
شروع خاموشی ها، انواع انتقادات، اعتراضات و شایعات را به دنبال داشته است

در خدمت و خیانت رمزارزها
3

 پیشرفت: ۵ درصد!
  قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان ۱۵ ساله شد

3

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
ارسال پیامک قطعی برق 
برای کارگاه ها، صنایع و 

بیمارستان ها

 مروری بر بدترین نقل و انتقاالت 
لیگ بیستم؛

بمب های توخالی

مقصر کمبود مرغ در بازار 
اصفهان را در سازمان 
صمت جست وجو کنید

3

3

6 5

افزایش ۳۰۰ حوزه 
امتحانی در اصفهان

4

بوم گردی بام ایران
 بر بام مشکالت

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 4 خرداد  ۱4۰۰ 
 ۱۳ شوال ۱442 

2۵ می  2۰2۱
 شماره ۳26۰

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

8

تبدیل اصفهان 
به قطب خشکبار 

7کشور

مکعب خدمت 
آبفای اصفهان، 

پیشگام در 
توسعه دولت 

الکترونیک

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

شركت گازاستان اصفهان 

شركت گازاستان 
اصفهان 

م الف:1139645

شرکت توزیع برق       آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

مبلغ 
تضمین 

400140202000093883000005

اصالح ساختار 
شبکه در 

محدوده امور 
برق منطقه دو

1400/03/041400/03/121400/03/221400/03/23890/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا روز شنبه مورخ 1400/03/22 

در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان خیابان امام خمینی- امور برق منطقه 

دو – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم صباغی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات 

این مناقصه با شماره تلفن: 34122543 دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  مناقصــه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

 http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از 

آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

شهرداری منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 2 صورتجلسه شماره 173 مورخ 1400/1/23 شورای اسالمی شهر منظریه 
تعدادی از پالکهای کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی شیخ بهائی، زمین های سطح شهر و پالک های زمین 

مسکن مهر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه 

در ساعات اداری به امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت دریافت و  تحویل اسناد: روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالی شهرداری منظریه

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
تاریخ بازگشایی اسناد: روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 ساعت 18 

  www.manzarie.ir
 ۰۳۱۵۳282۰28 
  ۰۳۱۵۳282۱۳۱

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم)نوبت اول(

سید علی مرتضوی- شهردار م الف:1136922

  شــركت گازاســتان اصفهــان، درنظــر دارد  موضــوع : اجــرای عملیــات شــبکه گــذاری  فــوالدی بــه طــول 222۳۰ متــر بصــورت 
لــی 6 اینــچ ( در ســطح  شهرســتان خمینــی شــهر و توابــع  بــه شــماره فراخــوان )   2000091138000039(    پراکنــده بــه اقطــار )2 ا
مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  . کلیــه  نمایــد  برگــزار  دولــت  لکترونیکــی  ا تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را   )1400 /02 /28 ( مــورخ 
 از دریافت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت  )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 51572049 مورخ 1400/02/28 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت.14:00روزسه شنبه تاریخ 1400/02/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت:19:00روزپنجشنبه تاریخ  1400/03/06می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 00: 19  روز دوشنبه تاریخ 1400/03/17 می باشد.
  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00: 12روز سه شنبه تاریخ 1400/03/18 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 1,615,000,000 می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه ۵   تاسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 
خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

نوبت اول

  همین دو هفته قبل بود که اقدام معاون استاندار اصفهان مبنی بر راه انداز ی و کلنگ زنی شهرک رمز ارز در فریدن اعتراضات زیادی را ایجاد کرد. مخالفان، این اقدام مسئوالن اصفهان را در شرایط کم آبی 
و کمبود تولید برق، نوعی شوی تبلیغاتی و اقدامی فاقد آینده نگری دانستند و نسبت به عواقب زیست محیطی و اقتصادی آن هشدار دادند. در مقابل استاندار و معاونش از این کار حمایت و اعالم کردند 

آینده اقتصاد ایران در حوزه رمز ارزها درخشان خواهد بود و اصوال برق قرار نیست از شبکه توزیع استفاده شود و مشکلی برای تامین برق رمزارزهای مستقر در استان وجود نخواهد داشت.
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هشدار مقاومت به اسراییل:

جنگ را از سر می گیریم
گروه های مقاومت فلسطین از طریق میانجی مصری به تل آویو پیامی شدیداللحن داده اند مبنی بر 
آنکه مهلت تثبیت آتش بس در حال اتمام است و اگر این رژیم به تعهداتش عمل نکند درگیری ازسر 
گرفته می شود.درگیری اخیر میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی ۱۲ روز طول کشید و سرانجام 
با میانجی گری مصر آتش بس شد.بر اساس گزارش »االخبار«، هیئت مصری برای سومین بار، برای 
دیدار با گروه های مقاومت فلسطینی و تکمیل رایزنی های مربوط به آتش بس وارد نوار غزه شد آن هم 
در زمانی که در سایه ادامه اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی به ویژه در قدس و مسجداالقصی و 
ملحه »شیخ جراح«، گروه های مقاومت فلسطینی تهدید به آغاز مجدد اقدامات مقاومتی خود کرده اند. 
این روزنامه نوشت، گروه های مقاومت پیامی شدیداللحن به میانجی مصری داده اند و هشدار داده اند 
که مهلت داده شده برای تثبیت آتش بس در آستانه اتمام است بدون اینکه دشمن صهیونیستی به 

تعهداتش پایبند باشد و این موضوع مقاومت را به سمت درگیری مجدد سوق خواهد داد.

ادعای رسانه های روسیه درباره تصمیم نظامی آمریکا
برخی رسانه های روس مدعی شــدند پنتاگون بودجه ای برای ساخت تاسیســات نظامی آمریکا در 
خاورمیانه و آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان اختصاص خواهد داد.وزارت دفاع ایاالت متحده قصد 
دارد ۲40 میلیون دالر برای ساخت تاسیسات نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی، از جمله در ترکمنستان 
اختصاص دهد.طبق گزارش مندرج در روزنامه روسیه، در حال حاضر  با استناد به اسنادی که ادعا می شود 
گروهی از  مهندسان ارتش آمریکا به دنبال پیمانکاران بالقوه هستند.دولت ترکمنستان در برنامه های 
خود برای استقرار تاسیسات نظامی آمریکا گزارشی ارائه نکرده و »عشق آباد« رسما در مورد این توضیحی 
نداده است. گمانه زنی های اخیرا از انتقال نیروهای نظامی آمریکا بعد از خروج از افغانستان به کشورهای 
آسیای مرکزی از جمله، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان وجود دارد ؛اما تاکنون مقامات 

کشورهای مذکور یا این موضوع را رد و یا اظهارنظری در این زمینه نکرده اند.

تنزل درجه یک ژنرال کهنه کار به سرباز صفر!
شورای انضباط نظامی ارتش الجزایر تصمیم گرفت تا »واسینی بوغزه « فرمانده سابق دستگاه اطالعات 
داخلی این کشور را از ژنرالی به سربازی تنزل درجه دهد.روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی چاپ لندن، 
بوعزه ماه هاســت که در زندان مرکزی »البلیده« واقع در ۵0 کیلومتری غرب پایتخت در بازداشت به سر 
می برد. او در دو مورد یکی به اتهام فساد و کالهبرداری به ۸ سال زندان و دیگری به اتهام جعل اسناد و تالش 
جهت تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری که طی آن »عبدالمجید تبون« به ریاست جمهوری 
برگزیده شد، به ۱۶ سال زندان محکوم شــد.بوعزه به حمایت از »عزالدین میهوبی«، وزیر سابق فرهنگ 

جهت تصدی پست ریاست جمهوری متهم شده است.

»فیصل مقداد« از تهران و مسکو تشکر کرد
وزیر خارجه سوریه از حمایت های جمهوری اسالمی ایران و روسیه تقدیر و تشکر کرد.فیصل مقداد، 
وزیر خارجه سوریه در گفت وگو با شبکه المیادین تاکید کرد که کشورش همیشه حامی مقاومت در 
فلســطین بوده و خواهد بود. مقداد گفت: غربی ها تحریم های اقتصادی علیه سوریه وضع کردند و 
می خواهند که پناهندگان به سوریه بازنگردند.وی در بخش دیگری تاکید کرد: ما به ائتالف هایمان 
برای شکست تروریســم و بازگرداندن اوضاع عادی به ســوریه افتخار می کنیم.وزیر خارجه سوریه 
همچنین گفت: آمریکا منابع سوریه را غارت می کند و به این کشور سالح وارد کرده و از مجموعه های 
تروریستی حمایت می کند و ما از حمایت های ایران و روسیه و مشارکت در حل مشکل نفت تقدیر 

و تشکر می کنیم.

ردپای الریجانی، رییسی و جهانگیری در قطب بندی های انتخابات؛

تکراِر انتخابات ۸۴ در ۱۴۰۰؟ 
شیرینی پیروزی در انتخابات مجلس ۹۸  نیلوفر موالیی
چنان به مذاق شان خوش آمده بود  که به 
فکر فتح ســنگر به ســنگر در انتخابات ۱400 بودند و در ذهن رویای 
نشســتن بر مســند ریاســت جمهوری را می پرورانند. مشارکت 4۲ 
درصدی مردم در انتخابات مجلــس یازدهم نیز مزید بر این علت بود 
که به گمان اکثریت چهره های سیاسی، اصول گرایان دست برتر را در 

بزرگ ترین ماراتن سیاسی خرداد ۱400 دارند. 
رویایی که در اردیبهشــت ۱400، تعبیر نشــد و کاندیداتوری اســحاق 
جهانگیری، علی الریجانی، مصطفی تاجزاده، سعید جلیلی و ابراهیم 

رییسی کار را برای اردوگاه راست سخت کرد.
یکی از خاص ترین انتخاباتی که ایران به خود دیده، انتخابات ســال 
۸4 است که رقابت میان آیت ا... هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی 
نژاد به دور دوم کشیده شد. حال بعد ۱۶ سال و در زمانی که همه نگاه 
ها خیره به شورای نگهبان است تا ببینند چه کســانی از فیلتر نظارت 
استصوابی رد می شــوند؛ برخی از چهره های سیاســی و رسانه ای از 

احتمال دو مرحله ای شدن انتخابات ۱400 حکایت می کنند. 
علــی مزروعی، فعال سیاســی اصالح طلــب، بر این باور اســت که 
ابراهیــم رییســی بــه همــراه یکــی از کاندیداهــای اصالح طلب 
 یا اصولگرا بــه مرحلــه دوم خواهد رفــت و در این صورت رییســی

 شکست می خورد. 
محمد عطریانفــر، عضو حــزب کارگزاران نیــز دربــاره انتخابات دو 
مرحله ای گفــت:» قطعا انتخابات به مرحله دوم کشــیده می شــود 
و احتمال می دهم شــاهد دوگانه جهانگیــری و الریجانی در مرحله 
دوم باشیم چون رییسی در دور گذشــته انتخابات ریاست جمهوری 
)ســال ۹۶( که مشــارکت خیلی باال و حدود 40 میلیون بود حداکثر 
 ۱۶ میلیــون رای آورد. پیش بینــی می کنم که رای او به مــرز ۱0 یا ۱۱ 

میلیون برسد.« 
محمدعلــی ابطحی هــم، با اشــاره بــه کاندیداهــای انتخابات در 
کالب هــاوس خبرآنالین، گفــت:» رقابت اصلی در ســه ضلع آقای 
جلیلی، رییسی و آقای جهانگیری یا پزشکیان است. اگر آقای جلیلی 
و الریجانی تا آخر بمانند و به ســمت آقای رییســی نروند، پیروزی 
آقای رییسی در دور اول قطعی نخواهد بود اما معتقد نیستم که آقای 

رییسی بتواند مرحله دوم انتخابات را به راحتی بگذراند.«
احمدی کریمی اصفهانی، فعال سیاســی اصولگرا نیــز در گفت وگو 
با خبرآنالین، تکثــر تعداد کاندیداها را عامــل انتخابات دو مرحله ای 

دانست؛ اما اکثریت منتظر اعالم نظر شورای نگهبان بودند. 

پیش به سوی انتخابات دوقطبی یا سه قطبی
 پس از پایان ثبت نام کاندیداها در انتخابات، در اظهارات سیاســیون 
چپ و راســت درباره دوقطبی ها و ســه قطبی هــای انتخابات ۱400 
ســخنانی شــنیده می شــود. از دوقطبی »الریجانی-رییســی« و 
»الریجانــی- جهانگیری« تا ســه قطبــی »الریجانی-رییســی-

جهانگیــری«. برخی هم از ســعید جلیلی نــام بــرده و از دوقطبی 
»الریجانی-جلیلی« صحبت می کنند.

حشمت ا... فالحت پیشــه، نماینده ســابق مجلس، درباره دو گانه و 
سه گانه های انتخابات گفت:» سه کاندیدای اصلی انتخابات، آقایان 
رییسی، الریجانی و جهانگیری خواهند بود. به طور کلی فکر می کنم که 
آقای جهانگیری برای دفاع از وضع موجود به میدان می آید و در نهایت 
احتمال این که به نفع آقای الریجانی کناره گیری کند، هســت. به هر 
حال هر کدام از کاندیداها که تایید بشــوند، به نظرم فضای دو قطبی 

بین آقای الریجانی و رییسی شکل خواهد گرفت.«
وحید جالل زاه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی، هم در این باره گفت:» با نگاه به داوطلبان انتخابات 

ریاســت جمهوری حضور طیف های مختلف سیاسی مشهود است. 

کســانی که در مناصب سیاســی، اجتماعی و اقتصادی مســئولیت 
داشته و حتی در حال حاضر هم مســئولیت دارند. پیش بینی ام این 
است که در نهایت رقابت اصلی بین آقای رییســی و آقای الریجانی 

شکل می گیرد.«
مصطفی هاشمی طبا، کاندیدای انتخابات سال ۹۶،گفت:» انتخابات 
دو قطبی نیســت و شاید ســه قطبی باشــد. باید منتظر اعالم نتایج 

شورای نگهبان ماند. شاید آقای احمدی نژاد بیاید.«
حسین انوری، فعال سیاسی اصولگرا هم گفت:» باید منتظر اعالم نظر 
شورای نگهبان بود. حدس من دقیق نیست اما آقای رییسی در رأس 
قــرار دارد.« عطریانفر هم پیش بینی کرد که اگر اســحاق جهانگیری 
تایید صالحیت شــوند، در مرحله اول، رقابت بین سه چهره شاخص 
چون ابراهیم رییســی، علی الریجانی و اســحاق جهانگیری است. 
اگر جهانگیری در صحنه بماند؛ او به همــراه الریجانی به مرحله دوم 
می روند و رییسی شکست می خورد.کریمی اصفهانی نیز معتقد است 
که سه ضلع اصلی انتخابات رییسی، الریجانی و جهانگیری هستند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا طی ســخنانی 
در مصاحبه با شبکه »ای بی سی نیوز« مدعی شد 
آمریکا هنوز مشــاهده نکرده است آیا ایران آنچه را 
 می بایست انجام دهد تا تعهدات هسته ای اش را به 
اجرا در آورد، انجام خواهد داد تا تحریم ها برداشته 

شود یا خیر.
وی طی مصاحبه ای در برنامــه »این هفته با جرج 
استفاناپولوس« در شــبکه ای بی سی نیوز مدعی 
شــد: من فکر می کنم ایران آنچه را که نیاز اســت 
تا به اجرای هســته ای باز گردد را می داند. آنچه را 
که تا کنون ما مشــاهده نکرده ایم، این است که آیا 

ایران آماده اســت و می خواهــد در خصوص آنچه 
که می بایســتی انجام دهد، تصمیــم گیری کند؟ 
 این یک آزمون اســت و ما تا االن پاسخی دریافت 

نکرده ایم.
آنتونی بلینکن در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشاره به درگیری اخیر میان رژیم صهیونیستی و نوار 
غزه بار دیگر بر پایبندی کشورش به حمایت از رژیم 

صهیونیستی تاکید کرد.
آنتونی بلینکن مدعی شد: به دادن تجهیزات دفاعی 
به اسراییل به ویژه در زمینه مقابله با موشک هایی که 
علیه غیرنظامیان شلیک می شود، پایبند هستیم. 

باید تعامل با اوضاع خطرناک انســانی در نوار غزه 
را آغاز کنیم.

وزیر خارجه آمریــکا همچنیــن در ادامه ادعا های 
خود تصریح کرد: خط مشی رییس جمهور آمریکا 
و سیاســت آرام آن به پایان دادن به خشونت ها در 
خاورمیانه کمک کرد. موضوع مهم مشــارکت دادن 
فلسطینی ها و اســراییلی ها در تالش ها برای بهبود 

زندگی هر دو ملت با امنیت و کرامت است.

