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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: موضوع کودکان کار و خیابانی عالوه بر اینکه از 
لحاظ اجتماعی اهمیت بسیاری دارد  یک مساله حیثیتی برای کشور است.  محمدرضا جان نثاری درکارگروه 
اجتماعی، فرهنگی و سالمت زنان و خانواده با موضوع ساماندهی کودکان خیابانی در استانداری اصفهان افزود: 
باید تالش های همه جانبه ای از سوی دستگاه های مسئول در استان برای رسیدگی به این موضوع مهم صورت 
گیرد. وی اظهار داشت: بر این اســاس ضرورت دارد در چنین جلساتی دستگاه های عضو از قبل در مورد این 
موضوعات کارکرده باشند و نتایج اقدامات خود را برای برنامه ریزی ارائه دهند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان افزود: این کارگروه از ادغام چند کارگروه تشکیل شده و به نظر کار درستی نبوده است زیرا 
انبوهی از مسائل ازجمله کودکان خیابانی، سالمت وزنان و خانواده باید در آن بررسی شود که هرکدام نیازمند 
کارگروه های متعدد هستند. سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: 
سیاست گذاری های اجتماعی درباره کودکان و نوجوانان، دوره های مختلفی را به لحاظ تنوع و تعدد پشت سر 

گذاشته است که آخرین آیین نامه با عنوان ساماندهی کودکان کار مربوط به سال ٨۴ است.

 اصلی ترین دلیل افزایش کودکان کار در اصفهان:

خشکسالی و مهاجرت اتباع خارجی

دبیر اجرایی سندیکای صنایع کنسرو ایران:

کنسرو ۲۰۰ درصد گران می شود

حذف ارز ترجیحی 
غ را  قیمت مر

گران می کند؟ چقدر 

اصفهان پذیرای 
مدیران و فعاالن 

کار می شود کسب و 

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای 
ح کرد: اسالمی مطر

بهبود معیشت مردم خواسته 
مردم از دولت

بهره برداری 
از ۶ طرح آبخیزداری 

در استان اصفهان

2

2

2

2 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران:

گرفتند گرانی بازار خودروافراد زیادی من را دستکم  قرعه به نام 
۶

 3

معرفی صنایع دستی و هنر های 
سنتی نصف جهان 

در نمایشگاه بین المللی تهران 
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# اصفهان  تنها  نیست

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان: 

سد زاینده رود ۱۲ بهمن 
گشایی می شود باز

۳
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از  شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــات ذیــل را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
www.setadiran.ir:کتهــا ازطریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس  دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا

گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت   انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.          

کتهــا ازطریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی  1( کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا
گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و  دولــت )ســتاد( بــه آدرس:www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند.
2( تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1۴۰۰/11/۰۶ می باشد.

کتهای الف: ۳( اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه پا
کلینی، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامات شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان، تلفن: ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۳-1( آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ 

۰۳1، اتــاق )292( 
۴( اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

۴-1( مرکز تماس:۰21-۴19۳۴
۴-2( دفتر ثبت نام:889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8

۵( اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/11/۰9

نوبت دوم
گهی فراخوان مناقصه عمومی آ

شماره فراخوان سامانهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهردیف
 ستاد و شماره مناقصه

۶,۶29,۵۰۳,۰۳۳۳۳1.۴7۵.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵۳عملیات آبرسانی مجتمع 19 روستا منطقه فالورجان1
21۳-۴-۴۰۰/۳

۵,۴۳۵,۴۰8,۰8۴272.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵۴اصالح شبکه توزیع آب رو.ستای بتلیجه منطقه بوئین و میاندشت2
217-۴-۴۰۰/۳

۶,27۶,۳۵۳,۳۴7۳1۴.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵۵اصالح شبکه توزیع آب در سطح روستاهای شهرستان دهاقان۳
218-۴-۴۰۰/۳

9,978,۴77,۵9۴۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵۶حفاری چاه آب شرب دهستان الی سیاه منطقه نائین۴
2۳8-۴-۴۰۰/2

تاریخروزساعتعنوان

1۴۰۰/11/1۳چهار شنبه1۳:۰۰مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1۴۰۰/11/2۳شنبه1۳:۰۰مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

کتها گشایی پا 1۴۰۰/11/2۴یکشنبه۰8:۰۰زمان باز

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبــر یــا فیــش واریــز وجــه نقــد بــه شــماره  شــبا IR 33۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴3۰23۰298 نــزد بانک مرکــزی با مبلغ فوق 
الذکــر دروجــه شــرکت برق منطقــه ای اصفهان

ــدارکات  ــه »ســامانه ت ــا مراجعــه ب ــه قــرارداد، ب ــا مبادل ــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد ت کلیــه مراحــل برگ نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: 
کارفرما، درصــورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری با شــماره  الکترونیکــی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امــکان پذیــر خواهــد بــود. )تمــاس بــا 

)۰31-3۶27۰82۰
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 1۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/11/۰۴ تا ساعت 1۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/11/13

