عمر محــدودی دارند و خــون کامل 3۵ روز و پاکــت تنها 3 روز 
ماندگاری دارد و بدین لحاظ همه روزه نیاز به اهدای خون در کشــور 
احساس می شود. به همین خاطر ســازمان انتقال خون با فراخوانی 
گسترده از همه مردم دعوت کرده تا در این روزهای سخت و کرونایی 
به یاری بیمــاران بشتابند.ســن بــاالی 18 و کمتر از ۶0 و داشــتن 
 حداقل وزن ۵0 کیلوگرم تنها شــرایط الزم برای حضور در مراکز انتقال

 خون است.
ماجــرای کمبــود ذخایر خونــی و نیاز به اهــدا حاال در شــبکه های 
مجازی هشــتگ اهدای خون را پر طرفدار کرده اســت. کمبود خون 
در بیمارســتان ها و مراکز درمانی کشــور به مرحله بحرانی رسیده و 
هر روز خبرهایــی می خوانیم و می شــنویم که عمــل های جراحی 
لغو مــی شــوند و از مردم خواســته می شــود خون اهــدا کنند. در 
این شــرایط افــرادی از احتمال ابتا بــه کرونا هنــگام اهدای خون 
می ترســند اما کاربران زیادی در شــبکه های اجتماعی ســعی می 
کنند با توضیح دادن شــرایط مراکــز انتقال خون بقیــه را به اهدای 
 خــون ترغیب کنند. البتــه برخی نیز از شــرایط ســختگیرانه اهدای

 خون گله می کنند.

با مسئولان جامعه

مدیرکل آموزش و پژوهش علوم  پزشکی دانشگاه آزاد 
اسامی استان اصفهان، رسالت مسئوالن بهداشتی 
در دوران پساکرونا را تربیت پرستار بحرانی، آموزش 
پاسخگویی به آنان و بین رشته ای کردن برنامه های 
درسی عنوان کرد.مهرداد آذربرزین اظهار کرد: تغییرات 
باید به شکلی باشــند که توانمندی فارغ التحصیان 
علوم پزشکی در شناسایی مشکات مختلف بهداشت 
درمانی جامعه و هدف انجــام مراقبت و درمان برای 
حفظ سامت مردم جامعه باشد.وی افزود: سازمان 

بهداشت جهانی پاسخگویی را تعهد در قبال آموزش 
و پژوهش و خدمات پزشــکی در راستای نیازهای 
سامتی جامعه تعریف و چهار اصل ارتباط، کیفیت، 
اثربخشی و برابری را برای دانشگاه های علوم پزشکی 
پیشــنهاد می کند.مدیرکل آموزش و پژوهش علوم 
پزشکی دانشگاه آزاد اســامی استان اصفهان بیان 
کرد: طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی موسسات 
باید نگرانی و اولویت های بهداشــتی جامعه تحت 
پوشــش خود را برطرف کنند.آذربرزین عنوان کرد: 
سه مفهوم در راستای پاســخگویی اجتماعی وجود 
دارد که عبارتند از: مسئولیت پذیری، واکنش گرایی 
و پاســخگویی که آموزش باید از پایین ترین سطح 
آغاز شود و به سمت پاســخ گویی ارتقا پیدا کند.وی 

با اشاره به معنای مسئولیت پذیری که همان تربیت 
نیروها در راســتای برآورده کــردن نیازهای جامعه 
است، متذکر شــد: در این راســتا باید چالش های 
اجتماعی حاضر را بررســی و برنامه های آموزشی را 
مطابق با آن پیش ببریم.مدیرکل آموزش و پژوهش 
علوم  پزشکی دانشــگاه آزاد اسامی استان اصفهان 
گفت: در دوران کرونا مشــکاتی در بیمارســتان ها 
مانند فقدان آموزش در پایه تفکــر انتقادی، فقدان 
آموزش در زمینه مواجهه با بحران، عدم تمرکز کافی 
بر آموزش در محیط بیمارســتان، فقدان آموزش در 
زمینه های علوم اجتماعی و انسانی، فقدان تعهد به 
 حرفه و عدم توانایی در روبه رو شدن با شرایط خاص و

 ویژه داشتیم.

مدیرکل آموزش و پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسامی استان:

باید پرستار بحرانی تربیت کنیم

دستگیری 2 کالهبردار اینترنتی فعال در تهران و اصفهان
دو کاهبردار اینترنتــی فعال در تهران و اصفهان به 10 فقره کاهبــرداری اعتراف کرده اند.رییس 
پایگاه هشــتم پلیس آگاهی از دســتگیری دو کاهبردار اینترنتی که با کپی آگهی های فروش 
از خریداران کاهبــرداری می کرد، خبر داد و گفــت: متهمان به 10 فقره کاهبــرداری در تهران و 
اصفهان اعتراف کردند.ســرهنگ کارآگاه »علی عزیزخانی« گفت: اوایل آبــان ماه پرونده ای با 
موضوع کاهبرداری برای رســیدگی تخصصی به پایگاه هشــتم پلیس آگاهی ارجاع شــد. وی 
بیان داشت: شاکی با حضور در پایگاه هشتم اظهار داشــت، برای خرید یک دستگاه یخچال که 
از طریق فضای مجازی آگهی شــده بود با شماره تماس فروشــنده که خود را ابراهیمی معرفی 
می کرد تماس گرفتم. این مقام انتظامی ابراز داشــت: شــاکی در ادامه گفت، به آدرس اعامی 
رفتم و پس از مشــاهده یخچال آن را پسندیدم و دوباره با فروشــنده تماس گرفتم و گفتم فردا 
با وانت و راننده برای انتقال یخچال و پرداخت پول مراجعه می کنم. فروشــنده گفت، چون پول 
الزم دارم حتما باید امشــب یخچال را ببرید و من هم قبول کردم و پس از تهیه کارگر و ماشــین 
برای تحویــل یخچال تماس گرفتم. فروشــنده گفت: برایش کار پیش آمده و منزل نیســتند و 
هماهنگ می کنم تا یخچال را به شما تحویل بدهند. سرهنگ عزیزخانی عنوان کرد: شاکی افزود، 
همان شب مراجعه کردم و با کمک شخصی به اسم سینا که در منزل حضور داشت یخچال را بار 
وانت کردم و پول را هم به صورت اینترنتی به حســاب آقای ابراهیمی واریز کردم که متاســفانه 
ســینا به من گفت آقای ابراهیمی پول را به حساب من واریز نکرده و شــما نمی توانید یخچال را 
 ببرید که بعد از مشاجره با او و تماس با 110 و حضور مامور مشــخص شد فروشنده کاهبرداری

 کرده است. 

انبار بزرگ 20 میلیاردی لوازم خانگی احتکاری کشف شد
فرمانده انتظامی اســتان، از کشــف یک انبار حاوی انواع لوازم خانگی احتکار شــده به ارزش 
20 میلیارد ریال در عملیات هوشــمندانه ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان خمینی شهر 
خبر داد. ســردار محمدرضا میرحیــدری اظهار کرد: در راســتای مقابله جدی با ســودجویان و 
محتکران کاالهای اساســی و مورد نیاز مردم، ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان خمینی 
شــهر، با اشــرافیت و هوشــمندی باالی خود از دپوی کاالهای اساســی و مورد نیــاز مردم در 
یک انبار مطلــع و بافاصله موضوع را دردســتور کار خود قــرار دادند.وی افــزود: ماموران پس 
از کســب اطاعات الزم طــی هماهنگی با مقــام قضایی به همــراه کارشناســان اداره صنعت، 
معدن و تجارت از انبار مذکور بازدید کردنــد که در نتیجه این عملیات یک هزار و 39۵ دســتگاه 
انواع ماشــین لباسشــویی، 3۵1دســتگاه ســبزی خرد کن، ۶3 دســتگاه بخور، ۷2 دستگاه 
 ســرخ کن و 103 دســتگاه جارو برقی که از مدت هــا قبل در ایــن انبار نگهداری شــده بودند

 کشف شدند.

قاتل سگ گردان در اصفهان دستگیر شد
 دادستان عمومی و انقاب اصفهان از دستگیری قاتل سگ گردان در اصفهان در کمتر از 24 ساعت 
خبر داد.علی اصفهانی در تشــریح وقوع قتل فجیع بیســت و یکم آبان ماه اظهار داشت: ساعت 
22 چهار شنبه شب گزارش یک مورد قتل واصل و بافاصله دســتورات الزم را بازپرس ویژه قتل 
به منظور دســتگیری قاتل صادر کرد.وی افزود: طی تحقیقات مقدماتی مشخص شد مقتول به 
منظور محافظت از خواهرزادگان خردسالش از حمله سگ یکی از اهالی محل که بدون نظارت رها 
شده بود شی ای را به سمت سگ پرتاب کرده و مالک سگ در واکنش به این عمل به ایراد جرح با 
چاقوی مقتول اقدام و متواری شد.دادستان عمومی و انقاب اصفهان ادامه داد: متاسفانه مقتول 
که جوانی 28 ساله بود بر اثر شدت جراحت فوت کرده و قاتل کمتر از 24 ساعت دستگیر و تحت 

قرار بازداشت موقت، زندانی می شود.