ادعای  وزیر خارجه آمریکا:

 نشانه ای از اینکه ایران شروط هسته ای را به اجرا در می آورد، 
وجود ندارد

حماس: 

حمایت ایران از مقاومت، در تحقق پیروزی سهیم بود
یکی از رهبران حماس پیروزی مقاومت در نبرد شمشیر قدس علیه دشمن صهیونیستی را به ملت فلسطین، امت عربی و اسالمی، محور مقاومت و در رأس همه 
به ایران تقدیم کرد.اسماعیل رضوان یکی از رهبران مقاومت اسالمی فلسطین )حماس(، تاکید کرد: حمایت جمهوری اسالمی ایران از مقاومت در تحقق پیروزی 
مقاومت علیه اسرائیل ســهیم بود و مقاومت برای دفاع از قدس به عنوان مسئله اصلی جهان اسالم جهاد می کند.اســماعیل رضوان افزود: آنچه به دست آمد 
سیلی محکمی به صورت رژیم اشغالگر و دنباله روهای آن که به عادی سازی پرداخته اند، بود. این درحالی است که ایران همچنان از مقاومت حمایت می کند. ما 
تاکید می کنیم مقاومت تا آزادی کامل فلسطین پایداری خواهد کرد.این مقام ارشد حماس گفت: حاج قاسم سلیمانی شهید شد، اما آثار او همچنان در میدان 
می درخشد. این آثار را در موشک های نقطه زن و دور بردی که سرزمین های اشغالی را هدف قرار داد، مشاهده کردیم. وی گفت: پیام ما به رهبر عالی جمهوری 
اسالمی این است که مقاومت در فلسطین، مایه شرافت و کرامت امت اســالمی خواهد بود و تا آزادی کامل فلسطین به پیش خواهد رفت. این پیامی است که 

امام خمینی)ره( به آن ایمان داشت و همچنان رهبر، دولت و مردم ایران آن را باور دارند و از آن حمایت می کنند.

نقل قول روز

وز عکس ر

زیر پا گذاشتن 
 پرچم اسراییل

 در کانادا
هزاران تن از مردم تورنتو کانادا 
با برگزاری راهپیمایی، حمایت 
خود را از مردم فلسطین اعالم 

کردند.

پاسخ رهبر انقالب اسالمی به نامه های رئیس دفتر سیاسی حماس و دبیرکل 
جهاد اسالمی فلسطین:

دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر است؛ پیروزی های 
نهایی را خواهید دید

حضرت آیت ا... خامنه ای در پاســخ به 
نامه های آقایان اسماعیل هنیه رئیس 
دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین )حماس( و زیاد نخاله دبیرکل 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین، مبارزه 
با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر 
ظلم، کفر و اســتکبار خواندنــد و تأکید 
کردند: دلهای ما در صحنه مبارزات شما 
حاضر و دعــای ما برای دوام اســتمرار 

پیروزی های شما، دائم است.
متن پیام های رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه اعّزه ا...

سالم علیکم
نامه  جنابعالی را که در آن شرح و تحلیل جهاد اخیر فلســطین را مرقوم داشته اید، دریافت کردم. 
مبارزه شما، مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و چنین مبارزه ای مرضّی خداوند عزیز قدیر 
و مصداق: ِان َتنُصروا ا... َینُصرُکم َو ُیَثبِّت َاقداَمُکم اســت. به حول و قوه  الهی پیروز خواهید شد و 

ارض مقدسه را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد ان شاءا...
برادرتان سیدعلی خامنه ای

دوشنبه ۱۲ شوال ۱44۲
۳ خرداد ۱400

بسم ا... الرحمن الرحیم
برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله وّفقه الله و َاعانه

سالم علیکم
نامه  برادرانه  جنابعالــی را دریافت کردم. جهاد بزرگ و پیروز شــما برادران فلســطینی، چشــم 
دوستدارانتان در سراسر جهان را روشن کرد. دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای 
دوام و استمرار پیروزیهای شما، دائم است. وعده  الهی راست اســت که فرمود: َو َلَینُصَرنَّ ا... َمن 

َینُصُره، و شما پیروزی نهائی را خواهید دید ان شاءا... و بحوله و قوته.
برادر شما سیدعلی خامنه ای

خبر

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی: 
 احیای کامل برجام
 به نفع همه است

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در 
وین تاکید کرد که احیای کامــل برجام به نفع 

تمامی طرف  های امضا کننده است.
»میخائیــل اولیانــوف« نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللی مســتقر در »وین« 
پایتخت اتریش در پیامی که در صفحه توئیتر 
خود منتشــر کرد، احیای کامل برجام را به نفع 
تمامی طرف های امضاکننده و منطقه توصیف 
کرد.وی در این خصوص گفت: »احیای کامل 
برجام برای تمامی  طرف هــا و همچنین برای 
عدم اشاعه هسته ای و امنیت منطقه ای مفید 
است. برای ایران، احیای توافق به لغو تحریم ها 
و توســعه بدون مانع روابط روابــط تجاری و 
اقتصــادی منجر می شــود«.پیش از این نیز 
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین طی مصاحبه ای با روزنامه »اکو مسکو« 
تاکید کرد کــه هدف فقط به بازگشــت ایاالت 
متحده و جمهوری اســالمی ایــران به برجام 
محدود نمی شــود و هدف اصلی احیای کامل 
برجام به شــکل اولیه آن اســت. وی در این 
خصوص توضیح داد: »تنها چیزی که می گویم 
این است که مســئله فقط بازگشــت ایاالت 
متحده و ایران )به تعهدات برجامی نیســت(، 
بلکه احیای کامــل برجام به شــکل اولیه آن 
است«.نشســت کمیسیون مشــترک  برجام 
روز چهارشنبه هفته گذشــته )۲۹ اردیبهشت 
ماه( با حضور هیئت های ایران و ۱+4 )آلمان، 
فرانسه، چین، روســیه و انگلیس( و »انریکه 
مورا« نماینده اتحادیه اروپا در گرند هتل شهر 
وین برگزار شــد و پس از حدود یک ســاعت 
پایان یافت.در نشســت ۲۹ اردیبهشــت ماه 
کمیســیون مشــترک برجام در وین، رؤسای 
هیئت ها مروری بر پیشــرفت های حاصله در 
دور چهارم و آخرین وضعیت متن ها کرده و به 
تبادل نظر در خصوص مسیر پیش رو پرداختند. 
هیئت ها با اشاره به متن های تهیه شده که در 
نتیجه نشست های متعدد دوجانبه و چندجانبه 
 در ســطوح مختلف حاصل شــده ، از وضعیت
  کلــی مذاکــرات و مســیر طــی شــده ابراز 

رضایت کردند.

بین الملل
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 مقصر کمبود مرغ در بازار اصفهان را 
در سازمان صمت جست وجو کنید

معاون بهبود تولیدات دامی جاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه مقصر کمبود مرغ در بازار اصفهان 
را باید در سازمان صمت جست وجو کرد، گفت: مسئولیت تولید مرغ زنده و کشتار آن و تحویل به سازمان 
صمت بر عهده جهاد کشاورزی است و ســازمان صمت در این زمینه باید مدیریت توزیع مرغ در مراکز 
فروش را پاسخ دهد.حسین ایراندوســت با بیان اینکه از یک ماه گذشــته تاکنون توزیع مرغ زنده در 
کشتارگاه ها در سامانه رهتاب انجام می شود، ابراز داشت: در شــرایط معمول نیاز استان اصفهان برای 
گوشت مرغ ۳۹۴ تن است و این در حالی است که به صورت هر روز ۴۰۸ تن گوشت مرغ به سازمان صمت 
استان اصفهان تحویل می شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر در تمام مرغداران مرغ زنده را به قیمت 
۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان به کشــتارگاه های تحویل می دهند، اضافه کرد: آنچه برآورد می شود این است که از 
کشتارگاه تا فروشگاه نظارت کافی انجام نشده است.وی با بیان اینکه مرغداران نیز از نبود مرغ در بازار 
شاکی هستند، ادامه داد: مرغداران ما در اردیبهشت هر شب ۵۵۰ تن مرغ زنده به کشتارگاه ها داده اند و ۴۱۰ 
تن گوشت مرغ در شب های کشتار از کشتارگاه تحویل صمت شده است.ایراندوست با بیان اینکه ۵۸۷ تن 
مرغ زنده تحویل کشتارگاه شده و در نتیجه ۴۳۲ تن گوشت مرغ تحویل بازار شده است، می افزاید: حال 

نمی دانیم که سرنوشت این مرغ ها چه شده و چرا کمبود مرغ را در بازار شاهد هستیم.

معاون استاندار: 

معین های اقتصادی تعیین می شود
معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی اســتانداری اصفهان گفت: منابع بسیاری برای مسئولیت 
اجتماعی در بنگاه های صنعتی و تولیدی اســتان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و 
توانمندسازی صرف می شود.ایوب درویشی درجلسه نهادهای مردمی اقتصاد مقاومتی که با حضور 
نمایندگان واحدها و بنگاه های اقتصادی بزرگ اســتان اصفهان در راســتای گسترش و هماهنگی 
برای ادای مسئولیت اجتماعی بنگاه ها تشکیل شد، گفت: هماهنگی ظرفیت و توان نهادها برای ارائه 
فعالیت ها و خدمات در مناطق کمتر توسعه یافته در ابعاد مختلف ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، 
پایداری جمعیت، مهاجرت معکوس و توانمندسازی جوامع محلی از اهداف برگزاری این جلسه و از 
مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی است که می تواند در قالب مسئولیت اجتماعی بنگاه ها انجام شود.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: نهادهای اقتصادی، تولیدی و صنعتی 
استان این مســئله را به خوبی درک کردند و آمادگی دارند که حرکت هماهنگی را در قالب طرح های 
توسعه ای مطالعه شده برای این مناطق انجام دهند.درویشی اضافه کرد: در قالب مدل مثلث توسعه 
اقتصادی که یک امر حاکمیتی است، هماهنگی الزم در باره همه دستگاه های دولتی و حاکمیتی انجام 
خواهد شد تا معین های اقتصادی تعیین شوند و ارتباط آنها را با مسئوالن محلی برقرار خواهیم کرد تا 

متناسب با نیازهای هر منطقه، به رفع نیازهای هر منطقه کمک کنند.

سهم 200 میلیون مترمکعبی نصف جهان از خلیج فارس
بر مبنای اطالعاتی که تاکنون از انتقال آب خلیج فارس منتشر شده درمی یابیم که با اجرای آن ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب آب به اصفهان تخصیص پیدا خواهد کرد، این مقدار آب مختص صنایع استان خواهد بود و 
هیچ تخصیصی به بخش آب آشامیدنی، کشاورزی و حقابه های استان رقم نمی خورد .آنطور که استاندار 
اصفهان مطرح کرده است: انتقال آب از خلیج فارس به عنوان قدمی بسیار مثبت و آرزوی دیرینه مردم 
اصفهان به شــمار می رود که در آینده نزدیک محقق خواهد شد.عباس رضایی گفت: همه کارهای الزم 
برای اجرای این طرح در زمینه تخصیص منابع بصورت قانونی و علمی و بر اساس پیوست های مختلف 
انجام شده است. وی ادامه داد: ۱۱ مسیر مختلف برای انتقال آب در چارچوب این طرح توسط شرکت 
مشاور بررسی شده و در نهایت کوتاه ترین و ارزان ترین مسیری که نیاز به پمپاژ کمتری دارد و از مشکالت 

زیست محیطی و اجتماعی پایین تری برخوردار است، انتخاب شده است.  شده است.

شروع خاموشی ها، انواع انتقادات، اعتراضات و شایعات را به دنبال داشته است؛

در خدمت و خیانت رمزارزها

همین دو هفته قبل بــود که اقدام معاون  مرضیه محب رسول
استاندار اصفهان مبنی بر راه انداز ی و کلنگ 
زنی شهرک رمز ارز در فریدن اعتراضات زیادی را ایجاد کرد. مخالفان، این 
اقدام مسئوالن اصفهان را در شــرایط کم آبی و کمبود تولید برق ،نوعی 
شوی تبلیغاتی و اقدامی فاقد آینده نگری دانستند و نسبت به عواقب 
زیســت محیطی و اقتصادی آن هشــدار دادند. در مقابل اســتاندار و 
معاونش از این کار حمایت و اعالم کردند آینده اقتصاد ایران در حوزه رمز 
ارزها درخشان خواهد بود و اصوال برق قرار نیست از شبکه توزیع استفاده 
شود و مشــکلی برای تامین برق رمزارزهای مســتقر در استان وجود 
نخواهد داشت. طی روزهای اخیر دوباره بحث استفاده یا عدم استفاده 
از رمز ارزها با شروع گسترده خاموشی ها داغ شده است هر چند تا پیش 
از این بارها مسئوالن شرکت توزیع برق نسبت به فعالیت ماینرهای غیر 
مجاز هشدار داده بودند؛ اما این بار متولیان تامین برق به صراحت اعالم 
کردند تامین و مصرف برق رمز ارزها کمر تولید برق در کشور را خم کرده 
است. ســخنانی که بار دیگر موافقان و مخالفان گسترش این فعالیت 
اقتصادی را به خط کرده است . گفته می شود طی دو سال اخیر کشورمان 
با استفاده از تولید رمز ارز به خوبی توانسته فشارهای ناشی از تحریم ها 
را مدیریت و درآمد زایی داشته باشد این را آمار اخیرا منتشر شده یک 
نهاد جهانی هم تایید می کند. تولید باالی رمز ارزها در ایران در سال  های 

اخیر بخشی مدیون ناشناخته ماندن این حوزه و بخشی دیگر ناشی از 
اقبال مسئوالن برای رســیدن به یک درآمد بدون ردیابی و نظارت بوده 
است. هر چند بسیاری از افراد هم با ســرمایه های ریز و درشت تالش 
کردند تا وارد این عرصه اقتصادی شوند؛ اما شواهد نشان می دهد فعال 
اصلی ترین متولی تولید خود دولت است به خصوص اینکه نهادهای ذی 
صالح در یک سال اخیر به شدت با مراکز غیر مجاز برخورد کرده اند فقط 
در اصفهان طی یک سال اخیر بیش از دو هزار ماینر قاچاق کشف و ضبط 
شــده اســت در کنار این مســئله اما ظاهرا ماینرها در جاهای دیگری 
همچنان مشــغول کار هســتند. در این زمینه رضا چینی گفته است در 
کمیسیون صادراتی استان در مورد علت چرایی کمبود برق اعالم شده که 
برای دور زدن تحریم ها به ارز دیجیتال نیاز داریم و استفاده از ماینرها را 
آزاد می کنیم.چینی ادامه می دهد: زمانی که برای هر کیلو وات برق ۷۰ تا 
۸۰ تومان از صنایع دریافت می شود و از ماینرها ۸۵۰ تومان، طبیعی است 
که این دستگاه های رمزارزی سود سرشاری برای شرکت های برق ایجاد 
خواهد کرد و بیشــتر تمایل دارند برای ماینرها برق تامین کنند تا بقیه 
صنایع و طبیعتا صنایع و مصارف خانگی به مشکل مصرف برق می رسند. 
این ادعا البته تا کنون از سوی مسئوالن صنعت برق و وزارت نیرو رد شده 
و تنها علت خاموشی ها را کاهش بارندگی و افزایش مصرف برق عنوان 
می کنند؛ اما اینکه ســرعت کمبود برق تا به این حد سریع و حتی غیر 

منتظره باشد احتمال استفاده از رمز ارزها را بسیار قوت می بخشد. در 
مقابل مخالفان، اما تولید رمز ارز با تمام مشــکالت طرفداران سفت و 
سختی هم دارد. طرفداران این اقدام اقتصادی می گویند اگر نتوانیم نیاز 
مردم را در داخل تامین کنیم، باید خارج از کشــور با خروج ارز نسبت به 
تامینش اقدام کنیم. بنابراین عمال بحث استخراج رمزارزها همانطور که 
در سطح دنیا و کشورهای مطرح مورد توجه قرار گرفته، در کشور ما هم به 
همین صورت باید مورد توجه قرار گیرد. مصرف برق استخراج رمزارز در 
ایران، درمقایسه با تولید برق کشور قابل توجه نبوده و اینکه بخواهیم عدم 
مدیریت صحیح در صنعت برق را به این صنعت ارتباط دهیم، منصفانه 
نیست. بسیاری از کارشناسان هم البته می گویند شرکت توانیر برای فرار 
به جلو و پوشاندن کم کاری های خود خاموشی را به گردن حوزه رمز ارز 
انداخته اســت چرا که عدم پیش بینی رشد مصرف و نبود برنامه ریزی 
درست علت و عامل رسیدن به وضعیت کنونی است. از هر سو به ماجرای 
کمبود برق که نگاه شود در هر صورت عدم توان تامین برق در داخل یک 
نقص بزرگ و آشکار است که باید فکری به حال آن شود. هر چند تقریبا 
سرنخ تمام مشکالت این روزها در داخل و خارج از نظر دولت و بسیاری 
از افراد تحریم هاست؛ اما جای پای بی کفایتی و عدم مدیریت درست 
وقایع پر رنگ تر از هر تهدید دیگری امروز بر ســر اقتصاد ایران ســایه 

افکنده است .

معاون شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل 
و نقل کشــور جزئیات آخرین وضعیــت پروژه قطار 
سریع الســیر تهران-قم-اصفهان را تشــریح کرد.

