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آگهی مناقصه عمومی 
شـركت تـوزيـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: کاال و خدمات مورد نياز خودبه شرح ذیل را باستـناد قانون برگـزاری مناقـصات 
وآئـين نامه معـامالت ،ازطريق سامانه الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای ازبین تولیدکنندگان وفروشندگان 

واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

مبلغ تضمین )ریال(تعدادواحدموضوع مناقصهشماره مناقصه

40011001
المپ 125 وات بخار جیوه

عدد

6/000

1/533/960/000

10/000المپ 50 وات بخار سدیم

2000001211000007

5/000المپ 150 وات بخار سدیم

2/000المپ 250 وات بخار سدیم

200المپ 400 وات بخار سدیم

بازگشایی پاکات مناقصهبازگشائی  اسناد ارزیابی کیفیآخرین مهلت  بارگذاری وتحویل پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه

متعاقبا اعالم می گردد1/02/221400/02/301400/03/111400/03/12 400

پيشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت   www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر  تا پایان وقت 

اداری روز   سه شنبه مورخ 14۰۰/۰3/11 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی)پاکت الف- ضمانت نامه( خود را 
به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان ستاد شــماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه 

همکف - دبیرخانه ، تحویل نمایند. به پيشنهادهايی كه بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3224۰۶91-۰31 واحد  مناقصات و خرید – آقای برکت و جهت آگاهی بیشتر درمورد 

الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن : 3۶۶35121 -۰31 معاونت مهندسی و نظارت  تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز  تماس 41934-۰21 ،دفتر ثبت نام: 889۶9737-۰21 و 851937۶8 -۰21 تماس 
حاصل فرمائید.

مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است0
  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد 

مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.

  پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.

   به مدارک ، پیشــنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش ، مشــروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر

 داده نخواهد شد.

  شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.   

  ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج  است.

انتقاد شهردار اصفهان از رسانه ملی:
 برخی امید را به ضد 
امید تبدیل می کنند
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حماس: 

معادله حمله در برابر حمله، برگشت ناپذیر است
جنبش حماس ســه شــنبه اعالم کرد، گروه های مقاومت فلســطین در نوار غزه از معادله حمله 
در برابر حمله که بر دشــمن صهیونیستی تحمیل کرده اند، عقب نمی نشــینند.به نقل از خبرگزاری 

آناتولــی، فــوزی برهوم، ســخنگوی 
حماس در بیانیه ای اعالم کرد، مقاومت 
فلسطین مســئولیت حفاظت از ملت، 
پاسخ دندان شکن به نقض ها و جنایات 
اشغالگر در حق مردم قدس و نمازگزاران 
در مســجداالقصی، حمله این رژیم به 
غیرنظامیــان و کــودکان و پایگاه های 
مقاومت در نــوار غزه را برعهــده گرفته 
اســت.وی افزود: حمله عامدانه رژیم 
صهیونیستی به خانه های امن و کشتن 

کودکان و زنان نشان دهنده وحشی گری و میزان جنایت های این رژیم است.برهوم ادامه داد: رژیم 
صهیونیستی پس از ناکامی در شکست عزم و اراده مقاومت که از مردم دفاع و از منافع آنها حفاظت 

می کند، نبرد خود را به کودکان غزه و خانه های آنها منتقل کرده است.
وی بار دیگر اعالم کرد: حماس بر ادامه مقابله با دشــمن، صرف نظر از شمار قربانی ها هر تعداد که 

باشد تاکید دارد.

کنایه »محمدعلی الحوثی« به آمریکا
رییس کمیته عالی انقالب یمن گفت:نتیجه اعالم حمایت پنتاگون از اسرائیلی ها، پشتیبانی از کشتار 

فلسطینی هاست و با این وجود آمریکا ادعای ارائه طرح صلح دارد.
مقاومت فلسطین با پایان ضرب االجلی که به رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به تجاوزاتش در 
قدس و مسجداالقصی داده بود ، بیش از دویست موشک به سمت فلسطین اشغالی شلیک کرد.

رژیم صهیونیســتی هم در حمالت و تجاوزهای خود به کرانه باختری و نوار غزه از روز دوشنبه،۲۴ 
فلسطینی را به شهادت رساندو بیش از ۷۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

»محمد علی الحوثی« رییس کمیته عالی انقالب یمن در همین زمینه در توئیتر خود نوشت: پنتاگون 
حمایت و دفاع خود از اســراییلی ها و ســعودی ها را اعالم کرد و نتیجه آن پشتیبانی اش از کشتار 

فلسطینی ها و یمنی هاست و با این وجود ادعای ارائه طرح صلح دارد.

بایدن: برنامه نشستم با »پوتین« را تغییر نمی دهم
رییس جمهور آمریکا اظهار کرد که  سند و مدرکی دال بر دست داشتن روسیه در حمله باج افزاری 
چند روز پیش به یک شرکت آمریکایی اداره کننده خط لوله های انتقال سوخت موسوم به شرکت 
کولونیال پایپالین وجود نداشته و او برنامه اش برای دیدار با والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 

را تغییر نخواهد داد.
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا گفت: من قرار است با والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه دیدار کنم و تا کنون بر اساس اعالم عوامل اطالعاتی ما سند و مدرکی 
دال بر دست داشتن روسیه وجود نداشته اســت. هر چند که اسناد و مدارکی هستند مبنی بر این 

که باج افزار عامل حمله در روسیه است. آنها تا حدی مسئولیت رسیدگی به این مساله را دارند.
این در حالی اســت که بایدن کمی قبل تر گفت، اطمینان دارد نشســت اش بــا والدیمیر پوتین، 
 رییس جمهور روســیه امکان پذیــر خواهد بــود؛ اما تاریــخ و مــکان دقیق این نشســت باید

 تعیین شود.

آیا این خبر صحت دارد؟

حذف »الریجانی« در روز اول

علت حذف علی الریجانی از گزینه های حزب کارگزاران ســازندگی، ممکن 
است دالیل متعددی داشته باشد؛ اما گفته می شود که عدم تمایل الریجانی 
به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مهم ترین دلیل این مهم است.

از چند ماه پیش که موضوع انتخابات ریاســت جمهوری در افکار عمومی و 
فضای جامعه در حال گرم شدن بود، در فضای سیاسی کشور حمایت حزب 
کارگزاران ســازندگی از علی الریجانی از مهم ترین موضوعاتی بود که بعضا، 
برخی از آن به عنوان مفروض آرایش انتخاباتی 1۴۰۰ یاد می کردند به طوری 
که حتی برخی اعضای شورای مرکزی  حزب کارگزاران از علی الریجانی به 

عنوان گزینه اصلی حزب یاد می کردند.
محمــد عطریانفر ، عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران ســازندگی در 
گفت وگویی که چند ماه پیش با رســانه ها داشت از علی الریجانی به عنوان 
نامزد مناســب یاد کرده و گفته بود: ازنظــر این حزب، ظریف شــاید تنها 
شخصیتی باشد که نسبت به چهره های هم عرض خود و یا در سطوحی باالتر 

از او که می توانند صالحیت اداره کشور را داشته باشند.
بعد از اظهارات عطریانفر، برخی اعضای شورای مرکزی و فعاالن نزدیک به 
حزب کارگزاران از الریجانی به عنوان گزینــه احتمالی و نه قطعی یاد کردند؛ 
غالمحســین کرباســچی بعد از مباحث مختلف در حــزب متبوع خود در 
موضعی رســمی به عنوان دبیرکل حزب، تاکید کرد که »حمایت کارگزاران 

 از الریجانی شــایعه اســت، اما ممکن اســت شــرایط جوری پیش برود
که از وی حمایت شــود؛ من می دانم که خیلی از نیروهــای اصولگرا دارند 
روی یک چهره ای که بتواند شرایط کشور را مدیریت کند، فکر می کنند؛ آقای 
الریجانی این پتانسیل را دارد. آقای الریجانی یک سری دشمنان سیاسی 
قســم خورده دارد؛ می خواهند از حضــور الریجانی در انتخابات وحشــت 
بیندازند.« حسین مرعشــی، سخنگوی حزب کارگزاران ســازندگی ایران 
نیز حمایت های اعضای حزب متبوع خود از الریجانی را »نظر شــخصی« 
توصیف کرده و گفت که هیچ کس در حزب کارگزاران تا امروز از علی الریجانی 

طرفداری نکرده است.
در ادامه، اظهارات کرباســچی که حمایت از الریجانی را شــایعه خواند بود، 
احتمال حمایت از رییس ســابق مجلس شورای اســالمی را ضعیف کرد 
اما نهایتا در جلســه اخیر و نهایی حزب کارگزاران، 5 گزینه پیشنهادی خود 
را مشــخص کرد که در بین آنها، یعنی آقایان ظریف، محســن هاشــمی، 
جهانگیری، پزشکیان و شریعتمداری، خبری از اسم علی الریجانی نبود و 
این یعنی حذف کامل علی الریجانی از گزینه های حزب کارگزاران سازندگی.

علت حذف علی الریجانی از گزینه های  حزب کارگزاران ســازندگی، ممکن 
است دالیل متعددی داشته باشد اما گفته می شود که عدم تمایل الریجانی 
به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مهم ترین دلیل این مهم است.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتظار این کشور 
برای چندین دوره ای بودن مذاکرات وین سخن گفت 

و افزود هنوز فاصله قابل توجهی باقی است.
ند پرایس در نشســت خبری خود دربــاره آخرین 
وضعیت مذاکــرات وین برای بازگشــت آمریکا به 
برجام، این مطلب را مطرح کرد.وی افزود: راب مالی 
اخیرا به وین بازگشــت. این دور چهارم از آنچه ما به 
طور کامل انتظار داریم مذاکرات چند دور باشد، است. 
تحلیل ما این اســت که چالش هــای قابل توجهی 
باقی مانده است.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
ادامه داد: یک فاصله بــزرگ بین جایی که ایرانی ها 
هستند و جایی که ما فکر می کنیم آنها باید در صورت 
توافق برای از ســرگیری پایبندی برجام باید باشند، 
وجــود دارد.پرایس اضافه کــرد: نمی خواهم روز به 

روز بگویم که در مذاکرات چه پیش آمده اما فکر می 
کنم جایی که ما هستیم همان چیزی است که هفته 
گذشته شنیدید، شــکاف قابل توجهی باقی است.

آمریکا در 1۸ اردیبهشت 1۳۹۷ با فرمان دونالد ترامپ 
رییس جمهوری سابق این کشــور به طور یکجانبه 
و غیرقانونی از توافق بین المللــی برجام که به تایید 
قطعنامه ۲۲۳1 شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
هم رسیده بود، خارج شــد.دولت ترامپ پس از آن، 
شــدیدترین تحریم اقتصادی را متوجه مردم ایران 
ســاخت و حتی در بحبوحه همه گیری کرونا هم بر 
آن افزود.جو بایدن، رییــس جمهوری آمریکا که در 
طول رقابت های انتخاباتی وعده بازگشت به برجام 
را می داد و از سیاســت های ترامپ در قبال ایران به 
شدت انتقاد می کرد، هنوز اقدام قابل توجهی انجام 

نداده است و همچنان ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳1 
شورای امنیت عمل می کند.سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا درباره برخی ادعا ها که البته بیشــتر از طرف 
صهیونیســت ها مطرح شده اســت که ایران اجازه 
بازرسی به اماکن نظامی که از نظر فعالیت هسته ای 
مشکوک هســتند را نمی دهد، گفت: این افسانه ای 

است که متاسفانه از سال ۲۰15 ادامه داشته است.
پرایس اظهار کرد: متاســفانه، برخــی گزارش های 
نادرست وجود داشته است که من فکر می کنم اجازه 

داده که این افسانه ادامه یابد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

 انتظار داریم مذاکرات چند دور باشد 

اخطار قاطع سپاه پاسداران به ۷ شناور آمریکایی در تنگه هرمز: 

هرگونه خطای محاسباتی آنان را پاسخ می دهیم
 روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، در اطالعیه ای ادعای اخیر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیرامون نزدیکی شناورهای نیروی دریایی سپاه به شناورهای دریایی این کشور در 
تنگه هرمز را نادرست و فرار به جلو دانست.در پی ادعای اخیر جان کری، سخنگوی وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا پیرامون نزدیکی شناورهای نیروی دریایی سپاه به شناورهای 
دریایی ارتش تروریستی این کشور در تنگه هرمز در ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اطالعیه ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است :» در ادامه  
سخنگوی وزارت دفاع این کشور به مانند گذشته با فرار به جلو و طرح ادعایی نادرست و غیر واقعی پیرامون ماجرا، در صدد القای حس مسئولیت در قبال مراقبت برای جلوگیری 
از بروز خطر و خطای محاسباتی بر آمده است ، در حالی که  این آمریکایی ها هستند که با حضور نامشروع خود کانون بی ثباتی ، تولید تهدید و بروز مخاطرات نا امن کننده در منطقه 
از جمله در تنگه هرمز و خلیج فارس شده اند «.این اطالعیه با تاکید بر اینکه  »آمریکایی ها با پرهیز از روایت های نادرست و رفتارهای غیر حرفه ای ، بایستی مقررات بین المللی و 
قوانین دریانوردی و کنترل باند در منطقه راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس را با جدیت تمکین کنند«  هشدار داده است :مدافعان مقتدر و دریادل تنگه هرمز و خلیج فارس ،  آماده 

هستند هرگونه خطای محاسباتی آنان را قاطعانه و شجاعانه  پاسخ دهند.

خبر روز

وز عکس ر

تیراندازی مرگبار 
در کازان روسیه

در پی تیراندازی دو فرد مسلح 
در مدرســه ای در کازان، ۹ نفر 
که اغلــب آن هــا دانش آموز 
هستند، جان خود را از دست 
داده  و چهــار مجــروح راهی 

بیمارستان شدند.

خبرگزاری های اصولگرا خبر دادند:

تصمیم »رییسی« برای کاندیداتوری قطعی شد
تسنیم و فارس نوشتند که رییسی جمع بندی خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
را نهایی کرده و به احتمال بســیار زیاد در روزهای آتی، برای ثبت نام به وزارت کشور خواهد رفت. بر 
این اساس، ثبت نام احتماال در روز عید فطر انجام می شود و نیکزاد هم رییس ستاد انتخابات او 

خواهد شد. 
تسنیم هم نوشته یکی از وزرای دولت ســابق به زودی به عنوان رییس ســتاد انتخاباتی رییسی 
منصوب خواهد شد؛ اما فارس که جزییات بیشــتری را منتشر کرده، نام این فرد را هم ذکر کرده و 

نوشته قرار است علی نیکزاد، نایب رییس مجلس، رییس ستاد انتخاباتی رییسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه: 

 کسانی که در انتشار فایل صوتی »ظریف« نقش داشتند
 ممنوع الخروج شده اند 

غالمحسین اسماعیلی، ســخنگوی قوه قضاییه در نشســت خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه پرونده منتشــرکنندگان فایل صوتی ظریف به کجا رسید؟ گفت: در این ارتباط پرونده 
ای در دادسرای تهران تشــکیل شده و بعد از تشــکیل آن تیم های تخصصی متشــکل از وزارت 
اطالعات و ســازمان اطالعات ســپاه و در یک تیم قضایی و امنیتی و اطالعاتــی پیگیری پرونده 
را انجام می دهند. بخشــی از امــور بر عهده وزارت اطالعات و بخشــی به اطالعات ســپاه محول 
 شده است. کســانی که در این فرآیند ایفای نقش داشتند دســتور ممنوع الخروجی شان صادر

 شده است.

اظهارات عجیب »ذوالنور«: 

آنقدر با ظریف محکم برخورد کردیم که نگران بودیم سکته کند!
حجت االسالم ذوالنور ،رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که در جلسه 
این کمیسیون با وزیر امور خارجه برای توضیح درباره فایل صوتی منتشره عالوه بر اعضای کمیسیون 
نمایندگان دیگر هم شــرکت کردند و حرف های خود را زدند. احترام طرفین نیز حفظ شد و جواب 
هم شنیدند. البته نمایندگان از هیچ کدام از توضیحات وزیر قانع نشدند. موضع نمایندگان به قدری 

محکم بود که برخی می گفتند نگران سکته وزیر هستیم.

معاون سابق قالیباف:

 هزینه کالن پروژه صدر، کذب است
فارس نوشت: معاون سابق شهرداری تهران با اشاره به اینکه ادعای گران تمام شدن و هزینه های 
کالن پروژه صدر کذب است، گفت: این پروژه بر اساس یک روش نوین مهندسی ساخته شده و به 

لحاظ کیفی در باالترین سطح است.
پژمان پشمچی زاده، معاون معماری و شهرسازی اسبق شــهرداری تهران درباره ساخت پل صدر 
اظهارداشت: برای تکمیل شبکه بزرگ راهی شهر تهران که حدود 55۰ کیلومتر طول این شبکه بود در 

دوره قبل شهرداری تهران نزدیک ۲۶۰ کیلومتر شبکه بزرگراهی را توسعه دادیم.
وی افزود: یکی از موضوعات عمده تکمیل خطوط شــبکه بزرگراهی شرقی و غربی بود که یکی از 
مهم ترین آنها بزرگ راه نیایش بود که امتداد آن در بزرگ راه صدر قرار داشت.این فاصله که بین آنها 
وجود داشت با پیش بینی تونل نیایش ونهایتا توسعه بزرگ راه صدر دیده شد به این معنا که  الحاق 
 این دو قطعه از طریق تونل باید اتفاق می افتاد و به دلیل بار بیشــتری که به بزرگ راه صدر اضافه 

می شد، طبیعتا باید سطح سرویس بزرگ راه توسعه پیدا می کرد.

کافه سیاست

 دست داشتن انگلیس
 در تعرض به کنسولگری 

ایران در کربال  
حزب ا... عــراق در بیانیــه ای با اشــاره به 
تعرض اخیــر بــه کنســولگری جمهوری 
اســالمی ایــران در کربــال اعــالم کــرد 
کــه ایــن توطئــه هــا در ســفارت های 
 انگلیــس در بغــداد و بیــروت طراحــی

 می شوند.
به گزارش شبکه العهد، دفتر سیاسی جنبش 
حزب ا... عراق در بیانیه ای در رابطه با تعرض 
اخیر به کنسولگری جمهوری اسالمی ایران 
در کربال با تاکیــد بر اینکه نیروهای شــر و 
تخریب با تحریک گروه های فریب خورده 
و منحرف بارهــا تالش کردند کــه امنیت و 
ثبات عراق را بر هم بزنند، اعالم کرد: اتفاقات 
اخیر کربال نتیجه تســویه حســاب ها میان 
گروه هــای توطئه گر و گروه هــای دیگری 
 اســت که جوانان عراقــی را بــه کام مرگ 

می کشانند.
در بخشــی از این بیانیه با اشــاره به حمله 
به دفاتــر هیئت های حج و زیــارت ایران و 
آتش زدن پرچمی که لفــظ جالله روی آن 
قرار دارد تاکید شــده است که این اقدامات 
گروه هایی که پشت این اقدامات قرار دارند 

را رسوا می کند.
در ادامه ایــن بیانیه همچنین آمده اســت 
: دشــمنان گمان نکننــد که مــا در غفلت 
هســتیم و حقایق را برای ملــت عزیزمان 
برمال خواهیم کرد. این توطئه ها در اقدامی 
مداخله جویانه و آشکار در سفارتخانه های 
انگلیس در بغــداد و بیــروت طراحی می 
شوند و این کشــور اســتعماری و پست و 
تمــام نیروهای بیــن المللــی، منطقه ای 
 ومحلــی ناچــار بــه پرداختن بهــای این

 توطئه ها هستند.
بر اســاس ایــن گــزارش، اخیــرا برخی 
شــهروندان عراقی در اعتراض به ترور یک 
فعال مدنــی به نام ایهاب جــواد الوزنی در 
مقابل کنســولگری جمهوری اسالمی ایران 
در کربال تجمع کردند و اطراف کنســولگری 

را آتش زدند.