خبر روزاخبار

کاهش ۷۵ درصدی 
 بارش در سرشاخه

 زاینده رود
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه بارش ها در پاییز و زمســتان 
99 نرمــال و کمتر از نرمال اســت، گفت: 
کوهرنگ )سرشــاخه اصلی زاینده رود( 
نسبت به ســال گذشــته 42 درصد و در 
مقایســه با بلند مدت ۷۵ درصد کاهش 
بارندگی دارد.مهران چراغپــور اظهار کرد: 
بارش های پاییزی امســال در استان طی 
دو ماه آبــان و آذر نرمال و کمتــر از نرمال 
پیش بینی می شــود و برپایــه الگوهای 
هواشناســی زمســتان پیش رو بارش ها 
نرمال خواهد بود و حتی شاید تا پایان ماه 
بهمن کمتر از نرمال باشــد.وی ادامه داد: 
این پیش بینی برای منطقــه کوهرنگ و 
سرشاخه های زاینده رود نیز صدق می کند 
زیرا وضعیت جوی این ناحیــه نیز متاثر 
از استان اســت و اگر سیستم بارشی وارد 
چهارمحال و بختیاری شــود بیشــترین 
میزان بارش را در کوهرنگ خواهد داشت؛ 
از ایــن رو بارندگی های پاییز امســال در 
کوهرنگ نیــز کمتر از نرمــال پیش بینی 

می شود.
وی با بیان اینکه بارش های موثری تا چند 
روز گذشته در سطح استان رخ نداده بود، 
افزود: میزان بارش از ابتدای مهر تاکنون 
نسبت به بلند مدت 40 ســاله،۶۵ درصد 
کاهش یافته اســت.چراغپور خاطرنشان 
کرد: شهرکرد از ابتدای سال زراعی تاکنون 
3.۵ میلــی متــر بارندگی داشــته، این 
تغییرات نسبت به سال گذشته ۵8 درصد 
و در مقایســه با میانگیــن بلند مدت 83 
درصد کاهش یافته است؛ از این رو امسال 
به لحاظ بارشــی خوب نیست و با کاهش 
بارش نســبت به میانگین و کمتر از نرمال 
مواجه خواهیم شد.وی یادآور شد: استان 
چهارمحــال و بختیاری از نظــر تغییرات 
اقلیمی و کمبود بارش ســال گذشــته در 

ردیف استان های اول کشور بوده است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان: 

طرح  جمع آوری بی خانمان ها، نیازمند بازنگری است
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه طرح های جمع آوری بی خانمان ها نیازمند بازنگری است، گفت: تامین اعتبار در این طرح ها و شرح وظایف 
هر دستگاه باید شفاف تر مشخص شود. مجتبی ناجی ادامه داد: ساالنه حدود 240 کودک بی خانمان به سازمان بهزیستی اصفهان ارجاع داده می شوند و مراکز 
شبانه روزی این افراد را پذیرش کرده و ساماندهی می کنند، منظور از ساماندهی هم این موضوع اســت که اگر این کودکان دارای آشنای نزدیک بوده و شرایط 
حضانت را برخوردار باشند، با دستور قضایی تحت سرپرستی آشنایان درجه 2 و 3 خود قرار می گیرند، اگر برای کودکی بستگانی وجود نداشته باشد این افراد در 
39 مرکز شبانه روزی در استان تحت عنوان مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند و به 480 کودک و نوجوان تا سن 18 سال، خدمات الزم زندگی ارائه می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان در خصوص رغبت نداشتن بی خانمان ها نسبت به حضور در مراکز بهزیستی، افزود: معموال این افراد داوطلبانه به مراکز 
نمی آیند، تصور برخی مردم این است که افراد بی خانمان تنها از نظر اقتصادی معضل دارند و از دیگر جنبه ها مشکلی ندارند؛ اما مشکات بی خانمان ها بیشتر از 
اینکه اقتصادی و معیشتی باشد، شخصیتی و روان پزشکی است، یعنی این افراد پس از ارزیابی به عنوان افراد هنجارپذیر شناخته نمی شوند و به قواعد و مقررات 

احترام نمی گذارند برای همین است که از ساختار خانواده جدا شده و به سکونتگاه های غیررسمی می روند.

ذخیره فرآورده های خونی در استان به کمتر از 2روز رسیده 
و از مردم می خواهیم تا در کار انسان دوستانه اهدای خون 
مشارکت بیشتری داشته باشند. بیمارستان ها و مراکز 
درمانی اصفهان به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ واحد خونی در روز نیاز 
دارند که اگر میزان ذخیره کاهش یابد، تامین آن با مشکل 

مواجه می شود

وداع با نخستین 
شهید زن مدافع 
سالمت اصفهان

پیکــر پاک خدیجــه صبوحی، 
نخســتین شــهید زن مدافع 
سامت دانشگاه علوم پزشکی و 
اولین شهید مدافع سامت مرکز 

بهداشت اصفهان تشییع شد.

وز عکس ر
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به صورت مجازی آغاز شد؛

برگزاری مسابقات انتخابی هیئت ووشوی استان
رقابت های انتخابی و قهرمانی ووشوی آقایان و بانوان استان اصفهان به صورت مجازی در اصفهان 
آغاز شد.عضو هیئت رییسه هیئت ووشوی استان اصفهان گفت: مسابقات انتخابی و قهرمانی بانوان 
در این رقابت ها ۱۰۰ ورزشکار در رده های بزرگســاالن، جوانان، نوجوانان و نونهاالن به صورت آنالین و 
در دو بخش تالو و ساندا در خانه ووشوی اصفهان با هم رقابت می کنند.قاسم ستاری افزود: در این 
مسابقات، با رعایت تمام دستور العمل های بهداشتی از حرکات دست و پای ترکیبی هر شخص که به 
صورت سایه زنی و یا شادو، فیلم تهیه می شود تا از روی فیلم ها به بازیکنان امتیاز داده شود.وی گفت: 
ضربات ترکیبی دست و پا روی کیسه و یا آدمک های ترکیبی انجام و بعد از آن به بازیکنان امتیاز داده 
می شود، در بخش تالو هم رقابت ها به صورت انفرادی است که از این بخش نیز فیلم تهیه و داوران به 
آن امتیاز می دهند.ستاری با اشاره به اینکه فدراسیون جهانی ووشو با شعار »ووشو سبک زندگی سالم، 
ورزش را به خانه آورده است« ،افزود: ۹۰ درصد ملی پوشان ووشو اصفهانی هستند و هیئت ووشوی 
استان برای ششمین سال پیاپی به عنوان هیئت برتر انتخاب شده است.مسابقات انتخابی و قهرمانی 
مردان با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار در دو بخش تالو و ساندا در خانه ووشوی اصفهان برگزار می شود.

برتری تیم هندبال ذوب آهن مقابل پرسپولیس بهبهان
در آخرین بازی سومین روز دور دوم مرحله رفت سی و سومین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال 
باشگاه های کشــور، یادواره شــهید پورجعفری تیم ذوب آهن اصفهان به مصاف تیم پرسپولیس 
بهبهان رفت.در این دیدار که به میزبانی تهران در ســالن شــهید سردار ســلیمانی برگزار شد، تیم 
هندبال ذوب آهن اصفهان توانســت با نتیجه ۲۵ بر ۲۴ مقابل تیم پرسپولیس بهبهان پیروز شود.

امروز آخرین مرحله از این رقابت هاست و فوالد سپاهان اصفهان قرار است ساعت ۱۶ مقابل فراز بام 
خائیز دهدشت بازی کند.دور اول مرحله رفت این مسابقات از ۱۹ مهر و با حضور ۱۲ تیم در تهران و 

به صورت متمرکز برگزار شد.

پیروزی تیم بسکتبال ذوب آهن مقابل شهرداری بندرعباس
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در دومین دیدار خود در لیگ برتر بسکتبال تیم شهرداری بندرعباس 
را شکست داد. ذوب آهن اصفهان روزپنجشنبه از ســاعت ۱۶:۳۰ در تاالر بسکتبال آزادی تهران به 
مصاف تیم شهرداری بندرعباس رفت و در نیمه نخست با نتیجه ۵۹ بر ۳۲ پیروز شد.در نیمه دوم 
هم توانست با نتیجه ۱۰۱ بر ۷۲ شهرداری بندرعباس را شکست دهد و به دومین پیروزی خود در لیگ 
برتر بسکتبال دست پیدا کند.پس از اعالم اسامی تیم ملی بسکتبال برای اردوی پیش رو، سجاد 

مشایخی و محمد ترابی از تیم ذوب آهن در بین ملی پوشان قرار دارند.

انتقال »موسوی« به پیاچنزا منتفی شد؟
پرونده حضور سیدمحمد موسوی در پیاچنزا از چند هفته قبل باز شده و این بازیکن بعد از دریافت 
پیشنهاد جدی از این تیم ایتالیایی از سایپا خواست که رضایت نامه اش را صادر کند.با اینکه مدافع 
روی تور تیم ملی والیبال ایران این انتقال را قطعی دانسته بود و از توافق خود با سایپا برای صدور 
رضایت نامه خبر می داد، طی روزهای اخیر همچنان مســئوالن باشگاه سایپا از عدم قطعی شدن 
این انتقال خبر دادند!تعلل چند هفته ای در انتقال موسوی به پیاچنزا که مشخص نیست به خاطر 
عدم صدور رضایت نامه از سوی سایپا رخ داده یا پروسه صدور ویزای او این وقفه را ایجاد کرده، باعث 
شده تا باشگاه ایتالیایی به فکر جذب بازیکن دیگری در این پست بیفتد.اینطور که در خبرها اعالم 
شده، کوین لروکس، مدافع تیم ملی والیبال فرانسه با عقد قرارداد رسمی به تیم پیاچنزا پیوسته و 

با این وضعیت به نظر می رسد حضور موسوی در سری آ منتفی شده است.

مروری بر رکوردداران بازی های ملی در ایران؛

صدرنشینان باشگاه صدتایی ها
تیــم ملــی ایران پنجشــنبه شــب در 

سمیه مصور
  

چهارچوب دومین بازی دوستانه خود با 
هدایت دراگان اسکوچیچ به مصاف تیم ملی بوسنی رفت که این دیدار 
با نتیچه دو بر صفر به نفع ملی پوشان کشورمان به پایان رسید. در این 
دیدار که در جریان آماده ســازی تیم ملی برای حضور در رقابت های 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برگزار شد، احسان حاج صفی، کاپیتان 
تیم ملی با حضور در ترکیب تیم تعداد بازی های ملی خود را با عدد ۱۱۱ 
رســاند تا به رکورد مهدی مهدوی کیا در تعداد بازی های ملی برسد. 
حاج صفی و مهدوی کیا با تعداد۱۱۱ بازی در رده پنجم رکورد داران بازی 
های ملی در ایران قــرار گرفته اند.  علی دایی، اولیــن بازیکن ایرانی 
است که توانست به رکورد ۱۰۰ بازی در تیم ملی کشورمان دست یابد، 
بعدها مهدی مهــدوی کیا، علــی کریمی، جواد نکونام، ســید جالل 
حسینی و احســان حاج صفی  هم در لیست باشگاه صدتایی ها قرار 
گرفتند.در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به صدرنشینان باشگاه 

صدتایی ها در کشورمان.