عباس خطیبی، درباره آخرین وضعیت احداث قطار 
سریع الســیرتهران- قم- اصفهان اظهار کرد: هفته 
گذشته جلسه ای با ریاســت وزیر راه و شهرسازی و 
حضور نمایندگان دســتگاه های مرتبط برای بررسی 
این پروژه برگزار شــد.وی افزود: فعال ســاخت این 

پروژه منتفی نشده است. سیاســتی که وزارت راه و 
شهرسازی دنبال می کند سبک کردن بخشی هایی از 
این پروژه است تا هزینه های احداث آن کاهش یابد.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کشــور تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی 
برای تعدیل قیمت احداث پروژه قطار سریع الســیر 
تهران- قم- اصفهان به سازمان برنامه و بودجه داده 
اســت به گونه ای که برآورد ۵۷ میلیارد یوآن که قبال 
قراردادی با این رقم به امضا رسیده بود مورد بازبینی 
قرار گرفت و با احتســاب هزینه هــای کارفرمایی به 
۴۲.۵ میلیارد یوآن کاهش داد.خطیبی یادآور شــد: 
هزینه واقعی این طرح ۳۳.۵ میلیارد یوآن است. قرار 
است این پیشنهاد به شــورای اقتصاد رفته و اعداد و 

ارقام جدید برای تعدیل قرارداد با چینی ها به تصویب 
برســد.وی به نقطه نظرات ســازمان برنامه و بودجه 
نسبت به پیشــنهادات جدید وزارت راه و اصل اجرای 
پروژه قطار سریع السیر اشاره و اظهار کرد: این سازمان 
پیشنهادات وزارت راه را از شــورای اقتصاد بار دیگر به 
دفتر راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه بازگرداند تا بار 
دیگر مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.معاون شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تاکید 
کرد: سازمان برنامه در خصوص اصل عملیاتی شدن یا 
نشدن پروژه تردیدهایی دارد؛ علت آن هم عدم حصول 
پیشرفت های فیزیکی مورد نظر ســازمان برنامه به 
این پروژه بوده که با وجود گذشت ۱۵ سال از امضای 

قرارداد تنها ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان ۱۵ ساله شد

پیشرفت: 5 درصد!

خبر روز

بسیاری از کارشناسان هم البته می گویند شرکت توانیر 
برای فرار به جلو و پوشاندن کم کاری های خود خاموشی 
را به گردن حوزه رمز ارز انداخته است چرا که عدم پیش 
بینی رشد مصرف و نبود برنامه ریزی درست علت و 

عامل رسیدن به وضعیت کنونی است

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

شکر دیگر نرخ مصوب ندارد
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نان 
قبل از اعالم نرخ جدید غیرقانونی است، علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر 
وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می شود 
دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.سید جواد احمدی ، درباره افزایش قیمت شکر  اظهار کرد: 
قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان برای شکر وارد شــده با ارز دولتی بود، اما با توجه به تغییر گروه کاالیی 
شکر در سال گذشته از گروه یک به دو و قطع تخصیص ارز دولتی به این کاال، ذخایر شکر وارد شده 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته و رو به اتمام است و شکر وارد شده با ارز نیمایی نیز مشمول قیمت 
گذاری تثبیتی نیست.وی همچنین تاکید کرد که افزایش قیمت نان پیش از تصویب و اعالم قیمت 
جدید غیرقانونی است و بازرسی بر این کاال طی هفته های گذشــته افزایش یافته است. احمدی 
همچنین در پاســخ به اعتراض خبرنگاران به افزایش قیمت های اخیر و عدم پاسخگویی سازمان 
حمایت گفت: این که کاالیی گران شــود هیچ ارتباطی به سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان و اتاق اصناف ندارد. برای گرانی کاالهایی مانند شــکر و روغن دلیلی وجود دارد و 

ستادتنظیم بازار تصمیم گیرنده است. 

از سوی سازمان امور مالیاتی؛

زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل اعالم شد
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات های 
مستقیم،  موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( خرداد ماه خواهد بود.

محمد مسیحی اظهار داشت: اشخاص حقیقی )صاحبان مشــاغل( مطابق قانون باید اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد ســال ۱۳۹۹ خود را خرداد ماه ســال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه 
ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارســال و مالیات خود را پرداخت کنند.وی با 
تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تســهیالت و معافیت های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اســت، خاطرنشــان کرد: فعاالن اقتصادی به منظور بهره 
مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیالت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در 
مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید 
کرد: ضروری است مؤدیان مالیاتی از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.

می توان سالی دو میلیون مسکن احداث کرد
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه طبق قانون اساسی دولت ها مسئول تامین مسکن خانوار هستند، 
گفت: مسکن نیاز اساسی خانوارهاست و هر دولتی با هر طرز تفکری باید در این مورد برنامه ریزی 
کند. هادی عباسی با تاکید بر اینکه مسکن یک کاالی غیر قابل جانشین است، تصریح کرد: زمانی که 
گوشت قرمز گران شود خانوارها مرغ را جایگزین می کنند؛ اما اگر مسکن گران شود این امکان وجود 
ندارد که کاالی دیگر جایگزین آن شود. همچنین باید توجه داشت مسکن یک کاالی غیر قابل تجارت 
است و امکان واردات آن وجود ندارد، در نتیجه باید در داخل تولید شود.عباسی با اشاره به اینکه نسبت 
درآمد و قیمت مسکن برای خرید یک واحد مسکونی از ۱۲ سال به ۲۵ سال افزایش یافته گفت: اگر 
یک سرپرست خانوار ماهانه ۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند برای خرید یک خانه هفتصد میلیون 
تومانی باید حدود ۱۲ ســال کل حقوق خود را ذخیره کند. این در حالی است که قیمت مسکن ثابت 
بماند. همچنین سهم هزینه مسکن در سبد خانوار افزایش چشمگیری داشته و از سال ۹۵ که حدود 
۳۵ درصد بود اکنون به ۴۰ درصد رسیده است. اعداد و ارقام مرکز آمار ایران میانگین نرخ ها را اعالم 
می کند و سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در کالن شهرها بیش از ۶۰ درصد است.به گفته وی، برخی 

خانوارها زوجین شاغل هستند و حقوق یکی از آنها صرف اجاره بها می شود.

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی استان اصفهان مطرح کرد:اخبار

زمزمه  گرانی لبنیات
مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه تا این لحظه هنوز به صورت رسمی قیمت لبنیات افزایش نیافته است، گفت: به نظر می 
رسد تا اواخر خرداد ماه در خصوص قیمت لبنیات به جمع بندی نهایی خواهیم رســید و افزایش نهایی قیمت این محصول در بازار مشخص می شود.سیاوش 
جمشیدی ، درباره افزایش چراغ خاموش قیمت مواد لبنی در اصفهان، اظهار کرد: هر ساله با توجه به افزایش نرخ تورم و حامل های انرژی و دستمزد، صحبت 
هایی برای افزایش قیمت لبنیات خواهیم داشت، اما تا این لحظه هنوز به صورت رسمی افزایش قیمت لبنیات به شرکت های صنایع لبنی اعالم نشده است.وی 
گفت: هنوز جلسه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت لبنیات برگزار نشده، تا با تصویب بخشنامه آن به استان ها ابالغ شود.وی با تاکید بر اینکه تا این لحظه 
هنوز به صورت رسمی قیمت لبنیات افزایش نیافته است، افزود: به نظر می رسد تا اواخر خرداد ماه در خصوص قیمت لبنیات به جمع بندی نهایی خواهیم رسید 
و افزایش نهایی قیمت این محصول در بازار مشخص می شود.جمشــیدی با پیش بینی اینکه به طور قطع شاهد افزایش قیمت شیر خام خواهیم بود، درباره 
افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی همچون ماست، خامه، بستنی، پنیر و ... در بازار، توضیح داد: ما تنها چهار محصول پنیر بسته بندی یو اف، شیر پالستیکی، 
ماست کم چرب و نیم چرب، تابع قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار هستند و بقیه محصوالت لنبی همچون بستنی، خامه و ... با قرار گرفتن در رده محصوالت فانتزی، 

قیمت تمام شده آنها توسط کارخانجات تولیدی مشخص و درج می شود .

 برداشت تنباکو 
در دشتستان

تنباکــو یکــی از پــر زحمت ترین 
محصوالت برای کشاورزان شهرهای 
دشتستان و اهرم در استان بوشهر 
اســت. بذر این گیاه ابتدا کاشــته 
می شود و بعد از جوانه زدن ورسیدن 
به رشــد تقریبی پانزده تا بیســت 
ســانتی مترکه در گویــش محلی 
»تیم« نامیده می شــود، به صورت 
تکی همانند نشــا برنــج در زمین 

کاشته می شود.

وز عکس ر

ارسال پیامک قطعی برق 
برای کارگاه ها، صنایع و 

بیمارستان ها
ســخنگوی صنعــت بــرق اســتان اصفهان 
گفت: قطعــی برق بــرای همه مشــترکان 
به جز مشــترکان خانگی با ارســال پیامک، 
اطالع رســانی می شــود و کارگاه ها، صنایع و 
بیمارستان ها می دانند چه ساعتی خاموشی 
برای آنها اعمــال می شود.ســید محمدرضا 
نوحی اظهار کرد: متاسفانه امسال با زودرس 
بودن گرما مواجه شدیم، سنوات قبل این گرما 
از دهه اول تیرماه شــروع می شد و امسال از 
خرداد ماه شروع شــد، از طرفی بارندگی بهار 
و زمستان گذشــته بســیار کم بوده که منجر 
به خارج شــدن نیروگاه های برق آبی از مدار 
شده است.وی افزود: بنابراین تولید برق آبی 
سال های گذشته را امسال نداشته و با کمبود 
برق در زمان پیک مصرف مواجه هستیم، زیرا 
مهم ترین نقش این نیروگاه ها کمک به شبکه 
تولید برق در زمان پیک مصرف بوده اســت. 
در زمان کمبــود تولید، ملزم بــه مدیریت بار 
هستیم، برای این کار برنامه ریزی الزم انجام 
شده است و اگر افراد با رمز رایانه که در قبوض 
برق قابل مشاهده است، به سایت شرکت های 
توزیع برق مراجعه کنند، می توانند از زمان های 
قطعی برق در محل سکونت خود مطلع شوند.

وی تصریح کرد: برخی از چراغ های راهنمایی 
رانندگی با سیســتم فوتوولتایی کار می کنند 
و اگر این سیســتم بر چراغی نصب نشده در 
آن منطقه می توان به کمک پلیس ها ترافیک 
ایجاد شده را مدیریت کرد. ادامه دار شدن این 
شرایط به وضعیت آب و هوایی بستگی دارد، 
برنامه ریزی برای مدیریت مصرف برق تا ۱۵ 
شهریور انجام شــده اما اگر هوا زودتر خنک 
شود، اعمال مدیریت مصرف زودتر برداشته 
خواهد شد.ســخنگوی صنعت برق اســتان 
اصفهان با بیان اینکه شبکه سراسری برق به 
صورت رینگ مدیریت می شود، تصریح کرد: 
در ساعت پیک مصرف سه هزار و ۱۱ مگاوات 
در منطقــه اصفهان تولیــد و ۴ هــزار و ۴۵۶ 
مگاوات مصرف شــده که اضافه بار آن توسط 

نیروگاه های سایر شهرها تامین شده است.
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بوم گردی بام ایران بر بام مشکالت

بوم گردی به صنعت سبز در کشور مشهور است، گردشگران و افرادی که از 
سر و صدای زندگی ماشینی و شهرنشینی کالفه بودند، برای دست یابی به 
آرامش و تجدید روحیه به روستاهای تاریخی  و گردشگری سراسر کشور 
مراجعه می کردند و بهترین محل برای اقامت این افراد نیز همین مراکز 
اقامتی بوم گردی بود.روستاییان نیز می توانستند با دریافت تسهیالت، 
منازل سنتی و دارای قدمت تاریخی خود را تبدیل به اقامتگاه بوم گردی و 
از این طریق برای خود و اعضای خانواده اشتغالی را فراهم کنند، اما هیچ 
کس فکر نمی کرد یک ویروس ناشناخته بتواند در یک مدت کوتاه روزگار 
این صنعت سبز را سیاه کند، فعاالن این حوزه را به آستانه ورشکستگی 

برساند و موجب تعطیلی این مراکز اقامتی و تفریحی شود.

اکثر اقامتگاه های بوم گردی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند
رییس گروه مراکز و خدمات گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۵۰ 
واحد بوم گردی در استان وجود دارد، اظهار کرد: قبل از شیوع ویروس 
کرونا با پرداخت تسهیالت تالش شد تا افراد جویای کار در روستاها و 
شهرهای کوچک بتوانند از طریق ظرفیت های موجود در حوزه بوم گردی 
به فعالیت و کسب درآمد بپردازند.جواد عبدالهی با بیان اینکه با شیوع 
ویروس کرونا اکثر اقامتگاه های بوم گردی در چهارمحال و بختیاری به 
حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمدند، گفت: به علت کاهش چشــمگیر 

گردشگر و درآمد این اقامتگاه ها، بســیاری از نیروهای شاغل در این 
مراکز تعدیل شــدند.رییس گروه مراکز و خدمات گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه دولت برای حمایت از صاحبــان مراکز اقامتی و بوم گردی به این 
قشر تسهیالت با سود ۱۲ درصد پرداخت کرد، گفت: اما باتوجه به طوالنی 
شــدن فرآیند بیماری کرونا و بی رونقی گردشگری این تسهیالت تنها 
منجر به بدهکار شدن فعاالن این حوزه به بانک شد و این افراد توانایی 
پرداخت اقساط را ندارند.وی افزود: مصوبه ای به بانک عامل برای امهال 
تسهیالت بانکی صاحبان اقامتگاه های گردشگری و بوم گردی ابالغ شد، 
اما باوجود این مصوبه این موضوع انجام نشد و حتی جرایمی نیز برای 
دیرکرد پرداخت اقساط در نظر گرفته شد.عبدالهی خاطرنشان کرد: مقرر 
شد شــرکت های آب، برق، گاز و ... برای پرداخت بدهی اقامتگاه های 
بوم گردی مهلتی را تعیین کنند، همچنین این مراکز مشمول بخشودگی 
مالیاتی شوند، اما این اقدامات تاثیر چندانی نداشت، اگر حمایت الزم 
از این قشر صورت نگیرد، طبق اعالم صاحبان این اقامتگاه ها حدود ۵۰ 
درصد دیگر تا پایان کرونا فعالیت نخواهنــد کرد.رئیس گروه مراکز و 
خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه پیش بینی می شــود تا یکسال 
پس از اتمام کرونا گردشگری به رونق سابق بازنگردد، گفت: بسیاری از 
خانواده ها با مشکالت مالی درگیر هستند  و از لحاظ روانی نیز خانواده ها 

از ســفر کردن واهمه دارند، بنابراین شــاید به این علت گردشگری به 
سختی به پویایی برسد.وی در پایان گفت: به نظر می رسد دستگاه های 
اجرایی برای حمایــت از صاحبان اقامتگاه هــای بوم گردی می توانند 
کمک های فنی و اعتباری اختصاص دهند تا فعاالن این حوزه بتوانند 

در این شرایط سرپا بمانند.

بسیاری از فعاالن حوزه بوم گردی برای تامین 
معیشت خود دست به تغییر شغل زدند

مجید علیخانی یکی از صاحبان کمپ گردشگری و بوم گردی عشایری 
در چهارمحــال و بختیاری با بیــان اینکه پس از شــیوع کرونا صنعت 
گردشگری با مشکالت بسیاری مواجه شده اســت، اظهار کرد: تعداد 
کم مسافران مراجعه کننده به اقامتگاه های بوم گردی دیگر جوابگوی 
هزینه ها نیســت، عموما کارگران شــاغل در این مراکز تعدیل شده اند 
و کارگران باقی مانده نیز در تمام روزهای ماه مشــغول به کار نیســتند.

علیخانی با اشاره به تســهیالت پرداختی به فعاالن حوزه گردشگری، 
توضیح داد: این تســهیالت باتوجه به تورم موجود در کشور جوابگوی 
هزینه های تحمیل شــده به اقامتگاه های بومگردی نیست، همچنین 
امهال تســهیالت، بشــخودگی مالیات، هزینه های آب و بــرق و گاز 
 و بیمه باوجــود وعده ها عملیاتی نشــد، پیگیری ها در ایــن حوزه نیز 

نتیجه بخش نبود.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان لردگان اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ برخی افراد با انگیزه های مالی و سودجویانه ضمن تشکیل یک گروه سازمان یافته مبادرت 
به اغفال تعدادی از دانش آموزان در رشته های مختلف کردند و به آن ها و والدینشــان اطمینان خاطر دادند که به سواالت کنکور سراسری و پاسخنامه سواالت 
دسترســی دارند و می توانند در ازای دریافت مبالغی، هم زمان با روز برگزاری آزمون سراسری پاسخ ســواالت کنکور را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.سعید 
جریده اصل افزود: در روز برگزاری آزمون سراسری از برخی داوطلبان تجهیزات الکترونیکی برای تقلب کشف شد که این تجهیزات از طریق گروه مجرمانه تهیه و در 
اختیار داوطلبان قرار گرفته بود، البته با هوشیاری و دقت مراقبان این افراد موفق به استفاده از این تجهیزات نشدند.باوجود آن که متهمان با افراد دیگری در سایر 
استان های کشور مرتبط بودند و بایستی آن افراد نیز شناسایی و از آن ها نیز تحقیق شود، بنابراین رسیدگی قضایی تاکنون ادامه یافته است.جریده اصل با اشاره 
به اینکه همه داوطبان کنکور سراسری که با این گروه مجرمانه ارتباط داشتند در همان ابتدای کار شناسایی شده اند، اظهار کرد: اسامی این داوطلبانی که اقدام به 
تقلب کردند نیز به سازمان سنجش و آموزش کشور اعالم شد تا مطابق مقررات نسبت به تخلفات احتمالی ایشان رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان لردگان در پایان گفت: طی چند روز اخیر تمامی موسسات غیرمجازی که در زمینه کنکور سراســری در شهرستان لردگان فعالیت داشتند، 

شناسایی و دستورات قضایی الزم برای پلمب این موسسات و جلوگیری از فعالیت آن ها صادر شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: دشمن پیوسته در حال مبارزه با ماست تا دین مان را از ما بگیرد، ما 
باید با الگوگیری از دوران جنگ و پیروزی خرمشهر بتوانیم آموزه ها را به نسل جوان انتقال دهیم.