بین الملل

یک مقام ارشد وزارت خارجه:

 تصمیمات در تهران
 گرفته می شود

یک مقام ارشــد وزارت امور خارجه در یک جلســه 
پرسش و پاسخ، به ســواالتی در خصوص آخرین 
وضعیت گفت وگوها، مواضع کشورمان در مذاکرات 

و چشم انداز احیای برجام پاسخ گفت.
 وی در این گفت وگوی یک ساعته با تاکید بر اینکه 
ایران جدیت و حسن نیت خود را ثابت کرده است، 
تصریح کرد که اکنون این ایاالت متحده اســت که 
باید تصمیم ســخت خود را اتخاذ کــرده و از ادامه 
سیاســت شکست خورده فشــار حداکثری دست 

بردارد.
 به گفته این مقام ارشد وزارت امور خارجه، در صورتی 
که مذاکرات خواسته های جمهوری اسالمی ایران 
را که مبتنی بــر مواضع قطعی نظام اســت، تامین 
کند، ایران حاضر است اجرای کامل تعهدات خود در 

برجام را از سر بگیرد.
مقام ارشد وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه اجازه 
داده نخواهد شــد که مذاکرات فرسایشی شده یا 
درگیر تعجیل شــود، گفت: مذاکرات تــا زمانی که 
احساس شــود طرف مقابل جدیت دارد و خواهان 

رسیدن به راه حل است، ادامه می یابد.
وی گفت: از نظر ما این آمریکاست که باید تصمیم 
خودش را بگیــرد و به رویکــرد تحریمی خودش 
علیه ایران خاتمه دهد. این آن ها هســتند که باید 
تصمیم سخت را بگیرند. ما تصمیم سخت خود را 
زمانی گرفتیم که ترامپ از توافق خارج شد و ما در 
این توافق ماندیم. تصمیم سخت ما آن زمان بود. 
تصمیم ســخت خود را زمانی گرفتیم که برای یک 
سال بعد از خروج آمریکا، به اجرای کامل تعهدات 
خود ادامه دادیم. ما تصمیــم خود را زمانی گرفتیم 
که کاهش اجرای تعهدات خود را به صورت مرحله به 
مرحله و حساب شده اجرا کردیم تا دیپلماسی حفظ 
شود. این ها تصمیمات ســختی بودند که ما اتخاذ 
کردیم. االن هم تصمیم خودمان را گرفته ایم. ایران 
اگر خواســته هایش تامین شــود، به اجرای کامل 

برجام بازمی گردد. 
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استاندار: 

نرخ بیکاری در اصفهان تک رقمی شد
استاندار اصفهان گفت: نرخ بیکاری اصفهان از ۱۴.۴ درصد در سال ۹۷ امروز با پیروی از رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب و به کارگیری تدابیر دولت تدبیر و امید و همدلی و وفاق تک رقمی شــده است.

عباس رضایی افزود: سال گذشته ۲۱۳ طرح صنعتی راکد در این استان با همت دولت و هماهنگی با 
قوه قضاییه و سایر نهادها، از رکود خارج شد.وی ادامه داد: ۱۲ طرح نیمه تمام صنعتی هم که بیش از 
۱۰ سال راکد باقی مانده بود، سال گذشته به بهره برداری رسیده است.استاندار اصفهان با بیان اینکه 
مسئوالن اصفهان سربازان عرصه تولید را در استان تنها نگذاشتند، اظهار داشت: سال گذشته یک هزار و 
۱۸۸ طرح جدید صنعتی به ثمر رسید و یک هزار و ۲۹۶ طرح هم در استان افزایش ظرفیت یافتند.وی 
اضافه کرد: از مجموع پنج هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان کشور ۵۲۸ شرکت در اصفهان قرار دارد و این 
خطه به عنوان دومین استان پس از تهران این شرکت ها را در شهرک علمی تحقیقاتی جای داده است.

معاون امور بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان:
گوشت و شیر عرضه شده در بازار اصفهان سالم است

معاون امور بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: گوشت و شیر عرضه شده در بازار با نظارت 
دقیق بهداشتی تولید و عرضه می شود و اینکه در کلیپی از تغذیه دام با فاضالب خبر داده شده، نباید باعث 
نگرانی در جامعه شود.حسین ایراندوست اظهار کرد: محصول شیر عرضه شده در بازار اصفهان در گاوداری 
های صنعتی، نیمه صنعتی و ســنتی تولید و سپس راهی کارخانه های پاســتوریزه می شود که تحت 
استانداردهای تعریف شده این شیر بسته بندی و راهی بازار مصرف می شود.وی افزود: در ایستگاه های 
جمع آوری شده شیر ، آزمایش های ضروری بر  شیر انجام می شود و در چندین مرحله تحت آزمایش 
قرار می گیرد و چنانچه محصول شیر بار میکروبی داشته باشد از چرخه کارخانه خارج خواهد شد.معاون 
امور بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: مردم اصفهان از بابت سالمت شیر عرضه 
شده در سطح استان اصفهان مطمئن باشند.وی، سالمت گوشت دام عرضه شده در بازار مصرفی اصفهان 
را هم با نظارت دامپزشکی مطلوب ارزیابی کرد و افزود: چنانچه دامی از آب آلوده بنوشد بیمار می شود و 
بالفاصله توسط دامدار از مجموعه دام خارج می شود. نخستین آزمایشی که توسط دامپزشک انجام می 
شود  روی آب و خوراک مورد استفاده دام اســت. اگر بار میکروبی دام زیاد باشد دستور به منع مصرف 

گوشت دام توسط دامپزشک صادر می شود.

از بزرگ ترین پرونده زمین خواری در تاالب گاوخونی چه خبر؟
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به رفع تصرف پنج هزارهکتار از اراضی ملی، 
گفت: بزرگ ترین پرونده زمین خواری در تاالب گاوخونی به مساحت دو هزار هکتار درحال رسیدگی است.

ســرهنگ علیرضا طاهری ادامه داد: با توجه به اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگی برای پنج 
میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی طی هفت سال گذشته، بالغ بر پنج هزار هکتار از اراضی 
ملی تاکنون رفع تصرف شده است.وی با اشاره به اینکه تعداد احکام قضایی صادر شده برای رفع تصرف 
اراضی در هفت سال گذشته یک هزار و ۵۳۴ مورد بوده است، ادامه داد: چهار هزار و ۸۸ مورد تخریب و 
تصرف شامل فعالیت معدنی، احداث جاده، ساختمان و کشاورزی در اراضی منابع طبیعی به مساحت ۱۴ 
هزار و ۵۰۰ هکتار انجام شده که برای همه پرونده تشکیل شده است.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه افراد در برخی از این اراضی بنا احداث کرده اند، خاطرنشان کرد: 
۱۵۰ مورد از این ساخت و ساز های غیرمجاز پس از صدور رای قضایی در هفت سال گذشته قلع و قمع شده 
است.سرهنگ طاهری با اشاره به ویالسازی های غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده 
رودخانه زاینده رود، گفت: متولیان رسیدگی به این تخلفات در محدوده رودخانه شرکت آب منطقه ای 
و سازمان جهاد کشاورزی اصفهان است، اما در زمین های باالدست که جزو اراضی ملی بوده به تعداد 

انگشت شمار ویالسازی شده بود که آن ها نیز قلع و قمع شد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان از جاری شدن زاینده رود در آینده ای نزدیک خبر داد؛

امید دوباره به دیدار زاینده رود

در حالی که مسئوالن  آب منطقه ای استان  مرضیه محب رسول
اصفهان طی یک ماه اخیر بارها اعالم کرده 
اند که تنها حدود یک چهارم ســد زاینده رود باز است؛ اما کشاورزان می 
گویند زاینده رود به زودی بازگشایی خواهد شد! خبری که با توجه به آمار 
و ارقام داده شده از سوی مسئوالن استانی، نمی تواند صحت داشته باشد. 
طی روزهای اخیر بارها افرادی از مجمع صنفی کشاورزان این خبر را رسانه 
ای کرده اند به تازگی نیز دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اصفهان با 
تاکید بر اینکه تا نیمه نخست امسال زاینده رود دوباره جریان می یابد، گفت: 
هنوز تاریخ دقیق بازگشایی زاینده رود برای کشاورزان اصفهان مشخص 
نیست.اسفندیار امینی با تاکید بر اینکه قرار است تا پیش از اتمام سال آبی 
جاری زاینده رود باز شود، اظهار کرد: این تصمیم در آخرین جلسه کارگروه 
ســازگاری با کم آبی مصوب شد که حجم مشــخصی تحویل کشاورزان 
اصفهان داده شود.وی با بیان اینکه قرار است ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب 
امسال برای کشاورزان شــرق و غرب و محیط زیست اصفهان رها شود، 
تصریح کرد: البته هنوز زمان دقیق بازگشایی زاینده رود و طول دوره جریان 
آب مشخص نیست.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: قرار 
است صنوف کشاورزی غرب و شرق اصفهان و جهاد کشاورزی با برپایی 
جلسات و بازدید از مناطق مختلف و با توجه به اینکه این میزان آب بسیار 

اندک اســت، با توافق زمان دقیق و مناســبی را برای جریان زاینده رود 
مشخص کنند.وی توضیح داد: تحویل این میزان آب به شرطی است که 
بخش های دیگر در چهارمحال و اصفهان اعم از شرب، صنعت، پمپاژهای 
کشاورزان و ...، بیش از میزان تعیین شده برداشت آب نکنند و اگر تخلفی 
شود، از میزان حقابه کشاورزان اصفهان در سال آبی جاری کاسته می شود.

امینی با تاکید بر اینکه رودخانه زاینده رود در برخی مناطق نیازمند الیروبی 
است، گفت: امیدواریم تا زمان بازگشایی دوباره زاینده رود، این کار را انجام 
دهیم.وی با تاکید بر اینکه هنوز زمان بازگشایی زاینده رود مشخص نیست، 
گفت: به طور معمول از اوایل اردیبهشت تا اواخر تیرماه صیفی جات کشت 
می شود، همچنین آبیاری کشت های ریشه ای چند ساله و درختان در این 
بازه زمانی انجام می شود. هر چند کشاورزان با اطمینان از بازگشایی زاینده 
رود صحبت می کنند؛ اما اخیرا سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
اشاره به این که در بازگشایی و توزیع آب از سد زاینده رود همواره حجم آب 
مطمئن شــرب پایش می شــود، تصریح کرد: این تصمیم گیری توسط 
کارگروه ســازگاری با کم آبی اتخاذ می شــود. وی با اشــاره به وضعیت 
نامطلوب بارش ها در کوهرنگ طی سال جاری خاطرنشان کرد: میانگین 
بارندگی در سرشاخه اصلی حوضه زاینده رود از ابتدای سال آبی )مهر ۹۹( 
تاکنون ۸۱۰ میلی متر است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۶۷ میلی متر 

و در بلندمدت ۱۳۳۶ میلی متر بوده است.ساسانی با بیان اینکه بارش های 
تاکنون حوضه زاینده رود نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد و در مقایسه با 
بلندمدت ۳۹ درصد کاهش یافته است، بر ضرورت مصرف بهینه آب در 

ماه های گرم پیش رو تاکید کرد.
زاینده رود از مهر ســال قبل تا امروز در حسرت آب مانده و خشک است؛ 
خشکی ای که عالوه بر خسارت جبران ناپذیر به معیشت کشاورزان منطقه، 
کمبود آب آشامیدنی، فرونشست زمین، خشکی سطح اراضی و انتشار 
گردوغبار و ریزگردها را هم به دنبال داشته است.کشاورزان در هفته های 
اخیر بارها نسبت به این خشکی و خسارت های میلیاردی ناشی از آن در 
استان تجمع و اعتراض داشــته اند هر چند وزارت نیرو وعده بازگشایی 
آب زاینده رود را برای کشــاورزان در ابتدای اردیبهشت داده بود، اما نه تنها 
این وعده محقق نشد بلکه کشــاورزان می گویند قرار است آب بین ماه 
های خرداد و تیر باز شود و عمال آنها کشت بهاره را از دست خواهند داد. از 
سوی دیگر بسیاری نسبت به همین وعده نیز چندان خوش بین نیستند 
با این شرایط موضوع این است که آیا این وعده به سرنوشت سایر برنامه 
های وعده داده شده به کشاورزان از جمله توزیع عادالنه حقابه و مقابله با 
برداشت ها در باال دست دچار می شود یا این بار کشاورزان و اصفهانی ها 

میزبان آب زاینده رود خواهند شد؟

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان 
گفت: تعداد کاربران آنالین اینترنت استان اصفهان 
در یک سال گذشته با ۵۲ درصد افزایش اکنون به 
۴۱۰ هزار کاربر رسیده است.مطلب زاده با بیان اینکه 
در دوران شــیوع ویروس کرونا میزان اســتفاده از 
شــبکه اینترنت به دالیل مختلف از جمله آموزش 
مجازی و خرید و فروش اینترنتی افزایش یافت، 
اظهار کرد: افزایــش تعداد کاربــران و تقاضا برای 

استفاده از شبکه اینترنت در این دوران باعث شد تا 
شبکه های ارتباطی و مخابراتی استان برای افزایش 
ظرفیت زیرساخت ها و دسترسی به اینترنت اقدام 
کنند.وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته میزان 
استفاده دانش آموزان و دانشجویان از اینترنت به 
دلیل آمــوزش مجازی، چند برابــر افزایش یافت، 
تصریح کرد: تقاضای ســرویس باند پهن اینترنت 
پر سرعت )ADSL( در سال ۹۹ در استان اصفهان 
نسبت به سال قبل از آن ۸۴ درصد افزایش یافت.

مطلب زاده با بیان اینکه در ابتدای شــیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها و افزایش 
اســتفاده مردم از اینترنت، اپراتور هــای ارتباطی و 

مخابراتی با مشــکالتی در خدمات رسانی کامل به 
همه آن ها مواجه شدند، اضافه کرد: این مشکالت 
با ارائه ســرویس های رایگان به مــردم و افزایش 
تعداد کاربران آنالین، بیشــتر شــد به همین دلیل 
اپراتور های مختلف از جمله مخابرات برای توسعه 
زیرساخت های خود اقدام کردند.مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطالعات اســتان اصفهــان ادامه داد: به 
عنوان مثال ظرفیــت لینک های شــبکه اینترنت 
زیرساخت مخابرات استان در سال ۹۹ از ۵۰ به ۱۴۰ 
گیگ افزایش یافت و تقریبا سه برابر شد به طوری 
که اگر تعداد کاربران و میزان تقاضا باز هم رشد کند 

می تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

 افزایش 52 در صدی
 شمار کاربران آنالین اینترنت  در اصفهان

خبر روز

قرار است صنوف کشاورزی غرب و شرق اصفهان و جهاد 
کشاورزی با برپایی جلسات و بازدید از مناطق مختلف 
و با توجه به اینکه این میزان آب بسیار اندک است، با 
توافق زمان دقیق و مناسبی را برای جریان زاینده رود 

مشخص کنند

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها:
منابع آبی در منطقه نطنز ساماندهی نشده است

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها با بیان اینکه منابع آبی در منطقه نطنز ساماندهی 
نشده است، گفت: محیط زیست و آب منطقه ای به ســاماندهی منابع آبی ورود پیدا کنند.حسین 
میرزائیان ، با اشاره به جاری شدن سیل بادرود در روزهای اخیر اظهار داشت: جاری شدن سیالب 
در اثر بارش های رگباری در مسیر جاده معادن واقع در ۲۵ کیلومتری شرق بادرود و ۱۵ کیلومتری 
امامزاده آقا علی عباس)ع( سیالبی شدن مسیل ها و آبراهه های منطقه خساراتی را به جاده معادن 
وارد کرد.وی ضمن اشاره به نجات کارگران و مهندســان این معدن با تالش نیروهای هالل احمر 
افزود: خوشبختانه با تالش نیروهای هالل احمر چند خودرو از مهندسان و کارگران معدن که در مسیر 
سیل گیر افتاده بودند نجات پیدا کردند که این اقدام فوری هالل احمر قابل تقدیر است.میرزائیان 
ضمن اشاره به کمبود آب در منطقه نطنز و هدر رفت منابع آبی تاکید کرد: شهرستان نطنز نیاز شدیدی 

به آب دارد و هدر رفت این آب زیان و ضرر محسوب می شود.

تصویب ۶ طرح گردشگری کشاورزی در سمیرم
۶ طرح گردشگری کشاورزی در سمیرم تصویب شــد.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان سمیرم در نشستی با مدیر جهادکشاورزی این شهرستان گفت: با توجه 
به وضعیت اقلیم این منطقه، شهرستان ســمیرم به عنوان قطب کشاورزی و باغ داری در استان 
اصفهان مطرح و جذابیت های طبیعی و کشاورزی شهرستان مورد توجه گردشگران است.سعید 
سلیمانیان افزود: در ایام مختلف سال و به ویژه تا پیش از شــیوع بیماری کرونا شاهد افزایش 
درخواست حضور گردشــگران برای در باغ ها و مزارع کشاورزی و اســتفاده از محصوالت باغی و 
کشاورزی ارگانیک شهرستان به ویژه سیب سمیرم بودیم.وی گفت: با همکاری این اداره و جهاد 
کشاورزی شهرســتان، توافق شــد تا ظرفیت ها در این زمینه ها شناســایی و به صورت هدفمند 
برای تشویق سرمایه گذاران اقدام شــود.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان ســمیرم افزود: در این نشست دو طرح توجیهی ســرمایه گذاران در حوزه گردشگری 
کشاورزی بررسی و همچنین چهار درخواست اولیه در راستای صدور مجوز گردشگری کشاورزی 
بررســی و مقرر شــد تا ســرمایه گذاران برای طی کردن مراحل قانونی پس از تکمیل پرونده و 
طرح های خود به معاونت ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 

استان معرفی شوند.