جواد نکونام
فروردین ۱۳۹۴ بود که جواد نکونام دست به کار بزرگی زد. او رکوردی را 
شکست که سال ها در اختیار علی دایی بود. رکورد تعداد بازی های ملی 
که به بهترین گلزن تمام ادوار فوتبال ایران اختصاص داشت. نکونام 
با انجام دو بازی مقابل سوئد و شــیلی، تعداد بازی های ملی خود را 
به ۱۵۱ رساند تا در این زمینه از دایی پیشی بگیرد و دو بازی رکورد او را 
افزایش بدهد. نکونام بعد از این دو بازی و شکست رکوردی بزرگ از 
بازی در تیم ملی خداحافظی کرد. آن هم پس از ۱۶ سال بازی مداوم 
در ترکیب تیم ملی و حضور در دو جــام جهانی و چهار جام ملت های 
آسیا. هافبک شماره ۶ تیم ملی کشورمان در بیست و دوم دی ماه سال 
۱۳۷۹ و در حالی که تنها ۱۹ سال و ۳۱ روز سن داشت، برای نخستین 
بار پیراهن تیم ملی ایران را در دیدار دوســتانه برابر اکوادور برتن کرد. 
این مسابقه در لس آنجلس برگزار شد و تیم ملی ایران با گل های علی 
دایی و علی موسوی با نتیجه ۲ بر یک اکوادور را شکست داد. نکونام 

در دقیقه ۸۲ آن بازی به جای محمود فکری وارد زمین مسابقه شد.

علی دایی
 علی دایی با ۱۴۹ بازی بعد از جواد نکونام در صدر رکوردداران بیشترین 
بازی ملی قرار دارد. دایی، اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران بود که نام 

خود را در باشگاه صدتایی فیفا ثبت کرد. مهاجم پرآوازه ایرانی در سال 
۱۳۷۲ برای اولین بار پیراهن تیم ملی را بر تن کرد. دایی از حیث رکورد 
شکنی در فوتبال ایران بی نظیر است و رکوردهای متعددی را در سال 

های حضورش در تیم ملی ایران به نام خود ثبت کرده است.

علی کریمی
علی کریمی، سومین بازیکن ایرانی اســت که بیشترین بازی در تیم 
ملی را در کارنامه دارد.حضور علی کریمی در تیم ملی ۱۴ سال به طول 
انجامید. در این مدت ۱۲۷ بازی ملی انجام داد و ۳۸ گل به ثمر رساند 
و در جام جهانی ۲۰۰۶ و مســابقات مقدماتی جام های جهانی ۲۰۰۲ 
و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ حضور داشــت. او همچنین با تیم ملی در سال ۱۹۹۸ 
عنوان قهرمانی بازی های آســیایی را به دســت آورد و سال ۲۰۰۴ به 
مقام سوم این بازی ها دست یافت.دوران حضور کریمی در تیم ملی 
کشمکش هایی را نیز به همراه داشت. او در ماه »می «سال ۲۰۰۸ پس 
از انتقاد از فدراسیون فوتبال ایران از تیم ملی کنار گذاشته شد و پس 

از مداخله شخص رییس جمهور به تیم ملی برگشت. کریمی در سال 
۲۰۱۴ از فوتبال خداحافظی کرد.

جالل حسینی
 جالل حســینی با حضور در دیــدار برابــر هند در مرحلــه مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۱۸ نــام خود را به عنوان نخســتین مدافــع ایران که 
توانســته به باشــگاه صدتایی هــا بپیوندد، ثبت کرد.ســیدجالل در 
تاریخ ۱۸ بهمن ماه ســال ۱۳۸۵ و در بازی دوســتانه تیم ملی ایران 
برابر بالروس برای نخســتین بار به میدان رفت، دیداری که تیم ملی 
با هدایت امیــر قلعه نویی برابر ایــن تیم اروپایی به تســاوی ۲ بر ۲ 
دســت یافت. بازی با عراق در رقابت های غرب آســیا ۲۰۰۷- اردن، 
که ۲۶ خردادماه سال ۱۳۸۶ در شهر امان برگزار شد، نخستین بازی 
رسمی سیدجالل با پیراهن تیم ملی کشورمان بود. کاپیتان پر سابقه 
 تیم پرســپولیس تهران تاکنون در برای تیم ملی کشورمان ۱۱۶ بار به 

میدان رفته است.

 خبر   روز

پرونده استرا؛ شروع استقالل با 7هزار دالر!
فدراســیون جهانی فوتبال، با ارســال ایمیلی به باشــگاه اســتقالل، حکم نهایی پرونده آندره آ 
اســتراماچونی را صادر کرد و در این حکم  اســتقالل بــه پرداخت یک میلیــون و ۳۰۰ هزار یورو 
محکوم شــده اســت. مدیران اســتقالل قصد دارند حکم این پرونده را به دادگاه CAS ببرند و 
در تالش هســتند تا مبلغ این مطالبات را به کمترین حد ممکن برسانند.باشــگاه استقالل قبل 
از اینکه پرونده خود را به دادگاه CAS ببرد، باید مشــروح این پرونده را که آن را گرنز رای عنوان 
می کنند، دریافت کند. حدود ۷۰۰۰ دالر هزینه این کار می شــود و باشگاه استقالل برای پرداخت 
این پول حدود ۱۰ روز فرصت دارد تا عالوه بر دریافت مشروح رای پرونده استراماچونی، فرصت 
بیشتری برای بررســی این پرونده و پرداخت مطالبات این مربی ایتالیایی داشته باشد.به گفته 
باشگاه استقالل، رای این پرونده قابل برگشت اســت و این باشگاه با تنظیم الیحه ای مستدل با 
پیوســت مدارک موجود و متقن و ارســال آنها به دادگاه عالی ورزش از حق باشگاه دفاع خواهد 
کرد تا بتواند رای را بشــکند و مبلغ مورد نظر را کاهش دهد. البته تیم حقوقــی این پرونده باید 
 منتظر گرنز رای این پرونده باشــد تا مشخص شــود چه تصمیمی برای این پرونده موثرتر واقع 

خواهد بود.

بازگشت »محمد انصاری« به ترکیب سرخ پوشان
با نظر یحیی گل محمــدی، مدافع چپ پای ســرخ ها به تمرینــات این تیم بازخواهد گشــت.

پرســپولیس که به دلیل جدایی شجاع خلیل زاده در خط دفاع با مشــکل کمبود بازیکن روبه رو 
است در چند وقت اخیر به دنبال گزینه های مختلف برای این پست بود که ظاهرا هرکدام به دالیلی 
شرایط حضور در جمع سرخ پوشان را نداشتند.از همین رو طی آخرین تصمیم یحیی گل محمدی 
قرار بر این شد که محمد انصاری، مدافع سابق پرسپولیس که مدتی قبل به صورت توافقی از این 
تیم جدا شد به جمع سرخ پوشــان برگردد و در تمرینات حاضر شود.گل محمدی، انصاری را در 
فهرســت مازاد خود قرار داده بود و اعالم کرده بود نیازی به این بازیکن ندارد ولی حاال در شرایط 
حال حاضر این تیم که نیاز مبرم به یک مدافع احساس می شــود و با توجه به محدودیت هایی 
که در جذب بازیکن وجود دارد، سرمربی سرخ پوشان با بازگشــت انصاری به جمع بازیکنانش 
موافقت کرده است.انصاری در این مدت با چند باشگاه لیگ برتری که خواهان به خدمت گرفتنش 
بودند وارد مذاکره شده بود ولی با هیچ کدام به توافق نهایی نرسید تا در نهایت زمینه بازگشتش به 
پرسپولیس فراهم شود.بدین ترتیب به نظر می رسد دغدغه پرسپولیس در خط دفاع رفع شود و 
با حضور انصاری، جالل حسینی و کنعانی زادگان تا حد زیادی این تیم از جذب بازیکن جدید در 
پست دفاع بی نیاز شود.الزم به ذکر است که انصاری عالوه بر دفاع میانی، توانایی بازی در پست 
دفاع چپ را هم دارد و نبود جانشین برای سعید آقایی با جدایی محمد نادری هم که دغدغه دیگر 

پرسپولیس بود تا حدی رفع می شود.

قاتل پرسپولیس اخراج شد
تیم ملی سوریه در دیداری دوســتانه با یک گل از سد تیم ملی ازبکســتان گذشت. تک گل این 
دیدار پربرخــورد را محمد المواس به ثمر رســاند. در این دیدار یک بازیکــن از هر دو تیم اخراج 
شــدند.پس از پایان این بازی، رســانه الریاضیة در خبری فوری اعالم کرد کــه نبیل معلول در 
تصمیمی ناگهانی، عمر خریبین ســتاره تیم الهالل و مرد ســال فوتبال آســیا در سال ۲۰۱۸ را از 
تیم ملی ســوریه اخراج کرد.آنگونه که الریاضیة گفته اســت، نبیل معلول به دلیل دخالت های 
خریبین در امور فنی تیم ملی ســوریه، تصمیم گرفته اســت تا مهاجم تیمش را از اردوی سوری 
ها اخراج کند.تیم ملی ســوریه که خود را برای حضور در رقابت های مقدماتی جام جهانی آماده 
 می کند، در گروه نخســت با ۱۵ امتیاز از ۵ بازی در صدر قرار دارد و خود را برای دیدار مقابل گوام

 آماده می کند.

مستطیل سبز

ناظم الشریعه: 

 چطور سایر لیگ ها 
برگزار می شود؟!

 سرمربی تیم ملی فوتسال در واکنش به برگزار 
نشدن لیگ بر تر فوتسال اظهار داشت: ویروس 
کرونا نتوانســته مانــع برگزاری مســابقات 
مختلف ورزشی در سطح جهان شود. همانطور 
که اطالع دارید با رعایت کلیــه پروتکل های 
بهداشتی لیگ های فوتبال، والیبال،هندبال 
و... در حال برگزاری است؛ اما متاسفانه هیچ 
خبری از برگزاری لیگ برتر فوتســال نیست. 
برگزار نشدن لیگ هم به باشــگاه ها و هم به 
بازیکنان و تیم ملی آســیب می رساند. سید 
محمد ناظم الشریعه گفت: یازده ماه است که 
بازیکنان فوتسال درآمدی نداشتند و با توجه 
به وضعیت اقتصادی باشــگاه ها و بازیکنان 
شرایط خیلی بدی در فوتسال حکم فرماست. 
باشگاه ها با جذب بازیکن و برگزاری اردوهای 
مختلف و همچنین تست های PCR روزانه 
میلیون ها تومان هزینه می کننــد که خود را 
برای حضــوری قدرتمند در لیــگ برتر آماده 
کنند؛ اما متاســفانه نمی دانند شروع لیگ از 
چه تاریخی اســت. وی اضافه کرد: بازیکنان 
فوتســال منبع درآمدی جز این رشته ندارند 
و با برگزار نشدن لیگ خانواده  آنان هم دچار 
مشکالت اقتصادی می شــوند. مگر یک بام 
دو هوا هم در ورزش داریــم؟ آقایان اگر نمی 
خواهند لیگ را برگــزار کنند به صراحت اعالم 
کنند که بازیکنان باشگاه ها و ما هم تکلیف خود 
را در تیم ملی بدانیم.ناظم الشریعه افزود: همه 
توقع دارند تیم ملی  نتیجه بگیرد. مگر می شود 
بدون آمادگی بازیکنان و بازی های تدارکاتی 
مناسب بازیکنان را در شرایط مسابقه قرار داد؟ 
فوتسال واقعا مظلوم واقع شده چگونه اجازه 
برگزاری لیگ را به ســایر ورزش های سالنی 
داده اند؛ اما به فوتسال اجازه برگزاری لیگ را 
نمی دهند؟وی تاکیــد کرد: صحبت من برای 
خودم نیست. بحث من باشگاه ها و بازیکنان 
است. آنها در آمدی جز فوتسال ندارند. در حال 
حاضر همه حریفان مــا خود را برای حضوری 
قدرتمند در جام ملت ها و جام جهانی آماده می 
کنند؛ اما در اینجا هنوز تکلیف برگزاری یا عدم 

برگزاری لیگ مشخص نیست. 