کثـــر تــا ســاعت 1۴:۰۰ روز یکشــنبه مــورخ  کلیــه مــدارک و مســتندات اســناد مناقصــه بایســتی حدا مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: نســخه الکترونیکــی 
1۴۰۰/11/2۴ در«ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(«بارگذاری و نســخه فیزیکی)شــامل ضمانتنامــه و یــک حلقــه CD اســناد( نیــز در موعــد مذکــور بــه  

گــردد. آدرس: اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ بــاال، دبیرخانــه شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان تحویــل 
کــه در روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/18  جلســه توجیهــی مناقصــه ۴۰۰۰/1۰13: حضــور نماینــدگان مجــاز شــرکت ها )همــراه بــا معرفــی نامــه( در جلســه توجیهــی 
ســاعت 1۰ صبــح در ســالن جلســات دفتــر حراســت بــرق منطقــه ای اصفهــان تشــکیل می گــردد الزامی بــوده و عــدم حضــور بــه منزلــه انصــراف از شــرکت در مناقصــه 

می باشــد.
کمیســیون معامــات ســاختمان معاونــت مالــی و  کات مناقصــه: ســاعت 1۰:۰۰ صبــح روز دو شــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/2۵ -  ســالن  زمــان و محــل بازگشــایی پــا

پشــتیبانی شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان
شرایط مناقصه:

گهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضا مدت مقرر در آ
سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید ضمنا می توانید این آ
http://iets.mporg.ir               www.tavanir.org.ir               www.erec.co.ir               www.setadiran.ir
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نوبت دوم

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
 شماره ۴۰۰۰/1۰13 و  تجدید دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۴۰۰۰/1۰۰۴ 

)شماره 2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰77 و 2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰78 در سامانه ستاد(

شماره 
موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه)ریال(

شرط ورود

۴۰۰۰/1۰1۳

انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی 
)نگهبانی( ازایستگاه۴۰۰ کیلوولت 

لردگان؛ اداره بهره برداری شهرکرد و 
مرکز آموزش در سال 1۴۰1

1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دارا بودن گواهی نامه )تأییدیه( 

معتبر از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا

کیلوولت۴۰۰۰/1۰۰۴ ۵.2۳۶.۰۰۰.۰۰۰خرید مفصل و سرکابل ۶۳ 

ارائه گواهی انجام تایپ تست جهت حداقل یک تیپ از مفصل 
و حداقل یک تیپ از سرکابل سازنده پیشنهادی مطابق 

جدول C.I مندرج در ANNEX C  از آخرین ویرایش استاندارد  
IEC۶۰8۴۰ جهت گروه ولتاژی 72.۵ کیلوولت و  برای کابل 

با سطح مقطع MM 2 12۰۰*1 )ویاسطح مقطع باالتر( از یک 
ILAC آزمایشگاه بین الملی دارای تاییدیه
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دبیــر اجرایــی ســندیکای صنایــع کنســرو ایران 
بــا بیان اینکــه بــا حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی روغن، 
قیمت کنســروها تا حداقــل ۲۰۰ درصــد افزایش 
خواهد یافت، گفت: ســهمیه روغن دی ماه این 
صنف هنوز تامین نشده و الزم است دولت هر چه 
سریع تر تکلیف ارز ترجیحی روغن را مشخص کند 

تا با کمبود آن مواجه نشویم.
کــرد: پیــش  ســیدمحمد میررضــوی  اظهــار 
از این، تأمین روغن ســهمیه سندیکای صنایع 
کنســرو ایران در اختیــار وزارت صمت بــود. در آن 
زمــان روغــن به موقــع توزیع می شــد و براســاس 
مســتنداتی ازجملــه ســامانه بهین یــاب و انبار، 
همچنین معرفی وزارت صمت به اعضای سندیکا 
تعلق می گرفت و مشــکلی در تأمین روغن وجود 
نداشــت. وی افزود: از زمانی که اختیارات ستاد 
تنظیم بازار به وزارت جهاد کشــاورزی داده شد، 
تأمین روغن مورد نیاز صنایع کنسرو با تأخیر مواجه 
کنون فقط سهمیه آذرماه توزیع شده که  شده و ا
کمتر از ۵۰ درصد کل ســهمیه تعیین شــده بوده 
است. سهمیه دی، بهمن و اسفندماه هنوز اعام 

و توزیع نشده است.
دبیر اجرایی سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: 
برای تأمین این سهمیه الزم است دولت ارز دولتی 
الزم را تخصیص دهد تا روغنی که در بنادر وجود 
دارد، آزاد شــود و بــرای انجــام فرایندهــای تولید 
به کارخانه ها برســد. این کار هنوز انجام نشده و 
مشخص نیست ارز دولتی به این روغن ها تعلق 

گر دولت ســریع تر این موضوع را  می گیرد یا خیر. ا
مشخص نکند، کارخانه های تولیدی با کمبود 