راه اندازی سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه اصفهان 
مسئول راه اندازی سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه اصفهان گفت: سرای نوآوری اتاق بازرگانی و 
دانشگاه اصفهان با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم و تولید ثروت راه اندازی شده و توانسته فرصت 
شغلی برای ۵۰۰ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی فراهم کند.محسن لوح موسوی، مسئول راه اندازی 
سرای نوآوری اتاق اصفهان و دانشگاه، بخشی از  نتیجه برنامه ریزی های صورت گرفته در این سرای 
نوآوری را ارائه و اجرای دو طرح کلیدی با عناوین طرح پویش و طرح همصدا )همکاری موثر صنعت 
و دانشگاه و اتاق اصفهان( دانست و تاکید کرد: هر دو طرح با استقبال خوب صنعت استان مواجه 
شده و طرح دوم، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بین ۱۴۰ طرح به عنوان برترین راهکار و 
الگوی همکاری صنعت و دانشگاه در سال ۹۹ انتخاب شده است.وی با بیان اینکه در ابتدای سال ۹۹ 
و مواجهه با بحران کرونا مبلغ ۷ میلیارد ریال تسهیالت از طرف اتاق بازرگانی به شرکت های دانش 
بنیان پرداخت شد، خاطرنشــان کرد: این اقدام منجر به تولید ۱۰ محصول مختلف در حوزه کنترل 
بحران کرونا شد که معاونت علمی ریاست جمهوری در سال گذشته از آن ها بازدید کرد.لوح موسوی 
افزود: در سال ۱۳۹۹ سرای نوآوری به صورت خودگردان و بدون نیاز به بودجه دانشگاه اداره شد و 

کلیه هزینه های اداری و پرسنلی سرا از منابع خارجی تامین شده است. 

کافه اقتصاد

اخبار

در بازدیدهیئت  رییسه کمیسیون کشاورزی و محیط  زیست اتاق بازرگانی اصفهان از کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان براحداث و بهره برداری از 
پایانه گل و گیاهان زینتی و سبزی و صیفی با هدف تغذیه کارگو ترمینال در خصوص صادرات محصوالت مورد اشاره تاکید شد.غالمرضا اخوان فرید با اشاره به جایگاه ویژه  
کارگو ترمینال در بخش حمل ونقل هوایی بیان کرد: یکی از اهداف اتاق بازرگانی اصفهان حمایت از صادرات محصوالت کشاورزی و سایر محصوالت تجاری و کاالهای 
صادراتی بوده  که این مهم  توسط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان اصفهان در کارگو ترمینال  تامین شده است و این موضوع  باعث تعامل اعضا و پروژه های 
صادراتی با این مجموعه خواهد شد.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، تاکید کرد: همکاری و هم افزایی چندین نهاد در قالب پنجره واحد  در مباحث مدیریتی 
و ساختاری سبب پیشبرد  امور و افزایش ارزش صادراتی خواهد شد و  تمامی موضوعات در این زمینه  توسط  کمیسیون های »کشاورزی و محیط  زیست« و  »تجارت، 
خدمات و ارتباطات«  اتاق بازرگانی اصفهان  قابل طرح و پیگیری هستند.احمدرضا همتی، رییس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
استان اصفهان هم در این بازدید  با بیان تاریخچه ای از شکل گیری کار گو ترمینال و تاکید بر این نکته که  مقوله صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: با توجه به 
عدم وجود مرز مشترک در استان اصفهان با کشورهای هدف در زمینه صادرات و اهمیت حمل سریع و مطمئن،   با  توجه به امکانات بالقوه اصفهان،  برای  تامین این مرز 

مشترک به صورت هوایی با تمام بازارهای هدف ،کار زیرساختی انجام وپروژه کارگوترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان تعریف شد.

اصفهان باید به پایانه گل، گیاهان زینتی و سبزی و صیفی مجهز شود

 نشاء سنتی
 برنج -گیالن

شالی کاران گیالنی طبق عادت 
هرســاله در اواسط فصل بهار 
شروع به کاشــت بذر برنج یا 
همان نشــا کاری می کنند.با 
مکانیزه شدن کشاورزی نشا 
کاری به دو روش ماشــینی و 
سنتی توســط دست صورت 

می گیرد.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی استان:

منکر استفاده از پساب در 
برخی اراضی کشاورزی 

نیستیم
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
استفاده از پساب در هیچ محصول کشاورزی 
مورد تایید جهاد کشاورزی اصفهان نیست، 
گفت: تصاویــر مربوط به آبیاری با پســاب 
فاضــالب در اراضی کشــاورزی بیش از حد 
اغراق آمیز اســت، اگرچه برداشت ها انجام 
می شــود و با توجه به مســتندات موجود 
منکر آن نیستیم.اصغر رستمی در خصوص 
برخی صحبت ها مبنی بر کشــت سبزی و 
صیفی جات شرق اصفهان با پساب فاضالب، 
اظهار کرد: همواره به دالیــل مختلف میزان 
پســاب ها رو به تزاید می رود، اما این دلیل 
نمی شود که کشاورز و غیر کشاورز از پساب 
در مزارع کشــاورزی خود استفاده کنند.وی 
بــا تاکید بر اینکــه جهاد کشــاورزی موافق 
آبیاری کشــت با پســاب فاضالب چه برای 
سبزی و صیفی و چه برای سایر محصوالت 
نیســت، توضیح داد: از جنبه قانونی مطابق 
مــاده ۶۸۸ قانون مجازات اســالمی دقیقا 
وظایف و دستگاه های مربوط به این موضوع 
معرفی شده اســت.وی یادآور شد: اگرچه 
بند قانونی برای برخورد با این کشــاورزان از 
طریق دســتگاه های نامبرده وجود دارد، اما 
برای جهاد کشــاورزی هیچ ردیفی تعریف 
نشــده و این ســازمان هر کجا که نسبت به 
موضوع استفاده از پساب در کشاورزی ورود 
کند تنها براساس اقدامات اخالقی، انسانی 
و سالمت غذایی است.رستمی درباره برخی 
تصاویر مبنی بر آبیاری کشت سبزیحات در 
شــرق اصفهان با پســاب فاضالب، تصریح 
کرد: اســتفاده از پســاب در هیچ محصول 
کشاورزی مورد تایید جهاد کشاورزی اصفهان 
نیست و به هیچ کشاورزی توصیه به استفاده 
از پســاب در کشــت را نمی کنیم و هرگونه 
استفاده از پساب در کشت کشاورزان خالف 

قانون است.
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رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

حفاظت خاک در گرو حفظ آب و پوشش گیاهی

رییس اداره مهندســی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: قبل از آنکه بخواهیم از خاک حفاظت 
کنیم باید عوامل نگه دارنده خاک که همان پوشش گیاهی و آب هستند 
را حفظ کنیم. فرزاد رضازاده افزود: همیشــه صحبت از نقش مردم در 
حفاظت از خاک و عوامل نگه دارنده آن بوده و کمتر کسی پیدا می شود 
که از نقش مردم در این خصوص بی اطالع باشد.رییس اداره مهندسی 
و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: سوالی که مطرح می شود این است، آیا متولیان دولتی و سایر 
اداراتی که به نحوی از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، برنامه ای برای 
حفاظت از آن و توســعه زیرســاخت ها در این خصوص دارند.رضازاده 
عنوان کرد: الزم به توضیح است که همه اهدافی که اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در پیش گرفته در راستای حفاظت 
از خاک اســت، درواقع برنامه  این اداره کل و دیگر دستگاه های دولتی 
و نهادها این اســت که به نحوی بهره برداری انجام دهند که پایداری در 
منابع طبیعی حاکم باشد.وی خاطرنشان کرد: باید ضمن بهره برداری از 
منابع طبیعی، ایجاد اشتغال، ایجاد فرصت هایی که بتوان از منابعی که 
در اختیار است به بهترین نحو استفاده کرد،تالش کرد کمترین خسارت 
به طبیعت وارد شود.رییس اداره مهندســی و مطالعات اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیــاری اضافه کرد: به عنوان مثال 
این اداره کل با تمامی اقداماتی که در بخش هــای فنی، جنگل، مرتع، 

آبخیزداری و حفاظت امور اراضی انجام می دهد، به دنبال آن اســت که 
بتواند راه کارهایی را تدوین کند و در اختیار همگان قرار دهد که نهایتا منجر 
به پایداری مراتع شود.رضازاده یادآور شد: از این دست راهکارها می توان 
به راهکارهای آبخیزداری اشاره کرد که بســیار کلی و بسیار مفید فایده 
هســتند.وی تصریح کرد: درواقع آبخیزداری کلیه اقداماتی را شــامل 
می شود که بتواند پوشش گیاهی و خاک را در همان محلی که هستند 
حفظ و آب سالم تولید کند، منظور از آب ســالم، آبی است که در ذخایر 

زیرزمینی حفظ می شود و مجددا می توانیم آن را بهره برداری کنیم.
رییس اداره مهندســی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: اگر خاک و پوشش گیاهی وجود 
نداشته باشد مکانی برای ذخیره آب ســالم نخواهیم داشت.رضازاده 
تاکید کرد: کارشناســان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری به همراه دیگر کارشناســان کشوری هر ساله مناطقی تحت 
عنوان حوزه های آبخیز در مکان های مختلف استان را مطالعه می کنند 
تا تمام خصوصیات فنی یک حوزه آبخیز ازجملــه محدوده ای که کلیه 
بارش ها و روان آب های آن به یک نقطه در پایین دست منتقل می شود را 
مطالعه  کنند.وی گفت: این مطالعات با هدف دستیابی به بهترین راهکار 
جهت حفاظت از منابع آب و خاک در آن حوزه صورت می گیرد، درواقع 
هر حوزه آبریز خصوصیات خاص خود را دارد اگرچه اشــتراکات زیادی 

نیز با یکدیگر دارند.

در نشستی با حضور معاون رییس جمهوری صورت گرفت؛

پیگیری تامین اعتبار طرح ها و پروژه های عمرانی چهارمحال
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: در نشست استاندار، نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی و رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با محمدباقر 
نوبخت ،معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه و بودجه،مســائل و مشکالت طرح ها و 

پروژه های عمرانی این استان مطرح تامین اعتبار مورد نیاز آن ها درخواست شد.
 علی شهریارپور  افزود: پیش از نشست مسئوالن چهارمحال و بختیاری با معاون رییس جمهوری، 
در نشستی جداگانه با حضور سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور، روند اجرایی طرح ها و پروژه های مهم اســتان بررسی و پس از 
جمع بندی، نتایج آن با حضور نوبخت مطرح شد.شــهریارپور تصریح کرد: در همین راستا، معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشــور دستورهای الزم برای تخصیص اعتبارات 

مورد نیاز طرح های و پروژه های استان را صادر کرد. 
وی یادآور شد: مهم ترین این طرح ها و پروژه ها شامل آزادراه شهرکرد به لردگان به ایذه، انتقال آب 
محور بن به بروجن، محور ارتباطی شــهرکرد به بروجن به لردگان، کنارگذر شمالی شهرکرد، موزه و 
مجموعه فرهنگی و هنری دفاع مقدس، آبرسانی ســیار به ۵۰ روستای شهرستان لردگان و تونل 

زره است.

آمادگی بهزیستی برای دریافت زکات فطریه
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با عید سعید فطر، ۳۱۰ پایگاه جمع آوری 
فطریه در سراسر استان برپا می شود. نرگس عسگری افزود: با توجه به اجرای طرح یکسان سازی 
جمع آوری زکات فطریه، پایگاه ها به صورت واحد در محل برگزاری نماز عید سعید فطر و معابر اصلی 
شهر مستقر هستند و مردم می توانند زکات فطره، کفارات و نذورات خود را از این طریق پرداخت کنند.

عسگری اضافه کرد: پارسال مردم استان، سه میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال زکات فطریه به سازمان 
بهزیستی پرداخت کردند.وی ادامه داد: این مبلغ در راستای احداث مسکن، ازدواج و تهیه جهیزیه 
برای معلوالن و مددجویان، اشتغال و درمان مددجویان و تهیه مواد غذایی مورد نیاز خانواده های 

نیازمند این استان هزینه شد.

استقرار 949 پایگاه جمع آوری زکات فطریه در چهارمحال 
هم زمان با عید ســعید فطر ۹۴۹ پایگاه جمع آوری زکات فطریه در چهارمحال و بختیاری مستقر 
می شود.دبیر شورای زکات اســتان گفت: این تعداد پایگاه در محل برگزاری نماز عید فطر، مراکز 
نیکوکاری، ادارات کمیته امداد در ســطح استان و مســاجد استان مستقر می شــوند که تمامی 
صندوق های دریافت زکات فطریه، دارای آرم مخصوص شــورای زکات هســتند.ملک پور افزود: 
مردم خیر و نیکوکار اســتان می توانند زکات فطریه خود را )در صورت پرداخت حضوری( از طریق 

صندوق های دارای آرم مخصوص شورای زکات به دست نیازمندان برسانند.
دبیر شورای زکات استان با اشاره به روش های غیرحضوری پرداخت زکات فطریه گفت: همچنین 
کــد دســتوری #۵*۸۸۷۷*، شــماره کارت بانکــی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۴۹۴ )فطریه عام( و 
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۷۶۰ )فطریه سادات( و تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷ نیز برای پرداخت غیرحضوری 

زکات فطریه در نظر گرفته شده است.
ملک پور بابیان اینکه شــورای زکات تنها بر روند دریافت و پرداخت زکات فطریه نظارت دارد گفت: 
مبالغ جمع آوری شــده زکات فطریه هر منطقه در کوتاه ترین زمان طبق احکام شــرعی به دست 
نیازمندان همان منطقه می رســد.وی با اشــاره به اینکه مبلغ زکات فطریه توســط مراجع تقلید و 
نمایندگان، ولی فقیه در استان ها اعالم می شود، گفت: سال گذشته مردم استان یک میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون تومان زکات فطریه به نیازمندان پرداخت کرده اند.

بام ایرانخبر خوان

فقدان سند مالکیت
2/66 شماره نامه: 140085602024000748– 1400/01/30 نظر به اینکه ششدانگ 
سند مالکیت شــماره پالک 3398 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان  به 
 شــماره 139720302024002764 دفتر امالک الکترونیکی و شــماره چاپی سند
 354220 ب 96 به نام خانم هاجر سالمی فرزند غالمعلی ) مستند سند 55833 مورخ 
1397/02/10 دفترخانه اسناد رسمی 133 اصفهان( سابقه ثبت و صدور سند مالکیت 
دارد و به موجب نامه شــماره 1398009002627199 مورخ 1398/11/26 شعبه 10 
دادیاری ) ویژه نیابت( دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان بازداشت می باشد 
سپس مالک ذکور با ارائه درخواست 24001031 مورخ 1400/01/17 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتای 140002155937000010 و 
شماره رمز تصدیق 971475 و شــماره ترتیب 62984 مورخ 1400/01/17 به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 91 اصفهان رسیده است  مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت را نموده 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 مذکور نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند 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: 1132648 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

2/67 شماره نامه: 140085602024000957– 1400/02/04 نظر به اینکه ششدانگ 
پالک ثبتی 1121/46  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  به موجب ســند انتقال 53346 
مورخ 95/9/1 دفتر 81 اصفهان به محمدرضا سراج اصفهان انتقال یافته و سند برگی به 
شماره چاپی 490507 و دفتر امالک الکترونیک 139520302024016978 صادر شده 
و به موجب درخواست 1400/003108 مورخ 1400/2/4 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره یکتای 140002157024000023 رمز تصدیق 
859730 مورخ 1400/2/4 گواهی دفترخانه اسناد رسمی 258 اصفهان رسیده است  
مدعی است که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت را نموده 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 مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 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: 1133831 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/68 شــماره نامه: 140085602025001704– 1400/02/19 نظر به اینکه خانم 
محبوبه افشاری با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره رمز تصدیق 828301 مورخ 
1400/01/11 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 162 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ مربوط به پالک 4397 فرعی از 40 اصلی 
)که قبال 40/412 بوده( به شــماره صفحه 66 دفتر 504 به شماره ثبت 89230 بخش 
چهارده اصفهان به شــماره چاپی 167396 بوده و اعالم نموده در اثر جابجایی مفقود 
گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت. لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 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 انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند 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: 1133167 ابوالفضل شهریاری 
نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
2/69 شــماره نامه: 140085602025001699– 1400/02/19 نظر به اینکه آقای 
رحمت اله کمالیان قهپایه با تســلیم دو برگ استشــهاد شهود شــماره رمز تصدیق 
398485 مورخ 1400/01/11 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 162 اصفهان، مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت به میزان ســه دانگ مشاع از ششــدانگ مربوط به پالک 
4397 فرعی از 40 اصلــی )که قبال 40/412 بوده( به شــماره صفحه 415 دفتر 328 
به شــماره ثبت 31699 بخش چهارده اصفهان به شماره چاپی 167394 بوده و اعالم 
نموده در اثر جابجایی مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 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 کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 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 ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1133168 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/70 شــماره نامه: 140085602025001701– 1400/02/19 نظر به اینکه خانم 
فردوس افشاری با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره رمز تصدیق 358119 مورخ 
1400/01/11 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 162 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت به میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ مربوط به پالک 4397 فرعی از 40 اصلی 
)که قبال 40/412 بوده( به شــماره صفحه 63 دفتر 504 به شماره ثبت 89229 بخش 
چهارده اصفهان به شــماره چاپی 167395 بوده و اعالم نموده در اثر جابجایی مفقود 
گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت. لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 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 انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند 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: 1133166 ابوالفضل شهریاری 

نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/71 شماره نامه: 140085602024000889– 1400/02/06 نظر به اینکه ششدانگ 
پالک ثبتی 4481/92 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  بنام ابراهیم کاظم زاده در صفحه 
95 دفتر 1288 ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 277674 صادر شده اعالم 
میدارد نامبرده به موجب درخواست 1400/002661 مورخ 1400/01/31 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره یکتای 14000215036800073 
رمز تصدیق 33136 مورخ 1400/1/28 گواهی دفترخانه اسناد رسمی 420 اصفهان 
رسیده است  مدعی است که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 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 شــد. م الف: 1133958 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان 

فقدان سند مالکیت
2/72 شــماره نامــه: 140085602024000885– 1400/02/06 نظــر به اینکه 
ششــدانگ پالک ثبتی 4481/91 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  به موجب بند 318 
مجموعه بخشــنامه های ثبتی به ابراهیم کاظم زاده انتقال یافته و در صفحه 92 دفتر 
1288 به شــماره چاپی 277673 سند دفترچه ای صادر شــده و به موجب درخواست 
1400/002680 مورخ 1400/1/31 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره یکتای 140002155846000065 رمز تصدیق 762781 مورخ 
1400/1/22 گواهی دفترخانه اسناد رسمی 14 اصفهان رسیده است  مدعی است که 
سند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 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 ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الــف: 1133962 قویــدل رئیس منطقــه ثبت اســناد و امــالک جنوب 