زش ور

منهای فوتبال

وز عکس ر

 خاطره خوش 
رونالدو و نامزدش

لــدو و جورجینــا  کریســتیانو رونا
رودریگس، ســالروز تولد کوچک ترین 
فرزندشان »آالنا مارتینا« که تنها فرزند 
خودشان هم هســت را جشن گرفتند.

جورجینا با انتشــار عکســی از ۳ سال 
پیش کــه رونالدو در حال شــیر دادن 
به آالنا مارتیناســت، این روز ماندگار را 

یادآوری کرد. 

مدیر اجرایی منچستریونایتد: 

به قرارداد با »سولسشایر« پای بند هستیم
منچستریونایتد شروع ضعیفی در این فصل داشته و در ۷ دیدار اول خود ۳ بار متحمل شکست شــده است. با این حال مدیر اجرایی منچستریونایتد اعالم کرد 
این باشگاه به قرارداد خود با اوله گنار سولسشایر، ســرمربی خود پای بند خواهد بود. اد وودوارد گفت: انعطاف پذیری باشگاه و تجارت قوی ما هم چنان بنیادی 
محکم را فراهم می کند و به ما اطمینان می دهد که چشم انداز طوالنی مدت خود را  چه در زمین و خارج از زمین بازی داشته باشیم. ما تشخیص می دهیم که همه 
باشگاه های فوتبال از نظر اقتصادی وضعیت خوبی ندارند و لیگ برتر مسئولیت حمایت از هرم گسترده فوتبال انگلیس را بر عهده دارد. ما هم چنان به تالش برای 
این حمایت ادامه خواهیم داد، هم از طریق کمک اضطراری طی همه گیری  و هم از طریق اصالحات طوالنی مدت برای اطمینان از تقویت لیگ برتر.او در ادامه گفت: 
درست است که تیم نتایج دلخواه هواداران را کسب نکرده است ولی ما از کادرفنی حمایت می کنیم و امیدوار هستیم که بتوانیم در ادامه با هماهنگی بیشتری که 

بین بازیکنان ایجاد می شود، نتایج بهتری به دست بیاوریم.

پرونده هفته نخست لیگ برتر در حالی بسته شد 
که دو مدعی قهرمانی امتیازات حســاس و شاید 
گرانی را از دست دادند. گران به این دلیل که شاید 
همین امتیازات از دست رفته در پایان فصل منجر 
به عدم قهرمانی تیم شــود. ســپاهان که در خانه 
گل گهر به میدان رفته بود ۳ بر یک باخت و تراکتور 
هم در خانه نتوانست از ســد نفت مسجدسلیمان 
بگــذرد و در روزی که تنها یــک موقعیت گل روی 
دروازه حریف ایجاد کرده بود به یک امتیاز بسنده 
کرد.بدون شک هفته اول هم برای محرم نویدکیا 
درس بود و هم برای علی منصور. در مورد سپاهان 
آنچه باید به طور صریح بدان اشاره کرد این است به 
خوبی حمله دفاع نمی کند و گویی همه هوش تیم 
به حمله است ؛اما در خصوص تراکتور نتیجه گیری 
کمی متفاوت اســت. تراکتــور در بــازی با نفت 

مسجدسلیمان نتوانســت موقعیت های خوبی را 
روی درواز حریف ایجاد کند. بازی دفاعی حریف و 
تراکم در منطقه یک سوم دفاعی بهانه خوبی برای 
این شکل از بازی نیســت. البته سرمربی تراکتور 
بعد از بازی بهانه ای نگرفــت و حتی گفت در آینده 
هم تیم هــای زیادی برابــر ما با این شــیوه بازی 
خواهند کرد و ما باید یاد بگیریم در برابر تیم هایی 
که دفاعی بازی می کنند چگونه فوتبال بازی کنیم 
و برنده شــویم.اتفاقات هفته نخســت هم برای 
محرم نویدکیا درس شد هم برای علی منصور. البته 
جای خوشحالی اســت که این امتیازات در هفته 
نخست از دست رفت. به این خاطر که هنوز اتفاق 
خاصی رخ نداده و هر دو تیم می توانند شــرایط را 
تغییر دهند و از هفته دوم گام های محکم تری در 
مســیر قهرمانی بردارند. تیم برنده تیمی است که 

از اشــتباهات درس بگیرد و امتیازاتی که از دست 
می دهد را توجیه نکند. در این صورت عیب خود را 
نخواهد دید و تیمی که عیبش را نبیند بدون شک  
هیچ تالشی برای رفع اشــکاالت نخواهد داشت.

البته که مصاحبه هــا و وعده و وعیدها هم کاری نه 
برای سپاهان پیش خواهد برد نه برای تراکتور. »از 
هفته بعد بهتر می شویم« یک وعده است و این طور 
باید گفته شــود که اشکال داشــتیم و تا عیب ها را 
برطرف نکنیم قادر به تغییر نتیجــه بازی در هفته 

بعدی نخواهیم بود. 

درس بزرگ برای نویدکیا و منصوریان
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آغاز عملیات اجرایی 100 میلیارد ریال پروژه در منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی، خدماتی و 
ترافیکی در این منطقه خبر داد.حمید شهبازی اظهار کرد: از جمله پروژه های جاری عمرانی منطقه ۱۰ 
شامل پیاده روسازی خیابان های مهر، ناهید، کاخ، شهروند، شهید بهشتی و معلم است.وی از اصالح 
هندســی ورودی باغ تاالر کامیار خبر داد و افزود: زیرسازی مســیر BRT خیابان سروش و اصالح 
هندسی رفیوژ میانی خیابانی شیخ طوسی شرقی نیز در دستور کار قرار دارد.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه ورودی شهرک صفائیه و دیوار ترمینال باقوشخانه ساماندهی می شود، تصریح 
کرد: کانال دفع آب های ســطحی خیابان فرهنگ به زودی احداث خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه 
پیرایش شهری خیابان عسگریه در حال اجراست، ادامه داد: ساماندهی نماد دفاع مقدس در بزرگراه 
شهید آقابابائی در دستور کار این منطقه قرار دارد.شهبازی، خبر از مناسب سازی دو خیابان در سطح 
منطقه ۱۰ داد و گفت: خیابان شیخ طوسی غربی و خیابان عسگریه مناسب سازی خواهد شد و مراکز 
فرهنگی منطقه ۱۰ نیز ساماندهی می شود.وی اظهار کرد: ســاماندهی زمین ورزشی پارک انقالب و 
پارک های محلی )آرش، انقالب، فروردین( و اتصال چاه فضای سبز به کلکتور شرقی غربی از دیگر 

پروژه های عمرانی، خدماتی و ترافیکی منطقه ۱۰ به شمار می رود.

تصفیه شیرابه زباله در تاالب مصنوعی افقی با استفاده از گیاه وتیور
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: هدف اصلی پژوهش 
تصفیه شیرابه زباله در تاالب مصنوعی افقی با استفاده از گیاه وتیور، تصفیه آلودگی های مواد آلی، 
ترکیبات نیتراته از شیرابه زباله کارخانه کمپوســت اصفهان به وسیله تاالب مصنوعی است.مرتضی 
نصوحی با تاکید بــر اینکه این پژوهش در مقیاس آزمایشــگاهی و روی تــاالب مصنوعی افقی با 
جریان زیر سطحی انجام شد، افزود: در این سیستم که بســتر آن را شن و ماسه تشکیل داده بود و 
گیاه وتیور در آن کاشته شده بود، شــدت جریان و زمان ماند به ترتیب برابر ۱۰ لیتر بر روز و پنج روز در 
نظر گرفته شد.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان با بیان اینکه مدت 
زمان انجام آزمایش ها روی تاالب مصنوعی افقی ۶۰ روز اســت، گفت: شیرابه استفاده شده در این 
پژوهش، شیرابه تازه کارخانه کمپوست اصفهان اســت.وی ادامه داد: روزانه مقدار یک هزار تن زباله 
وارد سایت کارخانه شده و با انجام فرآیندهای حمل و نقل و پردازش برای تهیه کمپوست، ۱.۲ لیتر 
شیرابه در ثانیه )معادل ۴۰ هزار لیتر شیرابه در روز( به طور متوســط تولید می شود.نصوحی با بیان 
اینکه راندمان سیســتم ها به وســیله اندازه گیری مواد آلی و مواد غیرآلی ارزیابی می شــود، اظهار 
کرد: با توجه به نتایج به دســت آمده و غلظت بســیار باالی آالینده های موجود در شــیرابه کارخانه 
 کمپوست اصفهان، با سیســتم تاالب مصنوعی افقی، می توان مقدار قابل توجهی از این آالینده ها را

 حذف کرد.

پیشرفت 23 درصدی عملیات اجرایی کیلومتر چهار تا هفت 
رینگ چهارم

مدیر پروژه کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم اظهار کرد: کیلومتر چهار تا هفت از مجموعه ابر پروژه حلقه 
حفاظتی شهر اصفهان حد فاصل پل آفتاب تا خیابان بهاران در حال اجراست.ناصر کریمی تصریح 
کرد: این پروژه که از سه ماه پیش عملیات اجرایی آن آغاز شده تاکنون ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است.مدیر پروژه کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم ادامه داد: در تقاطع آفتاب به سمت خیابان 
بهاران حدفاصل پل آفتاب تا زیرگذر قهجاورستان، اقدامات اجرایی در مرحله آسفالت است و در زیرگذر 
قهجاورستان با توجه به وجود تاسیسات اصلی همچون لوله گاز عملیات اجرایی سازه پل همزمان با 
جابه جایی تاسیسات آغاز شده است.وی با بیان اینکه کوله ضلع جنوبی زیرگذر اجرا شده و بخشی از 
قسمت شمالی نیز انجام شده است، گفت: در این قسمت دو نقطه برای آزادسازی وجود دارد تا زیرگذر 

پل تکمیل شود همچنین جنوب مسیر تا پل روی کانال ۹۰ درصد تکمیل شده است.