روغن مواجه خواهند شد.
میررضوی اضافــه کــرد: در پایــان ســال ۱۴۰۰ ماه 
مبارک رمضان را پیش خواهیم داشت؛ بنابراین 
الزم اســت دولــت ســریع تر تصمیمــات الزم را 
در این زمینه بگیرد تا با کمبود روغن و کنســرو در 
فروشگاه ها مواجه نشــویم و بتوانیم نیاز مردم را 

تأمین کنیم.
وی بــا بیان اینکه پایــه تولیدی صنایع کنســرو، 
روغن اســت، ادامه داد: روغن مــورد نیاز صنف و 
صنعت باید تأمین شود و دولت باید برای تأمین 
گر دولت سریع تر  آن، اهمیت ویژه ای قائل باشد. ا
در این مورد تصمیم گیری کند، برای سه ماه آینده 
روغن مورد نیاز صنایع تأمین خواهد شد و خط 

تولید تعطیل نخواهد شد.
دبیر اجرایی سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: 
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن، قیمت کنسروها تا 

حداقل ۲۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در رمزریال؛ اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی 
منتقل می شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست.

مصطفی قمری وفا مدیــرکل روابط عمومی بانک 
مرکزی اعام کــرد ابــزار نوینی به نــام »رمزریــال« در 
کنار مابقی ابزارهــای پرداخت روزمــره مانند کارت 
بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و غیره به زودی 

رونمایی می شود.
به گفته وی، رمزریال شکل دیگری از اسکناس است 
با این تفاوت که به صورت کاما دیجیتال در اختیار 

مردم قرار می گیرد.
ویژگی های این ابزار جدید پولی، ســرعت باالتر در 
انجام پرداخت از ســوی مشــتری و امنیــت باالتر و 
فراهم شــدن فضایــی نوین بــرای توســعه تجارت 

الکترونیک است.
در رمزریال؛ اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی 
منتقل می شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست 
کنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می شود،  ترا
کســبه بافاصله می تواننــد وجوهاتــش را دریافت 
کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام 

می شود.

گفــت:  کمیســیون اقتصــادی مجلــس  رئیــس 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی با دولــت در 
خصوص اینکــه تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی کار 
کنون موضوع  درستی نیست موافق هستند و هم ا
حذف این ارز در کمیسیون تلفیق در حال بررسی 
است. محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص اینکه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در چه مرحله ای است، گفت: 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسامی در حال بررسی است و جمع بندی 

نهایی هنوز انجام نشده است.
این نماینده مجلس شــورای اســامی افزود: پس 
از گــزارش کمیســیون تلفیق دربــاره حذف ایــن ارز 

تصمیمات الزم اتخاذ می شود.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسامی با اصل این 
موضوع که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درســتی 
نیســت با دولت هم نظر اســت و معتقدیم که باید 

تخصیص این نوع ارز تغییر کند.
پورابراهیمی بیان داشــت: افزایــش فاصلــه نــرخ 
ارز ترجیحــی و نــرخ نیمایــی موجب ایجــاد رانت و 
فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آن که به 

دست مردم برسد، به دست دالالن رسید و ایجاد 
مشکاتی کرد که ما با این رویکرد مخالفیم.

وی ادامــه داد: آنچه نماینــدگان مجلــس را نگران 
می کند این است که چه چیزی جایگزین این طرح 
می شــود و سیاســت های حمایتــی چــه مــواردی 

هستند؟
کنــون دغدغــه ما ایجــاد  پورابراهیمی گفــت: هم ا
تورم با حذف ارز ترجیحی اســت و برای رفع آن باید 

سیاست های جایگزین مشخص شود.
وی تاکید کرد: باید منتظر ماند تا جمع بندی نهایی 
در خصوص حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق 

انجام شود.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســامی گفت: نفس خرید خدمت سربازی به 
نفع ثروتمنــدان و به ضرر قشــر ضعیف جامعه 
اســت و این موضــوع بــه یــک امــر تبعیض آمیز 

بدل می شود.
حجت االســام حســین میرزایــی در گفت وگو 
با ایســنا دربــاره مخالفــت کمیســیون تلفیق با 
خرید خدمت سربازی مشموالن داخل کشور و 
تصویب خرید خدمت سربازی برای مشموالنی 
که در خارج از کشور زندگی می کنند، اظهار کرد: 
مصوبه خرید خدمت سربازی برای مشموالن 
ج از کشور به ازای پرداخت ۱۵ هزار یورو ارز  خار

قابل توجهی را نصیب کشور می کند. 
ج از کشــور  باید توجه کنیم کســانی کــه در خار
زندگی می کنند نمی توان از آنان به منظور امور 
نظامــی در پادگان هــا بهره بــرد، اما کســانی که 
در داخل کشــور زندگی می کننــد منفعت قابل 

توجهی نصیب نیروهای مسلح خواهند کرد.
وی با بیان اینکه به طور کلی با خرید خدمت 

سربازی موافق نیســتم، افزود: وقتی سربازی 
خریدنــی شــد این امــکان بــرای همــه اقشــار 
جامعه وجود ندارد که بتوانند سربازی خود را 
بخرند و تنها افرادی می توانند این کار را انجام 
دهند کــه تمکن مالــی قابــل توجهــی دارند و 
در کل نفــس خریــد خرمــت ســربازی امــری 