منوچهر ذوالفقاری با اشاره به اقداماتی در حوزه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، گفت: تدوین دانشنامه یا همان دایره المعارف دفاع مقدس شامل سه 
بخش از جمله جغرافیا و نظامی، اشخاص و شهدا و بخش فرهنگی است تا کنون حدود ۱۰۰ مقاله برای تولید دانشنامه دفاع مقدس در استان احصا شده که یک 

سند متقن و ماندگاری است و سالیان سال می توان از آن استفاده کرد و دارای چهارچوب و مراحل خاصی است و استمرار دارد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با اشاره به تدوین نقش استان در دفاع مقدس به صورت روزشمار و یا موضوعی، 
بیان داشت: از 8۰ اداره در سطح استان حدود ۳۰ اداره تاکنون نقش خود را تدوین کردند، البته ضعف هایی وجود دارد که باید برطرف شود، محوری ترین نقش، 
تیپ حضرت قمربنی هاشم)ع( است که این نیاز به زمان دارد.وی عنوان کرد: ســالیانه ۵۰ تا 6۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس تولید می شود، شاید کیفیت 
آن ها در سطح عالی نباشــد اما در حد توان خود تالش داریم بهترین ها خروجی کار باشد، ۳۲ عنوان کتاب فردا رونمایی می شود البته کتاب تنها مکتوب نیست 

بلکه کتاب صوتی و ترجمه شده نیز هست.

32 عنوان کتاب دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری رونمایی می شودشناسایی عوامل گروه سازمان یافته تقلب در کنکور سراسری سال گذشته در لردگان

تمهیدات الزم برای تامین مرغ در چهارمحال و بختیاری 
فراهم شد

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تامال و بختیاری، 
اظهار داشــت: بیش از ۷8 تن مرغ در چهارمحال و بختیاری طی ۲۴ ســاعت گذشــته کشــتار 
 شد.سام مردانی ادامه داد: در حال حاضر تمهیدات الزم برای کشتار به موقع مرغ در سطح استان

 اندیشیده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به فعال بودن بیش 
از ۲۱۳ مرغداری در این اســتان، ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز استان به مرغ 
توسط مرغداری های استان تولید می شود.وی ادامه داد: نظارت ها توسط دستگاه های نظارتی روی 
توزیع مرغ در سطح استان تشدید شده اســت و در حال حاضر ۲۱۳ مرغداری فعال در چهارمحال 

و بختیاری وجود دارد و ۲۹ هزار تن گوشت مرغ ساالنه در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

 مجهز شدن 60 هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم
 آبیاری نوین

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طرح آبیاری عمومی تحت فشار تلفیقی 
)بارانی با رویکرد تیپ( در سطح 6۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای کلبی بک با سرمایه گذاری 
۳۰ میلیارد ریال آغاز شد.عطا ا...ابراهیمی  ادامه داد: از این مبلغ ۱۷ میلیارد و نهصد میلیون ریال از 
تسهیالت بالعوض استفاده شده و مابقی آورده شخصی بهره برداران است.رییس جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری به اشتغال زایی طرح اشــاره کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح اشتغال 
۱۵ نفر به صورت مستقیم فراهم می شود.وی عنوان کرد: توسعه سیستم های آبیاری نوین در این 

استان با توجه به کاهش بارش ها ضروری است.

کشت چغندر قند در 450 هکتار از اراضی کیار
مدیر جهاد کشاورزی کیار گفت: امسال ۴۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت بهاره چغندرقند 
اختصاص یافت.سعید داودی نیا افزود: پیش بینی می شود سطح زیر کشت به ۵۵۰ هکتار برسد.

داودی نیا اضافه کرد: ارقام کشــت شده شــامل ارقام خارجی و ایرانی، افســوس و بی تی اس 
اســت.وی ادامه داد: متوســط عملکرد چغندرقند در شهرســتان ۴۷ تن در هکتار است که پیش 
بینی می شــود بیش از ۲ هزار تن محصول چغندر قند در شهرســتان برداشــت شــود.داودی نیا 
گفت: با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش منابع زیر زمینی، کشــت چغندر قند نسبت به مدت 
مشابه پارســال با کاهش یک صد هکتاری روبه رو بوده اســت، اما با حضور مستمر کارشناسان 
 پهنه های تولیدی و توصیه های کارشناســی در خصوص کشــت و تغذیه، درصدد افزایش عملکرد

 سطح هستیم.

برخورد قضایی با مراکز غیر مجاز استخراج ارز های دیجیتال
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی بــرق چهارمحــال و بختیاری گفت: بــا توجه به آثــار مخرب 
اســتخراج غیر مجاز رمز ارز ها از جملــه مصرف باالی انرژی بــرق، ناپایداری شــبکه برق و بروز 
 خاموشی های متعدد و آسیب دیدگی تاسیسات برقی مشترکین، شناسایی، جمع آوری و برخورد

 قضایی با مراکز غیر مجاز استخراج ارز های دیجیتال در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان 
قرار گرفته است.

مجید فرهزاد افزود: از این رو به کسانی که مراکز غیر مجاز رمز ارز ها را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۳8۱۱۲۱ 
گزارش دهند ضمن رعایت جوانب محرمانه بودن اطالعات افراد، پاداشی به مبلغ ۵ میلیون ریال به 

ازای هر دستگاه تاسقف مجاز ذکر شده در دستور العمل، پرداخت می شود.

اخبار

 تعداد کم مسافران مراجعه کننده به اقامتگاه های 
بوم گردی دیگر جوابگوی هزینه ها نیست، عموما 
کارگران شاغل در این مراکز تعدیل شده اند و کارگران 
باقی مانده نیز در تمام روزهای ماه مشغول به کار 

نیستند

بام ایران

مفاد آراء
3/17 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت 

و اسناد و امالک شهرستان اصفهان
نظر به اینکه طبق آراء صادره باستناد مدارک تسلیمی تصرفات مالکانه مفروزی 
افراد متقاضی زیر در مجموعه زاینده رود پالک 15316/29- اصلی بخش 5 ثبت 
اصفهان احراز گردیده است، لذا طبق قســمت اخیر بند 2 مذکور و ماده 10 آئین 
نامه اجرائی مراتب برای یک نوبت آگهی می  گردد تا چنانچه کســی نسبت به 
آنها اعتراضی داشته باشد از تاریخ الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود 
را به صورت مکتوب به اداره ثبت اســناد و امالک منطقه شرق تسلیم و سپس از 
تاریخ تسلیم اعتراض ظرف یک ماه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و 
گواهی طرح دعوی را باین واحد ارائه نماید بدیهی اســت در صورت عدم وصول 
اعتراض و گواهی طرح دعوی ظرف مدت مقرر در اجــرای رای صادره اقدام و 
ســند مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شــد ضمنًا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق 
الذکر صدور ســند مالکیت مانع مراجعه معترض به محاکم قضائی برای تقدیم 

دادخواست اعتراض نمی باشد. 
1- رای شماره 589 ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 136/15 متر مربع 
به شــماره 3374 فرعی از 15316/29- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای 

عباسعلی باقری زفره ئی فرزند محمد علی واقع در مجموعه زاینده رود 
2- رای شماره 590 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 126/06 متر مربع به 
شــماره 3413 فرعی از 15316/29- اصلی بخش 5 ثبــت اصفهان بنام آقای 

محمدرضا شومالی خوراسگانی فرزند قنبرعلی واقع در مجموعه زاینده رود 
3- رای شماره 591 ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 152/13 متر مربع 
به شــماره 3451 فرعی از 15316/29- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای 
منوچهر نجفی مرغملکی فرزند عربعلی و خانم پروین هیبتی کوجانی فرزند حسن 

)بالسویه( واقع در مجموعه زاینده رود 
4- رای شماره 592 ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 140/72 متر مربع 
به شــماره 3465 فرعی از 15316/29- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای 

محمدرضا فتحی فرزند حسین واقع در مجموعه زاینده رود 
5- رای شماره 593 ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 150/72 متر مربع 
به شــماره 3549 فرعی از 15316/29- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای 

محمود سلیمانی پور فرزند هرمز واقع در مجموعه زاینده رود 

6- رای شماره 594 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 132/85 متر مربع به 
شماره 3575 فرعی از 15316/29- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای سعید 

اسحاقی فرزند محمد مهدی واقع در مجموعه زاینده رود 
7- رای شماره 595 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 151/41 متر مربع به 
شماره 3601 فرعی از 15316/29- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام خانم فاطمه 

جبروتیان مقدم فرزند حبیب اله واقع در مجموعه زاینده رود 
م الف: 1139260 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق

تحدید حدود اختصاصی
3/18 شماره نامه : 140085602024001954-1400/02/28 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024004562 مورخ 1399/11/12 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 224/29 متر مربع تحت شماره فرعی 13 از اصلی 4402  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم شیرین جان محمدی زرد خشوئی 
فرزند خدا رحم مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد 
لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/03/31 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
و مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد 
ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره 
ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه میدهد.  م الف: 1137168 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/19 شــماره نامه : 140085602024001942-1400/02/28 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یکبابخانه پــالک شــماره 4483/4748 واقــع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام غالمحســین عســگری فروشــانی 
فرزند اســدا... در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حدود قانونــًا به عمل 

نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/3/31 ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد، لــذا به موجب ایــن آگهی به 
کلیــه مجاورین اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در 
محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
 م الــف: 1137249 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امالک 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/20 شــماره نامه : 140085602024001995-1400/02/28 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 4483/4749 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای اســماعیل کوهســتان محالیان فرزند کیامرز 
در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/04/02 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبــق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبــت معترضین ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع 
 ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. 
م الف: 1137340 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
3/21 شــماره نامه : 140085602024001968-1400/02/28 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 4348/2932 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای سعید مختاری کرچگانی و خانم زهرا سلیمانی 
کرچگانی بالسویه در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 

مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. م الف: 1137281 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

3/22 شــماره نامه : 140085602025002278-1400/02/30 چون تحدید 
حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک شــماره 4002 فرعی مجزی شده از 
پالک 25/472  واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتي به نام 
علیرضا اکبرشاهی فرزند محمد  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي 
ثبت به  عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/4/7 
راس ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف  پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتي با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. 
م الف: 1139016  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کابل افشان پارسیان زواره سهامی خاص 
به شماره ثبت 185 و شناسه ملی 14004027944

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - عباس غفاری ده آبادی به کد ملی 0046144773 به سمت بازرس 
اصلی و ندا غفاری ده آبادی به کد ملی 0083879293 به سمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - صورت های مالی سال 1399 به تصویب 
رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زواره )1139829(
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توزیع 1400 سری جهیزیه در طرح »مهرکریمانه« 
در راستای طرح مهرکریمانه در استان اصفهان تعداد 1400 سری جهیزیه از سال 1399 توسط معاونت 
اجتماعی سپاه صاحب الزمان )عج( تهیه و بین زوج های جوان توزیع شده است.مسئول اجتماعی 
سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( در خصوص طرح مهرکریمانه گفت: در راستای طرح کریمانه یکی 
از اولین اقدامات تهیه و توزیع جهیزیه برای نوعروسان است که از ابتدای سال گذشته توسط معاونت 
اجتماعی سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( بوده است. ناصر چاووشی افزود: در راستای کمک به 
ازدواج جوانان هم استانی اصفهان و ایجاد امید و انگیزه برای ازدواج موفق طرح مهر کریمانه سپاه 
حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان از سال گذشته با شــیوع ویروس کرونا تا کنون حدود 
1400سری جهیزیه توزیع شد.وی گفت: به تازگی نیز ۵00 سری جهیزیه بین زوج های جوان توزیع شد 
که به صورت نمادین ۵0 سری از ناحیه مقاومت بسیج امام رضا)ع( به سمت میدان امام)ره( حرکت 

کرد و بین خانواده های توزیع  شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

قطعی برق مشکالتی را برای واکسیناسیون ایجاد کرده است
 یک عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اســالمی گفت: قطعی برق مشکالتی در 
روند واکسیناسیون و ارائه خدمات به مردم در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی به وجود آورده است.

محمدعلی محسنی بندپی، با اشاره به قطعی های مکرر برق اظهار کرد: قطعی برق مشکالتی در روند 
واکسیناسیون به وجود آورده است چون مراکز بهداشتی به دستگاه های خنک کننده مجهز نیستند 
و طبیعتا نگهداری واکسن که به مراقبت های خاصی نیاز دارد، با مشکل مواجه می شود.وی افزود: 
از طرف دیگر ارائه خدمات بهداشتی دچار مشکالتی شــده، بیمارستان ها هم با مشکالتی دست و 
پنجه نرم می کنند چون با وجودی که بیمارستان ها و مراکز درمانی به ژنراتور برق مجهز هستند؛ اما 
ظرفیت شان آنقدر نیســت که مدت زیادی کار کنند. این یعنی قطعی برق به سالمت مردم آسیب 
وارد می کند. در همین رابطه هم کمیسیون بهداشت و درمان نامه ای به وزیر نیرو نوشت که با توجه به 
واکسیناسیون باید دقت الزم صورت گیرد تا مراکز درمانی با مشکل مواجه نشود.این عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس تصویب کرد که بخش بهداشت و درمان از قطعی برق آسیب های جدی 
می بیند. خانه های بهداشــت وظیفه تزریق واکســن کرونا را دارند، آنها با مشکالت جدی روبه رو 
می شوند. قطعا این موارد را ما در جلسه کمیسیون بهداشت بررسی می کنیم تا با ایفای نقش نظارتی 

مجلس بتوان از حقوق و سالمت مردم حمایت کرد.

افزایش 300 حوزه امتحانی در اصفهان
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: قبل از شیوع کرونا امتحانات نهایی دانش آموزان در 
۲00 حوزه برگزار می شد، اما از زمان شیوع این بیماری این تعداد به بیش از ۵00 حوزه افزایش یافت.

محمد اعتدادی ، با بیان اینکه افزایش تعداد حوزه های امتحانی سبب کاهش تراکم دانش آموزان 
می شود، افزود: عالوه بر این هر روز اکیپ های نظارتی از سوی اداره کل آموزش و پرورش برای بازدید 
از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان اعزام و رعایت پروتکل های بهداشــتی مطابق 
شیوه نامه ابالغی را بررسی می کنند.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، تصریح کرد: نگرانی 
در مورد تجمع های دوستانه دانش آموزان هنگام ورود به جلسه امتحان و بعد از برگزاری امتحان 
وجود دارد، به مدیران مدارس توصیه شده نســبت به این موضوع حساس باشند و دانش آموزان 
را سریع تر از مدرسه خارج کنند تا تجمعی شکل نگیرد.اعتدادی ادامه داد: عالوه بر بازدیدهایی که 
توسط آموزش و پرورش انجام می شود به تازگی نظارت هایی هم توسط تیم های بازرسی استانداری 
و رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از حوزه های امتحانات نهایی داشتند و از نزدیک فضا را 
مشاهده کردند، همه این اتفاق حاکی از آن است که تالش آموزش و پرورش بر این بوده تا پروتکل ها 

و دستورالعمل های بهداشتی در امتحانات نهایی دانش آموزان به درستی رعایت شود.