شهردار اصفهان خبر داد: 

تکمیل مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی تا پایان سال 

شهردار اصفهان در دومین نشســت فصلی مدیران شهرداری در سال 
۹۹ با بیان اینکه شــهرداری می تواند به کانون عشــق برای خدمت به 
مردم تبدیل شود، اظهار کرد: شهرداری باید به جای ایجاد مانع و خلق 
دیوارهای بلند پلی برای عبور مردم و تســهیلگر کار آنها باشــد، مدیران 
شهرداری بر مســندی نشسته اند که شــبانه روز می توانند تلخی ها را 
شیرین و خنده را بر لب مردم بنشانند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... نوروزی با اشــاره به اقدامات انجام 
شده شــهرداری طی ماه های گذشــته و برنامه های آینده شهرداری، 
تصریح کرد: امروز با افتخار می توانیم بگوییم در بســیاری از حوزه ها 
از سایر کالن شهرهای کشور جلو هســتیم، امسال در حوزه شهرسازی 
با افزایش ۲۰ درصدی صــدور پروانه ها و افزایــش ۲۰ تا ۲۲ درصدی 
مســاحت پروانه ها مواجه بودیم که به معنای افزایــش درآمد و ارائه 
خدمت بیشتر به مردم است.شهردار اصفهان ادامه داد: در حوزه حمل 
و نقل با وجود مشکالت موجود در کشور شرایط بسیار خوبی داشتیم، 
در جلسه ای که چند روز گذشــته با حضور معاون اول رییس جمهور، 
معاون امور استخدامی، وزیر صمت، معاونان بانک مرکزی و با حضور 
شهرداران کالن شهرها برگزار شد، مشخص شــد تنها اصفهان بوده که 

در این شرایط سخت توانسته در سال گذشــته ۱۰۰ اتوبوس خریداری 
کند. وی بــا بیان اینکه عــالوه بر این شــهرداری اصفهان موفق شــد 
7۳۰ میلیارد اوراق مشــارکت دریافت کند، افزود: در جلســه ذکر شده 
تصمیمات خوبی در حوزه حمل و نقل گرفته و بر اســاس آن مقرر شد 
دو هزار دســتگاه اتوبوس توســط وزارت صمت برای شــهرداری کالن 
شهرها خریداری و تحویل داده شــود.نوروزی تاکید کرد: همچنین در 
گام نخست، مجوز برای ورود یک  هزار دســتگاه اتوبوس صادر شده ، 
البته بانک مرکزی به این موضوع ایرادهایی وارد کرده اســت، از جمله 
اینکه نباید ارز از کشور خارج شــود، بنابراین این ایرادات باید رفع شود 
 که با تدابیر پیشنهادی شهرداران مقرر شد راهکارهای الزم مورد بررسی 

قرار گیرد. 

شهرداری اصفهان در جایگاه اول کشور در حوزه بازسازی اتوبوس ها
وی با اشاره به بازسازی اتوبوس ها، گفت: اصفهان در این مورد نیز از سایر 
کالن شهرهای کشور جلوتر بود زیرا به عنوان پایلوت، قرارداد بازسازی 7۰۰ 
دستگاه اتوبوس را با سازمان مدیریت و برنامه  ریزی امضا کرده و مقرر 
شده برای هر دستگاه اتوبوس ۲۸۰ میلیون تومان توسط دولت پرداخت 

شود که البته مبلغ ۲۸۰ میلیون مبلغ کمی است و بازسازی یک اتوبوس 
در شــرایط فعلی تا 5۰۰ میلیون هزینه دارد، بنابراین در جلســه مذکور 
مصوب شد اتوبوس ها به مناقصه گذاشته شده و هر میزان پیمانکاران 
برنده شدند نیمی از آن را دولت بپردازد.  شهردار اصفهان در ادامه با اشاره 
پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان، اضافه کرد: ادامه بلوار فرزانگان در 
حال بهره برداری است اما هنوز افتتاح رسمی نشده است، پل آفتاب به 
اتمام رسید و نمایشگاه بین المللی اصفهان نیز به عنوان کاری بزرگ به 
سرانجام رسید که جا دارد از همه کسانی که برای اتمام این پروژه زحمت 
کشــیدند، تشــکر کنم.    وی با بیان اینکه هر هفته 5 تا ۶ میلیارد برای 
سالن اجالس هزینه می کنیم، تاکید کرد: دولت قول داده در قالب اوراق 
مشارکت ۲5۰ میلیارد تومان اضافه پرداخت کند تا نیمی از تعهدات آنها 

نسبت به این پروژه پرداخت شود. 

تحول در داخل شهر و مناطق 
نوروزی ادامه داد: سالن گلستان شهدا مدت هاست به پایان رسیده و در 
انتظار فرصتی مناسب برای افتتاح این سالن هستیم، بسیار امیدواریم 
مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی نیز که بزرگ ترین 
یا دومین پل بزرگ شهر اصفهان است تا پایان سال افتتاح شود. شهردار 
اصفهان با بیان اینکه اینکه پرونده پروژه  های بزرگ عمرانی شهر یکی 
پس از دیگری در حال اتمام اســت، گفت: به زودی کلنگ پروژه تراموا 
به زمین زده خواهد شد؛ انجام این اقدامات با همراهی شورای اسالمی 
شهر بوده است که باعث شده در اجرای فعالیت  ها تاخیری ایجاد نشود.

وی، سیاست شهرداری را از مهرماه امسال تحول در داخل شهر و مناطق 
ذکر کرد و افزود: البته این اقدامات در تعدادی از مناطق شهرداری آغاز 
شده است و هر منطقه ای چندین پروژه در دست اجرا دارد. پاتوق  های 
شــهری در مناطق مختلف شهر ایجاد می شــود که نمونه این اقدام در 
مناطق یک، سه و ۹ شهرداری عملیاتی شده است. همچنین مسیرهای 
ایجاد دوچرخه در مناطق کــه در مجموع 777 کیلومتر اســت، تحول 

آفرین خواهد بود. 

تغییر در پل فردوسی و ایجاد ایستگاه مکث  
شهردار اصفهان با اشــاره به تصویب طرح پل فردوســی، تصریح کرد: 
بر اساس طرح تصویب شــده، برای این پل مسیر پیاده  روهای خوبی 
احداث می  شود و روی آن دو ایســتگاه مکث در نظر گرفته شده است؛ 
همچنین پل غدیر نیز از حالت فعلی خارج و با انجام نورپردازی و دیگر 

اقدامات متحول خواهد شد.  

با مسئولان

رییس سازمان بسیج اساتید اصفهان:

زبان بسیج اساتید برای حل مشکالت، زبان علمی است
رییس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت: رسالت اصلی این  آزاده فرهنگمند
سازمان، اسالمی کردن دانشگاه هاست که در این راستا جامعه اساتید 
بسیجی با حضور موثر در شورای فرهنگی دانشگاه های سطح استان به دنبال تحقق آن هستند.

محمد باقری در سومین نشست خبری چهارشنبه های رسانه ای، مورخ ٢١ آبان ماه ضمن عرض 
تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: هدف سازمان بسیج اساتید استان اصفهان این است که با توجه 
به ساختارهایی ویژه و حفظ بنیه بسیج بتواند اقدامات الزم در جهت حل مسائل استان را انجام 
دهد. ایجاد اندیشکده های راهبردی، کمیته های تخصصی مسئله محور،گروه های رصد و پایش، 
شبکه فرماندهان جنگ نرم و گروه های علمی جهادی اســتادان بسیجی و حلقه های صالحین 
گفت وگو محور از محور ها و فاکتورهای فعالیت مجموعه در سطح استان است.وی افزود: در حال 
حاضر بیش از ۸۰ کانون در سطح دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی در کل استان فعالیت می کنند 
که حدود پنج هزار نفر از اساتید دانشگاه همکاری مستقیم و غیر مستقیم با سازمان دارند. هدف 
این جامعه نخبگان، نقش آفرینی موثر برای عبور از موانع پیشرفت استان بوده و هدف بزرگ ما 
نیز کمک به تحقق تمدن اسالمی است که همین موضوع نقش و جایگاه ویژه دانشگاه، که محل 
تربیت قوه عاقله کشور در تمامی ابعاد و تمام معضالت و مشکالت در سطح استان است را نشان 
می دهد.رییس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان خاطر نشــان کرد: از رسالت های دیگر ما 
کمک به اسالمی کردن دانشگاه هاست که جامعه اساتید بسیجی با حضور موثر در شورای فرهنگی 
دانشــگاه ها، در حوزه معاونت پژوهشی دانشــگاه ها و ســوق دادن پایان نامه ها توسط اساتید 
بسیجی به سمت حل معضالت کشور این موضوع را به اثبات رسانده است.باقری به معضل روز 
جامعه، مبارزه با ویروس کوید۱۹ اشاره کرد و گفت: در این زمینه چهار کمیته تخصصی در کارگروه 
تخصصی مبارزه با ویروس کوید ۱۹ تشکیل شد که شامل: کمیته بهداشتی، کمیته معنوی، کمیته 
بیوتروریسم و کمیته اجتماعی فرهنگی می شود که به مسائل پسا کرونا می پردازد.وی ادامه داد: 
زبان بسیج اساتید برای حل مشکالت زبان علمی است، ســازمان بسیج اساتید استان همیشه 
سعی کرده از اساتید نخبه اصفهان حمایت کند؛ البته توانمند سازی بصیرتی اساتید در حوزه های 
مختلف بر عهده سازمان بسیج اساتید استان اصفهان است. بر اساس برش استانی طرح اعتالی 
مجموعه بسیج اساتید، فعالیت های ویژه ای اعم از شبکه سازی اساتید جوان، مومن و انقالبی، 
گروه های مشاوره علمی اساتید و حلقه های صالحین گفت وگو محور نه شخص محور شکل گرفته 
است که بیش از ۲۰۰ حلقه فعال در سطح دانشگاه های اســتان داریم.وی در ادامه خاطر نشان 
کرد:معاونت پژوهشی سازمان بسیج اساتید اصفهان ۳۰ موضوع را به عنوان دغدغه ها و معضالت 
اصلی استان شناسایی کرده که با تشکیل گروه های متخصص و مسئله محور در حال برطرف کردن 
آن هاست. سازمان بسیج اساتید اتاق فکر جامعه است و امیدواریم بتوانیم در راستای این شعار 
نقش اتاق فکر را به خوبی در جهت حل مشــکالت اســتان ایفا کنیم.باقری تشریح کرد: در حال 
حاضر سازمان بسیج اساتید استان اصفهان در حوزه معاونت فرهنگی هفت رویکرد خاص اعم از 
استفاده از ظرفیت خانواده های اساتید بسیجی، حضور فعاالنه اساتید بسیجی به عنوان مشاور 
در مساجد، تقویت شبکه فرماندهان جنگ نرم، ایجاد کارگروه و نشست های تخصصی ۴۰ سالگی 
دفاع مقدس، اردوهای فرهنگی و استفاده از ظرفیت های علمی، برگزاری اردوهای رایگان در کنار 