تبعیض آمیز است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: از 
ج از کشور رفته اند  طرفی هم کسانی که به خار
در صورتی که دسترســی به آنان وجود داشــته 
باشــد می توان این الزام را گذاشت که سربازی 
خود را بروند، امــا وقتی دسترســی به این افراد 
وجود نــدارد می توان این امکان را مهیا کرد که 
خدمت سربازی خود را خریداری کنند تا منابع 

ارزی نسبتا خوبی نصیب کشور شود.
میرزایی خاطرنشان کرد: بنابراین نفس خرید 
خدمت ســربازی به نفــع ثروتمنــدان و به ضرر 
قشر ضعیف جامعه است و این موضوع به یک 

امر تبعیض آمیز بدل می شود.

دبیر اجرایی سندیکای صنایع کنسرو ایران:

گران می شود کنسرو ۲۰۰ درصد 

خبر

مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان 
از برگزاری »همایش بــزرگ مدیــران ۲۰۲۲« با 
حضــور مدیــران کســب و کار و کارآفرینــان در 

اصفهان خبر داد.
مهــدی اعتبــاری بــا اعام ایــن خبــر، اظهــار 
کرد: این همایش با هدف ایجاد شبکه ارتباطی 
بین مدیران بــه منظور هم افزایی شــرکت ها 
و بنگاه های شــرکت کننده و همچنین ارتقاء 
دانش مدیریتی با اســتفاده از تغییرات نوین 
در حوزه مدیریت کسب و کار در داخل و خارج 
از کشور و نیز آشنایی با مجموعه های پیشرو 

در زمینه مدیریت کسب و کار برگزار می شود.
وی مخاطبین همایــش را در وهله نخســت 
کوسیستم  مدیران کســب و کارها و فعاالن ا
کســب و کار و کارآفرینــی معرفی کــرد و گفت: 
و  کار  و  کســب  منتورهــای  و  مشــاوران 
اســتارت آپ ها و مجموعه هــای نوپــا و تمــام 
کســانی که به هــر نحــوی در فضای کســب و 
کار فعالیــت دارنــد، از مخاطبین ایــن برنامــه 

هستند.
مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان 
به شــیوع بیماری کووید در دو ســال گذشته 
که تعدیل و تعطیل شدن بسیاری از کسب و 
کارها را به همراه داشته است، اشاره و تصریح 
کرد: بســیاری از کســب و کارها در ایــن دوران 
دچار چالش شــده اند که با برگزاری همایش 
ویژه سعی در ارائه نکات مهم و کاربردی روز و 
آشــنایی مدیران با راهکارهای اساسی برای 

برون رفت از این چالش ها داریم.
اعتبــاری محورهای ایــن همایــش را معرفی 
چالش هــای بازاریابــی در آینــده، مراحــل 
ســاخت، توســعه و نگهــداری برنــد توســط 
مدیــران ۲۰۲۲ و مدیریــت آینــده؛ چالش هــا 
و راهکارهــا اعــام کرد و گفت: ســه ســخنران 
در این همایش به ارائه نکاتی با محوریت این 
موضوعــات می پردازنــد. محمــد بلوریــان، 
دارای دکتری مدیریت بازاریابی و تبلیغات از 
دانشگاه ایندیانای آمریکا با موضوع »مراحل 
ســاخت، توســعه و نگهــداری برنــد توســط 
مدیــران ۲۰۲۲«؛ محمــود محمدیــان، عضو 
هیــات علمی دانشــگاه عامــه طباطبایی با 
موضوع »چالش های بازاریابی آینده« و سعید 
خزایــی، رئیــس انجمــن آینده نگری ایــران و 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع( 
بــا موضــوع »مدیریــت آینــده، چالش هــا و 
راهکارها« در این همایش سخنرانی می کنند.

مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان 
کید کرد: به دنبال این هستیم سخنران ها  تأ
بتواننــد مســائل اصلــی حــوزه کســب و کار را 
به نتیجه برســانند. فقط بــه ارائه ســرنخ فکر 
نمی کنیم، بلکه می خواهیم مدیران با دست 

پر از این همایش بروند.
اعتبــاری برگــزاری نمایشــگاه کســب و کار در 
حاشــیه این همایــش را از برنامــه جنبــی آن 
عنوان کرد و گفت: کسب و کارها می توانند از 
فضای برندسازی و تبلیغات در این نمایشگاه 

و فرصت شبکه سازی استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: همایش بزرگ مدیران 
روز سه شنبه، ۲۶ بهمن ماه از ســاعت ۱۴:۳۰ 
الی ۲۱ در ســالن همایش های ســیتی ســنتر 
اصفهــان پذیرای مدیــران و فعاالن کســب و 

کار خواهد بود.