اصفهان 
فقدان سند مالکیت

2/73 شــماره نامــه: 140085602024000896– 1400/02/06 نظــر به اینکه 
ششــدانگ پالک ثبتی 4481/90 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  در صفحه 89 دفتر 
1288 بنام آقای ابراهیم کاظم زاده ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای به شــماره چاپی 
277672 صادر شــده اعالم می دارد بــه موجب درخواســت 1400/002662 مورخ 
1400/1/31 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
یکتای 140002155846000064 و رمز تصدیق 332965 مورخ 1400/1/31 گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 14 اصفهان رسیده است  مدعی است که سند مالکیت به علت 
جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند 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: 1133964 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
ابالغ  اخطاریه

2/74 شــماره نامــه: 140085602210001081-1400/02/18 پیرو  آگهی ابالغ 
اخطاریه به شــماره 140085602210000453-1400/01/24 در مورد افراز پالک 
ثبتی شــماره 2267/21928 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان نظــر به اینکه خانم نیماه 
بحرینی اصفهانی فرزند حسین اصالتاً و بوکالت از طرف بانوان مرجان گنجعلی دشتی 
و ندا گنجعلی دشــتی فرزندان مهرداد برابر وکالتنامه شــماره  1M9JF7BA مورخ 
1396/02/13 ســفارت جمهوری اســالمی ایران- کواالالمپور و وکالتنامه شماره 
4UB413ND  مورخ 1396/06/01 دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران- 
واشنگتن بعنوان خواهانها باستناد قانون افراز و فروش امالک مشاع و آئین نامه اجرائی 
آن علیه خانم بیگم جان کیومرث فرزند یدا...، حسب السهم درخواست افراز 1896 . 60 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ سهمی خود از آپارتمان پالک شماره 2267/21928 
واقع در بخش 6 حوزه ثبتی جنوب شــرق اصفهان را به این واحد ثبتی تسلیم نموده و 
به شرح وارده به شماره 1400/0001393 مورخ 1400/01/24 از طرف خواهانها اعالم 
گردیده به خوانده خانم بیگم جان کیومرث دسترسی ندارند و مجهول المکان می باشد 
لذا پیرو آگهی ابالغ اخطاریه به شماره 140085602210000453- 1400/01/24 در 
مورد افراز پالک ثبتی شــماره 2267/21928 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به استناد 
ماده 5 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع و برابر نامه شماره 1400/2308-

1400/02/15 شهرداری بهارستان چنین اظهار نظر گردیده)حسب طرح مصوب مالک 
عمل این شــهرداری، واحد مســکونی مورد نظر قابلیت افراز ندارد(، لذا یک نسخه از 
فتوکپی نظریه رد درخواست افراز پالک فوق وارده به شماره 140085602210001080 
 مورخ 1400/02/18 جهت اطالع به مخاطب )شــخص مجهول المکان( پیوســت 
می باشد مقتضی است ظرف مدت ده روز از تاریخ آگهی ابالغ اخطاریه چنانچه اعتراضی 
دارید وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 22 آبانماه 1357 به دادگاه 
شهرستان مراجعه نمائید. اسامی مالکین: 1- خواهانها: بانوان نیماه بحرینی اصفهانی 
فرزند حسین و مرجان گنجعلی دشتی و ندا گنجعلی دشتی فرزندان مهرداد، اخطاریه 
جهت بند 1 به آدرس اصفهان خیابان مرداویج، خیابان استقالل میانی، 18 دستگاه طبقه 
3 پالک 21،  2- خوانده: خانم بیگم جان کیومرث فرزند یدا... به نشانی مجهول المکان. 
آگهی ابالغ اخطاریه جهت بند 2 م الف: 1134081 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان 
نظریه رد درخواست افراز

2/75 شماره نامه: 140085602210001080-1400/02/18 نظر به اینکه خواهانها 
خانم نیماه بحرینی اصفهانی فرزند حسین اصالتاً و بوکالت از طرف بانوان مرجان گنجعلی 
 1M9JF7BA دشــتی و ندا گنجعلی دشــتی فرزندان مهرداد برابر وکالتنامه شماره
مورخ 1396/02/13 سفارت جمهوری اسالمی ایران- کواالالمپور و وکالتنامه شماره 
4UB413ND مورخ 1396/06/01 دفتر حفاظت منافع جمهوری اســالمی ایران- 
واشنگتن بعنوان خواهانها باستناد قانون افراز و فروش امالک مشاع و آئین نامه اجرائی 
آن علیه خانم بیگم جان کیومرث فرزند یدا...، حسب السهم درخواست افراز 1896 . 60 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ سهمی خود از آپارتمان پالک شماره 2267/21928 
واقع در بخش 6 حوزه ثبتی جنوب شــرق اصفهان را به این واحد ثبتی تسلیم نموده و 
جریان ثبتی پالک مذکور خاتمه یافته است و با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده 
سابقه ای از صدور سند مالکیت معارض نداشته و در وقت مقرر شده در اخطاریه شماره 
140085602210000453-1400/01/22 نماینده و نقشه بردار ثبت در محل حاضر 
و طی وارده شماره 1400/000620-1400/02/15 گزارش نموده اند مورد تقاضا طبق 
سند مالکیت و وضع محل به صورت یک واحد آپارتمان از مجموعه مسکونی می باشد، 
شهرداری برابر پاسخ نامه شماره 1400/2308-1400/02/15 در بازگشت به نامه شماره 
1400/000620- 1400/02/15 اعالم داشــته حسب طرح مصوب مالک عمل این 
شهرداری، واحد مسکونی مورد نظر قابلیت افراز ندارد. لذا با لحاظ قانون تملک آپارتمانها 
و  آئین نامه اجرائی آن و با استناد به مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب 20 اردیبهشت ماه 1358 تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر 
می دارد نظریه مزبور برابر مقررات به طرفین ابالغ گردد ضمنا به شرح وارده به شماره 
1400/0001393 مورخ 1400/01/14 خانم نیماه بحرینی اصفهانی اعالم داشته به 
خوانده خانم بیگم جان کیومرث دسترسی ندارد و مجهول المکان می باشد که آگهی 
ابالغ اخطاریه خواهد شد. این نظریه به فاصله 10 روز از وصول اخطاریه / آگهی ابالغ 
اخطاریه و نظریه فوق الذکر که ضمیمه آن است قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی 
هر یک از طرفین می باشد. نماینده ثبت- سید حسن خلیلی. م الف: 1134048 

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

اعالم مفقودی 
برگ سبز و ســند خودروی ســواری پژو 405 جی ال 
ایکس آی 8/1 مــدل 1384 به رنگ مشــکی- متالیک 
به شــماره پالک ایران 13-175 ن 43 و شماره موتور 
12484042467 و شماره شاسی 14225452و شناسه 
ملی خــودرو IRFC141V30B225452 به نام خانم 
پروین میزبانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

تعویض لوله انتقال نفت مارون 
در میانکوه اردل از اول خرداد 

آغاز می شود
 سرپرســت اداره کل مدیریــت بحران اســتانداری 
چهارمحال و بختیــاری از تجهیــز کارگاه و انتخاب 
پیمانکار بــرای تعویض لوله انتقال نفــت مارون به 
اصفهان در منطقه میانکوه اردل خبر داد و گفت: این 
عملیــات از اول خرداد آغاز می  شود.خســرو کیانی 
افزود: بنا بر مصوبه ســتاد مدیریت بحران استان و 
مسئوالن شرکت نفت، مقرر شــده بود که بخشی از 
لوله انتقال نفت در میانکــوه اردل برای جلوگیری از 
وقوع حوادث احتمالی تعویض و نوسازی شود.وی 
ادامه داد: در همین راستا مصالح، لوله و اتصاالت و 
کارگاه عملیات در محل تجهیز شده است و عملیات 
از اول خرداد آغاز می شود.کیانی با بیان تعویض لوله 
در ۲ قسمت انجام می گیرد، تصریح کرد: فاز نخست 
به طول پنــج کیلومتر و فاز دوم به طــول یک هزار و 

۸۰۰ متر است.
سرپرســت اداره کل مدیریــت بحران اســتانداری 
چهارمحال و بختیاری در ادامه با ابراز نگرانی نسبت 
به معیشــت مردم منطقه میانکوه در پــی آلودگی 
نفتــی، اظهار داشــت: هم اینک که در فصل کشــت 
محصوالت کشاورزی و ماهی ریزی در مزارع شیالت 
قرار داریم، به سبب آلودگی منابع آب و خاک مجوز 
کشــت و ماهی ریزی در این منطقه داده نمی شود و 
همین موضوع موجب نگرانی و دغدغه مردم شــده 
و در این در حالی اســت که جبران خسارت از سوی 
شــرکت خطوط لولــه و مخابرات نفت ایــران نیز با 
چالش هایی مواجه اســت.کیانی ادامه داد: شرکت 
نفت ارزیابی خسارت های ناشی از آلودگی نفتی که 
از سوی کارشناسان استان انجام شده را قبول ندارد 
و معتقد اســت باید کارشناسان این شــرکت نیز به 
ارزیابی خسارت ها بپردازند که همین موضوع جبران 

خسارت های مردمی را با تاخیر مواجه کرده است.
وی خاطر نشــان کرد: تمــام تالش اســتان بر این 
است تا با ارزیابی سریع تر خسارت ها بتوان بخشی 
از ضرر و زیان وارد شــده بر معیشت مردم منظقه را 

جبران کرد.
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ثبت نام 4۸5 متقاضی برای چهل و چهارمین دوره مسابقات 
قرآن در اصفهان

رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: از ۱۳ اردیبهشت ماه تاکنون ۴۸۵ 
متقاضی از اصفهان برای چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم ثبت نام کرده اند.

حمید بخشی با اشاره به ثبت نام چهل و چهارمین دوره مســابقات قرآن کریم در استان اصفهان  
اظهار کرد: ثبت نام از متقاضیان همزمان با سراســر کشور از ۱۳ اردیبهشت ماه آغاز شده است.وی 
با بیان اینکه تاکنون ۴۸۵ نفر برای حضور در این دوره از مسابقات ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: در 
این راستا تاکنون شهرستان اصفهان با ۱۶۵ نفر بیشترین متقاضی حضور در این مسابقات را داشته 
است.رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه شهرستان های کاشان 
با ۶۶ متقاضی، خمینی شهر با ۴۰ متقاضی، شاهین شهر با ۲۷ متقاضی و نجف آباد با ۲۳ متقاضی 
بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند، گفت: سمیرم، خور و بیابانک و بادرود نیز تاکنون کمترین 

متقاضی را داشته اند.
وی با بیان اینکه بر اســاس ابالغ صورت گرفته تبلیغات برگزاری این مسابقات در فضای مجازی، 
موسسات قرآنی و مراکز قرآنی و بقاع متبرکه انجام شده است، ادامه داد: متقاضیان می توانند تا 
۱۳ خرداد ماه با مراجعه به سایت http://www.quraniran.ir/ نسبت به ثبت اطالعات خود برای 

حضور در این مسابقات اقدام کنند.

همراهی اصفهانی ها برای رهایی همنوعان از  بند زندان
از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون بــا کمک خیران زمینه آزادی ۱۲۸ زندانــی جرائم غیر عمد از 
زندان های استان اصفهان فراهم شد.مدیر کل زندان های استان با اشاره به فراهم شدن زمینه آزادی 
۱۲۸ زندانی از ابتدای ماه مبارک رمضان در برنامه »یک شهر ضیافت« گفت: میزان بدهی این تعداد 

زندانی ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.
محمود ضیایی فرد ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال این مبلغ را بخشودگی شاکیان بیان کرد و افزود: 
۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را هم خیران کمک کرده اند.وی گفت: خیران در ماه مبارک رمضان 
دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به خانواده های زندانیــان در بند کمک کرده و هزار نفر نیز برای بکار 
گیری زندانیان رها شده از بند اعالم آمادگی کرده اند.ضیایی فرد با اشاره به موضوع بودجه ماده ۱۵۸ 
قانون اجرای احکام گفت:طبق قانون زندانیان برای اجرای احکام باید مبلغی پرداخت کنند که این 

مبلغ پس از مرخصی دریافت می شود.

هشدار هواشناسی اصفهان درباره جاری شدن سیالب
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان با اشاره به جو ناپایدار استان طی چند 
روز آینده، گفت: چهارشنبه این هفته آب گرفتگی معابر و اختالل در تردد به ویژه در مناطق شمالی و 

شرقی استان پیش بینی می شود.
ابراهیم هنرمند ، با اشاره به اینکه نقشه های هواشناسی بیانگر جوی ناپایدار طی چند روز آینده در 
سطح استان است، اظهار کرد: براین اساس در بیشتر مناطق استان وضعیت جوی به صورت قسمتی 
ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید تا شدید، رگبار بهاری و رعد و برق، به ویژه در غرب، 
شمال و شرق استان پیش بینی می شود، بارش تگرگ در ارتفاعات و مناطق مستعد نیز دور از انتظار 
نیست.وی با بیان اینکه امروز آبگرفتگی معابر و اختالل در تردد به ویژه در مناطق شمالی و شرقی 
استان پیش بینی می شود، گفت: بیشینه دمای هوا  در بیشتر مناطق استان ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد 
افزایش خواهد داشت.کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان افزود: دمای هوای شهر 
اصفهان در گرم ترین زمان به ۳۲ درجه سانتیگراد می رسد و کمینه به ۱۳ درجه سانتیگراد خواهد 
رسید. گرم ترین نقطه استان کاشان با ۳۶ درجه سانتیگراد و خنک ترین نقطه بوئین و میاندشت 

با ۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

بر اساس اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری ، گرد و غبار  تا پایان فصل در اصفهان خواهد ماند؛

میهمان ناخوانده بهار

گرد و غبار یک هفته ای است که میهمان  پریسا سعادت
هر روزه اصفهانی ها شده است. هر چند 
طی ســال های قبل کمتر پدیده غبارآلود بودن هوا در روزهای بهاری 
دیده می شد امسال اما در سایه افت محسوس بارش ها، گرد و خاک 
میهمان ناخوانده روزهای خشک بهاری اســتان اصفهان بوده است. 
خشک بوده زاینده رود اصلی ترین علت دیگری است که برای فعال 
شــدن زودهنگام کانون های گرد و غبار عنوان می شــود . مسئوالن 
مربوطه می گویند۱۶ کانون گرد و غبار در استان اصفهان با بیش از یک 
میلیون و ۹۰ هزار هکتار وســعت شناسایی شده و مطالعاتی روی آنها 
انجام شده اســت؛ اما به دلیل جریان نداشتن آب در رودخانه زاینده 
رود از مدت ها قبل و کاهش بارش ها و گرمای هوا، این کانون های گرد 
 و غبــار نقطــه ای و داخلــی هــم فعــال شــده کــه بــا وزش باد 

فعال می شوند. 
بخش های شرقی و کویری تر اســتان مانند نایین در روزهای اخیر 
شاهد پدیده غالب گرد و غبار بوده است. بر اســاس اخبار در مقاطع 
زمانی طی سال جاری، در برخی از استان ها طوفان های شن و گرد و 
غبار منجر به مسدود شدن راه ها و کاهش میدان دید شده است . این 

پدیده ها منجر به خسارت و بروز تصادفات زیادی در جاده های استان 
هم شده است. حاال ظاهرا قرار نیســت سایه گرد و خاک تا پایان بهار 
از سر اصفهان کم شــود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
اعالم کرد: در اردیبهشت ماه ســامانه های جریان همرفتی در استان 
اصفهان مستقر اســت و بارش های نقطه ای در بعدازظهرها رخ می 
دهد. سیل و خشکسالی دو روی سکه هستند و تمام استان اصفهان 
درگیر این دو پدیده خواهند بــود.وی افزود: تا پایــان بهار، خیزش 
گردوغبار ناشــی از وزش تندبادها و فعالیت کانون هــای گردوغبار، 

اصفهان را در بر می گیرد. 
به اعتقاد برخی از کارشناســان، گرد و غبار اصفهــان ترکیبی از ذرات 
معدنی، فلزات سنگین و دوده است و با توجه به ویژگی های گوناگون 
هر یک از سرچشــمه ها، تنها با اتکا به روش های سنتی مانند کاشت 

درخت نمی توان آلودگی گرد و غبار را رفع کرد.
سازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور به عنوان یکی 
از اعضای کمیته ملــی مقابله بــا گردوغبار، شناســایی و پهنه بندی 
سرچشــمه های تولید و انتشار گرد و غبار را از ســال ۱۳۹۳ در برخی 
استان ها آغاز کرده و از ســال ۱۳۹۶ تاکنون این طرح ملی در سراسر 

کشور در حال انجام است که حدود ۸۵ درصد پیشرفت داشته است.
به گفته این کارشناســان، گرد و غبار اصفهان مانند شهرهای صنعتی 
 mineral( تهران و اهــواز، ترکیبــی از ذرات غبار طبیعی یــا معدنی
aerosol( از جمله سیلیس یا سیلیکا، کانی رسی و کمی آهک است 
که از زمین های پیرامون یا ســاخت و ســازهای شــهری سرچشمه 
می گیرد. به عالوه فلزات سنگین ناشی از فعالیت صنایع که در شهری 
 مثل اصفهان زیاد مشــاهده می شــود و دوده که از اگزوز ماشین ها 

خارج می شود.
فلزات ســنگین صنایــع و دوده یا کربن ســوخته، حاصــل فعالیت 
خودروهای دیزلی و کارخانه های با ســوخت مازوت و گازوئیل است 
که ترکیب ذرات گرد و غبار هوای این کالن شــهر را تشــکیل می دهد، 
ترکیباتی که در هوای شهرهایی مثل تهران و اهواز هم وجود دارد.۷۰ تا 
۸۰ درصد جهت وزش باد غالب در تهران و اصفهان در گذشته از سمت 
غرب و شمال غرب و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بادها از سمت جنوب و شرق 
بوده است در حالی که اکنون مدت، شــدت و فراوانی بادهای شرقی 
و جنوبی در فالت مرکزی بیشتر شــده که این چالش، سبب انباشت 

آلودگی بیشتر می شود.

مدیرگروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: هر چقدر سیستم ایمنی قوی تر باشد، 
بدن واکنش بهتری در برابر تزریق واکســن کرونا 
خواهد داشــت و ایمنی ایجاد شــده بیشتر است 
بنابراین نیاز است قبل از تزریق واکسن، فرد برنامه 
غذایی و روش زندگی خود را اصــالح کند.مرجان 
منوچهری نائینی با بیان اینکه واکسن کرونا همان 
ویروس ضعیف شده کروناست، اظهار کرد: سیستم 
ایمنی بدن باید برای مقابله بــا یک عامل خارجی 
)ویروس کرونا( آمادگی داشته باشد و آنتی بادی 

کافی برای مقابله با ویــروس را در بدن تولید کند.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است فرد قبل از دریافت 
واکسن کرونا کمبود تغذیه ای خود را رفع کند و مواد 
غذایی استفاده کند که به کارکرد موثر سیستم ایمنی 
بدن کمک می کند تا پاسخ دهی و اثربخشی واکسن 
نیز بیشتر شود.مدیرگروه بهبود تغذیه جامعه مرکز 
بهداشت استان اصفهان اضافه کرد: اثربخشی همه 
واکسن ها از جمله واکسن کرونا با عملکرد سیستم 
ایمنی بدن در ارتباط اســت و تغذیه می تواند تاثیر 
بسیار خوبی بر آن داشته باشــد.منوچهری نائینی 
 A، B، C، ادامه داد: مواد مغذی از جملــه ویتامین
D، E و مواد معدنی آهن و ســلنیوم نقش موثری 
در تقویت سیســتم ایمنی بدن فرد دارند، بنابراین 
فرصت خوبی است تا افرادی که هنوز واکسیناسیون 
برای آنها انجام نشده، این مواد مغذی را به منظور 

تقویت سیســتم ایمنی بدن در برنامه غذایی خود 
جای دهند.وی با بیان اینکه ویتامین A هم منابع 
گیاهی و هم منابع حیوانی دارد، گفت: منابع گیاهی 
این ویتامین میوه های رنگی و ســبزی ها با رنگ 
سبز، زرد و نارنجی هستند.مدیرگروه بهبود تغذیه 
جامعه مرکز بهداشــت اســتان اصفهان افزود: در 
حالت معمول، تنها مکملی که برای تقویت سیستم 
ایمنی توصیه می شود، مکمل ویتامین دی )دوز ۵۰ 
هزار واحدی( اســت که باید طبق دستور العمل ها، 
برای هر گروه سنی استفاده شود.منوچهری نائینی 
تصریح می کنــد: ویتامین E در مــواد غذایی مثل 
آفتابگردان، انواع مغزهای گیاهی، ســیب زمینی، 
ســویا و کلم پیچ یافت می شــود؛ آهن و روی نیز 
در کنار یکدیگر و در مواد غذایــی گیاهی و حیوانی 

وجود دارد.

قبل از تزریق واکسن چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

به اعتقاد برخی از کارشناسان، گرد و غبار اصفهان ترکیبی 
از ذرات معدنی، فلزات سنگین و دوده است و با توجه 
به ویژگی های گوناگون هر یک از سرچشمه ها، تنها با 
اتکا به روش های سنتی مانند کاشت درخت نمی توان 

آلودگی گرد و غبار را رفع کرد

مراسم توزیع نمادین 
15میلیون پرس غذای گرم 

در پویش »ایران همدل«
ســومین مرحله پویش »ایران همدل« 
به همت موسســه انقالب اســالمی و با 
همکاری کمیته امــداد امام خمینی )ره( 
و سازمان بهزیســتی کشور در ماه مبارک 
رمضان ۱۴۰۰ در حال برگزاری اســت که 
کمک های مردمی تاکنون منجر به توزیع 
۱۵ میلیون پرس غــذای گرم و ۲ میلیون 

بسته ارزاق در کل کشور شده است.

پلیس باند قاچاقچیان اسلحه در اصفهان را متالشی کرد
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان از دســتگیری اعضای یک باند قاچاق اسلحه و کشف ۲۷ 
قبضه انواع سالح گرم توسط ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی خبر داد.سرهنگ جهانگیر 
کریمی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان پس از انجام اقداماتی اطالعاتی 
از تردد قاچاقچیان اسلحه در یکی از محورهای غربی استان مطلع و بالفاصله وارد عمل شدند.وی با 
اشاره به اینکه قاچاقچیان در پوشش مسافرت و به وسیله دو سواری پیکان در حال انتقال اسلحه ها 
بودند، تصریح کرد: متهمان توسط ماموران پلیس امنیت عمومی اصفهان در یکی از ورودی های این 
شهر شناسایی و خودروی آنها متوقف شد.معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه 
داد: در بازرسی به عمل آمده ۱۰ قبضه کلت کمری و ۱۷ سالح شکاری که به طور حرفه ای در سقف یکی 
از خودروها جاساز شده بود، کشف شد.این مقام انتظامی اظهار داشت: در این رابطه سه نفر دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خبر داد:

کالهبرداری در پوشش دریافت فطریه
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا  گفت: همزمان با نزدیک شدن به ایام عید سعید فطر و اعمال مذهبی 
این ایام، مجرمان سایبری با طراحی ســایت های جعلی و تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و عمدتا 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان های غیر بومی مترصد کالهبرداری از هموطنان با عنوان دریافت فطریه 
و سایر نذرها می شوند.سرهنگ رامین پاشایی اظهار کرد: شیوه و شــگرد مجرمان به این شکل است 
که عمدتا با سوءاستفاده از نام اشخاص و چهره های شــناخته شده هنری و یا ورزشی و یا جعل عنوان 
سازمان ها و نهادهای اجرایی ذی صالح و با استفاده از ترفندهای مختلف و استفاده از تصاویر نیازمندان و 
سایر اقدامات فریبنده با اعالم شماره حساب های شخصی از متقاضیان کالهبرداری می کنند.وی در ادامه 
گفت: در شیوه دیگر مجرمان با طراحی سایت های جعلی با همین عنوان و هدایت متقاضیان به درگاه های 
جعلی بانکی با دست آوردن اطالعات کارت بانکی فریب خوردگان با برداشت غیر مجاز از حساب های 
مالی آنان کالهبرداری می کنند. معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: بر اساس رصدهای پیش دستانه 
صورت گرفته در فضای مجازی یک باند سه نفره که مترصد کالهبرداری از هموطنان با این شگرد بود، طی 
هماهنگی با مرجع قضایی ضمن دستگیری، برای ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و 
فعالیت چندین سایت با اقدام مشابه نیز متوقف شد.وی در پایان گفت: هموطنان گرامی به منظور واریز 
وجوه نقدی و یا غیر نقدی تحت عنوان فطریه و سایر نذورات صرفا از مسیرهای دسترسی قانونی و قابل 
اعتماد که از سوی رسانه ملی و خبرگزاری های معتبر اطالع رسانی می شود، اقدام و از واریز هرگونه وجه 
به حساب شخصی سایر افراد اکیدا خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق 

شماره ۰۹۳۶۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی WWW.CYBERPOLICE.IR اطالع دهند.

رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو خبر داد:

زخمی شدن 2 محیط بان طی درگیری با شکارچیان
رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو گفت: متخلفان شکار با محیط بانان پارک ملی 
و پناهگاه حیات وحش قمیشلوی اصفهان درگیر شــدند.مرتضی جوهری با اشاره به جزییات این خبر، 
اظهار داشت: خودروی گشت پاسگاه محیط بانی خرسک در پارک ملی قمیشلو با مشاهده یک دستگاه 
موتورسیکلت تریل بدو سرنشین اقدام به تعقیب آنان می کنند.وی افزود: متخلفان موتورسوار که مجهز به 
سالح گرم و پروژکتور بودند پس از آگاهی از تعقیب محیط بانان به سمت خودروی سازمانی تیراندازی کرده 
و در همین حین نور پروژکتور را مستقیم به سمت راننده گرفتند که این اقدام متخلفان با توجه به ناهمواری 
منطقه منجر به واژگونی خودروی پیکاپ شد و آسیب دیدگی از ناحیه کتف و کوفتگی شدید بدن محیط 
بانان را در پی داشت.رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو ابراز داشت: متخلفان شکار 

پس از این حادثه متواری شدند و تحقیقات برای شناسایی آنان ادامه دارد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی:
ورود بیماران کرونایی به 
 بیمارستان های اصفهان
 ۶0 درصد کاهش یافت

رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
ورود بیمــاران کووید-۱۹ به بیمارســتان های 
استان نسبت به اوایل اردیبهشت جاری حدود 
۶۰ درصد کاهش یافت.دکتر طاهره چنگیز اظهار 
امیدواری کــرد که با همراهی مــردم و رعایت 
محدودیت های تعطیالت عید فطر، این روند 
تداوم یابد.وی افزود: سه هفته گذشته میزان 
ورودی و بســتری بیماران دارای عالئم کرونا 
در بیمارســتان های استان در هر شــبانه روز 
حدود ۵۰۰ نفر بود؛ اما اکنــون این آمار حدود 
۶۰ درصد کاهش یافته است.وی با بیان اینکه 
هنوز درصد نتیجه مثبت تست های کرونا خیلی 
کم نشــده است، اظهار داشــت: این شاخص 
در شهرســتان های مختلف استان بین ۳۵ تا 
۴۰ درصد است یعنی گردش ویروس کرونا در 
جامعه وجود دارد.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به اینکه انتقال ویروس کرونا با 
کاهش تجمع و رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و مصوبه هــای ســتاد کرونا کمتر می شــود، 
خاطرنشــان کرد: ســفرهای بین شهری در 
تعطیالت عید فطر ممنوع اســت و امیدواریم 
مردم این محدودیت را در جهت منافع خودشان 
بدانند و آن را رعایت کنند.وی با تاکید بر اینکه در 
تعطیالت پیش رو باید مراقبــت الزم را درباره 
سفرهای درون شهری داشته باشیم، تصریح 
کرد: در موج اخیر شــیوع کرونا، بســیاری از 
دالیل ابتال به کووید- ۱۹، تشکیل مهمانی های 
خانوادگی بود کــه اگر در تعطیــالت عید فطر 
این دورهمی ها همچنان شکل بگیرد احتمال 
افزایش دوباره آمار وجود دارد.چنگیز تاکید کرد: 
تا زمانی که واکسیناســیون کرونا به طور کامل 
صورت نگرفته است نباید در رعایت دستورهای 
بهداشتی برای خود و دیگران کوتاهی کنیم.وی 
با بیان اینکه تاکنون حــدود یکصد هزار نفر در 
استان واکسن کرونا را دریافت کرده اند، گفت: 
این رقم نسبت به جمعیت پنج میلیون نفری 
استان، تعداد زیادی نیســت اما در بین سایر 

استان ها، عملکرد برتری داریم.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: متقاضیان رشــته های مهارتی کاهش پیدا کرده اند که باید در هدایت تحصیلی دانش آموزان به آن ها توجه شود.
ابراهیم صالحی عمران ، درباره وضعیت جذب دانشجویان در رشته های مهارتی اظهار کرد: پذیرش دانشجویان در رشته های مهارتی ریزش پیدا کرده است.وی 
افزود: فضای عمومی آموزشی کشور فضای آموزش مهارتی ندارد و نظام هدایت تحصیلی به سمت و سوی آموزش های حرفه ای نیست.صالحی عمران تصریح 
کرد: طبق قانون باید ۵۰ درصد دانش آموزان متوسطه در مدارس فنی و حرفه ای و کارو دانش تحصیل کنند که در حال حاضر این آمار تنها ۳۰ درصد است.رییس 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: خروجی های مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش که ورودی های دانشگاه های مهارتی مانند دانشگاه فنی و حرفه ای را 
تشکیل می دهند بسیار کم است و همین خروجی نامناسب باعث کاهش آمار پذیرش دانشجویان مهارتی می شود و نظام هدایت تحصیلی به سمت رشته های 
محدودی در کشور رفته و باید این روند اصالح شود تا رشته های متعددی را شامل شــود.صالحی عمران با بیان اینکه اقدامات برای مهارت آموزی نباید به دوره 
خاصی از تحصیل محدود شود، تاکید کرد: باید رشــته های مهارتی در هدایت تحصیلی مورد توجه قرار گیرد. نمی توان تمامی رشته های تحصیلی به چند رشته 

پزشکی، دندانپزشکی و. محدود کرد. 

ریزش متقاضیان در رشته های مهارتی



طی یک ماه اخیر با همکاری وزارت بهداشت و وزارت ورزش، ورزشکاران و اعضای تیم های المپیکی ایران واکسن کرونا دریافت کردند؛ اتفاقی که با حاشیه های 
زیادی همراه شد.تعدادی از رسانه ها اعتقاد داشتند که برخی افراد خارج از لیست ورزشکاران و المپیکی ها واکسن را دریافت کردند؛ اگرچه این موضوع بارها از 
سوی مسئوالن ورزش کشور رد شده است. نصرا... سجادی، سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو در نشست خبری خود در این باره گفت: اعتراض هایی نسبت 
به این موضوع صورت گرفت، اما من باید بگویم که اسامی ورزشکاران و افراد اعزامی به المپیک از سوی فدراسیون ها اعالم شد و وزارت ورزش فقط این لیست 
را رد کرده البته که فدراسیون پزشکی ورزشی مسئولیت این موضوع را برعهده گرفته است. وی افزود: ما بعد از اعتراض هایی که صورت گرفت، روی لیست دوم 
بیشتر دقت کرده و  تزریق دوز دوم را آغاز کردیم.سجادی در پاسخ به این سوال که چرا لیست اسامی کسانی که واکسن دریافت کردند، منتشر نمی شود، عنوان 

کرد: در صورتی که وزارت ورزش صالح بداند، این لیست منتشر می شود. به هر حال مسئولیت این موضوع با فدراسیون پزشکی بوده است.

واکنش »سجادی« به ابهام های واکسیناسیون ورزشکاران

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 / 29 رمضان 1442 / 12 می 2021 / شماره 3250

»امباپه« در فهرست اولیه فرانسه برای المپیک توکیو
سرمربی تیم ملی فوتبال امید فرانسه نام امباپه را در فهرست اولیه بازیکنان برای حضور در المپیک 
توکیو قرار داد.سرمربی تیم ملی فوتبال امید فرانسه فهرست اولیه بازیکنان دعوت شده به اردو را اعالم 
کرد.این فهرست شامل 85 بازیکن است و در بین آنها نام امباپه هم به چشم می آید.این بازیکن جوان 
پیش از این اعالم کرد که دوست دارد در رقابت های المپیک تیم ملی کشورش را همراهی کند. البته 
پاری سن ژرمن مخالف حضور این بازیکن است.امباپه به خاطر آسیب دیدگی چند بازی اخیر تیمش 
را از دست داده است. قرارداد او با پاری سن ژرمن تابستان 2022 به پایان می رسد و باشگاه سخت 

در تالش است تا قراردادش تمدید شود. این در حالی است که رئال مادرید مشتری جدی او است.

حمایت مدافع راست اینتر  از  کودکان فلسطین
 حمله نیروهای رژیم صهیونیســتی به نیروهای فلسطینی در منطقه غزه باعث شد تا 9 فلسطینی 
جان خود را از دست بدهند. اشرف حکیمی، مدافع راست مراکشی پیام هایی در صفحه توئیترش 
منتشر کرد.  یکی از پیام هایی که حکیمی منتشر کرده، پیامی است که  از صفحه یک زن فلسطینی 
بازنشر شده است که این زن در این ویدئو می گوید:»آیا می خواهید بچه هایتان از ستمگران دفاع 
کنند؟  شاید شما هم خانواده و بچه داشته باشید. آیا این چیزی بود که در زمان نوجوانی یا در زمان 
کودکی می خواستید تجربه کنید؟« اشرف با بازنشر این ویدئو شکلک هایی نظیر قلب شکسته و 
ناراحتی را به اشتراک گذاشته اســت.در روزهای اخیر دوباره درگیری میان نیروهای نظامی رژیم 

صهیونیستی و مردم فلسطینی باال گرفته است.

آخرین قیمت النصر عربستان برای خرید بازیکن برزیلی
پیشــنهاد النصر عربســتان برای جذب بازیکن برزیلی تیم فالمنگو، مورد توجه مسئوالن باشگاه 
برزیلی قرار نگرفت. روزنامه های برزیلی در این باره می نویســند که تیم عربســتانی برای جذب 
آراسکائتا مبلغ 13 میلیون یورو در ازای انتقال این بازیکن به باشگاه برزیلی پرداخت خواهند کرد 
که این پیشنهاد مورد توجه مســئوالن فالمنگو قرار نگرفت.این رقم در حالی پیشنهاد می شود که 
عربستانی ها برای فصل نقل و انتقاالت زمستانی مبلغ 15 میلیون یورو به باشگاه برزیلی پیشنهاد 
داده بودند که آن هم مورد رضایت مسئوالن این باشگاه قرار نگرفت.در پی این پیشنهاد، مدیر باشگاه 
فالمنگو اعالم کرد که آراسکائتا را فقط به صورت دائمی و نه قرضی ترانسفر خواهد کرد و مبلغ مورد 
نظر آنها برای فروش این بازیکن 20 میلیون اســت!هافبک هجومــی و 26 تیم فالمنگوی برزیل، 
تاکنون در 26 دیدار برای تیم ملی اروگوئه نیز به میدان رفت و موفق شــد 3 گل ملی نیز در کارنامه 
خود ثبت کند. آراسکائتا پیش از این در تیم کروزیروی برزیل به بازی می پرداخت تا اینکه از ابتدای 

سال 2019، این بازیکن به عضویت فالمنگو قرار می گیرد.

واکنش پدیده فرانسوی به پیشنهاد رئال  و بایرن مونیخ
ادواردو کاماوینگا، ستاره 18 ساله باشگاه رن، یکی از پر طرفدارترین بازیکنان حال حاضر محسوب 
می شود. او با توجه به سن بسیار پایین اش، موفق شده سه بار با پیراهن تیم ملی فرانسه نیز به میدان 
برود.  کاماوینگا در هفته های گذشته به رئال مادرید لینک شده بود، اما حاال بایرن مونیخ نیز وارد رقابت 
برای جذب این هافبک جوان شده است. به هر حال به نظر نمی رسد که این بازیکن فعال تصمیمی 

برای آینده فوتبالی خود گرفته باشد.
کاماوینگا در گفت و گویی کوتاه با تله فوت گفت: این باعث افتخار اســت که تیم هایی همچون رئال 
 مادرید و بایرن مونیخ بــرای جذب کردن من ابراز عالقه کرده باشــند. من از شــنیدن این موضوع 
به وجد می آیم. نمی خواهم به شــما دروغ بگویم، اما هنوز با خانواده ام تصمیمی بابت این موضوع 

نگرفته ایم.