توصیه هایی برای خاموشی در روزهای پیش رو؛

چطور غافلگیر نشویم

ظاهرا تا هفته های آینده چه بخواهیم و چه  پریسا سعادت
نخواهیــم باید با غافلگیری و مشــکالت 
ناشی از قطع برق دست و پنجه نرم کنیم. طی چند روز گذشته آنچه حتی 
بیشتر از قطعی برق مردم را به دردســر انداخت غافلگیری ناشی از این 
خاموشی ها بود به همین دلیل اینکه بدانیم در اثر قطعی برق ممکن است 
چه اتفاقاتی رخ دهــد  و باید چطور با آن برخورد کنیــم می تواند تبعات 
روحی و خطرات احتمالــی را برای مان کم کند. در ایــن گزارش به ارائه 
راهکارهایی جهت کمتر کردن تبعات قطع برق برای خانواده ها خواهیم 

پرداخت:

برنامه خاموشی ها را چک کنید
شــاید یکی از بزرگ ترین اســترس ها و نگرانی ها مربوط به دانش 
آموزان و خانواده های آنها باشد. چه کســانی که باید برای امتحانات 
حضوری بر سر کالس حاضر شــوند و چه بقیه دانش آموزان که غیر 
حضوری امتحان می دهند. خاموشــی می تواند مشکالت زیادی را 

ایجاد کند. بنابر این اطالع از حدود و زمــان قطع برق می تواند برنامه 
ریزی برای مدیریت این زمان را راحت تر کند. در همین زمینه معاون 
هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت: شهروندان می توانند 
با مراجعه به سایت شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان و ورود با کد 
پایانه قبض برق خود، برنامه زمان خاموشــی منطقه را مشاهده کنند 
تا با مشــکالتی همچون دخالت قطعی برق و زمان امتحانات دانش 

آموزان مواجه نباشند.
سیدمحمدرضا نوحی ادامه  داد: به دلیل کمبود برق در استان اصفهان 
با خاموشی برق ها به مدت دو ساعت در مناطق مختلف استان مواجه 
هســتیم.وی افزود: یکی از دالیل مهم کمبود برق، کاهش بارش ها و 
زودرس بودن فصل گرماست که موجب کمبود تولید برق آبی در استان 
اصفهان می شــود.معاون هماهنگی شــرکت برق منطقه ای اصفهان 
ادامه داد: با توجه به مجازی بودن امتحانات مشــکالتی برای دانش 
آموزان در مدت خاموشی ایجاد می شــود.وی اظهار کرد: شهروندان 
می توانند با مراجعه به سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان و ورود 

با کد پایانه قبض برق خود، برنامه زمان خاموشــی منطقه را مشاهده 
کنند تا با مشــکالتی همچون دخالت قطعی بــرق و زمان امتحانات 
دانش آموزان مواجه نباشــند.نوحی ادامه داد: توصیه می شود تمام 
والدین بر زمان امتحانات و شارژ موبایل دانش آموز و مشاهده برنامه 

خاموشی منطقه خود نظارت کافی داشته باشند.

زمان حبس شدن در آسانسور چه باید کرد؟
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با توجه به قطعی بــرق در خصوص حوادث و حبس شــدن افراد در 
آسانســور و لزوم رعایت هشــدارها و توصیه ها، توضیحاتی ارائه داد.

فرهاد کاوه آهنگران ، در خصوص حوادث آسانسور به دلیل قطعی برق 
در اصفهان، اظهار کرد: با گرم شــدن هوا و افزایش مصرف برق، آمار 
حوادث و حبس شدن در آسانسور که به ســامانه 1۲۵ سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گزارش شده کم نیست، اما 

بالفاصله آتش نشانان راهی محل حادثه ها شده اند.
وی با تاکیــد بر اینکــه افــراد باید در ســاعات پیک مصــرف برق، 
صرفه جویی الزم را داشــته باشند تا کمتر شــاهد قطعی برق باشیم، 
ادامه داد: در ســاعات پیک مصرف برق تا جای ممکن از آسانســور 
استفاده نشود، حبس شدگان در آسانسور به دلیل قطعی برق توسط 
آتش نشــانان نجات یافتند و این حوادث فوتی یا مصدوم نداشــته 
است.سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان تصریــح کرد: آسانســورها باید به سیســتم »پاراشــوت« 
)سیســتمی که در صورت قطعی برق به اولین طبقه قبلی رفته و درب 
آسانسور باز شــود(، مجهز باشــند، افراد باید هنگام حبس شدن در 
آسانسور خونسردی خود را حفظ کنند.وی با بیان اینکه شهروندان باید 
نسبت به سرویس دوره ای و نگهداری آسانسور اقدام کنند، افزود: اگر 
افراد در آسانسور حبس شدند بالفاصله با آتش نشانی تماس بگیرند یا 
با شماره مسئول ساختمان که می تواند آن ها را از آسانسور خارج کند، 

تماس بگیرند یا زنگ خطر آسانسور را به صدا درآورند.

در زمان خاموشی در خانه تنها نباشیم
با توجه به اینکه امروز اغلب وســایل در خانه به صــورت الکترونیکی 
کار می کند بهتر است افراد ســالمند و بیمار در زمان خاموشی ها در 
خانه نمانند. خانواده های ســالمندان و بیماران بهتر اســت از زمان 
قطعی برق مطلع باشند تا به این طریق از بروز حوادث برای این افراد 

جلوگیری شود.

با مسئولان جامعه

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان 
اینکه کم آبی علت مشاهده خرس در منطقه عشایری 
است، گفت: ۵0درصد حجم سدهای مخزنی اصفهان 
کاهش یافته است.منصور شیشه فروش با اشاره به 
اینکه میانگین بارش از اول مهر سال گذشته تاکنون در 
استان 1۲7 میلی متر بوده است، اظهار داشت: نسبت 
به میانگیــن بلندمدت 34 درصد کاهــش بارندگی 
در استان داشته ایم.وی با اشــاره به کاهش بارندگی 
در شهرستان های اســتان اصفهان افزود: در ورزنه و 

نجف آباد ۵۲، نائین و مورچه خورت ۵4، کاشان ۵0، 
مبارکه 4۵، شهرضا 3۲، فریدون شــهر 3۵، فریدن 
و داران 40 و اصفهــان ۲0 درصد نســبت به بلندمدت 
کاهش بارندگی داشته ایم.مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه همه ایســتگاه ها 
نســبت به میانگیــن بلندمدت با کاهــش بارندگی 
روبه رو بودند، گفت: حجم سد زاینده رود 434 میلیون 
مترمکعب اســت و نســبت به بلندمــدت 60 درصد 
کاهش داشته و سدهای مخزنی دیگر در استان مانند 
سد قره قاچ و حنا در سمیرم و سد باغکل در خوانسار 
بیش از ۵0 درصد حجم شان کاهش داشته است.وی 
با اشاره به اینکه بیشتر چاه ها و قنوات خشک و کم آب 
شده اســت، بیان کرد: در پاییز و زمستان و فروردین 

و حتی اردیبهشــت ماه هم بارش موثری نداشتیم و 
همچنان همه مساحت کل استان با کم آبی و بی آبی 
شدید مواجه اســت.وی با بیان اینکه در استان برای 
مواجهه با شرایط خشکسالی ستاد مدیریت تنش آبی 
تشکیل شده است، افزود: در بخش شرب و کشاورزی 
و باغات، صنعت و فضای سبز تمام بخش ها مکلف 
شدند در اجرای طرح های مصرف بهینه آب، آبرسانی 
سیار به شهرها و روستاهای کم آب تسریع کنند.وی با 
اشاره به اینکه در بخش محیط زیست 44 هزار رأس از 
وحوش در کم آبی به سر می برند، بیان کرد:  به محیط 
زیست کشور اعالم کرده ایم برای کمک به این وضعیت 
به محیط زیست اســتان اعتبار دهند تا بتوانند برای 

آبرسانی به وحوش اقدام کنند.

کاهش ۵0 درصدی حجم سدهای مخزنی اصفهان؛

 تشنگی، خرس قهوه ای را به منطقه عشایری دهاقان کشاند

اقدام زیبای یک 
راننده تاکسی 

تصویری از انســانیت یک 
راننــده تاکســی در دوران 

کرونا را می بینید.

 سرکشی از موزه؛ ادعای سارق ناکام موزه هنرهای
 معاصر اصفهان

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان گفت: ســارقی از داخل باغ کاخ چهلســتون، وارد ایوانک موزه 
هنرهای معاصر اصفهان شده و با شکستن پنجره مشرف به باغ کاخ، وارد ساختمان موزه شده بود در 
پاسخ به این سوال که چرا وارد موزه شده است، با حالت تمسخر گفت»من برای سرقت نیامده بودم، 
آمده بودم ببینم همه چیز سر جای خودش هست یا نه«.مهدی تمیزی با تشریح ماجرای سرقت 
نافرجام از موزه هنرهای معاصر اصفهان، اظهار کرد: شــامگاه پنجشــنبه 30 اردیبهشت ماه جاری 
سارقی از داخل باغ کاخ چهلســتون، وارد ایوانک موزه هنرهای معاصر اصفهان شده و با شکستن 
پنجره مشرف به باغ کاخ، وارد ساختمان موزه شــده و کلید گنجینه را از اتاق فنی برداشته و خود را 
به گنجینه موزه رسانده اســت. مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان افزود: نیروهای حفاظت موزه 
هنرهای معاصر اصفهان طبق برنامه در طول شب مشغول گشت زنی بودند و سارق از همان راهی که 
آمده بود به محوطه استانداری اصفهان واقع در ضلع جنوبی باغ کاخ چهلستون فرار می کند و توسط 
نیروهای حفاظت استانداری دستگیر و به نیروی انتظامی تحویل می شود.تمیزی با اشاره به اینکه 
جنبه حقوقی و مجازات این سارق را نمی داند، ادامه داد: شنیده ام به دلیل این که سارق چیزی به 
همراه نداشته، خیلی نمی شود ماجرا را پیگیری کرد اما فکر می کنم برای ورود سارق به مکان های 
عمومی و دولتی، مخصوصا جایی مثل موزه که گنجینه آن متعلق به مردم اســت، نباید تبرئه شود 
چراکه شاید بار دیگری هم این عمل را بدون نگرانی انجام دهد و باید توجه داشت که سرقت اشیای 

موزه جبران پذیر نیست و نمی توان آن را جایگزین کرد بنابراین باید آن سارق را مجرم بشناسند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

صاعقه جان یک نفر را در نجف آباد گرفت 
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ یک نفر و مصدومیت فرد دیگری بر اثر وقوع صاعقه 
در نجف آباد خبر داد.عباس عابدی با اشــاره به وقوع صاعقه در اصفهان اظهار داشــت: این حادثه 
ساعت 16 و ۵6 دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه این حادثه در 
نجف آباد روستای نهضت آباد اتفاق افتاده است، ادامه داد: برای امدادرسانی به این حادثه یک کد 
اورژانس اعزام شد.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه مرد 40 ساله 
مصدوم شد، اضافه کرد: این مصدوم به بیمارستان فاطمه زهرا منتقل شد.وی گفت: مرد 4۸ ساله 

نیز بر اثر صاعقه جان خود را از دست داد.

آدم ربایان مرد 55 ساله در اصفهان دستگیر شدند
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دســتگیری اعضای یک باند آدم ربایی که فردی ۵۵ 
ساله را ربوده بودند در کمتر از دو ساعت خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: پس 
از اعالم یک مورد آدم ربایی در شهرستان کاشان بالفاصله گروهی مجرب از ماموران پلیس آگاهی 
و امنیت عمومی این فرماندهی وارد عمل شــدند.وی افزود: در بررســی های اولیه مشخص شد 
فردی ۵۵ ساله توسط سه نفر با تهدید سالح سرد و به وسیله یک سواری پراید ربوده شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: با اقدامات تخصصی انجام شده مشخص شد 
این افراد در محور کاشان-نطنز در حال تردد هستند که با همکاری ماموران شهرستان نطنز خودروی 
آنها شناسایی و متوقف شد.این مقام انتظامی اظهار داشــت: در این خصوص سه آدرم ربا که دو 
 نفر از آنها مرد و دیگری زن بود دســتگیر و انگیزه خود را نیز اختالف با فرد ربوده شده اعالم کردند.

سرهنگ هاشمی فر با اشاره به اینکه فرد ربوده شده آزاد و به آغوش خانواده بازگشت تصریح کرد: 
در این خصوص پرونده ای تشــکیل و همه متهمان برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل 
داده شدند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد که 

مجرمان و مخالن نظم و امنیت عمومی آسایش شهروندان را برهم بزنند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرکل کمیته امداد استان:

خودکفایی مددجویان 
 کمیته امداد در اولویت 

قرار دارد
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 
خود کفایی مددجویان این نهاد برای رفع 
چالش های زندگی آن ها و حفظ کرامت 

انسانی در اولویت قرار دارد.
کریم زارع با اشاره به ماموریت های کمیته 
امداد در پاســخ به نیازهــای مددجویان 
اظهار کرد: خودکفایی و کاهش وابستگی 
آن ها به نهاد حمایتی طی یک دهه گذشته 
پیگیری شــده و با ارائه تسهیالت بانکی 
و ایجاد فرصت شــغلی ایــن مهم تحقق 

یافته است.
وی ادامه داد: ســال گذشته بیش از هزار 
میلیارد ریال تسهیالت اشــتغال زایی به 
مددجویان کمیته امداد پرداخت شد تا به 
صورت خودکفا فرصت شغلی ایجاد کنند.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با 
اشــاره به اینکه سقف تســهیالت بانکی 
متفــاوت اســت، تصریح کــرد: صندوق 
والیت و بانک های عامل در این خصوص 
به صــورت قرض الحســنه همــکاری و 

پرداخت می کنند.
کریم زارع با اشــاره به اینکه اســتفاده از 
نیروهای تحت پوشــش بــرای فعالیت 
در نهاد و شــرکت ها نیز انجام می شود، 
خاطرنشان کرد: این دســته از اقدامات 
بــرای افزایــش تــوان مالــی و کاهش 
وابســتگی اجرا می شــود و سیاســت 
های حرفــه آمــوزی و ایجاد اشــتغال 
 کیفیــت زندگــی و کرامــت انســانی را

 تقویت می کند.
مدیرکل کمیتــه امداد اســتان اصفهان 
همکاری مسئوالن در حوزه اشتغال زایی 
را خواستار شد و گفت: با توجه به شرایط 
سخت اقتصادی و شرایط کرونا برخی از 
کســب و کار ها تعطیل و بعضی برای رفع 
مشکالت معیشتی خواستار حمایت های 

نهادهایی مثل کمیته امداد شده اند.

مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

زمان واکسیناسیون مبتالیان به دیابت و فشارخون مشخص نیست
مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اعالم اینکه تاکنون 1۸0 هزار نفر در استان اصفهان یک دوز واکسن کرونا تزریق 
کرده اند، گفت: هنوز برای بیماری های مزمنی مانند دیابت و فشار خون تصمیمی گرفته نشده است.رضا فدایی ، با اشاره به شروع واکسیناسیون گروه سنی 70 
سال ، اظهار کرد: بالغ بر یکصد هزار نفر در گروه سنی 70 تا 7۵ ساله قرار دارند که واکسیناسیون آنها درحال انجام است.وی افزود: براساس اعالم وزارت بهداشت، 
گروه سنی 70 تا 7۵ سال باید به سامانه ثبت نام واکسیناسیون به نشانی salamat.gov.ir مراجعه کرده و پس از ثبت نام، پیامکی برای آنها ارسال می شود که 
نوبت و محل تزریق واکسن را اعالم می کند و بر اساس این پیامک برای تزریق واکسن مراجعه می کنند.مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه واکسیناسیون کرونا براساس یک برنامه تدریجی و مســتمر درحال انجام است، گفت: واکسن مورد نیاز را به تدریج تحویل 
می گیریم و مراجعات مردم نیز به صورت تدریجی و مستمر است، به همین خاطر برای تامین واکسن مشکلی نداریم.وی با اشاره به اینکه در گروه سنی 7۵ تا 

۸۵ سال نزدیک به 70 هزار نفر در استان اصفهان واکسن کرونا دریافت کردند، خاطرنشان کرد: واکسیناسیون این گروه سنی نیز ادامه دارد و تمام نشده است.



قطعی برق در این روزها موجب شد تا شطرنج بازان کشورمان شکست های بدی را در رقابت های قهرمانی آسیا از رقبای ضعیف تر خود تحمل کنند.بعد از قطعی برق 
روز یکشنبه فدراسیون شطرنج در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی و بازتاب گسترده آن در رسانه ها،سارا خادم الشریعه نفر اول رده بندی بهترین های 
ایران در این رشته در رده بانوان  با انتشار پستی در اینستاگرام از نگرانی هاش بابت قطعی برق و مشکالت آن خبر داد. وی ضمن تشکر از مسئولین مخابرات بابت رفع 
مشکل اینترنت در مسابقات گذشته اش حاال نگران قطعی برق است و از مردم خواسته به او در این رابطه مشاوره بدهند.خادم الشریعه با حساس بودن قطع شدن 
ارتباط برای چند ثانیه در رقابت های آنالین از آغاز تورنمنت بعدی خودش از روزبیستم خرداد و به مدت چهار روز خبر داده  و نگران است قطعی برق دامنگیر او نیز شود.
پست سارا با الیک استاد بزرگ پرهام مقصود لو قهرمان کشور و قهرمان جوانان جهان که روز یکشنبه با قطعی برق مغلوب حریف مغولی خود شد، روبه رو شده است.