تمامی کارمنــدان دســتگاه های دولتــی و 
غیردولتی و بازنشستگان استان اصفهان 
می توانند بدون نیاز به ضامن تا مبلغ یک 

میلیارد ریال وام دریافت کنند.
هماهنگــی  کمیســیون  دبیــر  نماینــده 
بانک های استان در ارتباط زنده اینترنتی 
با خبر ۲۰ شبکه اصفهان گفت: بانک های 
تجارت، ملــی، ملــت، صادرات، مســکن، 
ســپه، کشــاورزی، رفاه کارگران، صنعت و 
معدن، توســعه صــادرات، توســعه تعاون 
و صنــدوق قــرض الحســنه مهر ایــران در 
سراسر استان آماده ارائه این تسهیات به 

کارمندان و بازنشستگان هستند.
ســاعدی با بیان اینکه برای دریافت وام تا 
مبلــغ پانصــد میلیون ریــال به جز داشــتن 
کســر از  گواهــی   C و A، B رتبــه اعتبــاری
حقــوق نیز مــورد نیــاز اســت، افــزود: برای 
دریافت وام تــا مبلغ یــک میلیــارد ریال به 
جز ایــن مــوارد چک یــا ســفته نیــز دریافت 

می شود.
کــرد: شــهروندان می تواننــد  کیــد  وی تا
در صــورت امتنــاع بانک هــا از ارائه ایــن 
تســهیات، به معاونت بازرسی سرپرستی 
کــز شهرســتان ها یــا   ایــن بانک هــا در مرا

اصفهان مراجعه کنند.

خبر قرعه به نام گرانی بازار خودرو
روایتــی شــبیه هــم دارنــد، برخی 
۱۲بار، برخــی ۱۹بار، برخــی ۲۰ بار و 
برخــی... در قرعه کشــی ثبت نــام 
کرده اند، اما هنوز هیچ خودرویی به نام آنها درنیامده 

است. 
البته یکی می گوید همکارم همان بار نخست و دیگری 
هم می گوید دوستم بار سوم در قرعه کشی خودرو برنده 

شد و شانس بازیگر اصلی قرعه کشی خودرو است.
خانمی هم می گوید که گویا ثبت نام کار هرکسی نیست 
و ما چندیــن بــار ثبت نــام کردیــم و هیــچ خودرویی 
برنده نشــدیم و درنهایــت همــکار خواهــرم برایمان 
ثبت نــام کــرد و بــار دوازدهــم صاحب یکــی از همین 
خودروهای قرعه کشی شدیم، گویا او این کاره است 
و شنیده ایم برای هر کسی ثبت نام می کند، برنده این 

قرعه می شود.
مرد جوانی هم از ثبت نام های ناموفقش در قرعه کشی 
خــودرو بــرای بــار بیســتم می گویــد کــه از اوایل ایــن 
طــرح تقریبــا هــر بــار ثبت نــام کــرده و البتــه دیگــر در 
که  قرعه کشی های یک ســاله ثبت نام نمی کند، چرا
فروش آن بعد از برنده شدن در بازار سخت است و قصد 
دارد بعد از برنده شدن در بازار آزاد، فیش آن را با قیمت 

روز بفروشد و از این طریق کسب سود کند.
یکی از بنگاه داران به ایسنا می گوید: شانس برنده شدن 
در قرعه کشــی خودرو بین صفر و یک اســت و خریدار 
گر در این  آن قدر باید ثبت نام کند تا برنده شــود، اما ا
میان به جــای منتظــر ماندن ســه ماهه و یک ســاله 
خــودرو را بــا قیمــت روز خریداری کند، بیشــتر ســود 
می کند. خانمی هم که بعد از چندین بار قرعه کشی 
برنده خودروی کوییک با تحویل یک ساله شده، با 
گایه بسیار از شرکت خودروساز که به وعده خود عمل 
نکرده، می گوید: شرکت سه ماه بعد از موعد مشخص، 
خــودرو را تحویــل داده و خودرویــی که آن زمــان ۱۴۰ 
کنون با قیمت روز ۲۰۰ میلیون  میلیون تومان بود را ا
گر همان سال گذشته  تومان از شرکت تحویل گرفتم و ا
چکی همین خــودرو را خرید کــرده بودم، امروز ســود 

بیشتری کرده بودم.
یکی دیگــر از فعاالن بــازار خــودرو بر این باور اســت که 
قرعه کشی خودروها حالت سرگرم کننده ای برای مردم 
دارد و این سیاست نتوانسته شرایط بازار را تغییر دهد و 

بازار خودرو همچنان میل به افزایش دارد.
یکی دیگر از بنگاه داران به ایســنا، می گوید: وضعیت 
بازار زیــاد خوب نیســت اســت و طــی چند مــاه اخیر 
قیمت خودروها بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش 

داشته است.
او دلیل افزایش قیمت خودرو را دولت و یا شرکت های 
گــر امروز  خودروســاز می داننــد و بر این باور اســت که ا
خریدار واقعی قصد خرید داشته باشد، به راحتی امکان 
خرید از شرکت های خودروساز را ندارد و ناچار به قرار 
گرفتن در پروسه ثبت نام اســت و اینکه خودرویی به 