لیگ برتر فوتسال کشور در ایستگاه پایانی؛

کدام تیم جام قهرمانی را باالی سر می برد؟

فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال   سمیه مصور
کشور در شرایطی به ایستگاه پایانی خود 
می رسد که ســه تیم مس سونگون، گیتی پســند و سن ایچ ساوه از 
شانس قهرمانی در این دوره از رقابت ها برخوردار هستند. در این میان 
شانس تیم مس سونگون بیشتر از دو تیم دیگر است و تقابل  این سه 

تیم با رقیبان خود در این هفته، قهرمان را مشخص می کند.
چهره قهرمان این فصل از رقابت های لیگ برتر فوتسال پنجشنبه شب 
مشخص می شود؛ فصلی که با وجود عدم حضور تماشاگران در سالن 
ها با هیجان و جذابیــت روبه رو بود و تا همین چنــد هفته پیش نیز 
مشخص کردن تکلیف قهرمان مسابقات کار دشواری به نظر می رسید 
و هنوز هم مشخص نیســت که کدام یک از تیم های مس سونگون، 
گیتی پسند و سن ایچ ساوه جام قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ 
برتر را باال می برند از این رو هرسه دیدار برگزار شده در هفته پایانی از 

اهمیت فوق العاده زیادی  برخوردار است .
در هفته های گذشــته تیم های فرش آرا و مقاومت البرز با بازی های 
جوانمردانــه مقابــل حریفان خود نشــان دادند که بــرای آنها فرقی 

نمی کند چه تیمی قهرمان شــود و تا هفته آخر با قدرت در مسابقات 
شــرکت خواهند کرد. این دو تیم این هفته نیز در تعیین تیم قهرمان 
نقش دارند؛ فرش آرا میزبان سن ایچ ساوه است و مقاومت البرز نیز 
به مصاف گیتی پسند اصفهان می رود. در میدان دیگر نیز کراپ الوند 
که نیم نگاهی به رده چهارمی جدول دارد باید به مصاف مس سونگون 
برود و انتظار می رود که در این ســه بازی شــاهد فوتسال پاک از هر 

6 تیم باشیم.
تیم فوتسال گیتی پسند در هفته پایانی لیگ برتر باشگاه های کشور  
عصر فردا از ساعت 16 در ورزشگاه پیروزی اصفهان میزبان مقاومت 

شهرداری البرز است.
شاگردان وحید شمســایی بعد از پیروزی روحیه بخش در هفته قبل 
مقابل ســن ایچ ســاوه در حالی به مصاف مقاومت خواهند رفت که 
نماینده البــرز در دیدار رفت در حالی که گیتی پســند تا دقایق پایانی 
پیروز میدان بود، کار را به تســاوی 2 بر 2 کشــاند تا همــان 2 امتیاز 

معادالت نماینده اصفهان را برای قهرمانی بر هم بزند.
گیتی پســند در این دیدار نیز با لشــکری از مصدومــان و محرومان 

 همراه اســت که می توان از ســروش احمــد نیا ، وحید شــفیعی ، 
 قــدرت بهادری،بهروز جعفــری ، میثم برمشــوری و حمید احمدی

 نام برد.
گیتی پســند تنها در صورت برد مقابل مقاومت و شکست یا تساوی 
مس در دیدار همزمان می تواند قهرمان لیگ برتر شــود .نکته عجیب 
در مورد گیتی پسند این است که شــاگردان شمسایی همه تیم های 
مدعی را در خانه حریف شکست دادند.این تیم در مرحله دوم رقابت 
ها مس سونگون،کراپ الوند وسن ایچ ســاوه را در خانه این تیم ها 
شکست داد و مقابل کراپ و سن ایچ موفق به دبل شد؛ اما در مصاف 
با فرش آرای انتهای جدولی تنها یک امتیاز کســب کرد و در اصفهان 
به این تیم باخت.گیتی پسند در مصاف با مقاومت البرز هم در بازی 
رفت در کرج تن به تســاوی داد.این تیم اگر یکی از این دو تساوی را 
با پیروزی پشت ســر می گذاشــت یا بازی خانگی مقابل فرش آرا را 
می برد االن برای قهرمانی محتاج اما و اگر نبود؛ اما این روند عجیب 
 نتیجه گیری باعث شــد تیم شمســایی برای قهرمانی کار ســختی 

پیش رو داشته باشد.

دارنده مدال طالی کشتی آسیا در وزن 125 کیلوگرم 
در پاســخ به این ســوال که با وجود کسب سهمیه 
مدت ها خبــری از او در اردوهــا و تمرینات وجود 
نداشته، عنوان کرد: تا قبل از کرونا و قرنطینه در اردو 
حضور داشــتم؛ اما بعدها اردوها تعطیل شد و همه 
بچه ها به شهر خودشان برگشتند.یدا...محبی عنوان 
کرد: آن موقع که قرنطینه شد تمریناتم منظم برگزار 
نمی شد. من در لیگ هم کشــتی گرفتم که خوب 
نبودم؛ اما از 6 ماه قبل برای المپیک تمریناتم را آغاز 
کردم چون من سهمیه گرفته بودم باید در انتخابی 
شــرکت می کردم به همین دلیل تمرینات را خوب 
انجام دادم. حاال تصمیم با کادر فنی اســت که چه 
کسی اعزام شود.وی در پاســخ به این سوال که آیا 
به حضور در المپیک و پوشیدن دوبنده پیراهن تیم 

ملی امیدوار است، خاطرنشان کرد: صددرصد. من 
با کادر فنی و همینطور آقای مهربان صحبت کردم. 
به من گفتند در وزن ما هنوز چیزی مشخص نیست. 
گفتند دوســت داریم تو در ایــران محک بخوری. 
درخواست من هم این بود با توجه به تمریناتی که 
داشتم فرصت دهند خودم را نشان دهم تا هر کسی 

که الیق است به المپیک اعزام شود. 
ملی پوش کشورمان درباره اینکه برای رقابت در تیم 
ملی باید با طاهری و زارع مبارزه کند، یادآور شد: من 
با طاهری حریف هستم. در انتخابی گذشته او اول 
شد، اما من به خاطر آسیب دیدگی نتوانستم کشتی 
بگیرم. ما بارها با هم کشــتی گرفته ایــم. زارع هم 
ورزشکار جوان و با انگیزه ای است. توقع من از کادر 
این بوده که با مسابقه کســی که شایسته پوشیدن 

پیراهن تیم ملی است را انتخاب کنند.
دارنده مدال طالی آســیا ادامــه داد: اصلی ترین 
برنامه ام حضور در المپیک است. من به غیر از مدال 
المپیک به هیچ چیزی فکر نکردم. از سال 2016 که 
کمیل قاسمی مدال نقره المپیک را گرفت به فاصله 
شش ماه انتخابی دادم و برنده شدم. در سال 201۷ 
و بعد از آن کشتی گرفتم. همه بچه ها انگیزه دارند 
و امیدوارم با درایت کادر بهترین کشتی گیر انتخاب 

شود  من هم تابع تصمیم کادر فنی هستم.

دارنده مدال طالی کشتی آسیا: 

به هیچ چیز جز مدال المپیک فکر نکردم

خبر روز

روایت جالب یک استقاللی از رفاقت با »فرهاد«
مجیدی همواره با بازیکنان جوان رابطه خوبی داشت. ایمان موسوی از جمله بازیکنان جوانی بود 
که به استقالل رفت و همه تصور می کردند ستاره شود؛ اما خیلی زود افول کرد. او که رابطه نزدیکی 
با مجیدی داشت، درباره آن روزها می گوید: »رابطه ما مثل پدر و پسر بود. مجیدی مراقبم بود. من 
هم هرکاری می گفت انجام می دادم. لباس و کفشش را به تمرین می بردم و حتی خریدهایش 
را انجام می دادم.« ایمان اضافه می کند: »مجیدی در دوران بازیگــری وقتی دقیقه 80 به زمین 
می آمد انگار از دقیقه یک در زمین بود. اگر دقت کرده باشید اکثر گل هایش را هم در همان دقایق 
آخر زده است. فکر می کنم در مربیگری هم تا لحظه آخر امیدوار خواهد بود. باید به امثال مجیدی 

فرصت داده شود.«

پس از سه هفته استراحت؛

محمدرضا اکبریان، شانس اول قضاوت در دربی 95
در شرایطی جمعه 24 اردیبهشــت ماه 95امین دربی پایتخت میان پرسپولیس و استقالل برگزار 
خواهد شد که مسئوالن فدراسیون فوتبال در حال بررســی گزینه ها برای انتخاب داور این مصاف 
حساس هستند؛ چند گزینه از ســوی کمیته داوران برای قضاوت در این مسابقه کاندیدا شده اما 
بیشترین شانس در اختیار داور 43 ساله کرجی است که به دنبال کسب اولین تجربه قضاوت در 
دربی پایتخت است.محمدرضا اکبریان که در لیگ بیستم شش تجربه قضاوت داشته و آخرین بار 
در مصاف هفته نوزدهم نفت مسجدسلیمان و نساجی مازندران به عنوان داور وسط در میدان مسابقه 
حضور داشته، بیشترین شانس را نســبت به دیگر گزینه های مطرح شده از جمله محمدحسین 
زاهدی فر، اشکان خورشیدی و بیژن حیدری دارد.اکبریان در لیگ امسال مصاف پرسپولیس در 
هفته دوم مقابل صنعت نفت آبادان را قضاوت کرده و برای اســتقالل هم، جدال این تیم در مقابل 
گل گهر را سوت زده و حاال در انتظار تصمیم فدراسیون فوتبال است تا ببیند آیا اولین فرصت قضاوت 
در شهرآورد پایتخت و دومین قضاوت برای ســرخابی ها در لیگ بیستم برای او پیش خواهد آمد 

یا خیر.

دلیل مخالفت هیئت رییسه با دستمزد سه برابری داوران 
در نشست پیشین اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال که نزدیک به 9 ساعت طول کشید اعضای 
هیئت رییسه با پیش نویس طرح افزایش سه برابری دستمزد داوران از سوی خداداد افشاریان 
مخالفت کردند. در پایان هیچ جمع بندی روی این پیش نویس صورت نگرفت و از خداداد افشاریان 
خواسته شد این طرح را مورد بازنگری قرار دهد و در جلســه بعدی هیئت رییسه آن را مطرح کند. 
دلیل مخالفت اعضای هیئت رییسه با این طرح این بود که فدراسیون فوتبال باید دستمزدی را برای 
داوران مورد تصویب قرار دهد که توان پرداخت آن را داشته باشد. اعضای هیئت رییسه بر این باور 
بودند اگه دستمزد داوران درلیگ برتر سه برابر افزایش داشته باشد؛ اما دستمزد دیگر داوران در لیگ 
های پایین تر شاهد افزایش اندکی باشد به دور از عدالت خواهد بود و افزایش برای همه داوران باید 
یکسان باشد و در نهایت فدراســیون فوتبال طرحی را مصوب کند که توان پرداخت آن را هم داشته 
باشد. در بحث های صورت گرفته این موضوع به میان آمد اگر قرار باشد فدراسیون فوتبال دستمزد 
همه داوران درلیگ های مختلف را 3 برابر افزایش دهد و آن وقت دستمزد داوران به خاطر مشکالت 
مالی فدراسیون فوتبال معوقه شود این موضوع چالش بیشتری را برای داوران ایجاد خواهد کرد. 
نکته جالب توجه اینکه اعضای هیئت رییسه موافقت کردند درآمدی که فدراسیون فوتبال از اسپانسر 
داوری به دســت می آورد برای داوران هزینه کند؛ اما تاکید کردند طرح افزایش دستمزد داوران با 
توجه به توانمندی فدراســیون فوتبال در پرداخت ها و هم چنین میزان درآمد فدراسیون فوتبال از 
اسپانسر داوری باید مورد بازنگری قرار گیرد. در نهایت قرار است این بحث از سوی کارشناسان مالی 

مورد ارزیابی قرار گیرد و در نشست بعدی اعضای هیئت رییسه مطرح شود.

مستطیل سبز

دستور ویژه محرم؛ 
 در مورد اشتباه

 مصاحبه نکنید 
 ســرمربی تیم ســپاهان روی خط فوتبال 
برتــر آمــد و مســئولیت اتفاقــات پایان 
 بازی از ســوی تیمش را به عهــده گرفت و

 عذرخواهی کرد. محرم نویــد کیا، توامان با 
این رفتار که در فوتبال ایــران تازگی دارد و 
البته می تواند الگو شود خطاب به بازیکنان 
تیمش در جلســه ریکاوری گفــت در مورد 
اشــتباهی که صورت گرفته مصاحبه نکنید. 
حتی اگــر حق در اتفاقات پایــان بازی صد 
در صد با ما باشــد مصاحبه ها هیچ کمکی 
به تیم نمی کنــد ودر مجمــوع اتفاقاتی که 
در پایان بازی رخ داده اصال قشــنگ نبود و 
قطعا ما هم جاهایی اشــتباه کردیم و حتی 
اگر حق با ما بوده باشد باید خویشتن داری 
می کردیم تا این اتفاقــات رخ نمی داد و... 
وی در پایــان از بازیکنان تیمش خواســت 
در خصوص اتفاقات پایــان بازی مصاحبه 
نکنند و حضورش در برنامه فوتبال برتر و بر 
عهده گرفتن مسئولیت اتفاقاتی که در پایان 
بازی رخ داد و هم چنیــن عذرخواهی یک 
اســتراتژی مهم برای تیمش تعریف کرد. 
دوری از حاشیه و پرداختن به فوتبال که به 
طور یقین به تیم ســپاهان در مسیر کسب 

قهرمانی بیشتر کمک خواهد کرد. 
نکتــه جالب اینکــه در این کــش و قوس 
بیشترین چالش ها متوجه عزت ا... پورقاز 
شــد که بازیکن آرام و بدون حاشــیه ای به 
شمار می رود. به یاد داریم او در اردوی تیم 
ملی وقتی با اســتقالل خوزســتان به طور 
کالمی صحبت کرد و در بازگشت به ایران با 
پیشنهاد استقالل تهران و علیرضا منصوریان 
مواجه شد به این پیشــنهاد بزرگ نه گفت 
به احترام صحبت هایی که با تیم اســتقالل 
خوزســتان انجام داده بود در حالی که اگر 
خیلی از بازیکنان به جای او بودند راهی تیم 
استقالل تهران می شدند به این دلیل که او 
فقط با استقالل خوزســتان حرف زده بود و 
قراردادی منعقد نکرده بود! با این حال و با 
توصیه محرم نوید کیا ترجیح داده در دفاع از 

خود سکوت اختیار کند.

تنها در صورت برد مقابل مقاومت و  گیتی پسند 
شکست یا تساوی مس در دیدار همزمان می تواند 
قهرمان لیگ برتر شود .نکته عجیب در مورد گیتی 
پسند این است که شاگردان شمسایی همه تیم های 

مدعی را در خانه حریف شکست دادند

فوتبال جهان

وز عکس ر

ستاره ای که تمام 
شدنی نیست

آندرس اینیســتا اعالم کرد قرارداد 
خود با ویســل کوبه را تا سال 2023 
تمدید کرده است. ابتدا اخبار حاکی 
از احتمال خداحافظی این ستاره 3۷ 
ساله بعد از سپری کردن مصدومیتی 
طوالنی مدت بود، اما اینیستا در روز 
تولد خود خبر تمدیــد قراردادش را 
اعالم کرد. ظاهرا ایــن بازیکن تمام 

شدنی نیست.
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مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:

توسعه 12 کیلومتری شبکه دوچرخه سواری بافت مرکزی اصفهان
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: شبکه دوچرخه سواری ۱۵ خیابان اصلی مرکز شهر تا کنون به هم 
متصل شده که طول آن به ۱۲ کیلومتر می رسد.حسین کارگر با اشاره به توسعه شبکه دوچرخه سواری این 
منطقه، اظهار کرد: از سال های گذشته با اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو در چهارباغ عباسی و پس 
از آن طرح پیاده راه شدن این مسیر، هموارسازی و ایمن سازی مسیرهای دوچرخه در این منطقه آغاز 
شد.وی افزود: با تکمیل مسیر دوچرخه سواری حاشیه رودخانه حدفاصل میدان بزرگمهر تا میدان انقالب 
با طراحی ویژه، شبکه های به هم پیوسته ای در محدوده شمال شرقی این منطقه به وجود آمده است.مدیر 
منطقه سه شهرداری اصفهان ضمن اشاره به احداث مسیر دوچرخه به طول ۳۵۰۰ متر در سال گذشته، 
تصریح کرد: با راه اندازی مسیرهای دوچرخه خیابان های حافظ، آمادگاه، استانداری، خراسانی و سید 
علیخان با هزینه ای بیش از ۱۰ میلیارد ریال، شبکه اتصال این مسیرها شکل جدیدی به خود گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن هشــت خیابان جدید به طول حدود چهار کیلومتر در سال جاری، 
هزینه ای بیش از ۱۰ میلیارد ریال به این امر اختصاص داده شده است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

درهای مراکز تفریحی ناژوان به روی شهروندان باز شد
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: بنا بر دستور ستاد استانی مقابله با کرونا تمام مراکز تفریحی ناژوان به 
غیر از تونل آکواریوم از روز  دوشنبه  بازگشایی شده است.سیدرسول هاشمیان اظهار کرد: مراکز تفریحی 
ناژوان با دو رویکرد رعایت تمامی الزامات بهداشتی، استفاده اجباری از ماسک همچنین استفاده از ۵۰ 
درصد ظرفیت، بازگشایی شده است.وی با بیان اینکه استفاده از ماسک و دستکش توسط شهروندان 
هنگام مراجعه به مراکز تفریحی روباز و سرپوشیده الزامی است، افزود: از حضور گردشگران و شهروندان 

بدون ماسک در مراکز جلوگیری می شود.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به ساعات کاری مراکز گردشــگری، ادامه داد: ساعات کاری باغ 
اســتوایی و موزه پروانه ها در ناژوان هر روز از ســاعت ۸:۳۰ تا ۱۹ تعریف شده اســت.وی با بیان اینکه 
مجموعه هیجان انگیز و جذاب باغ خزندگان، از ســاعت ۸:۳۰ تا ۲۰ پذیرای عالقه مندان است، تصریح 
کرد: شهربازی و کارتینگ ناژوان در روزهای تعطیل فصل بهار از ساعت ۱۰ تا ۲۲ و در سایر روزها از ساعت 
۱۶ تا ۲۲ میزبان خانواده ها خواهد بود.هاشمیان با اشاره به تعطیلی تله سیژ در روزهای شنبه، ادامه داد: 
این محل در نیمه دوم فروردین به بعد از ساعت ۱۰ تا ۲۰ خدمت رسانی خواهد کرد.وی گفت: باغ پرندگان 
 اصفهان به عنوان نخستین مرکز گردشگری تفریحی در اصفهان به سیستم فروش بلیت الکترونیک 

مجهز شده است.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان:

تصویر گل فروش معروف روی یکی از دیواره های شهر 
ماندگار شد

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان گفت: تصویــر پیرمرد گل فروش معروف اصفهــان روی یکی از 
دیواره های خیابان شریعتی نقش بسته اســت.احمد رضایی اظهار کرد: از سال ها پیش پیرمردی در 
حوالی خیابان شریعتی اصفهان با دوچرخه  خود گل می فروشد، آنچنان که حضورش در ذهن ساکنان 
این منطقه از شهر ماندگار شده است.وی افزود: به پیشنهاد مسئول زیباسازی منطقه پنج شهرداری و به 
همت سازمان زیباسازی شهرداری تصویر این پیرمرد روی یکی از دیواره های خیابان شریعتی در ابعاد 
دو متر در ۱۲ متر توسط »استاد طاهری« یکی از نقاشان برجســته، خلق شده است.مدیر منطقه پنج 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: تصویر پیرمرد، دوچرخه و گل هایش با صرف هزینه ای حدود ۱۰ میلیون 

تومان به تصویر کشیده شده است.