»سارا خادم الشریعه« نگران قطعی برق!
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»بوفون« در راه رئال مادرید
از روز یکشنبه شایعات در خصوص انتقال جان لوییجی بوفون به باشگاه رئال مادرید در رسانه ها 
مطرح شده است. روز یکشنبه توتواسپورت نوشت که بوفون شــخصا خودش را به رئال مادرید 
پیشنهاد داده تا دروازه بان دوم این تیم شود. پس از این اتفاق، رسانه های ایتالیایی و اسپانیایی 
در خصوص این موضوع صحبت کردند و حتی رسانه اســپانیایی دون دیارو نوشت که بوفون در 
راه مادرید است و این انتقال را حتمی دانست.کوریره دال اســپورت نیز با انتشار این خبر نوشت 
که شایعه دیوانه کننده ای در رســانه ها مطرح اســت و ممکن بوده که بوفون فصل آینده در سن 
43 سالگی در تیم رئال مادرید با کورتوا رقابت کند.پس از خداحافظی بوفون از یوونتوس، برخی 
گمانه زنی ها در رسانه ها مطرح شد. از بارسلونا آغاز شد و با شایعه انتقال او به بوندس لیگا آلمان 
ادامه پیدا کرد. با توجه به خبر توتواســپورت اکنون انتقال بوفون به رئــال مادرید، داغ تر از بقیه 
شایعات در رسانه ها دست به دست می چرخد ولی باید دید سرنوشت دروازه بان افسانه ای ایتالیا 
چه خواهد شد.او چند روز گذشته از باشگاه یوونتوس برای دومین بار خداحافظی کرد ولی اظهار 

داشت که می خواهد همچنان به فوتبال بازی کردن ادامه دهد.

حضور تماشاگران در سوپرجام آفریقا در قطر
کمیته محلی برگزاری بیست ونهمین سوپرجام آفریقا میان تیم های االهلی مصر و برکان مراکش 
شرایط حضور تماشاگران را اعالم کرد. این دیدار جمعه هفته جاری در ورزشگاه باشگاه السد دوحه 
با حضور 30 درصدی تماشاگران برگزار خواهد شد.وزارت بهداشت قطر با همکاری کمیته سازماندهی 
سوپرجام آفریقا مجموعه ای از شرایط الزم را برای حضور تماشاگران تعیین کرده است. تماشاگران 
باالی 12 سال که دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند می توانند در ورزشگاه حضور یابند. همچنین 

حضور تماشاگرانی که طی 9 ماه گذشته به کرونا مبتال شدند در ورزشگاه بالمانع است.

گزینه جانشینی »پیرلو« در یوونتوس مشخص شد
رســانه های ایتالیایی از مذاکره باشــگاه یوونتوس با ســرمربی آتاالنتا برای قبول سرمربیگری 
بیانکونری خبر دادند.در حالی که فصل جاری ســری آ به پایان رســید، چند هفته ای اســت که 
رســانه های ایتالیایی گمانه زنی های زیادی درخصوص وضعیت بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال 
یوونتوس انجام می دهند و بسیاری از کارشناسان اذعان دارند با پایان فصل، پیرلو دیگر به عنوان 
سرمربی روی نیمکت بانوی پیر نخواهد نشست.از همین رو »کالچیومرکاتو« مدعی شد مدیران 
یوونتوس مذاکرات خود برای انتخاب سرمربی جدید را آغاز کرده اند و در این بین سران بیانکونری 
مذاکرت جدی تری با جیان پیرو گاسپرینی، سرمربی موفق آتاالنتا انجام داده اند.به ادعای این 
نشریه ورزشی، گاسپرینی یکی از گزینه های اصلی نشستن روی نیمکت یوونتوس در فصل آینده 

به شمار می رود و باید دید مدیران باشگاه آتاالنتا در این خصوص چه تصمیمی خواهند گرفت.

هیچ راهی برای جدایی »امباپه« نیست!
پس از ناکامی پاری ســن ژرمن در فتح لیگ فرانســه و قهرمانی لیل، ناصر الخلیفی گفتگویی 
با خبرنگاران داشت.مالک پاریســن ژرمن در مصاحبه با کانال پالس فرانسه گفت: واقعا ناامید 
هستیم؛ اما این فصل جنبه های مثبت زیادی داشــت. باید از لئوناردو تشکر کنم. ترکیب خوبی 
داریم. باید با او و ســرمربی ببینیم چه کارهایی در نقل و انتقاالت انجام بدهیم. می خواهیم به 
ترکیب تیم عمق بدهیم اما کار آسانی نخواهد بود. از نظر من ام باپه بازیکن پاری سن ژرمن است 
و بازیکن پاری سن ژرمن خواهد ماند. اصال نگران نیستم. هیچ راهی برای جدایی امباپه نیست. 
مطمئن هســتم او در پاریس می ماند. امباپه می خواهد بماند و هیچ جایی نمی رود. کامال آرام 

هستیم. امباپه راه مذاکره برای تمدید قرارداد را نبسته است.

مروری بر بدترین نقل و انتقاالت لیگ بیستم؛

بمب های توخالی

بیســتمین دوره رقابت هــای لیگ برتر   سمیه مصور
فوتبال کشور در شــرایطی به هفته های 
پایانی خود نزدیک شده است که ارزیابی نقل و انتقاالت پر سر وصدای 
این دوره از مســابقات به بوته آزمایش گذاشته است. در فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر فوتبال نیز همچون فصل های گذشته جابه جایی 
های متعددی بین باشــگاه های لیگ برتری انجام شد، جابه جایی 
هایی که به بمب های نقل و انتقاالتی معروف شدند اما بعضی از آن ها 
آن طور که باید از کار  در نیامدند. هنر تیم بســتن و انتخاب درســت 
نفرات، تاثیر بسیار زیادی در موفقیت باشگاه ها دارد و یکی از مسائل 
کلیدی باشگاه داری حرفه ای در زمان کنونی محسوب می شوند ولی 
هنوز بسیاری از باشگاه های ایرانی به خوبی با این هنر آشنا نشده اند. 
در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به برخی از این جابه جایی 
که در زمان خود سرو صدای زیادی به پا کردند اما مدت زمان زیادی 
نگذشته بود که مشخص شــد این بازیکنان انتخاب های خوبی برای  

باشگاه ها نبوده اند.

آرمان رمضانی
این که آرمان رمضانی در استقالل چه خواهد کرد، در طول زمان مشخص 

می شود. با این حال حضور رمضانی در پرسپولیس یک شکست کامل 
فنی برای باشــگاه و بازیکن بود. آرمان ابتدای فصل به عنوان سهمیه 
لیگ برتری بزرگســال، یعنی ارزشمندترین فهرســتی که هر تیمی در 
اختیار دارد به پرسپولیس آمد اما با نمایش های ناامیدکننده اش صدای 
اعتراض کارشناسان و هواداران را درآورد. رمضانی در تیم های قبلی اش 
از جمله ســایپا هم کم گل زده بود اما فضای باشــگاه های بزرگ فرق 
می کند و آنجا مدارای چندانی با بازیکنان ناموفق صورت نمی گیرد. گفته 
می شود رمضانی بابت شــش ماه حضور بی ثمر در پرسپولیس حدود 
یک میلیارد و 3۵0 میلیون تومان دســتمزد گرفت و سپس در انتقالی 

مستقیم سر از استقالل درآورد.

سعید واسعی
یکی از عجیب ترین سرنوشــت های نقل وانتقاالتی این فصل مربوط 
به سعید واسعی می شد. این هافبک 2۶ ساله لیگ نوزدهم در پیکان 
درخشــید و برای فصل جدید با پیشــنهاد چند تیم از جمله استقالل 
و تراکتور مواجه شــد. نهایتا هم او در یک انتقال پرماجرا ســر از تیم 
تبریزی درآورد. بعد پیکان به خاطر فسخ غیر قانونی قرارداد از واسعی 
شکایت کرد و برنده شد. در نتیجه برای این بازیکن حکم محرومیت 

چهار ماهه بریدند و مقداری هم جریمه مالی در نظر گرفتند. از اواخر 
اسفند باالخره واســعی به تمرینات برگشت و حتی در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان هم به میدان رفت اما رسول خطیبی به تازگی اعالم کرده 
این بازیکن از نظر فنی مورد تایید او نیست و باید جدا شود. یک فصل 

کامل سوخت؛ تمام.

علیرضا حقیقی
از جمله جابه جایی های تابستانی فوتبال ایران که سر و صدای زیادی 
کرد، حضور علیرضا حقیقی در گل  گهر سیرجان بود. دروازه بان پیشین 
پرســپولیس و تیم ملی ایران بعد از یک دوره حضور در نساجی راهی 
سیرجان شد تا در پروژه جاه طلبانه گل گهر زیر نظر امیر قلعه نویی کار 
کند. با این حال نتیجه کار چندان خوشایند از آب درنیامد. حقیقی در 
این فصل اشتباهات زیادی داشــت و در مقاطعی هم نیمکت نشین 
شــد. او در بازی با پیکان گل بــه خودی زد، مقابل اســتقالل یکی از 
بدترین بازی های عمرش را ارائه داد و اخیرا هم برابر فوالد مرتکب یک 
خطای پنالتی ناشیانه شــد. قلعه نویی همه موفقیت هایش در دوران 
مربیگری را با بهترین دروازه بان های ایران مثل مهدی رحمتی و وحید 

طالب لو به دست آورده، اما حقیقی عصای دست او نشد.

ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی معتقد است 
طالی المپیک به اندازه صدها میلیارد ارزش دارد. 
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشــور به همراه وزیر ورزش و رییس کمیته ملی 
المپیک در خانه کشــتی حاضر شــدند و از اردوی 
کشتی گیرانی که خودشــان را برای المپیک آماده 
می کننــد، بازدید کردند. محمد بنا، ســرمربی تیم 
ملی کشــتی در حاشــیه تمرین تیم ملی کشتی 
فرنگی در حضــور نوبخت، ســلطانی فر و صالحی 
امیری، عوان کرد: اینکه مســئوالن وقت گذاشتند 
و به اردو آمدند باعث انگیزه شــد ونشان می دهد 
به مقوله ورزش و کشتی اهمیت می دهند و کمک 
می کنند با تالش بیشــتر کارمــان را ادامه دهیم.

وی در خصوص مشخص شــدن پاداش المپیکی 
ها افزود: مســئله پاداش است که مشخص است 

البته 200 سکه سال قبل تکرار شده و جایزه معقولی 
است امیدوارم بچه ها تالش کنند و بهترین نتیجه 
را بگیرند.بنا در مــورد اینکه آیا قول مدال می دهید 
گفت: نمی توان قول 100درصــد داد ولی بچه های 
ما بهترین های دنیا هستند. همه تالش خود را در 
این دو سال و نیم کردیم. یک سهمیه کمتر گرفتیم 
ولی ۵ سهمیه هم خوب اســت.وی در مورد اینکه 
پاداش دوره قبل 300 سکه طال بوده است، یادآوری 
کرد: از نظر اقتصادی مشــکالت داریم. باید بدانند 
گرفتن طال صدها میلیارد ارزش دارد. در کنار آن هم 
دولت این جایزه را می دهد و کمیته المپیک 10 هزار 
دالر و شهرها و استان ها هم به مدال آوران جایزه و 

پاداش می دهند.
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی قبال گفته بود 
پاداش فوتبال با سایر رشته ها قابل مقایسه نیست، 

افزود: طبیعتا فوتبال مقوله دیگری اســت و نمی 
توان در مســائل مالی و قرارداد آن نه در ایران و نه 
در دنیا ورود کــرد. پاداش المپیکی ها نســبت به 
ســال های قبل برابر اســت.وی در مورد نظر خود 
نســبت به اینکه جوایز مربیان نصف ورزشــکاران 
مدال آور اســت، گفت: من حاضرم ورزشــکارانم 
مدال طال بگیرند؛ اما  به ما پاداش ندهند. هیچ دوره 
ای را مانند این دوره ندیدم که از شرایط و امکانات 
رضایت داشته باشیم و باید از آقای دبیر و کادرش 

تشکر کنیم و امیدوارم در المپیک آبروداری کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی: 

حاضرم شاگردانم مدال بگیرند و من پاداش نگیرم

خبر روز

تالش برای بردن تمرینات نساجی به مازندران 
به دلیل مهیا نبودن امکانات زیرساختی قائمشهر، طی دو سال اخیر که تیم فوتبال نساجی مازندران 
موفق به صعود به لیگ برتر شده، بیشتر در مجموعه ورزشــی کارگران در غرب تهران تمرینات این 
تیم پیگیری شده است و این در حالی است که یکی از درخواست های هواداران پرشور قائمشهری 
برگزاری تمرینات تیم محبوبشان در قائمشهر است.در همین راستا جلسه ای با حضور سیف ا... پور 
مدیرعامل نساجی مازندران و برخی دیگر از مسئوالن این تیم با مسئوالن دانشگاه آزاد برگزار شد تا 
در صورت توافق طرفین از سال  آینده زمین چمن دانشگاه آزاد قائمشهر برای برگزاری تمرینات تیم 

فوتبال نساجی مازندران به صورت اختصاصی در اختیار این تیم قرار بگیرد.

نظارت »کامرانی فر« در مسابقات مقدماتی جام جهانی 
مســابقات گروه F انتخابی جام جهانی 2022 با حضور تیم های ژاپن، قرقیزستان، تاجیکستان، 
میانمار و مغولســتان از 13 تا 2۵ خردادماه به میزبانی ژاپن در شهر اوزاکا برگزار می شود و با اعالم 
فدراسیون جهانی فوتبال حسن کامرانی فر به عنوان ناظر تیم داوری این گروه انتخاب شده است.

داورانی از کشور لبنان، عمان، قطر، چین تایپه و امارات مسابقات این گروه را قضاوت می کنند.

»فرزاد مجیدی« جریمه شد 
کمیته انضباطی فدراسیون رای دیدار دو تیم استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان را اعالم کرد.بازی 
دو تیم استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان از ســری رقابت های لیگ برتر از هفته 22 در تاریخ 19 
اردیبهشت ماه در ورزشگاه آزادی برگزار شد و از سوی هر دو تیم تخلفاتی صورت گرفت.براین اساس 
تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل تخلف سوءرفتار تیمی )۵ کارت زرد( طبق ماده ۵8 مقررات انضباطی 

به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
 همچنین فرزاد مجیدی ، عوامل منتســب به باشگاه اســتقالل به دلیل اعتراض به مقام رسمی 
مسابقه و رفتار غیرورزشــی طبق ماده ۶4 به پرداخت ۵0 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

آرای صادره قابل اجرا  و قطعی است.

استادیوم اراک و چمن شرحه شرحه! 
برگزاری مسابقات کشوری رشــته دو و میدانی باعث لطمه جدی به چمن  استادیوم امام خمینی 
)ره( اراک شده است. پس از اینکه مشکالتی در خصوص نور ورزشگاه امام پیش آمد  حاال مشکل 
جدیدی برای زمین چمن ورزشگاه خانگی تیم فوتبال آلومینیوم اراک پیش آمده است.از ابتدای 
هفته جاری مسابقات کشوری دو و میدانی به میزبانی اراک و در ورزشگاه امام خمینی)ره( برگزار 
شد. مسئله ای که باعث از بین رفتن بخشی از زمین چمن استادیوم شده است. در تصاویری که به 
دست ما رسیده قلوه کن شدن بخشی از زمین به وضوح دیده می شود .در این بین ظاهرا مسئوالن 
هیئت دو و میدانی پس از بیرون کشیدن دو دروازه، محوطه جریمه را به عنوان منطقه مهار پرتاب 
دیسک انتخاب کرده اند که همین موضوع باعث خرابی بیشتر آن منطقه از چمن شده است. این در 
حالی است که طبق اعالم باشگاه آلومینیوم، تمام هزینه های نگهداری از استادیوم و زمین چمن بر 
عهده این باشگاه بوده؛ در صورتی که ورزشگاه امام خمینی)ره( در اختیار و اجاره آلومینیوم نیست و 
توسط اداره ورزش و جوانان استان به هیئت دو و میدانی اجاره داده شده است. طبق برنامه قرار بود 
تمرینات آلومینیوم روز چهارشنبه هفته جاری از سر گرفته شود و به نظر می رسد این اتفاق شروع 
تمرینات تیم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. حاال و در کمتر از یک ماه دو مشکل عمده برای استادیوم 
امام خمینی)ره( اراک که تنها ورزشگاه استاندارد استان برای میزبانی از مسابقات لیگ برتر فوتبال 
است، پیش آمده و باید دید مسئوالن مربوطه در اداره ورزش و جوانان و هم چنین باشگاه آلومینیوم 

چه واکنشی به این حواشی خواهند داشت.