قید خودرو به نام فردی درآید، احتمال پایینی دارد.
بنگاه دار دیگری هم می گوید: امروز هر ماشینی را که 
بخواهید، فراوان به قیمــت روز در بــازار وجــود دارد و 
متأســفانه اختاف بســیاری بین خرید خودروهای 
قرعه کشی با بازار آزاد است؛ مثا قیمت تیبا۲ در شرکت 
خودروساز ۱۲۲ میلیون است، اما همین خودرو در بازار 

آزاد بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.
او دلیل این آشــفته بازار خودرو را تولید پایین خودرو 
در بــازار می داند و می گوید: متأســفانه همــان تعداد 
خودروهایی که در بازار تولید می شود، به بازار عرضه 
نمی شــود و امــروز شــاهد رانــت و رانت بــازی در بــازار 

خودرو هستیم.
او توضیح می دهد: امروز در تهران و یا اصفهان هر تعداد 
خودرویی که بخواهم در بازار آزاد و با قیمت روز عرضه 
می شود، اما با در پروسه ثبت نام و قرعه کشی ممکن 
است بین ۱۰ تا ۲۰ مرتبه و یا بشتر یک فرد ثبت نام کند و 

برنده هیچ خودرویی نشود.
گرچــه خــودرو توســط شــرکت های  او می گویــد: ا
خودروساز تولید می شود، اما به صورت قطره چکانی 
در بازار تزریق می شــود، امــا امروز معتقــدم زمانی که 
می توان به راحتــی از بــازار آزاد خودرو خرید کــرد، چرا 
باید در صف ثبت نام و قرعه کشی قرار گرفت؛ به عنوان 
گرچه خودرو دنا ثبت نامی ۲۲۰ میلیون تومان  مثال ا
است، اما در بازار آزاد باالی ۴۰۰ میلیون تومان به فروش 
می رود و این شرایط و اختاف قیمت به نوعی توسط 

دولت در بازار ایجاد شده است.
با این وجود برخی فعاالن بازار خودرو بر این عقیده اند 
که دالالن بازار خودرو به نوعی با شرکت های خودروساز 
گر حتی با کدملی های بسیار  در ارتباط هستند و امروز ا
و مختلف اقدام به ثبت نام خودرو کنیم، شانس برنده 
شدن بسیار پایین است و سیستم قرعه کشی خودرو 
نه تنها ترمز افزایش قیمت ها را نکشیده، بلکه فضای 
دالل بــازی خانگــی را مهیا کــرده و قیمــت خودروها 

همواره رو به افزایش است.
کنون قدرت تولید قطعات  آنها بر این باورند در حالی که ا
کیفیت را نداریم و کیفیت  خودرو و همچنین خودرو با
خودروهای تولیدی نسبت به پنج سال پیش بسیار 
پایین تر اســت و با افزایــش قیمت خودرو، هرســال از 

آپشن های خودروهای تولیدی کمتر می شود.
           افزایش قیمت خودرو ارتباطی به نوسانات 

نرخ دالر ندارد
به گفته یکی از بنگاه داران اصفهانی، افزایش قیمت 
خودرو ارتباطی به نوســانات نرخ دالر نــدارد و حدود 
یکی سال و نیم پیش با دالر ۳۰ هزار تومانی، پراید ۷۰ 
کنون با دالر ۲۷ هزار تومانی،  میلیون تومان شد، اما ا
پراید ۱۹۰ میلیون تومان است و به نوعی دست های 
پنهان بازیگران بازار خودرو و افزایش قیمت ها هستند 
گر دولت به طور واقعی نسبت به سامان بازار خودرو  و ا
اقدام نکند، افسار این بازار بیش از این رها شده و رو به 

افزایش می رود.
او معتقد اســت، چــرا خودرویــی کــه در بــازار آزاد ۴۰۰ 
میلیون تومان فروخته می شود و مردم نیز برای خرید 
آن استقبال می کنند را شرکت خودروساز ۲۰۰ میلیون 

تومان عرضه کند؟!   
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در اصفهان درباره 
وضعیت صعودی قیمت ها در بازار خودرو به ایسنا، 
توضیــح می دهد: متأســفانه انحصــار تولید خــودرو 
کشور به دو خودروساز سایپا و ایران خودرو و همچنین 
عــدم واردات خودرو موجب شــرایط نابســامان این 
بازار شــده و مردم ناچارند تنها خودروهای داخلی را 

خریداری کنند.