انتقاد شهردار اصفهان از رسانه ملی:

برخیامیدرابهضدامیدتبدیلمیکنند

شــهردار اصفهان در دومین فرآیند جشنواره تعالی سازمانی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه شهرداری یک موسسه عمومی غیردولتی است، 
اظهار کرد: شهرداری به علت ماهیت خدمات رسانی، دستگاهی چابک 
است و این نهاد باید نرم و انعطاف پذیر باشد.قدرت ا... نوروزی ادامه 
داد: انعطاف پذیری این دستگاه به این معناست که در درون قابل تغییر 
و اصالح باشد، بتواند اشکاالت را برطرف کند و ظرفیت تغییر برای بهبود 
اقدامات داشته باشد.شهردار اصفهان گفت: این نهاد باید مانند دولت ها 
واحد و یکپارچه باشد و با داشــتن استراتژی و اهداف مشخص بتواند 
ماموریت اصلی خود را انجام دهد.وی تصریح کرد: جدول آنالیز یا همان 
SWOT که آشنایی تهدیدها و فرصت ها را شامل می شود باید هر سال 
نسبت به سال قبل ارتقا پیدا کند تا نقاط ضعف مشخص شود هرچند در 
مدل ارزیابی EFQM می توان نقاط ضعف و قدرت سیستم را شناسایی 
و با شناخت فرصت ها و تهدیدها درصدد بهبود روش ها برآمد و بهره وری 

را با استفاده از استانداردهای جدید افزایش داد.
نوروزی با بیان اینکه مجموعه های شــهرداری در چند ســال متوالی 
مورد ارزیابــی قرار گرفتنــد و این جای تقدیــر دارد، اظهــار کرد: باید 
بتوان عملکردها را ارزیابــی کرد تا نقاط قــوت را تقویت و نقاط ضعف 

 را کاهــش داد بــه گونه ای که مشــخص باشــد بر اســاس اقدامات
 صورت گرفته روش هــای ما بهبود یافتــه و باید ایــن وضعیت قابل 

سنجش باشد.

شهرداری اصفهان آمادگی برگزاری افتتاحیه های هر روزه را دارد
وی افزود: باید گزارشی منتشر شود تا مشخص شود، بهره وری در چه 
بخش هایی افزایش پیدا کرده  و از نظر کمی مــورد ارزیابی قرار گیرد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: سه ســال پیش شهرداری اصفهان برای 
نخستین بار در میان شــهرداری ها پذیرفت که سیستم از نظر ضعف ها 
و نقاط قــوت مورد کاوش و ارزیابــی قرار گیرد.نوروزی بــا بیان اینکه 
شــهرداری اصفهان هر روز آمادگی کلنگ زنی پروژه ها را دارد، تصریح 
کرد: متاســفانه این روزهایی که باید مردم امیدوار به آینده و شهر خود 
شوند افرادی که باید دستاوردهای مدیران شهری را منتشر کنند معلوم 
نیست کجا هستند، در صدا و سیما گزارشــی پخش و اذعان می کنند 
شهرداری در مکانی که مربوط به شــهر اصفهان نیست و در حریم قرار 

دارد، کار نکرده است.
وی افزود: این مکان خیابانی بین دولت آباد و شــهر اصفهان )خیابان 

جانبازان( است، اما ضد مدیریت شهرداری اصفهان صحبت می کنند 
از ســوی دیگر در حصه به عنوان یک نقطه بسیار مهم افتتاحیه برگزار و 
خیابان اطشــاران کلنگ زنی و راه آن باز می شــود، اما این اقدامات که 
منشأ امید برای آنهایی است که سال ها دیده نشده اند، بیان نمی شود.

شــهردار اصفهان گفت: متاســفانه از امکانات در راســتای منافع ملی 
 اســتفاده نمی شــود و در حالی که می توان امید ایجاد کــرد، یأس را 

ترویج می  دهند.
وی تصریح کرد: ارزیابی ها و اتفاقات بزرگی که مدیران شــهری در هر 
نقطه از شــهر ایجاد کرده اند هرکدام می تواند نقطه امیدی برای مردم 
باشــد؛ به خصوص اکنون که حضور حداکثری مردم پای صندوق های 
رای می تواند امنیت کشور را تقویت کند بنابراین درک و فهم درست باید 
وجود داشته باشد و امروز به این مقوله محتاج هستیم.نوروزی اظهار 
امیدواری کرد: همه مسئوالن با احساس مسئولیت درست مسیری را 
انتخاب کنیم که هدفی جز خدمت به مردم نداشته باشد و اگر رضایت 
مردم حاصل شود هیچ ابزار دیگری برای حفظ امنیت و استقالل کشور 
نیاز نیست؛ رضایت مردم محکم ترین و استوارترین عنصری است که 

می تواند امنیت کشور را در همه زمینه ها فراهم کند.

یک دکترای مهندســی عمــران، راه و ترابری و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه اصفهان اظهار کــرد: احداث 
مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی 
از دو منظر قابل بررسی اســت، نخست آن که با توجه 
به تردد خودروهای سبک و ســنگین از سمت یزد و 
کرمان به سمت حوزه شهری اصفهان مسیر مناسبی 
برای عبور خودروهای سنگین از کمربندی شهر وجود 
نداشت.احمد گلی   افزود: در سه ضلع جنوب )مجموعه 
پل های دفاع مقدس(، شــمال )تقاطع سه راه ملک 
شهر( و غرب شــهر )تقاطع غیر همسطح استقالل( 
المان ترافیکی وجود داشت، اما در شرق خودروهای 
سنگین پس از طی کردن مســیر جاده به ناگهان وارد 
معابر شــهری )سمت خوراسگان( می شــدند و یا از 

مسیرهای فرعی در مجاورت کانال های آب در جهت 
خالف مسیر حرکت می کردند که همین اقدام باعث 
وقوع تصادفاتی در این محدوده ها می شد.این دکترای 
مهندســی عمران،راه و ترابری ادامــه داد: با احداث 
مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی، 
رانندگان خودروهای سنگین با مشاهده المان ترافیکی 
در می یابند که وارد محدوده شهری شده و دیگر جاده، 
برون شهری نیست که با سرعت زیاد حرکت کند.وی 
با بیــان اینکه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح 
شهید سلیمانی نیز بخشــی از مسیر رینگ حفاظتی 
شهر اصفهان را شامل می شــود، تصریح کرد: این پل 
با طراحی های خوب در شــیب ها، قوس ها و پیچ ها 
ترددها را روان کــرده و می توانــد در هدایت ترافیک، 
کاهش زمان ســفر، کاهش تصادفات و آلودگی هوا 
تاثیرگذار باشد.گلی، تکمیل رینگ چهارم ترافیکی شهر 
اصفهان را بسیار ضروری دانست و گفت: در حال حاضر 
رینگی وجود دارد که راننــدگان خودروهای عبوری از 

سپاهان شهر به سمت اصفهان آمده، شهر را دور می  زنند 
و با عبور از محدوده شــرق )گردنه زینــل و مجموعه 
نمایشگاهی( وقتی به تقاطع شهید سلیمانی می رسند، 
امکان ادامه مسیر برای آنها وجود ندارد و دوباره در این 
نقطه ترافیک به داخل شهر سرریز می کند که با تکمیل 
پروژه رینگ چهارم این مســائل به خوبی حل خواهد 
شد.وی تاکید کرد: باید بپذیریم که پروژه رینگ چهارم 
یا همان حلقه حفاظتی شهر یک پروژه بزرگ است که 
اجرای آن نیاز به انرژی و بودجه زیاد برای آزادسازی 
و اجرا دارد.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان 
اینکه در این دوره مدیریت شــهری بــه اجرای پروژه 
رینگ چهارم که اجرای آن سال ها در یک بن بست قرار 
گرفته بود، به طور ویژه توجه شد، اظهار کرد: این پروژه 
یکی از پروژه های کلیدی و شاهرگ حیاتی تردد حمل 
و نقلی است که با احداث مجموعه پل ها و تقاطع غیر 
همسطح شهید سلیمانی می توان امیدوار بود رینگ 

چهارم نیز با سرعت بیشتری احداث شود.

یک دکترای راه و ترابری:

پروژه شهید سلیمانی، ترافیک شرق اصفهان را روان کرده است

 ارزیابی ها و اتفاقات بزرگی که مدیران شهری در هر 
نقطه از شهر ایجاد کرده اند هرکدام می تواند نقطه امیدی 
برای مردم باشد؛ به خصوص اکنون که حضور حداکثری 
مردم پای صندوق های رای می تواند امنیت کشور را 

تقویت کند

 دعوت اساتید حوزه های علمیه استان
 از آیت ا... رییسی برای حضور در انتخابات

جمعی از اســاتید حوزه های علمیه اســتان اصفهــان در بیانیه ای خواســتار حضــور آیت ا... 
 رییســی در انتخابات ریاســت جمهوری شــدند؛ حضوری که البته »قطعی« به نظر می رسد و
  روز گذشــته در برخــی خبرگزاری هــای اصولگرا اعالم شــد تصمیم رییســی بــرای نامزدی

 در انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ قطعی است و وی همزمان با روز عید فطر اعالم کاندیداتوری 
خواهد کرد. 

در بخشی از نامه ای که اساتید و فضالی حوزه علمیه اصفهان خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر 
کرده اند، آمده است: 

» نگاهی گذرا به چهار دهه گذشته انقالب اسالمی، حرکت در مسیر توسعه ، عدالت و پیشرفت را 
به گونه ای رقم زد که برخی عنصر محوری عدالت را با پیشــرفت و توسعه در نظام مدیریتی کشور 

قابل تحقق نمی دانستند . 
مقــام معظــم رهبــری »مدظلــه العالــی« بــا درایت مثــال زدنــی چهــار دهــه پیش رو 
را جهت تحقق شــعار محــوری عدالــت خواهی و فرجــام آن یعنی رســیدن به تمــدن نوین 
اســالمی عرصــه بی بدیلــی جهــت تنظیــم نظامات نویــن بشــری و روابــط جدید بــا نگاه 
به قدرت هــای نوظهور منطقــه ای و عمدتا شــرقی هدف گــذاری کردنــد. بر امتی کــه داعیه 
پیروی از مقتــدای خویــش را دارد، فرض اســت که بــا در نظر گرفتــن مــوارد و مالک های 
 ذیــل نقــش تاریخــی و تاثیر گــذار خــود را بــاز شــناخته و تکلیــف خــود را ادا کننــد؛ اما 

مالک های شاخص:
۱- مدیریت تحول خواه از درون برای حفظ کیان اسالم در همه عرصه ها

۲- اراده جدی نسبت به جبران عقب ماندگی های برخاسته از بی تدبیری در همه عرصه ها 
۳-مبارزه جدی با فساد ، رانت ، بی عملی ، مالحظات بی اساس ، وادادگی ، تمهل و تسویف 

4-مجاهدت به تمام معنا ، پیگیری ، شفاف سازی، انقالبی و مردمی 
۵- تالش پیگیر در سیاست داخلی جهت رفع تبعیض طبقاتی و ساختارهای غیر حقیقی

۶- تالش برای تحقق شعار محوری عزت ، حکمت ، مصلحت در سیاست خارجی 
۷- جوابگویی به نخبگان جامعه ، مجلس ، جوامع مختلف و قاطبه مردم

۸- بهره مندی از اندیشه اصالح به منظور ارتقای بهره وری در نظام حکومت در فضای  واقعی
۹-  سیاســتمداری دانا ، حکیم با تدبیر و تنظیم گر کنش های صحیح و پاسخگو به کنش های 

غیرصحیح 
۱۰-انسانی با ایمان به خدا ، ایمان به مردم ، ایمان به انقالب ، ایمان به امام)ره( و رهبری حکیم 

و فرزانه
۱۱- فردی با ویژگی چابکی ، قانون مداری ، تیز هوشی ، واقع بینی و حقیقت گرایی

۱۲- فردی با کارنامه درخشان در یاوری مظلومان و دشمنی با ستمگران
۱۳-مدیری موفق با کوهی از تجربه در عرصه های مختلف مدیریتی 

۱4- دلسوزی برای اقتصاد ،تســهیل امور آن و  تالش جهت رفع موانع تولید ، تجارت ، سرمایه  و 
بهبودی معیشت مردم  

۱۵- فردی با اعتقاد راســخ به بیانیه گام دوم جهت ریل گذاری جمیع امور 4 دهه آینده انقالب و 
کشور بر اساس آن 

و...
حال با توجه به مالک های مذکور،  اســاتید حوزه های علمیه اســتان اصفهان موارد فوق الذکر 
و ده ها مورد دیگر را بر حضرت آیت ا... آقای حاج ســید ابراهیم رییســی با پیشــینه ۱۶ میلیون 
 رای در سال ۹۶ تطبیق داده و از حضرت ایشــان برای حضور فعال و به موقع در عرصه انتخابات

 دعوت می کند. 

اخبار

خبر ویژهانتخابات

جزییات پروژه های کاهش 
 آلودگی های محیطی

 در برنامه اصفهان 1405
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان، 
مجموعــه پروژه های تعریف شــده در برنامه 
راهبــردی اصفهــان ۱4۰۵ به منظــور کاهش 
آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید 
آالینده های هوا را تشریح کرد.مسعود بنده خدا 
اظهار کرد: توسعه مسیرهای دوچرخه سواری به 
میزان ۷۷۷ کیلومتر، توسعه خطوط ویژه تراموا و 
اتوبوس و احداث خط تراموا از جمله راهکارهای 
برنامه راهبردی اصفهــان ۱4۰۵ برای کاهش 
آلودگی های محیطی اســت.وی تصریح کرد: 
افزایش نزدیک به ۱.۷ برابری طول مسیرهای 
اتوبوس با توسعه خطوط BRT در خیابان های 
کاوه، پروین، رباط، امام خمینی، جابر انصاری 
و زیرسازی مسیر و احداث ایستگاه های خط 
اتوبوس تندرو هشت بهشت_آتشگاه از دیگر 
تدابیر در نظر گرفته شده در برنامه ۵ ساله شهر 
اســت. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان افزود: بر اســاس برنامــه راهبردی 
اصفهان ۱4۰۵، کاهش سرفاصله زمانی قطارها 
از ۱۱ دقیقه به پنج دقیقه، احداث و تکمیل خط 
دو مترو و خرید ۱۵ رام ناوگان مترو، توســعه 
خط یک مترو از عاشق آباد تا میدان استقالل 
برای کاهش آلودگی هــای محیطی ضروری 
است.وی با تاکید بر هوشمندسازی ۱۰۰ درصد 
ناوگان اتوبوسرانی بر اســاس برنامه اصفهان 
 BRT ۱4۰۵، ادامه داد: اولویت دهی به ناوگان
در عبــور از تقاطع های چراغ دار، پیاده ســازی 
و نصــب تابلوهای الکترونیکی، ارســال زمان 
رســیدن اتوبوس ها به ایســتگاه، توسعه و راه 
اندازی اپلیکیشــن های ترافیکی برای تلفن 
همراه جهت مدیریت زمان شهروندان و تجهیز 
اتوبوس ها به فیلتر دوده از ۱۵ درصد به ۶۰ درصد 
از دیگر راهکارهای کاهش آلودگی ها بر اساس 
این برنامه است. کاهش متوسط عمر ناوگان 
اتوبوســرانی از حدود ۱۰ ســال به هفت سال، 
فروش ساالنه ۱۰۰ دســتگاه ناوگان فرسوده 
و خرید سالیانه ۱۵۰ دستگاه اتوبوس عادی 
و...از دیگــر راهکارهــای برنامــه راهبردی 

اصفهان ۱4۰۵  به شمار می رود.

مدیرخانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان، از انتشار فراخوان »فصل کارتون« خبرداد و گفت: این طرح یکی از طرح های جدید خانه کاریکاتور است که در آن 
از کاریکاتوریست ها برای حضور در مسابقات کاریکاتور به صورت فصلی دعوت می کنیم تا در مســائل روز با نگاه نقادانه به تولید اثر بپردازند. نخستین دوره این 
مسابقه برای فصل بهار اکنون فراخوان خود را منتشر کرده است.پیام پورفالح  افزود: این مسابقه فصلی یک بار برگزار می شود و موضوعات آن متناسب با شرایط 
روز کشور است و داوران آن نیز از بهترین هنرمندان کاریکاتور هستند.مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان با اشاره به جوایز این جشنواره که در حد جشنواره های 
ملی است خاطرنشان کرد: از آثار منتخب این مسابقه نمایشگاهی در فضای مجازی استفاده می شود، و از سه اثر برتر هر فصل از این مسابقه نیز موشن کارتون 

ساخته خواهد شد.

آغاز مسابقات فصلی خانه کاریکاتور اصفهان

کلیسای نرسس 
مقدس

کلیســای نرســس مقدس یا 
کلیسای ســورپ نرسس واقع 
در کوچــه ســنگتراش هــای 
اصفهان در عصر صفوی و ســال 
۱۶۶۶میالدی بنا شده است. این 
بنا که توسط آویتک دیالنیان در 
محله کوچر ســاخته شده در ۱۰ 
خرداد ۱۳۸۲ به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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 دست شما به شــدت درد می کند. ســردرد دارید. کالفه و 
عصبی هســتید. آرام و قرار نداریــد و می خواهید به کوچه 
بزنید. می خواهید خرید کنید. می دانید مسئله ای روان شما 
را آزرده، اما اصال فکرش را هــم نمی کنید که این حالت ها 
نشانه غم باشد.بغض تا پشــت پلک های شما آمده، اما با 
خودتان مبارزه می کنید تا اشــک پایین نریزد. در همه این 
حالت ها شما با حس خودتان روراست نیستید. درحالی که 
روبه رو شدن با احساسات، درک و برون ریزی صحیح آن، 
یکی از راهکارهای حفظ ســالمت جسم و روان است.غم، 
یکی از حس هایی است که ممکن است هرازگاهی، به هر 
دلیل ســراغ ما بیاید. در این حالت باید چطور آن را درست 

شناسایی کرده و چطور آن را مدیریت و تخلیه کنیم؟
»اجازه بدهید غمگین باشــد!« بله درست اســت؛ باید با 
احساسات خودمان روراست باشیم. درواقع نخستین گام 
برای رفع هر مشکلی، »پذیرش« آن است. دوم این که باید 
این باور اشــتباه را کنار بگذاریم که همیشه باید خوشحال 
و خندان باشــیم. روان ما گاهی به دالیل متعدد دچار غم و 
اندوه می شود. ســوم این که غم، شکلی از دفاع روان برای 
شناســایی و آزادکردن احساسات منفی اســت؛ بنابراین 
بپذیرید غمگین هستید و برای رفع غم خود باید کاری کنید.