اردوهای راهیان نور را ایجاد کرده است.
رییس سازمان بسیج اساتید اصفهان در پایان خاطرنشــان کرد: یک رزمایش همدلی در سطح 
دانشگاه های استان برگزار شــد که فقط در یک مرحله ۲5۰ میلیون ریال کمک های نقدی و غیر 
نقدی جمع آوری شــد و با توجه به فرا رسیدن هفته بســیج، رزمایش همدلی را در هفت مرحله 
اعم از نذر تبلت برای دانشــجویان و دانش آمــوزان مناطق محروم، نذر خون و نذر پالســما، نذر 
لوازم التحریر، نذر جهیزیه، نذر مایحتاج زندگی، بحث حضور داوطلبانه اســاتید در صنعت، بحث 

کسری حقوق اساتید به مرحله اجرا در آوردیم که در حال تدوین و هماهنگی است.

خبر روزخبر

 پاک سازی ضلع جنوبی
 تپه اشرف

مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
طی ســال های اخیر در بدنه شــمالی و جنوبی 
تپه کاوش هایی شــده، اما بقیه تپه خاکی است 
که مدیریت شــهری باید برای ســاماندهی آن 
تصمیم گیری کند.رضا اخوان افزود: بعد دیگری 
از تپه اشــرف، تاریخی بودن آن اســت و باید بر 
اساس ضوابط میراث فرهنگی ساماندهی شود 
که این کار قوانین خاص خود را دارد و برای این 
کار هفت هکتار از اراضی خیابان مشتاق دوم در 
اختیار میراث فرهنگی اســت.مدیر منطقه چهار 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: بر همین اساس 
طی سال های گذشته توســط باستان شناسان 
بــرای کاوش اقداماتی شــده و در ضلع جنوبی 
کمک هایی از سوی شهرداری انجام شده است.

وی گفت: امســال با توجه به عبــور لوله آب از 
خیابان مشــتاق، شــرکت آب قراردادی با تیم 
کاوشگر و میراث فرهنگی منعقد کرد که بخشی 
از این مســیر کاوشگری شــد و به آثار تاریخی 
از دوره های مختلف دســت پیدا کردند.اخوان با 
اشــاره به همکاری های شــهرداری با میراث در 
خصوص این تپــه تاریخی، افــزود: با پیگیری 
شهرداری جلسات مشترکی با مدیران مربوطه 
در میراث فرهنگی داشــتیم و منجــر به تفاهم 
نامه ای شــد که در فاز نخست شهرداری ملزم به 
پاک ســازی نخاله ها و زباله هــای ضلع جنوبی 
است تا ادامه کاوش ها از ضلع شمالی تپه اشراف 
در بدنه خیابان مشــتاق انجام شود.وی با اشاره 
به نحوه آبیاری و نگهداری پارک طبیعی شــرق، 
اظهار کرد: این پارک عمدتا از طریق پساب تصفیه 
شده آبیاری می شود.مدیر منطقه چهار شهرداری 
اصفهان با اشــاره به عبور خط چهارم بی. آر. تی 
از منطقه چهار شــهر اصفهان، گفت: این مسیر از 
خیابان بزرگمهر وارد خیابان عالمه امینی شرقی 
می شــود و در انتهای مســیر به میدان پردیس 
می رسد.مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان 
همچنین از اصالح نورپردازی پل غدیر به عنوان 
سازه ای سربی و سیمانی بعد از سال ها خبر داد 
و در مورد امکان تعریض خیابــان عالمه امینی 
شرقی، تصریح کرد: خیابان عالمه امینی شرقی 
دیگر تعریــض ندارد چراکه این خیابان مســیر 

سواره رو و پیاده رو مناسب دارد.

اصفهان در روزهای اخیر شخصیتی را از دست داد که 
در طول عمر پربرکت خود خاطرات خوبی در اذهان 
فرهنگیان، معلمان و دانش آموزان به جا گذاشــته 
بود.در حالی که اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری 
منطقه هفت اصفهان در تدارک نکوداشــت استاد 
رضا جدیدی به پاس نیم قرن تــالش او در عرصه 
معلمی و آموزش بود، به ناگاه روز پنجشنبه ۱5 آبان 
ماه خبر رسید این اســتاد گرانقدر دار فانی را وداع 
گفته است و این چنین شــد که  سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان یاد و خاطره این 
استاد گرانقدر را در برنامه تلویزیونی هشت  بهشت 
شبکه استانی اصفهان نکوداشــت؛ ویژه برنامه ای 
که با رونمایی از دو کتاب »واقــف راز« و »از غدیر 

تا عاشورا« اثر مرحوم استاد جدیدی همراه شد.
رضا جدیدی در سال ۱۳۱7 در الیگودرز متولد شد. 
وی در ســال ۱۳۳۶ دیپلم طبیعی و یک سال پس 
از آن دیپلم ادبی گرفت و در ســال ۱۳۳7 به عنوان 
آموزگار به اســتخدام آموزش و پرورش درآمد. او 
در ســال ۱۳۴۰ ازدواج کرد که حاصــل آن ۶ فرزند 
است. رضا جدیدی در ســال ۱۳۴۲ برای نخستین 
بار خدمت امام خمینی)ره( در قم رسید و در سال 
۱۳۴۳ همزمان در دانش سرای عالی تهران در رشته 
مدیریت و در دانشگاه تهران در رشته ادبیات پذیرفته 
شد که در دانش ســرای عالی تحت تعالیم درس 
نویســندگی مرحوم جالل آل احمد افــکار انقالبی 
پیدا کرد.او در سال ۱۳۴۴ توسط ساواک دستگیر 
شد و پنج ماه در زندان خرم آباد زندانی بود. مرحوم 
جدیدی در بهمن ۱۳۴۴ و پس از آزادی از زندان به 
آموزش و پرورش اصفهان منتقل شــد. او در سال 
۱۳۴۹ از دانشگاه اصفهان لیســانس تاریخ گرفت 
و در سال های دانشجویی، از آموزگاری دبستان ها 
به دبیری بزرگ تریــن دبیرســتان اصفهان یعنی 

دبیرســتان ادب رســید و جزو پنج نفر اول اجرای 
برنامه های انقالب در جامعــه معلمان اصفهان بود 
و در بهمن 57 سرپرســت گروه اعزامی به تهران در 

جریان استقبال از امام)ره( شد.
جدیدی در اسفند 57 ریاســت آموزش و پرورش 
ناحیه ۴ اصفهان را بر عهده گرفــت و در مهر ۶۳ به 
عنوان مدیرکل آموزش و پرورش اســتان مرکزی 
و در مهر ۶۴ به عنوان مدیــرکل آموزش و پرورش 
اســتان چهارمحال و بختیاری منصوب شد. او از 
سال ۱۳۸۲ به عنوان دبیر ســتاد اقامه نماز استان 
اصفهان خدمت کرد و در تمام این سال ها تدریس 
در دانشــگاه ها را رهــا نکرد. مرحــوم جدیدی در 
آموزش و پرورش اصفهان به عنوان چهره ماندگار 
و در دانشــگاه صنعتی نیز به عنوان اســتاد نمونه 
انتخاب شد و در این ســال ها توفیق نگارش کتاب 
و مقاالت فراوانی را داشته اســت.رییس شورای 
اســالمی شــهر اصفهان در ویژه برنامه نکوداشت 
مرحوم اســتاد رضا جدیدی اظهار داشت: ایشان 
عالوه بر اینکــه در زمان حیات خــود در هر جایی 
که حضور داشت منشــأ خیر بود و از حضور ایشان 
استقبال می شد، قطعا در زمان فوت نیز مشمول آیه 
»اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم آِمِنيَن« شده است.علیرضا نصر 
اصفهانی ســال های عمر مرحوم جدیدی را بسیار 
پر خیر و برکت دانســت و افزود: ایشان خاطرات 
بسیار خوبی را در اذهان معلمان و دانش آموزان بر 
جای گذاشته است.وی اخالق مداری را مهم ترین 
ویژگی مرحوم جدیدی دانست و ادامه داد: در هر 
جمع و کالســی که حضور می یافت افراد حاضر را 
تحت تاثیر خود قرار می داد.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به جدیت و مسئولیت پذیری 
مرحوم جدیــدی در کار خــود گفــت: در کنار این 
ویژگی ها ، فردی بســیار شــوخ طبع هــم بود و به 