حمیدرضا قندی می گویــد: در حــال حاضــر واردات 
خودرو تنها مربوط به برندهای مختلف خودروهای 
گرچه کیفیت نسبتا مناسبی دارند، اما  چینی است و ا
برخی کارخانجات خودروهای چینی، تنها چند ماه 
اقدام به تولید و مونتاژ حدود ۴۰۰۰ هزار خودرو می کنند، 
اما دیگر قطعات آن وارد بازار نمی شــود که این اتفاق 

اوضاع را بر هم ریخته است.
او با اعتقاد بر اینکه با نرخ دالر کنونی، افزایش قیمت 
خودروهای داخلی سرسام آور است، اضافه می کند: 
با دالر ۳۲ هزار تومانی در ســال گذشته خودرو پارس 
تیو۵ از حدود ۳۲۰ میلیون تومان باال نرفت، اما امروز با 
دالر ۲۷ هزار تومان همین خودرو باالتر از ۳۴۰ میلیون 

تومان است.
           عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم ریخته 

است
رئیس اتحادیــه فروشــندگان خــودرو در اصفهــان با 
بیان اینکه امروز عرضــه و تقاضا در بــازار خودرو به هم 
گرچــه تولیــد  ریختــه اســت، می گویــد: متأســفانه ا
خــودرو در کارخانجــات افزایش یافته، امــا خودروها 
دپو می شــوند و متأســفانه به دســت مصرف کننده 
نمی رسد. او با بیان اینکه در این شرایط خودروسازان 
کســری قطعــات را در کارخانه هــا اعــام می کننــد و 
کید  خودروها را به دست مصرف کننده نمی دهند، تأ
می کنــد: در طــرح ثبت نــام و قرعه کشــی خودروهــا، 
به نوعــی دو خودروســاز، تنهــا تعــداد محــدودی 
پیش فروش می کننــد تا جلو دهــن مردم و ســازمان 
بازرســی و دولت را بگیرند، در حالی که خودروســازان 

طی یک سال اخیر به دنبال افزایش قیمت هستند.
قندی اضافه می کند: شــاید ۹۵ درصــد خودروهای 
قرعه کشی هنگام قرعه کشی و زمانی که هیچ خودرویی 
وجود ندارد، فروخته می شود؛ مثا حواله خودرو دنای 
اتوماتیک با ۳۰ میلیون و یا ۴۰ میلیون بیشتر توسط 
شخصی که در قرعه کشی خودرو برنده شده و یا با کد 
ملی فروش می رود و به نوعی امروز شاهد دالل بازی 

خانگی در بازار خودرو هستیم.
او با اعتقاد بر اینکه تغییر وزرا و استیضاح موجب شده تا 
فضای کارشناسی در بازار خودرو نباشد، می گوید: امروز 
تقاضای خودرو در بازار باال است و هر خانواده بین ۲ تا 
۳ خودرو دارد و به نوعی عرضه و تقاضا خودرو در بازار با 

یکدیگر همخوانی ندارد.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان خــودرو در اصفهــان 
درباره اینکه قرار بود تولید خودرو پراید متوقف شود، 
درحالی که امروز خودرو پراید صفر در بازار خریدوفروش 
می شــود، می گوید: در حــال حاضر اصــا پراید تولید 
نمی شود و به نوعی هیچ خودرو پرایدی از کارخانه وارد 

بازار نمی شود و برخی مصرف کنندگان و نمایندگی های 
خودروها پرایدهایی که دو سال پیش خریداری کردند 
کنون از باال  را با خواندن آن در پارکینگ های خانگی، ا

رفتن قیمت آن در بازار سود کسب می کنند.
او با بیان اینکه خودروهای پراید صفر در بازار مربوط 
به مشــتری از ســال ۹۹ اســت، اظهــار می کنــد: هنوز 
گرچــه خودرو  پراید طرفــداران خــاص خــود را دارد، ا
تیبا و کوییک با ۲۰۰ میلیــون تومان به باال جایگزین 

پراید است.
قندی همچنین می گوید: در حال حاضر قیمت پارس 
تیو۵ حــدود ۳۴۰ میلیــون تومــان، پارس ســال ۲۸۰ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۷۰ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۶ تیپ  پنج ۳۳۵ میلیون تومان، پــژو اس دی 
۳۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۳۶۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ســقف پانوراما حدود ۳۷۳ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ اتومات ۵۷۰ میلیون تومان، 
تــارا ۴۸۰ میلیون تومــان، دنا معمولــی ۳۷۰ میلیون 
تومان، دنا پاس ۴۱۵ میلیون تومان، دنا اتوماتیک 
۵۰۳ میلیــون تومــان، ســمند داشــبورد قدیــم ۲۷۰ 
میلیون تومان، ســورن جدید ۲۷۵ میلیون تومان، 
ال۹۰ حدود ۴۵۰ میلیــون تومان، پراید ۱۷۴ میلیون 
تومان، پراید ۱۱۱ حــدود ۱۹۰ میلیون تومان، کوییک 
ســاده ۱۹۳ میلیــون تومــان، تیبــا صنــدوق دار ۱۸۲ 
میلیون تومان، تیبا دو ۱۹۰ میلیون تومان، کوییک 
معمولی ۱۹۸ میلیون تومان، کوییک آر ۲۰۲ میلیون 

تومان و شاهین ۳۵۰ میلیون تومان است.
به گفته این فعال بازار خودرو، پیش  از این مردم با این 
قیمت خودروهای بی کیفیت داخلی، قدرت خرید 