در حاشیه

 ماموریت پیش روی
 »مهدی طارمی«

ســومین گلزن لیگ برتر پرتغال و بهترین 
پاســور این بازی ها و در یک کالم ســتاره 
بی چون چرای پورتو در فصلی که گذشــت 
حاال یک ماموریــت مهم پیــش رو دارد. 
گلزنی بــرای تیم ملــی فوتبــال ایران در 
بازی های بحریــن و صعود به جام جهانی 
2022. برای رســیدن به این مهــم باید از 
نو تمریــن کرد و حتــی در روزهای تعطیل 
 هم تمرین کرد تا بدن در شــرایط ایده آل 

باقی بماند. 
مهدی طارمــی که برای اســتراحت پایان 
فصل به بوشهر آمده است یکشنبه شب به 
استادیوم شــهید مهدوی رفت و دقایقی با 
پدرش – علیرضا طارمی و مربی بدنسازش 
– محمد میهندوست به صورت اختصاصی 
تمرین کرد. امیر علی خواهــرزاده مهدی 
طارمی هم در کنار او بود. بــا پیراهن پورتو 
کوچکی که دایی بــرای او از پرتغال آورده 

بود. 
مهدی طارمی که حاال به واســطه نمایش 
شایســته تحســینی که در پورتو داشــت 
قیمتش در ترانســفر مارکت به 1۶ میلیون 
یورو رســیده به دنبال یــک آرزوی بزرگ 
است. حضور در باشگاه های بزرگ اسپانیا 
و این راه از تداوم درخشــش در پورتو می 
گذرد و برای رسیدن به این مهم هم چنان 
باید تمریــن کرد. او در فصلی که گذشــت 
بهترین پاســور لیگ برتر پرتغال شد. با 11 
موقعیت گلی که خلق کرد؛ اما 1۶ گل برای 
رســیدن به عنوان آقای گلی بازی ها کافی 
نبود و بنابراین باز هم باید تمرین کرد حتی 
در روزهای تعطیل و بدون شــک موفقیت 
های مهدی طارمی با این تالشــی که از او 
می بینیم به همین جا ختم نخواهد شــد. 
پسر بوشهری بدون شک با این جسارت و 
این توانمندی باز هم در فوتبال اروپا خواهد 
درخشــید و به طور حتم پیراهن تیم های 
بزرگ تر در قاره ســبز را برتــن خواهد کرد 
و شــاید طولی نکشــد که او را در یک تیم 

سرشناس تر در فوتبال اروپا ببینیم. 

 هنر تیم بستن و انتخاب درست نفرات، تاثیر بسیار 
زیادی در موفقیت باشگاه ها دارد و یکی از مسائل 
کلیدی باشگاه داری حرفه ای در زمان کنونی محسوب 
می شوند ولی هنوز بسیاری از باشگاه های ایرانی به 

خوبی با این هنر آشنا نشده اند

فوتبال جهان

وز عکس ر

جشن قهرمانی 
الهالل در هواپیمای 

اختصاصی!
 تیم فوتبال الهالل یکشــنبه شــب 
موفق شــد تا با تــک گل گومیس 
روی پاس جووینکو برابــر التعاون 
به پیروزی برسد و برای هفدهمین 
بار به عنوان قهرمانی لیگ عربستان 
دســت یابد. بازیکنان ایــن تیم در 
هواپیمای اختصاصی این باشــگاه 

جشن قهرمانی برپا کردند. 
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مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان تشریح کرد:

آخرین جزئیات احداث پارکینگ زیرسطحی »خیابان توحید«
مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: برای احداث پروژه پارکینگ زیرسطحی 
خیابان توحید تاکنون ۵۵ هزار مترمکعب خاکبرداری شده است.وی با اشاره به جزئیات فنی پروژه 
ادامه داد: همزمان با انجام عملیات خاکبرداری، اقدامات الزم برای شاتکریت در دستور کار است که 
تاکنون ۳۵ هزار مترمربع آن انجام شده است.مجید طرفه تابان تصریح کرد: این پروژه با مشخصات 
فنی حفر چاه، آرماتوربندی، قالب بندی دیوار، قالب بندی دال، بتن عیار ۱۵۰ بتن مقاومت ۳۰ و ۳۵ 
سانتی متر، قطعات فلزی، واتر استاپ، موزائیک فرش، اندود سیمانی، جدول، ایزوگام، قیر، محلول و 
آسفالت در حال اجراست.وی خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این پروژه معضل پارک خودرو و ترافیک 

ناشی از آن در حاشیه خیابان های نظر و توحید را برطرف می کند.

ماجرای سقوط نارون 40 ساله خیابان سپه چه بود؟
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، دالیل سقوط درخت نارون ۴۰ ساله خیابان 
سپه در پی وزش باد شدید روزهای اخیر را تشریح کرد.فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: درخت نارون 
خیابان سپه، اولین درخت ضلع جنوبی این خیابان بود، ظاهر این درخت حدود ۴۰ ساله سالم و کمتر 
دچار آفت شده بود اما با توجه به آبیاری های سطحی، ریشه های آن بیشتر در سطح زمین گسترده شده 
بود.وی با بیان اینکه ریشه های عمقی درختان معادل اندام های هوایی آنها باید شکل بگیرد تا نقش 
مکانیکی داشته باشد و درخت را محافظت و اندام های هوایی آن را نگه دارد، افزود: کنترل وزن درخت 
از تعادل بین حجم ریشه ها و سرشاخه ها تشکیل شده است اما ریشه های نارون خیابان سپه در سطح 
قرار داشت و ریشه هایی که وظیفه نگهداری اندام های هوایی درخت را بر عهده داشته به صورت عمقی 
نبوده است.مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: تحقیقات اساتید 
دانشگاه و کارشناسان این سازمان نشان می دهد که حجم سرشاخه های نارون ۴۰ ساله خیابان سپه 
بیشتر از ریشه های مکانیکی نگهدارنده درخت بوده و به همین دلیل با وزش باد شدید، درخت از سطح 
زمین خارج شده و سقوط کرده است.وی با ابراز تاسف از سقوط درخت نارون خیابان سپه، گفت:  به 
رغم ظاهر خوب این درخت، حالت مکانیکی ریشه های آن کامال حذف شده بوده و ریشه های سطحی 
آن نتوانسته درخت را به طور کامل حفظ کند و حجم و وزن زیاد اندام های هوایی نسبت به اندام های 

زیرزمینی باعث سقوط آن شده است.

مهدگل سرخ در چهارباغ عباسی
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان در خصوص اقدامات ایجاد طراوت مضاعف در مسیر چهارباغ 
عباسی برای شهروندان، اظهار کرد: کاشت گل ســرخ در مسیر چهارباغ از زمان های دور مرسوم بوده 
در این راستا شهرداری اصفهان مســیر باغ های صفوی را گلباران کرده است.حســین کارگر افزود: 
قسمت اعظم مسیر باغ های صفوی در مرکز شهر اســت که این مرکزیت از میدان امام حسین )ع( 
آغاز شــده و با گذر از میدان انقالب، در ادامه باغ های صفوی به سمت خارج شهر ادامه داشته است.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به هزینه ۱۰ میلیارد ریالی سالیانه تهیه گل های فصلی در 
چهارباغ عباسی، تصریح کرد: در سال گذشته تعداد ۳۰ هزار بوته سلوی، ۲۶ هزار شاخه گل شمعدانی 
و پایان سال بیش از ۴۲ هزار بوته گل شب بو در این محور کاشته شده است.وی افزود: با اجرای طرح 
کاشت گل ، ۲۵ هزار بوته گل سرخ و ۲۶ هزار شاخه گل شمعدانی در فضای سبز چهارباغ و بوته های 
گل در ۱۸۰۰ گلدان جدید کشویی کاشته شده است.کارگر با اشاره به هزینه پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریالی طرح جدید کاشت گل، خاطرنشان کرد: با توجه به مرمت محور میانی چهارباغ عباسی، نصب 
مبلمان شهری، جاری شدن آب در آبراهه و حوض های احداث شده، محیط چهارباغ را به گردشگاه 
 ویژه ای تبدیل کرده و با گلکاری های دوره ای محیط پرطراوت و شــادابی را برای همشــهریان ایجاد 

کرده است.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

تبدیل اصفهان به قطب خشکبار کشور

پروژه  های سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان به ارزش ۴۱۵۰ میلیارد ریال در ادامه برنامه های 
»هر یکشنبه یک افتتاح« با حضور شهردار اصفهان، رییس و اعضای 

شورای اسالمی شهر به بهره برداری رسید. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، در راستای 
هدف ساماندهی مشاغل شهری، فاز نخســت مجتمع صنفی عمده 
فروشان خواربار با صرف هزینه  ای بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان در میدان 

مرکزی میوه و تره بار افتتاح و کلنگ فاز دوم آن به زمین زده شد. 
فاز نخست مجتمع صنفی خواربار شامل ۴۵ سوله است تا واحدهای 
صنفی خیابان  های صارمیه، جهاد و ولیعصر در این مجتمع مســتقر 
و ساماندهی و از تردد ماشین های ســنگین حمل بار به این خیابان 
 ها که ســال ها مــورد اعتراض شــهروندان بــود، جلوگیری شــود. 
 فــاز دوم مجتمع صنفــی خواربــار نیز شــامل ۶۶ واحد اســت که

  کلنــگ آن به زمین زده شــد. با اســتقرار واحدهای صنفــی در این 
 مجتمــع میدان میــوه و تره بــار به قطب خشــکبار در مرکز کشــور

 تبدیل خواهد شد.

استقرار مشاغل مزاحم در مجتمع های صنفی، نظم بیشتر شهر
امروز همچنین ۴۰ واحد کارگاهی شــهرک نیک اندیش تحت عنوان 
بلوک های x,y,z با اعتباری حدود ۳۵ میلیارد تومان افتتاح شــد تا 
واحدهای تراشکاری، در و پنجره سازی، ام. دی. اف کاری و مشاغلی 
که در سطح شهر آالینده بوده و نوع فعالیت آن  ها برای مردم مزاحمت 
ایجاد می  کنــد، در این مکان مســتقر شــوند.این واحدهای صنفی 
از طریق مزایده به افراد واگذار می  شــود، اما به اصنافی که مشــکل 
مزاحمت  داشــته باشند بر اســاس آیین نامه مشوق  های فروش به 
صورت تقسیطی واگذار می  شود. قدرت ا... نوروزی شهردار اصفهان 
در این آیین با بیان اینکه خاطرات تلخ و شیرین بسیاری از خرداد ماه 
داریم، اظهار کرد: به مناسبت ســوم خرداد ماه روز پیروزی رزمندگان 
دفاع مقدس در جبهه  های جنگ و آزادسازی خرمشهر، پرچم مقدس 
جمهوری اســالمی ایران در کنار مجموعه پل  ها و تقاطع غیرهمسطح 
شــهید ســلیمانی به اهتزاز درآمد؛ پلی که از جهات مختلف در کشور 
نمونه بوده و به لحاظ سرعت در زمان ساخت نیز رکوردزنی کرده است.  
وی ضمن تاکید بر اینکه مجموعه پل  ها و تقاطع غیرهمســطح شهید 

سلیمانی باید طبق برنامه ریزی ها ۳۲ ماه طول می کشید تا ساخته 
شود، تصریح کرد: با این وجود با کار جهادی و تدابیر صورت گرفته این 

پل ظرف ۲۰ ماه ساخته شد. 
 شهردار اصفهان ادامه داد: هیچ انســان منصفی نیست که در بخش 
های مختلف شــهر حرکت بزرگ انقالبی را مشــاهده نکند، مجموعه 
مدیریت شــهری در یــک حرکــت خردمندانه و جمعی، بر اســاس 
تصمیمات اتخاذ شده درشورای شهر و در هماهنگی با اجزای مدیریتی 
اســتان و همراهی با مردم حرکــت هایی را آغاز کردنــد که امروز هر 
مســافری که به اصفهان می آید اذعان دارد که این شهر دچار تحولی 

بزرگ شده است.
وی با بیان اینکه برخی کارها در این شهر به یک رویا تبدیل شده بود، 
اضافه کرد: امروز این رویاها تفســیر شده اســت، از روزهای قبل از 
انقالب و تا بعد از آن میدان بزرگمهر یک ســه راهی بســیار شکننده و 
نامناسب بود، این وضعیت در پینارت نیز وجود داشت اما طی ۴۰ سال 
 گذشــته با تالش هایی که صورت گرفت بسیاری از گره های کور شهر

 باز شد. 
طی ۴ سال گذشته نیز گره هایی باز شــد که شاید امیدی به باز شدن 
این گره هــا به این زودی ها نبود، کســی باور نمی کــرد این اتفاقات 
بزرگ در  خاتون آباد و از جاده فرودگاه تا خیابان جی و مســیر هفت 

کیلومتری رخ دهد. 

شکل گیری حلقه 80 کیلومتری رینگ حفاظتی شهر 
وی ضمن تاکید بر اینکه قرار بوده بســیاری از اقدامات عمرانی ظرف 
۲۰ سال گذشته رقم بخورد، اضافه کرد: از این جهت بسیار خوشحالیم 
که این اقدامــات بزرگ عمرانــی کام همه مردم را شــیرین کرد، پل 
ها پی در پی ساخته شــد و در آینده نزدیک پلی شــبیه به پل شهید 
ســلیمانی در مجاورت زندان اصفهان کلنگ زنی می شود، در خیابان 
آتشگاه آزادسازی اراضی واقع شــده در مسیر رینگ چهارم در دستور 
کار شــهرداری منطقه 9 قرار گرفتــه و به زودی آغاز می  شــود و این 
 مســیر ادامه می یابد تا حلقــه ۸۰ کیلومتری رینگ حفاظتی شــهر 

شکل بگیرد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه در این دولت، احداث گذر شرق پس از 
۲۰ ســال وقفه و تخریب زیرساخت های آن آغاز شــد، افزود: رینگ 
چهارم و گذر شرق با شعاعی بزرگ به گذر غرب متصل می شود و این 
به معنای حفاظت از شهر، حفظ محیط زیست، کاهش آالیندگی ها و 

جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به شهر است.

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: تدوین الگوی جدید مشارکتی کودکان با تاکید بر 
مهارت ورزی و ایجاد یک زبان مشترک و بررسی تفاوت 
نظرات و پیشنهادات کودکان و سایر گروه های جانشین 
مانند طراحــان، والدین و شــهروندان از موضوعات 
حائز اهمیت در روند مشــارکت کودکان است.ســید 
احمد حســینی نیا با بیان اینکه در حال حاضر حذف 
موجودیت فهم انســانی از فرآیند شهرســازی باعث 
شــده تا جنبه های متنوع تجربه زیسته شهروندان به 
ویژه کودکان نادیده گرفته شود، افزود: توجه به معیار 
کمی، اصول عقالنی، ایجاد کالبدهای کارکردی باعث 

شده در جامع دیدن و همسان سازی طرح های شهری 
این موضوع فراموش شــود که گروه هــای متفاوت 
شــهری نیازهای فرهنگی و اجتماعی متنوعی دارند.

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان تاکید 
کرد: تدوین الگوی جدید مشــارکتی کودکان با تاکید 
بر آموزش و ایجاد یک زبان مشترک و بررسی تفاوت 
نظرات و پیشنهادات کودکان و سایر گروهای جانشین 
مانند طراحان، والدین و شهروندان از موضوعات حائز 
اهمیت در روند مشارکت کودکان است.وی با بیان اینکه 
اشتراک در تصمیم گیری در حوزه کودک یک رابطه دو 
طرفه اســت، افزود: ابتکار کودک و بزرگسال در بیان 
اشتراکات و نحوه تصمیم گیری و تعامل آنان با هم از 
عوامل تأثیرگذار این فرآیند خواهد بود، اما باید بستر 
و زمینه مشــارکت و افزایش ابتکار و خالقیت کودک 
فراهم شود.حسینی نیا ادامه داد: یکی از این زمینه ها، 

اطالع رسانی درست به کودکان است که ضرورت این 
مشارکت در طراحی و برنامه ریزی شهری با توجه به 
اینکه کودکان آیندگان جامعه شهری هستند و محیط 
رشد جسمی و شخصیتی آنها تأثیر بسیاری دارد، نیاز 
کودکان و چشم انداز آنان متفاوت تر از افراد بزرگسال 
بوده، ضروری است.وی با بیان اینکه از عوامل تاثیرگذار 
در فرآیندهای شهری همراه شدن دانشگاه با فضای 
واقعی زندگی کودکان است که توانسته خألهایی را که در 
درک کودکان از فضاهای شهری و آگاهی های محیطی 
آنان وجود دارد کشف کند و دانشــگاه درصدد تامین 
نیازهای آنها برآید، گفت: فرآیند مشــارکتی کودکان 
برای شناســایی و طراحی فضاهای شهری به ایجاد 
زبان مشترک در میان کودکان و طراحان نیاز دارد که با 
استفاده از تسهیلگران و دانشجویان و پژوهشگران به 

عنوان حلقه های واسط می تواند حاصل شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان مطرح کرد:

ضرورت تدوین الگوی جدید مشارکتی کودکان در مدیریت شهری

 برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای عملیات بیت المقدس
 در گلستان شهدا 

مســئول مرکز اردویی، گردشــگری و راهیان نور ســپاه حضرت صاحب الزمان)عــج( اصفهان با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت المقدس اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت سوم 
خرداد سالروز حماسه فتح خرمشهر، مراسم بزرگداشت شهدای عملیات بیت المقدس است که 
شامگاه یکشنبه بعداز نماز مغرب و عشا در قطعه شهدای عملیات بیت المقدس گلستان شهدای 
اصفهان با حضور خانواده های معظم شــهدا، ایثارگران و رزمنــدگان دوران دفاع مقدس همراه با 
سخنرانی فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( و روایتگری راویان دفاع مقدس برگزار شد.سرهنگ 
پاسدار عباس محمدی افزود: مراسم غبار روبی وعطرافشانی قبور مطهر شهدا از ساعت 7:۳۰ صبح 
روز سوم خرداد با حضور مدیران و مسئوالن نهادها و ارگان ها و یگان های نظامی و انتظامی همراه 

با اجرای سرود و آهنگ های حماسه سوم خرداد و روایتگری عملیات بیت المقدس برگزار شد.