همین دلیل در کوتاه ترین زمــان ممکن با دیگران 
ارتباط برقرار می کرد و همه مجذوب شخصیت شان 
می شدند.نصر اصفهانی با اشاره به سخنوری مرحوم 
جدیدی بیــان کرد: مجموعه ایــن خصوصیات، از 
مرحوم جدیدی شخصیتی ســاخته بود که باعث 
شد درگذشت ایشان واکنش های فراوانی در گوشه 
و کنار شــهر و اســتان اصفهان و حتی شبکه های 
اجتماعی به وجود آورد که نشان می دهد تا چه اندازه 
محبوب دل ها بود.وی با اشــاره به مردم دوســتی 
مرحوم جدیدی تصریح کرد: تمــام این ویژگی ها 
باعث شــده بود واژه معلمی واقعا برازنده مرحوم 
جدیدی باشــد. یک معلم به فرد مورد رجوع مردم 
تبدیل می شود و مردم از یک معلم انتظاراتی دارند. 
در کنار معلمی نســبت به مسائل جامعه بی تفاوت 
نبود و عــالوه بر اینکه مباحث مربــوط به انقالب و 
مسائل سیاســی را دنبال می کرد، با درد مردم نیز 
همراه بود.رییس شــورای اســالمی شهر اصفهان 
ساده زیســتی را از دیگر ویژگی های بــارز مرحوم 
رضا جدیدی دانســت و گفت: اعتقاد داشــت در 
جامعه ای که مردم از نظــر اقتصادی دغدغه هایی 
دارند سطح زندگی ما باید به آنها نزدیک باشد.دکتر 
ناصر جدیدی، فرزند مرحوم اســتاد رضا جدیدی 
نیز در این ویژه برنامه اظهار داشــت: شاخص ترین 
ویژگی اخالقی پدرم عشق به معلمی بود که سراسر 
وجود ایشــان در تمام ایام را در بر گرفته بود.وی با 
بیان اینکه مرحوم جدیــدی هیچ گاه از یادگیری و 
آموزش دادن غافل نبود، افــزود: هیچ زمانی را به 
یاد نمی  آورم که پدرم حتی در زمان بیماری مشغول 
مطالعه قــرآن، کتــاب و روزنامه نباشــد و تاکید 
داشت که در مناســبت ها کتاب هدیه بدهیم و در 
جمع های خانوادگی شعر حافظ و شاهنامه خوانده 
شود.ناصر جدیدی با اشاره به اشتغال چهار فرزند 
مرحوم جدیدی به شغل معلمی درباره رونمایی از 
دو کتاب »واقف راز« و »از غدیر تا عاشــورا« از آن 
مرحوم ادامه داد: کتاب واقف راز، حاصل خاطرات 
و تجربیات مرحوم پدرم از ۲۴ بار تشرف ایشان به 
سفر حج بود که از سال ۱۳5۶ آغاز شد و در بیشتر 
این سفرها به عنوان نیروی اداری و اجرایی از سوی 
سازمان حج مشرف شدند. کتاب از غدیر تا عاشورا 
نیز بخش هــای مهمی از تحوالت تاریخ اســالم از 
واقعه غدیر تا عاشــورا را با استناد به منابع تاریخی 
مطرح کرده است.گفتنی است؛ مرحوم استاد رضا 
جدیدی دبیر سابق ستاد اقامه نماز استان اصفهان 
و از چهره های بی بدیل آموزش هفته گذشته پس از 

یک دوره بیماری در ۸۲ سالگی درگذشت.

رسم فرزانگی
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با وجود گستردگی هر کدام از فعالیت های شرکت  حدیث زاهدی
آبفــای شــهری و روســتایی و حســاس بودن 
اقدامات این دو شرکت، آیا ادغام یا به قول مسئوالن کشور یکپارچگی این دو 

با هم کاری درست و راهگشا بود ؟!
یکپارچه سازی دو شرکت خدمات رســان آب و فاضالب شهری و روستایی 
توسط دکتر اردکانیان  در سال 98 عملیاتی شد. طرحی که در راستای از میان 
برداشتن برخی تبعیض ها و نگاه های متفاوت به شهر و روستا، نوع و کیفیت 
خدمات رسانی و البته بهره وری بهتر از امکانات و نیروی خبره این دو مجموعه 
به اجرا درآمد. یکی از انتقادات به این طرح، فراموش شــدن خدمات رسانی 

خوب به روستاها بود. در عمل اما اتفاقی مغایر با این تفکر رخ داد.
استان های اصفهان و یزد  و مناقشات آنها بر ســر موضوع آب و گاها تخریب 
شبکه های انتقال آب نیز داستان خود را داشت، این موضوع حتی ابعاد امنیتی 
نیز پیدا کرده بود، نگاه عادالنه به ســهم استان ها از منابع آبی و البته مشارکت 
دادن امکانات هر دو شــرکت در جهت خدمت بیشتر و بهتر به مردم مشکالت 
آب این دو استان را نیز به سمت و ســوی آرامش هدایت کرد و می توان گفت 

کشور را از بروز اتفاق ناخوشایند امنیتی نجات داد.
در همین راستا هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه 34 شرکت آبفای روستایی و از ســوی دیگر شرکت های آبفای 
شهری تا اســفند ماه ســال 1398 به صورت مجزا زیر نظر وزارت نیرو بودند و 
باری به دولت تحمیل می کردندکه با ورود دولت  و مجلس، موضوع یکپارچه 
سازی شرکت های آب و فاضالب روســتایی و شهری تصویب و اجرا و قرار بر 
انحالل شرکت های آب و فاضالب روستایی شد، اظهارداشت : بعد از ابالغ این 
طرح، اســتان اصفهان پیشرو در کشور نســبت به اجرایی کردن آن و تعطیلی 
ادارات آبفای روســتایی در شهرســتان ها و جابه جایی نیروها اقدام کرد؛ با 
وجود برخی حواشــی پیرامون اجرای طرح، شــرکت آبفا ادغام دو شــرکت 
شهری و روســتایی و یکپارچه سازی را در اولویت نخســت خود قرارداد و به 
دنبال آن برنامه و فعالیت های اثرگذاری تعریف شد که به منظور بهبود کیفیت 
خدمات به روســتاها در گام نخست شــرکت آبفای اســتان اصفهان سامانه 
1522 را در روســتاها راه اندازی کرد تا روســتاییان برای دریافت خدمات به 
شــهرها مراجعه نکنند همچنین در این حوزه اقدام به بایگانــی الکترونیکی 
پرونده های روســتاها کردیم و تا به امروز 90 درصد این کار انجام شده است 
و در مجموع روستاییان از طریق یک سامانه هوشــمند خدمات دریافت می 
کنند همچنین ســامانه 1522 در راستای سیاســت در خانه ماندن و دریافت 
خدمات غیرحضوری به خصوص در شــرایط فعلی کرونا فعالیت کرده و این 
اقدام بزرگی جهت رضایتمندی مردم روستاهاست. این شرکت توانستعدالت 
 اجتماعــی در برخــورداری روســتاییان از خدمــات آبفا در اســتان اصفهان

 را محقق کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر اینکه موضوع پرت 
آب شبکه و اصالح شبکه آبرسانی در 950 روســتا از اولویت های این شرکت 
اســت به همین جهت طرح  300-100 با هزینه ای بالغ بــر57 میلیارد تومان 

جهت سرمایه گذاریمطرح شد که طی مدت 100 روز 300 کیلومتر اصالح شبکه 
انجام و تاسیسات روستایی به نزدیک ترین زیرساخت شهری متصل شود که 
به طور معمول در تابستان و بخشی از سال، به تعدادی از روستاها آبرسانی سیار 
انجام می شدکه اکنون با اجرایی شدن طرح 100-300 آبرسانی سیار را حذف و 
نسبت به انتقال خط انتقال آب اقدام شده است و با توجه به اینکه تامین آب 
پایدار و انتقال کیفی آب به روســتاها بسیار مهم است از تاسیسات موجود در 
شهرها برای انتقال آب به روستاها اســتفاده کرده و اتمام این طرح با نقشه و 

مهندسی پیش خواهد رفت .
وی با اشــاره به اینکه به غیر از ارائه خدمات غیرحضوری به روســتاها طی 6 
ماهه نخست امسال به 32 روستا آبرســانی پایدار انجام و قرار است تا پایان 
امسال به 70 روســتا در اســتان افزایش یابد، تصریح کرد : در حوزه فاضالب 
نیز اعتبارات دولتی اجازه نمــی داد که بحث فاضالب در روســتاها به عنوان 
یک خدمات ارائه شــود، اکنون در اســتان اصفهان در حال اصالح سیســتم 
فاضالب 18 روستا  هستیم که در 11 روســتا انجام شده و در 6 ماهه اول سال 
99، 173 کیلومتر توســعه شــبکه آبرســانی و 69 کیلومتر اصالح آن صورت 
پذیرفت.  همچنین در این مدت 65 کیلومتر توســعه سیســتم فاضالب و 5 
کیلومتر اصالح به پایان رســید. بــا انجام این اصالحات و توسعه ســازی ها، 
10هزار و 379 فقره انشــعاب آبرســانی جدید اضافه و همچنین 9هزار و 118 

انشعاب فاضالب نیز به سیســتم فاضالب استان افزوده شــد. سعی بر این 
است که هر کجا ســکونتی دائمی وجود داشته باشــد، سیستم فاضالب نیز 
فعال باشــد. تا کنون 98 شــهر تحت پوشش سیســتم فاضالب استان قرار 
گرفته و مابقی شهرها تحت پوشــش فاضالب کاشان است. این در حالیست 
 که در استان تهران تنها 35 تا 40 درصد شــهرها به سیستم فاضالب پایتخت 

متصل هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه تابستان 
99 با سختی  و مشکالت متعددی ســپری شد، اذعان داشت : به دلیل شیوع 
کرونا و لزوم رعایت موارد بهداشــتی، باافزایش مصرف آب نســبت به سال 
گذشــته مواجه شــده و توصیه می شــود مردم ضمن رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، به مدیریت مصرف آب خانوار خود نیز توجه کنند زیرا سد زاینده رود 

در وضعیت خوبی قرار ندارد. 
وی همچنین درباره وضعیت تامین آب شرب اصفهان بزرگ در پاییز و زمستان 
پیش رو با توجه به جمعیت 4 میلیون نفر استان اصفهان به همراه استان های 
مجاور که در مجموع 6 میلیون نفر هستند که همگی از زاینده رود در حوزه شرب 
و بهداشت استفاده می کنند، گفت : تاکید اســتاندار اصفهان و وزارت نیرو به 
شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب، رعایت خط قرمز آب شرب است 

و خوشبختانه این موضوع محقق شده است.