اشــک هایی که باید بریزد: اول از همه این افکار که »گریه 
نشانه ضعف من اســت« را دور بریزید؛ اگر بلند گریه کنم، 
همسایه ها فکر می کنند چه اتفاقی افتاده است! من برای 
این مســائل پیش پا افتاده گریه نمی کنم! آدمی به سن و 
ســال من، نباید گریه کند و هر پیش فرض این گونه را کنار 
بگذارید. حقیقت این اســت که روان و حتی جســم شما، 
به دلیلی غمگین و آزرده شده اســت. گریه کردن، از اولین 
راهکارهای زدودن روان و جسم از غم است؛ بنابراین هرقدر 

می خواهید و به هر شکلی که می خواهید گریه کنید.
کاغذ را سیاه کنید: بدون توجه به این که در حال نوشتن چه 
جمالت و کلمه هایی هســتید، هرچه را که حس می کنید و 
به زبان یا ذهن شــما می رسد، بنویســید. جمله ها ممکن 
است بی ســروته باشــند. کلمه ها درهم و برهم و نامنظم. 
اشــکالی هم ندارد؛ چون ذهن شما آســیب دیده و نظم 
خودش را از دست داده است؛ بنابراین فقط بنویسید. بعد 
 از این که روان شما کامال تخلیه شــد، کاغذها را پاره کرده و

 دور بریزید.
گریه همیشه بد نیست!: به هر دلیلـ  مثال واکنش تدافعی 
روانـ  ممکن است نتوانید گریه کنید. اما شما به گریه کردن 
نیاز دارید؛ بنابراین باید شرایط را برای گریستن فراهم کنید 

تا روان شما آرام شود. برای این کار می توانید از موسیقی، 
فیلم، کتاب یا هر عامل محرک خوبی که می تواند باعث گریه 

و تخلیه روانی شما شود، کمک بگیرید.
بیرون بزنید: در روان شناســی معتقدند که باید از مسائل 
فاصله بگیرید تا بتوانید دید بهتری نســبت به آن ها داشته 
باشید؛ بنابراین وقتی غمگین هستید از خانه بیرون بروید. 
در هوای آزاد قدم بزنید؛ حتی اگر درحال گریه کردن باشید یا 
به موضوعی دائم فکر کنید. تغییر موقعیت مکانی و فاصله 
گرفتن از ماجراها، می تواند راه حل مســائل را به ما نشان 
دهد. ممکن اســت بیرون رفتن شــما یک روز تمام طول 
بکشد؛ مسئله ای نیســت، اما قطعا بعد از این خلوت، حال 

بهتری خواهید داشت.
آرام تن و آرام روان شوید: ورزش برای کمک به کاهش تنش 
جســم و ورزش های آرام تنی، راهــکار خوبی برای کاهش 
تنش روانی است. دویدن، دوچرخه ســواری، ایروبیک و 
هر ورزش پرتحرک دیگر می تواند به کاهش تنش جسمی 
و جلوگیری از ابتال به بیماری جســمی ناشــی از کاهش 
عملکرد سیستم ایمنی ناشی از غم، کمک کند. ورزش های 
 آرام تنی نیــز از دیگــر راهکارهــای خــوب کاهش تنش 

روانی است.

آشپزی

هواری گندم با تن ماهی 
مواد الزم : گندم پوست کنده نیم کیلو، تن ماهی یک عدد، پیاز بزرگ2 

عدد، فلفل سبز یک الی 2 عدد، گوجه3 عدد، سبزی گشنیز یک مشت، سیر 
یک  حبه، قرص مرغ2 عدد، رب گوجه یک قاشق غذا خوری سر پر،ادویه مخلوط 
)پودر گشنیز و پودر زیره و فلفل سیاه(، زرد چوبه و فلفل قرمزو پاپریکابه مقدار الزم

طرز تهیه : گندم را از شب قبل خیس می کنیم. قابلمه آب را  روی حرارت قرار می دهیم تا بجوشد. 
وقتی آب به جوش آمد، گندم ها را به آن اضافه می کنیم. سپس کمی نمک و فلفل سیاه اضافه و 

ترکیب کرده و اجازه می دهیم حدود یک ساعت با حرارت کم بپزد. پیاز های  خرد شده را جدا گانه با 
روغن روی حرارت تفت می دهیم تا سبک و طالیی شود.  سیر را خرد کرده و با فلفل سبز خرد شده به 
پیاز ها اضافه کرده و تفت می دهیم.گوجه را شسته و پوست می کنیم. سپس خرد کرده و به پیاز ها 
اضافه می کنیم و اجازه می دهیم گوجه ها پخته و آب آن کشیده شود. قرص مرغ و ادویه ها را هم 

به آن اضافه می کنیم و تفت می دهیم تا بوی ادویه ها بلند شود. سپس تن ماهی را با روغن 
درون آن اضافه می کنیم.گشنیز ساطوری شده و رب گوجه فرنگی را هم اضافه کرده و 
مخلوط می کنیم. وقتی رب تفت خورد و از حالت خامی خارج شد، گندم های پخته 

شده را به آن اضافه می کنیم.اگر گندم ها آب داشت که آب گندم ها را هم به 
آن اضافه می کنیم در غیر این صورت کمی آب اضافه کرده و روی 

شعله کم به مدت نیم ساعت می گذاریم تا دم بکشد. 

نحوه کمک به خودمان در زمان درگیری با غم و اندوه

»از روز گار رفته« برگرفته  از  وقایع مشروطه  »بهشت تبهکاران«  کلید می خورد
مینو جبارزاده کارگردان سریال رادیویی »از روزگار رفته« گفت: این 
سریال رادیویی بر اساس وقایع دوران مشروطه توسط هانیه 
نجفی و یاسمن شکرگزار نوشته شده است که مضمونی تاریخی، 
سرگرم کننده و آموزشی دارد. وی افزود: از آن جا که ژانر سریال 
های تاریخی در بین مردم طرفداران بسیاری دارد، ساخت این 
سریال رادیویی را آغاز کردیم که در صورت موافقت رادیو، فصل های 
دیگر آن نیز در آینده تولید شود.

مسعود جعفری جوزانی پس از ماه رمضان و در صورتی که شرایط کرونا 
به بحران نرسد فیلم سینمایی »بهشت تبهکاران« را کلید می زند. در 
حال حاضر پیش تولید این فیلم انجام می شود.این پروژه با حمایت 
بنیاد سینمایی فارابی ساخته خواهد شد و هنوز بازیگران آن رسانه 
ای نشده اند.داستان »بهشت تبهکاران« در سال 132۹ روایت می شود 
سالی که احمد دهقان نماینده مجلس، روزنامه نگار و مدیر تئاتر »نصر« 
توسط حسن جعفری در خیابان الله زار تهران به قتل می رسد. 

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

آب شرب باید دارای امالح مفید مانند کلســیم، منیزیم، آهن، سدیم و امالح 
دیگر در محدوده استاندارد 1053 باشد تا برای آشــامیدن مناسب شود.مدیر 
مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شــرکت آبفای اســتان اصفهان 
گفت: مدتی است برخی افراد سودجو با انجام آزمایش های ساختگی و انتشار 
نتایج، سالمت آب شرب را زیر سوال برده و موجب تشویش اذهان عمومی می 
شوند. فهمیه امیری ضمن رد این گونه شایعات عنوان کرد: افراد سود جو با ورود 
الکترودهای فلزی به داخل آب شــرب حاوی امالح معدنی، موجب اکسیده 
شدن و تغییر رنگ آب شرب می شوند، در حالی که هنگام  ورود الکترود به آب 
مقطر که فاقد امالح  است، هیچ واکنشی ایجاد نشده و رنگ آب تغییری نمی 
کند. مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان با 
اشاره به غیرعلمی بودن فیلم های  منتشر شده در فضای مجازی عنوان کرد: در 
فیلم های منتشر شده، جامدات محلول در آب را معادل سختی آب معرفی می 
کنند در حالی که این امر اشتباه است.وی به توضیح سختی آب پرداخت و عنوان 
کرد: سختی آب بر اثر وجود بیش از اندازه نمک های محلول کلسیم و منیزیم و 
تا اندازه ای آهن و منگنز در آب به وجود می آید که استاندارد آن 500 میلی گرم 
بر لیتر است.امیری افزود: بر اساس اســتاندارد 1053 حداکثر مجاز جامدات 

محلول درآب 1500 میلی گرم بر لیتر است.

وی با تاکید بر پایش روزانه میکروبی، شیمیایی، آالینده های معدنی و آلی در 
مناطق شهری و روستایی استان اصفهان افزود: روزانه  27 آزمایشگاه تخصصی 
آب با بهره گیری از نیروهای متخصص، ســنجش ســالمت و کیفیت آب را بر 

عهده دارند.

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادنی اتاق ایران گفت: شــرکت فوالد 
مبارکه مایه مباهات و افتخار کشور اســت چراکه با وجود تمام محدودیت 
های تحریمی و شــیوع کرونا توانســت به رکوردهای متعــددی در تولید 
دســت یابد.عالءالدین میرمحمدصادقی اظهار کــرد: موانعی در صادرات 
محصوالت فــوالدی وجود دارد کــه در دراز مدت برطرف می شــود؛ چراکه 
تحریم ها نقش موثــری در تولید و صــادرات محصوالت فوالدی کشــور 
نداشــته اســت.وی افزود: تحریم ها می تواند به فرصتی تبدیل شــود تا 
صنایع با خودبــاوری و ارتقای دانش بومــی و تکیه بر تــوان متخصصان 
داخلی بتوانند به نیازهای موجود پاســخ دهند و موتور تولید بیش از پیش 
حرکت کند.نایب رییس اتاق بازرگانــی و صنایع معادنی اتاق ایران تصریح 
کرد: شــرکت فوالد مبارکه با دســتیابی به رکوردهای ســالیانه و ماهانه به 
ویژه در سال گذشته که با فشــارهای حداکثری همراه بود موجب دلشادی 
 دلســوزان انقالب شــد و باید از زحمات تمام پرسنل این شــرکت تشکر و 

قدردانی کرد.
وی اضافه کرد: شرکت فوالد مبارکه مایه مباهات و افتخار کشور است چراکه 
با وجود تمام محدودیت های تحریمی و شیوع کرونا توانست به رکوردهای 

متعددی در تولید دست یابد.
میرمحمدصادقی گفت: تالشگران در شــرکت فوالد مبارکه جایگاه صنعت 
فوالد کشور را در جهان حفظ کرده اند و مطمئن هستیم با تالش پرسنل این 

شرکت و بقیه شرکت های فوالدی کشور می تواند به افق 1404 و تحقق 55 
میلیون تن فوالد نزدیک شود.

وی افزود: تامین نهاده های معدنی پایدار برای صنایع فوالدی با ســرمایه 
گذاری محقق می شــود؛ چراکه این منابع در کشــور موجود است و نیاز به 

توسعه سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف و استخراج این بخش است.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادنی اتاق ایران گفت: وزارت صمت و 
وزارت اقتصاد نقش مهمی در مانع زدایی و پشتیبانی در تولید صنایع دارند 
چرا که مساعدت و وفاق این دو وزارتخانه با صاحبان تولید، به ویژه در بخش 

مالیات می تواند در تحقق شعار سال موثر باشد.

رویداد »مد پایدار « با رویکرد صنایع دستی و محتوای ساخت عروسک های ایران 
و ملل با تن پوش های قومیتی سنتی و مدرن در حال برگزاری است.رییس مرکز 
تخصصی بانوان آفتاب و دبیرخانه رویداد مد پایدار گفت: این رویداد با همکاری 
دفتر امور زنان و خانواده استانداری اصفهان، کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان، اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان، اتاق بازرگانی، سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان، دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز 
تخصصی بانوان آفتاب و موسسه مدیافت برگزار می شود.لیال لندی با بیان اینکه 
مرکز تخصصی بانوان آفتاب در اصفهان به عنوان دبیرخانه رویداد مد پایدار مشخص 
شده است، افزود: این رویداد در راستای استفاده از بازیافت صنایع نساجی موثر 
در شرایط بحرانی حاضر هم از لحاظ اقتصادی و پایدار بودن مد و حمایت از قشر 
نیازمند جامعه و هم توجه ویژه به شعار»هوای پاک حق همه ماست« برنامه ریزی 
شده چراکه صنعت مد به عنوان دومین صنعت آالینده جهان شناخته شده است 
لذا ضرورت دارد که ما با بازیافت و بازگشت مجدد مواد به چرخه طبیعت بر اهمیت 
کاهش آالینده های زیست محیطی تاکید کنیم.لندی تصریح کرد: استفاده از دور 
ریزهای پارچه و لباس برای احیای لباس اقوام در ابعاد کوچک تر، تقویت کارآفرینی 
در حوزه هنر و صنعت پوشاک اقوام، همگام کردن مد پایدار با لباس های تاریخی 
و قومی، ایجاد بستری مناسب برای ارائه توانمندی هنرمندان کشور، شناساندن 
لباس و سوزن دوزی های به کار رفته در لباس مناطق مختلف با روش های جذاب، 
نمایش آثار با مضمون عروسک های دست ساز پارچه ای با تن پوش لباس اقوام 
و شعارهای مخصوص، احیای حس برگرفته شده از تاریخ لباس و اقوام، معرفی 
آثار برگزیده و صاحب اثر، تشویق و حمایت ویژه از طراحان عروسک ها و طراحان 
لباس به خصوص طراحان عروســک های قومیتی و تجلیل از آنها، فراهم کردن 
فضای رقابتی سالم به منظور ارتقای فرهنگی و رســیدن به هویت خودباوری از 
مهم ترین اهداف این رویداد اســت.رییس مرکز تخصصــی بانوان آفتاب ادامه 
داد: مخاطبان این جشنواره شــامل هنرمندان، پژوهشگران حیطه لباس اقوام، 
هنردوستان آثار عروســکی، تولیدکنندگان عروسک، دانشجویان و اساتید رشته 
های مختلف طراحی و دوخت، مجموعه داران بــزرگ هنری و طراحان خارجی 
است.وی اظهار کرد: این رویداد در دو بخش ساخت عروسک های بومی و سنتی 
پارچه ای با تن پوش های قومیتی از زمان هخامنشی تاکنون و ساخت عروسک 
های خالقانه با مواد دلخواه شــامل کامــوا، پارچه، کنف، چوب و ... برگزار شــده 
است.وی به بخشی از شرایط جشنواره از جمله نبود محدودیت سنی برای شرکت 
کنندگان اشاره کرد و افزود:  شرکت تمامی هنرمندان در این جشنواره آزاد است؛ 
همچنین دبیرخانه رویداد با کسب اجازه از هنرمند، حق استفاده از آثار را در رسانه 
ها، تبلیغات فرهنگی و نمایش در داخل و خارج از کشور خواهد داشت؛ دبیرخانه 
جشنواره مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از ارسال نامطلوب آثار و پست را نمی 
پذیرد؛ همچنین هنرمندان موظف هستند تا 20 روز پس از برگزاری جشنواره برای 
گرفتن آثار خود اقدام کنند در غیر این صورت دبیرخانه هیچ گونه مســئولیتی در 
قبال حفظ آثار نخواهد داشــت.رییس مرکز تخصصی بانوان آفتاب تصریح کرد: 
بخش رقابتی حضوری این فراخوان به دلیل محدودیت های کرونایی لغو و بخش 
رقابتی مجازی آن تا 15 اردیبهشت انجام شد و پس از آن آثار به دبیرخانه ارسال و 
اختتامیه رویداد پس از انجام داوری در تاریخ 20 خردادماه  همزمان با روز صنایع 
دستی برگزار می شود.لندی خاطرنشان کرد: افراد برگزیده در دو بخش ساخت 

عروسک های بومی سنتی با تن پوش قومیتی و ساخت عروسک های خالقانه 
انتخاب می شوند که در هر دو گروه جوایز نفر نخست تندیس به همراه لوح تقدیر و 
کارت هدیه 3 میلیون تومانی، نفر دوم تندیس، لوح تقدیر و هدیه نقدی 2 میلیون 

تومانی و نفر سوم تندیس، لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون تومان خواهد بود.

ُمدیافت؛ تلفیق عروسک سازی و بازیافت
آفاق امیریان طراح»مدیافت« نیز درباره برگزاری این رویداد گفت: مدیافت یعنی 
مد برگرفته شــده از بازیافت اما منظور از بازیافت، اســتفاده از پارچه ها، کیف ها و 
لباس هایی است که بالاستفاده در کمدها مانده، دم قیچی ها و پارچه های اضافه در 
تولیدی های مانتو یا لباس ها و مانتوهایی که از مد افتاده و در مزون ها باقی مانده 
اســت.وی، هدف از برگزاری این رویداد را بازگرداندن دوباره آنها به چرخه مصرف 
و حفاظت از محیط زیســت عنوان کرد و افزود: با این کار می توان عروسک، کیف، 
اکسسوری و زیورآالت، مانتو، لباس مجلسی، کفش و هر چیز پوشیدنی دیگری 
تولید کرد.وی با بیان اینکه مدیافت برندی ثبت شــده است، تصریح کرد: مدیافت 
اولین برند رویداد مد پایدار با رویکرد صنایع دستی اســت. در این رویداد خانم ها 
و آقایان هنرمند با اســتفاده از هنر مخصوص به شــهر خود از این مواد بالاستفاده 
و بازیافتی، عروسک های بومی، سنتی و مدرن خلق می کنند.امیریان با اشاره به 
فراخوان مد پایدار با رویکرد صنایع دستی درباره چگونگی شرکت در این رویداد اظهار 
داشت: عالقه مندان عکس  های عروسک هایی که ساخته اند را به دبیرخانه ارسال 
کرده که تاکنون حدود 800 اثر نیز رسیده و پس از اتمام مهلت ارسال آثار از میان آنها 
عروسک هایی که با معیارهای ما از نظر محیط زیستی و میزان خالقیت منطبق باشد 
را در مرحله اول گزینش می کنیم و از صاحبان این آثار می خواهیم عروســک ها را 
برای ما ارسال کنند، سپس داوران از میان آنها آثار برگزیده را انتخاب می کنند.طراح 
رویداد مدیافت با بیان اینکه 35 سال است به کارهای هنری مشغول است، ادامه 
داد: کار خود را با هنر ســوزن دوزی آغاز کرده و نزدیک به 73 کتاب تالیف کرده ام و 
حدود 17 سال است در برنامه های آموزشــی تلویزیون تدریس می کنم و دو برند 
»مدیافت« در حوزه حفاظت از محیط زیست و»ابریشم« در حوزه دوخت های سنتی 
صنایع دستی را ایجاد کرده  ام.وی با اشــاره به آغاز همکاری خود با مرکز تخصصی 
بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از حدود 
هفت ماه پیش، از کمک های دلسوزانه مدیر این مرکز و حمایت از رویداد مد پایدار 
با رویکرد صنایع دستی تشکر کرد.گفتنی است؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر و آشنایی با رویداد مد پایدار با رویکرد صنایع دستی می توانند به وب سایت 
مرکز تخصصی بانوان آفتاب شهرداری اصفهان )banooaftab.com( و مدیافت 

)modyaft.ir( و صفحه اینستاگرام این رویداد )modyaaft( مراجعه کنند.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان :

شهروندان اصفهانی مطمئن باشند؛ آب آشامیدنی کامال سالم است

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادنی اتاق ایران :

شرکت فوالد مبارکه مایه مباهات و افتخار کشور است

کاهش آالینده های زیست محیطی با اجرای طرح »ُمد پایدار«
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