همراه با خانواده در مسابقه »بازی های ایرانی« 
مســابقه »بازی های ایرانی«با محوریت انجام بازی های بومی در کنار خانواده از سوی باغ بانوان 
پردیس برگزار می شود.مسئول باغ بانوان پردیس گفت: مسابقه »بازی های ایرانی« مسابقه ای 
آزاد است که شهروندان از بین بازی های بومی ایرانی همچون لی لی، یه قل دو قل، گل یا پوچ، دوز 
بازی و اتل متل، سه بازی را به سلیقه خودشــان انتخاب می کنند.هاجر ابراهیمی افزود: شرکت 
کنندگان باید این بازی ها را همراه با خانواده خود انجام داده و برای هر بازی یک کلیپ یک دقیقه 
ای ضبط و ارســال کنند.وی تصریح کرد: عالقه مندان تا ۱۰ خردادماه فرصت دارند کلیپ های تهیه 
شده را در فضای مجازی به شماره ۰9۰۵۱۰7۵۱۶7 ارسال کنند. وی ادامه داد: این مسابقه به همت 
باغ بانوان پردیس وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از ۲۰ اردیبهشت 
ماه سال جاری آغاز شده که پس از ارســال همه ویدئوها، داوری مسابقه توسط تعدادی از مربیان 
بازی انجام و به ۳۰ تیم برگزیده جوایزی به رســم یادبود اهدا می شود.ابراهیمی خاطرنشان کرد: 

عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۳77۵۲۳۳۳ تماس حاصل کنند.

انجام یک فعالیت جهادی کرونایی در »مثبت بازی«
خانه خالقیت و بازی های فکری دو بازی »قورباغه هوشمند« و»مثبت بازی« را ویژه تمام شهروندان 
اجرا می کند.رییس اداره تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: مسابقه 
چهار بخشی مثبت بازی یک مسابقه ترکیبی شامل آیتم های آواز خوانی، استندآپ کمدی، بازی سازی 
و انجام یک فعالیت جهادی کرونایی مانند توزیع ماسک به صورت رایگان، کمک به بیماران کرونایی و 
توزیع بسته معیشتی به خانواده نیازمندان ویژه تمامی سنین بوده که به صورت تیمی برگزار می شود 
و عالقه مندان می توانند به صورت خانوادگی و یا با دوستان خود در قالب یک تیم در آن شرکت کنند.

نفیسه گلشیرازی افزود: شرکت کنندگان می توانند ویدئوی بازی های خود را ضبط و فیلم دو دقیقه 
ای  آن را تا 7 خرداد در شبکه های مجازی به شــماره ۰99۰۸۰۱9۶۳۰ ارسال کنند.وی با بیان اینکه به 
۳ تیم برتر جوایز ارزنده ای اهدا می شــود، تصریح کرد: عالقه مندان می توانند برای دریافت کلیپ 
 @tafriheshahr آموزشی و اطالع از نحوه مراحل اجرا به صفحه اینستاگرام تفریح شهر به آدرس
مراجعه کنند.وی ادامه داد: مسابقه »قورباغه هوشمند« نیز یک بازی فکری به صورت آزاد با ویژگی 
حل مسئله و مغزورزی ویژه تمام سنین همراه با آموزش ساخت اوریگامی است.رییس اداره تفریحی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این مسابقه یک بازی خانوادگی با 
امکان بومی سازی در منزل است، اظهار داشت: افراد عالقه مند با شرکت در مسابقه قورباغه هوشمند، 
کاردستی و اوریگامی را نیز یاد می گیرند.گلشیرازی گفت: شرکت کنندگان بایستی فیلمی دو دقیقه 

ای از حل معما ضبط و تا ۱۲ خرداد در شبکه های مجازی به شماره ۰99۰۸۰۱9۶۳۰ارسال کنند.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

 اثر آلودگی نوری
 بر آثار تاریخی اصفهان

تعدادی از دانشــجویان به بررسی اثر آلودگی 
نوری بر آثار تاریخی، هنری اصفهان پرداخته اند 
که بر اســاس نتایج به دست آمده، تعدادی از 
مکان های شهر اصفهان شدت نوری خارج از 
حدود اســتاندارد دارند و دارای آلودگی نوری 
زیادی هســتند.نصرا...ایران پناه، سرپرست 
پژوهش »اثــر آلودگی نوری بر آثــار تاریخی، 
هنری و مکان های شــهر اصفهان«، روشنایی 
را مقــدار نور تابیده شــده در هر واحد ســطح 
عنوان و اظهار کرد: اغلب میزان روشــنایی بر 
اســاس لوکس اندازه گیری می  شود.استاد 
آمــار دانشــگاه اصفهــان در توضیــح عوامل 
ایجاد آلودگی نوری المپ های ســطح شهر، 
تصریح کرد: خیرگی، یکی از این عوامل است 
که مشــاهده مســتقیم منبع نور با روشنایی 
زننده، اختالل در دید را به وجود می آورد و باعث 
تصادفات خطرناک می شود. همچنین تجاوز 
نوری دیگــر عامل ایجاد کننــده آلودگی نوری 
اســت که به حالتی گفته می شود که بسیاری 
از چراغ های خیابان ها به شــکلی هســتند که 
نورشــان داخل خانــه را هم روشــن می کند.

سرپرســت پژوهش »اثر آلودگی نوری بر آثار 
تاریخی، هنری و مکان های شهر اصفهان« در 
توضیح آثار مخرب آلودگی نــوری، اظهار کرد: 
به طور کلی آلودگی نوری بر انسان، حیوانات، 
گیاهان، آسمان شب و انرژی تاثیرات مخربی 
دارد.این استاد دانشــگاه توضیح داد: از اثرات 
آلودگی نوری بر انسان می توان به بهم خوردن 
هورمون مالتونین، آسیب های چشمی، سرطان 
پوســت و ... اشــاره کرد. برای حیوانات نیز، 
آلودگی نوری منجر به مرگ پرنده ها در اطراف 
ساختمان های بلند و روشــن، گم شدن الک 
پشت های دریایی، شکار راحت برخی حشرات 
و ماهی ها، تغییر رفتار پستانداران، از بین رفتن 
خزندگان و ... می شود.این استاد دانشگاه به 
نتایج این پژوهش اشــاره و اظهار کرد: از این 
تحقیق این نتیجه به دست آمد که تعدادی از 
مکان های شــهر اصفهان شــدت نوری خارج 
از حدود استاندارد داشــتند و دارای آلودگی 

نوری زیادی هستند. 

رزمایش مشترک »سپر آسمان ۱۴۰۰« با حضور یگان های راهبردی جنگ الکترونیک نیرو های چهارگانه ارتش،  با محوریت منطقه عمومی اصفهان برگزار 
می شــود.معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده قرارگاه تاکتیکی ذوالفقار ارتش در مرکز فرماندهی این قرارگاه گفت : در این رزمایش مشترک نیرو های 
واکنش سریع و سامانه های جنگال نیرو های زمینی، هوایی، پدافند و دریایی ارتش با محوریت منطقه عمومی اصفهان در گستره وسیعی از کشور با اجرای 
تاکتیک های آفندی و پدافندی در حوزه جنگ الکترونیک، آخرین دستاورد ها و توانمندی های رزمی خود در این حوزه حساس و راهبردی را به نمایش می 
گذارند.امیر دریادار حبیب ا... سیاری با اشاره به اهمیت ویژه جنگ الکترونیک در صحنه عملیاتی و اطالعاتی نبرد های امروز افزود: ارتش جمهوری اسالمی 
ایران زیر ساخت های الزم برای دفاع و جنگ الکترونیک را ایجاد کرده و یگان های ارتش در این رزمایش در حوزه های مختلف از جمله جمع آوری اطالعات 

سیگنالی در همه ابعاد در قالب یک رزم الکترونیک دوسویه کنترل شده عملیات های رزمی محوله را اجرا خواهند کرد.

برگزاری رزمایش مشترک جنگ الکترونیک ارتش در منطقه عمومی اصفهان

همزمان با سوم خرداد، 
روز آزادسازی خرمشهر 

صورت گرفت؛

پیاده روی و 
 تجدید میثاق

 با شهدا 
پیــاده روی و تجدیــد میثاق 
بــا شــهدا توســط رزمندگان 
لشکرهای ۸ نجف اشرف و ۱۴ 
امام حسین )ع( به مناسبت 

سوم خرداد برگزار شد.

وز عکس ر
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حذف قبوض کاغذی با هدف حفظ محیط زیســت و صیانت از منابع طبیعی 
اقدامــی موثر در تحقق اهــداف برنامه هــای دولت الکترونیک، مســئولیت 
اجتماعی و پیشبرد اهداف شــهر هوشمند اســت؛ چرا که دولت الکترونیکی 
مقدمه ای برای عدالت اجتماعی است که با شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد، 

توسعه پایدار جامعه را تسهیل می کند. 
در این مســیر، روند حذف قبوض کاغــذی آب بهای آبفا در اســتان اصفهان 
سرعت یافت و استفاده از انواع فناوری های نوین در دستور کار این شرکت قرار 
گرفت به نحوی که پس از شــیوع کرونا ویروس و لزوم جلوگیری از ترددهای 
غیرضروری، آبفای استان اصفهان  بر آن شــد تا با برداشت گام هایی فراتر از 
چشم انداز 1400 و تبدیل تهدیدات به فرصت با اســتفاده از پتانسیل های علم 
فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد بستر درگاه های امن، خدمات شرکت را در 
قالب روش های »غیرحضوری مکعب خدمت« در کمترین زمان و در نهایت 
سرعت و کیفیت به مشــترکین خود ارائه کند. این طرح با هدف فراهم سازی 
امکان استفاده ســهل و آســان از فناوری اطالعات به صورت مستقیم و 24 
ساعته، بدون تعطیلی و به منظور تامین رفاه حال شهروندان و رعایت شیوه نامه 

های بهداشتی در تمام منازل مشترکین اصفهانی پیاده سازی شد.
  در همین زمینه سید محسن صالح، معاون خدمات مشترکین آبفای استان 
اصفهان معتقد اســت که مکعب غیرحضوری خدمت آبفا براســاس سالیق، 
تجهیزات الکترونیکی و توانایی های شهروندان در استان ابداع شده و شیوه ها و 
زیرساخت هایی را فراهم می کند که متقاضیان بتوانند هر چه سریع تر و ساده تر 

به خدمات دسترسی پیدا کنند. 

ورود به پرتال آب و فاضالب استان اصفهان و ورود به قسمت میز خدمت
معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن 
فناوری نوین »مکعب خدمت« مراجعات حضوری ارباب رجوع به ادارات آبفا 
در سطح اســتان را به حداقل ممکن می رســاند، گفت: مکعب خدمت شامل 
شــش روش غیرحضوری دریافت خدمات و رفع مشکالت مشترکین مرتبط 
آبفای استان است که در یکی از شیوه ها متقاضیان با دسترسی به اینترنت از 
طریق وب سایت www.abfaesfahan.ir پس از ورود به پرتال شرکت گزینه 
میزخدمت الکترونیک را انتخاب و به صورت مجازی درخواســت های خود را 

ثبت و یا پیگیری می کنند.

نصب اپلیکیشن همراه آبفای اصفهان  
صالح،  نصب اپلیکیشــن abfaesfahan.ir را یکی از سهل ترین روش های 

فناوری مکعب خدمت دانســت و بیان کرد: در این روش متقاضیان با دانلود 
اپلیکیشــن همراه آبفای اصفهان بر گوشی های اندروید، درخواست های خود 
را ثبت و پیگیری می کنند. شایان ذکر است، نسخه اندرویدی خدمات همراه 
آبفای اســتان اصفهان هم اکنون به طور رایگان از فروشگاه های اینترنتی کافه 

بازار، ایران اپس و مایکت قابل دریافت و نصب روی تلفن های همراه است.

ارسال کد دستوری #151522*6655* توسط تلفن همراه
میثم اعالیی، مدیر خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان نیز اظهارداشت: 
متقاضیانی که دسترسی به گوشــی هوشــمند و اینترنت ندارند می توانند با 
شماره گیری کد دســتوری #151522*6655* اقدام به ثبت شماره کنتور 

واحد مسکونی خود کنند. گفتنی است؛ اســتفاده از کدهای دستوری نیازمند 
نصب هیچ نرم افزاری نیست و متقاضیان می توانند با گرفتن کد دستوری یاد 
شــده با تلفن همراه خود، خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان را دریافت کنند. 

 تماس با سامانه 1522 با تلفن همراه یا ثابت بدون گرفتن پیش شماره
اعالیی، خدمــات غیرحضــوری 1522 را یکی دیگر از شــش روش فناوری 
ارتباطات و اطالعــات مکعب خدمت آبفای اســتان اصفهــان معرفی کرد و 
گفت: این ســامانه با اتصال به تلفن گویای 24 ســاعته آماده دریافت و ثبت 
درخواست های متقاضیان است و هدف آن حذف مراجعه شهروندان به ادارات 

آبفا و ارائه خدمات فروش و پس از فروش به صورت تلفنی است.

برچسب آبفا رمزینه)در حال توزیع در بین مشترکان(
یکی از ســریع ترین راه های اتصال به ســرویس های خدمات رســان آبفای 
اســتان اصفهان در مکعب خدمت اســتفاده از طــرح QR CODE )کیو آر 
کد( یا رمزینه اســت که بــه گفته مدیر دفتــر خدمات مشــترکین، در اجرای 
این طرح یک پالک یا برچســب که نقش رمزینه )کد( روی آن حک شــده 
است در اختیار مشترک قرار می گیرد تا در محلی مناســب که به راحتی قابل 
رویت باشــد، داخل منزل نصب کند. مشــترکین دارای گوشــی تلفن همراه 
هوشــمند می توانند پس از اتصال به اینترنت و اســکن این برچسب، بدون 
نیاز به وارد کردن نشــانی اینترنتی، وارد صفحه مجــازی ارائه خدمات پرتال 
 شرکت آب و فاضالب استان شده و هرکدام از خدمات مورد نیاز خود را ثبت و

 دریافت کنند. 
مدیر خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان، درباره اینکه بزرگ ترین مشکل 
در جوامع امروزی نقل و انتقاالت مســتاجران است، متذکر شد:در استفاده از 
طرح QR CODE )کیو آر کد( یا رمزینه دیگر احتیاجی به جابه جایی شناسه 
قبض توسط مالک و مستاجر نیست و فقط مشترکین با اسکن این برچسب و 
ورود به پرتال شرکت آبفا در قسمت تغییر تلفن همراه، موبایل خود را در سایت 

شرکت ثبت می کنند.

مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت
وی استفاده از دفاتر پیشخوان را به عنوان آخرین آیتم شش روش غیرحضوری 
مکعب خدمت مشترکین آبفای اســتان اصفهان معرفی می کند چرا که برخی 
افراد با عدم دسترسی به اینترنت، گوشــی های هوشمند و سن باال نمی توانند 
درخواست های خود را در سامانه آبفا عملیاتی کنند و مجبور هستند با مراجعه به 
دفاتر پیشخوان منتخب دولت در سطح استان که با آنها تفاهم نامه ای از طرف 

شرکت منعقد شده، خدمات مورد نظر خود را ثبت و پیگیری کنند.
مدیر دفتر خدمات مشــترکین آبفای اســتان اصفهــان با بیــان اینکه تمام 
تالش ما در شرایط اضطراری ناشــی از شــیوع ویروس کرونا حفظ سالمت 
عموم شــهروندان اســت و اولویت را تا حدامــکان بر اجــرای اقدامات از راه 
های مختلف با هدف پیشــگیری از گســترش این ویروس قــرار داده ایم، 
اظهار داشــت: با همه گیری شــیوع کرونا در ســطح جامعه، فناوری مکعب 
 خدمت شرکت آبفا توانســته به طور مطلوبی موقعیت ارتباطات غیرحضوری

 خود را پیدا کند.    

مکعب خدمت آبفای اصفهان، پیشگام در توسعه دولت الکترونیک

 محافظت از سالمت عمومی
در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا

۱. سه شنبه مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ : تعهد من؛ ترک قلیان برای پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر از جمله کووید ۱۹

۲. چهارشنبه مورخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰: تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت جوانان متعهد

۳. پنجشنبه مورخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰: تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت خانواده های مسئولیت پذیر

۴. جمعه مورخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۰: تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت قانون گذاران و دولتمردان

۵. شنبه مورخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰: تعهد من؛ ترک قلیان با سازمان های مردم نهاد

۶. یکشنبه مورخ  ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰: تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت صنایع سالمت محور 

۷. دوشنبه مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰: تعهد من؛ ترک قلیان با حمایت نظام سالمت توانمند

روز شمار هفته ملی بدون دخانیات )۱۰-۴( خرداد ۱۴۰۰

مدرییت روابط عمومی و اطالع رسانی
 دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد
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