امینی با شرح اینکه طی چند سال اخیر شرکت های آبفا در بحث کنترل کیفی 
آب، 2300 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام داده اند، ابراز 
داشت : در روزهای آتی آزمایشــگاه دوم کنترل کیفی آب در اطراف چاه های 
فلمن به بهره برداری می رســد و آزمایشگاه ســیار کنترل کیفی آب به زودی 
رونمایی خواهدشــد همچنین برنامه ایمنی آب که پیش از این فقط در شهر 
اصفهان انجام می شد، اکنون در کل استان اصفهان اجرایی می شود و به طور 
قطع مردم روستاها با یکپارچه سازی شرکت آبفای شهری و روستایی شاهد 

بهبود کیفیت آب خواهند بود.
امینی با اشــاره به برخی اخبار منتشر شــده در فضای مجازی در مورد انتقال 
فاضالب شهر چادگان به ســد زاینده رود تاکید کرد: اخیرا تصاویری از انتقال 
فاضالب به ســد زاینده رود منتشر شــده که تنها در حد شــایعه بوده و صحت 
ندارد. سیستم دفع فاضالب شهرستان چادگان توسط چاه های جذبی انجام 
می گیرد که متعلق به سالیان بسیار دور است. در گذشته هم وجود لوله هایی 
در رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان، شائبه انتقال فاضالب به رودخانه را به 
وجود آورده بود در حالــی که این لوله ها وظیفه انتقال آب های ســطحی را به 
عهده دارند. در حال حاضر در حال احداث تصفیه خانه ای در محل سد هستیم 
که تا کنون 60 درصد پیشــرفت داشته و با باالترین اســتانداردها و تاسیسات 
پیشرفته در حال ساخت اســت. همچنین ما نیازمند به توسعه 54 کیلومتری 
 سیســتم فاضالب شهرســتان چادگان هســتیم که تا کنون 25 کیلومتر از آن

 انجام شده است. 
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار زاینده رود 
مبنی بر اینکه آيا با اجرایی شــدن یکپارچه ســازی آبفای شهری و روستایی 
هزینه ها کاهش داشــته اســت یا خیر خاطر نشــان کرد: مهم ترین اتفاق، 
کاهش بار هزینه های دولت در حــوزه جاری و انتقال بــه بخش عمرانی در 
شــرکت های آبفاســت همچنین امکان اســتفاده از امکانات، تاسیسات و 
تجهیزات مشــترک فراهم و موجــب افزایش بهره وری خواهد شــد .طی 6 
ماهه اول ســال جاری 173 کیلومتر توســعه شــبکه آب، 69 کیلومتر اصالح 
شــبکه آب، 65 کیلومتر توســعه شــبکه فاضالب و 5 کیلومتر اصالح شــبکه 
فاضالب عملیاتی شــده اســت. ادغام دو شرکت آبفای روســتایی و شهری 
باعث شد بسیاری از روســتاها که نیاز به تاسیســات جداگانه داشتند، تنها با 
چند کیلومتر لوله به سیستم های آبرســانی شهری متصل شوند و در بسیاری 
از هزینه ها صرفه جویی شود. برای مثال دو روســتای کلب علی و علی عرب 
با کمتر از 3 کیلومتر لوله کشــی، به سیســتم آبرســانی شهرســتان چادگان 
متصل شــدند، در حالی که ســابقا 15 میلیــارد تومان هزینه بــرای احداث 
تاسیســات در این دو روستا پیش بینی شــده بود. چنین اتفاقی در روستای 
وانشــان گلپایگان نیز رخ داد که با 700 متر لوله کشــی به سیستم آب پایدار 
دسترســی پیدا کرد. کیفیت آب روســتا با اتصال به شبکه شــهری افزایش 
می یابد و نگرانی بابت این موضــوع وجود ندارد. همچنیــن کلیه هزینه ها به 
 صورت سابق توسط مشــترکین پرداخت می شود و هیچ گونه افزایش قیمتی 

نخواهیم داشت.

مدیر عامل آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

اجرای طرح توسعه 300 کیلومتری سیستم آبرسانی روستایی در 100 روز

بســیاری از افراد، کنجکاوی و تمایل زیادی برای کشف 
امکان جدید دارند. اما مسئله اینجاست که تمایالت آنها 
با بودجه محدود و افزایش بیش از حد قیمت بلیت ها، 
محل های اقامت و غذا در تضاد قرار می گیرد.گزینه هایی 
را در اختیارتان قرار می دهیم که می توانید با کمک کردن 
در ازای اسکان، در سراســر دنیا اقامت رایگان به دست 
بیاورید. این روش به شما کمک می کند تا هزینه اندکی 
صرف کنید و درعوض سفرهای بیشتری داشته باشید.

آیا می خواهید بدانید که چگونه می توان در سراسر دنیا 
اقامت رایگان داشت؟ راه حل تمام مشکالت مربوط به 
بودجه در سفرهای تان، یک چیز است: کار کردن در ازای 
اقامت.به این ترتیب که تعداد زیادی مهمانسرا، سازمان 
های مردم نهــاد، پروژه هــای بوم شــناختی و اقامت 
در منازل خانوادگــی به دنبال تبــادل کار در ازای اقامت 
هستند.با چند ساعت کار در طول روز، برای شما اقامت 
رایگان، دوستان جدید و شناخت راه های متفاوت برای 
دسترســی به مقاصدتان تضمین شده خواهد بود. طول 
مدت اقامت، میزان کاری که در طــول هفته باید انجام 
دهید و تعــداد وعده های غذایی که باید تامین شــوند، 

همگی پیش از سفر محاسبه خواهد شد.

 بانکــوک، تایلند : بانکوک، پایتخــت و پرجمعیت ترین 
شهر تایلند اســت و مرکز اقتصادی، تاریخی و فرهنگی 
این کشــور به شمار می رود. گردشــگری در سراسر این 
شهر جذاب اســت به خصوص بازدید از کاخ ها، معابد، 
موزه هــا و همچنین مناطــق خرید.مهمانســرای »فو 
هوس« در مرکز شــهر اما در محله ای آرام با دسترســی 
آســان به حمل و نقل قرار دارد. موقعیت شغلی موجود 
در این مهمانســرای جذاب، پذیرش و وظایف ساده ای 
همچون: بررســی کردن ورود و خــروج مهمانان، انجام 
کارهای مختلف نظافتی و درســت کردن صبحانه است.

اگر به این سرزمین زیبا ســفر می کنید، توصیه می کنم 
حتما برای کسب اطالعات بیشتر درمورد تورها و فعالیت 
های محلی سرچ کنید. انتظارات شــما هرچه که باشد، 
می توانید مطمئن باشید که تایلند تجربه سفری بی همتا 

برای تان به ارمغان خواهد آورد.
 کانکون مکزیکــو: کانکون یکی از اصلــی ترین مقاصد 
گردشگری در مکزیک و شهری در سواحل شمال شرقی 
شبه جزیره »یوکاتان« در ایالت »کوینتانا رو« در جنوب 
شرقی مکزیک است.این شــهر به دلیل سواحل بهشت 
مانندی از شــن و دریای کریســتالی آبی اش معروف 

اســت.عالوه بر ســواحل بی نظیر، ویرانه های باستانی، 
پوشــش گیاهی، آب و هوا، پارک ها و حیــات دریایی 
فراگیر نیز گردشگران بسیاری را به خود جلب می کند.با 
قدردانی فراوان از فضای رام نشدنی کانکون، مهمانسرای 
ِمزکال برای کسانی که به میهمانی برگزار کردن عالقه مند 
هستند، بسیار مناســب خواهد بود.این موقعیت شامل 
کمک به اداره کلی هتل و توجه به مهمانان می شــود که 
فرصتی برای شما مهیا می کند تا با افراد شگفت انگیزی 

از سراسر دنیا آشنا شوید.
 بوداپســت، مجارســتان: بوداپســت یکی از زیباترین 
شــهرهای اروپــا، پایتخــت و پرجمعیت ترین شــهر 
مجارستان است. این شهر با همه جذابیت ها، رستوران 
ها، کافه ها و مهمانی هایش شــناخته می شود، شهری 
که بــرای هر نــوع گردشــگری ارزش بازدیــد دارد.اما 
هزینه مهمانســراهای بوداپســت به شــکلی است که 
افراد زیادی در ازای اتاق و تختخــواب در آن جا کار می 
کنند. بعضی از ایــن موقعیت های کاری شــامل کار در 
پســت پذیرش همراه با پذیرایی از میهمانان، پاسخ به 
 ســواالت و مراقبت از هرچیزی که در مهمانســرا اتفاق 

می افتد ، است.

آشپزی

املت اسفناج و پنیر موزارال 
مواد الزم: اسفناج 100 گرم،گوجه گیالسی 300 گرم،پیاز خرد شده 

یک عدد بزرگ،روغن زیتون یک قاشق غذاخوری،ریحان 30 گرم،پنیر 
موزارال توپی 100 گرم،تخم مرغ شش عدد،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه : در این مطلب طرز تهیه یک املت اسفناج و پنیر موزارال حرفه ای را با هم یاد می 
گیریم.در قدم اول برای درست کردن این املت خوش طمع باید فر را روی دمای 200 درجه 

سانتی گراد تنظیم کنید تا حین آماده شدن مواد گرم شود.پیاز را پوست بگیرید و به صورت نگینی 
خرد کنید. داخل یک تابه نچسب مقداری روغن ریخته و روی حرارت قرار دهید تا روغن داغ شود. 
پیاز خرد شده را حدود پنج تا شش دقیقه داخل روغن تفت دهید تا نرم و کمی طالیی شود.گوجه 

فرنگی های گیالسی را به پیاز اضافه کنید و آن ها را به مدت یک دقیقه تفت دهید تا نرم شوند.
برگ های اسفناج و ریحان را پس از شستن و ضدعفونی کردن داخل آبکش بریزید تا خشک 

شوند. مواد را از روی حرارت بردارید و اسفناج و ریحان را اضافه کنید.تمام مواد را به یک 
قالب مستطیلی شکل به اندازه 20 در 30 سانتی متری منتقل کنید. تخم مرغ ها را داخل 

یک کاسه به کمک چنگال خوب هم بزنید و به اندازه الزم نمک و فلفل اضافه 
کنید؛ سپس روی مواد داخل قالب بریزید.پنیر موزارال توپی را خرد کنید 

و روی مواد داخل قالب بریزید و حدود 20 تا 25 دقیقه ظرف را 
داخل فر قرار دهید تا تخم مرغ ها خودشان را گرفته 

و پنیر روی مواد طالیی شود.

این اماکن در ازای کار به شما اقامت رایگان می دهند

»آرزوی زیبا« برای حضور در جشنواره های 
بین المللی آماده می شود

مستند سینمایی »ایساتیس« به ایستگاه 
پایانی تولید رسید

علی قوی تن، کارگردان سینما درباره فیلم سینمایی »آرزوی زیبا« 
گفت: اولین نمایش »آرزوی زیبا« در سی وهفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بود. در واقع برای اینکه 
بتوانیم این پروژه را برای جشنواره آماده کنیم، برخی از بخش های این 
فیلم را با عجله آماده کردیم. این کارگردان سینما تاکید کرد: در نظر داریم 
تا این پروژه را برای حضور در جشنواره های خارجی آماده کنیم.

مستند سینمایی »ایساتیس« به کارگردانی علیرضا دهقان در مراحل 
پایانی قرار دارد. پژوهش این فیلم مستند 15 ماه و مراحل تولید وآماده 
سازی، 3 سال به طول انجامید.در خالصه داستان فیلم مستند سینمایی 
»ایساتیس« آمده است: »این داستان سفر است. سفر یکی از فرزندان 
ما؛ آدم. سفری به درازای هزاران ســال در دل کویر بی آب و علف، در مرکز 
این سرزمین کهن. روایتی که راویانش آب، باد، خاک و آتش هستند«.
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