کیفیت خارجی را داشتند. خودروهای با
او ادامــه می دهــد: به عنوان مثــال خودرو شــاهین، 
همان موتــور کوییک اســت که توربو شــده و بــا ۳۵۰ 
میلیون تومــان در بــازار عرضه می شــود، متأســفانه 
خودروســازان با همان تــودوزی، موتــور و... و تنها با 
یکی دو قطعه اضافه خودرو را با ۱۰۰ میلیون تومان پول 

بیشتر در بازار عرضه می کنند.
قندی با پیش بینی بازار خودرو، می گوید: بازار خودرو 
کرات هســته ای ویــن دارد و  بســتگی به نرخ ارز و مذا
گر قیمت دالر کاهش یابد قیمت خودرو نیز کاهش  ا

خواهد یافت.
وی درباره بازار خودروهای خارجی، اظهار می کند: در 
حال حاضر معامات خریدوفروش برای خودروهای 
خارجی به دلیل بستن مالیات بر آن کمتر از گذشته 
شده، البته این خودروها مشتریان خاص خود را دارند 
با این وجود همچنان تقاضا برای خودروهای ایرانی 

وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشــاورزی 
استان اصفهان گفت: با حذف ارز ترجیحی، قیمت 
غ بــرای مصرف کننــده بین ۴۰ تــا ۴۵ هــزار تومان  مر

خواهد شد.
حسین ایراندوست درباره تأثیر حذف ترجیحی بر قیمت مرغ و گوشت، 
گر دولت به این نتیجه برسد که ارز ترجیحی را به ارز نیمایی  اظهار کرد: ا
اصاح و کارآمدسازی یارانه ها در بخش کشاورزی را اجرا کند، با تغییر این 

ارز تمهیداتی اندیشیده می شود.
وی افــزود: به طورقطع بــا حــذف ارز ترجیحی قیمت نهاده هــا افزایش 
می یابد در این شرایط دامدار و مرغدار نقدینگی باالیی را می طلبد، به این 
معنا تولیدکننده برای تأمین یک واحد نهاده، هزینه بیشتری نسبت به 
قبل خواهد کرد که البته اقداماتی اندیشیده شده تا بتوان از طریق منابع 
بانکی و صندوق حمایت، تسهیاتی در اختیار دامداران و مرغداران قرار 

گیرد تا بتوان نهاده را با قیمت جدید خرید و به تولید ادامه دهند.
معاون بهبــود تولیــدات دام و طیور جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان 
اضافه کرد: در این شرایط و در طول زمان این فرصت را به مرغدار و دامدار 
می دهیم که با قیمت جدید محصول خود را به فروش رسانده و تفاوت 

نقدینگی خود را این گونه جبران کنند.
وی با اشاره به اینکه با حذف ارز ترجیحی شــرایط برای مرغدار و دامدار 
غ گوشــتی از طریق همین  متفاوت اســت، گفت: ۹۵ درصد نهــاده مر
یارانه ها است و طبیعتا این تولیدکننده نیازمند نقدینگی باالتر است، 
اما محصولی همانند تخم مرغ حدود ۸۵ درصد نهاده خود را به صورت 
یارانــه ای تأمیــن می کنــد، همچنیــن دام هــای شــیری نیــز ۳۰ درصــد 

نهاده های خود را از این طریق دریافت می کنند.
کید کرد: طبیعتا حذف ارز ترجیحــی در این بخش ها با  ایراندوســت تأ
یکدیگر اختاف قابل توجهــی دارند و ممکن اســت در یکــی از حوزه ها 
هزینه هــای حذف ایــن ارز چهــار برابــر و در برخــی کمتــر باشــد، البتــه 

پیش بینی های الزم در این  زمینه انجام شده است.
وی گفت: زمانی که ورودی تولید محصول یعنی ۷۰ درصد هزینه های 
غ و... نهاده ها باشــد، به طورقطع با حــذف ارز ترجیحی  غ، تخم مر مر
هزینه هــای تولیــد نیــز بیــن ۱.۵ تــا دو برابــر افزایــش قیمــت می یابــد؛ 
گر امروز گوشت مرغ کیلویی ۲۰ هزار تومان تولید می شود  به عنوان مثال ا
به ۳۰ تا ۳۵ هزار تومــان افزایش می یابد و هزینه توزیــع آن برای مصرف 

کننده بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد بود.
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با 
اعتقاد بر اینکه حــذف ارز ترجیحــی موجب افزایــش فاحش قیمت ها 
نخواهد شد، افزود: این تصور که بعد از اجرای این سیاست گوشت قرمز 
و مرغ و تخم مرغ مرز باالیی را طی می کند که مصرف کننده دچار مشکل 
شود، اشتباه است و تدابیری اندیشیده شده که این افزایش قیمت ها 

فشاری بر مصرف کننده وارد نکند.
وی گفت: البته قرار است یارانه حذف ارز ترجیحی به مصرف کننده داده 
شود اما جهاد کشاورزی برای اینکه تولید و محصول نهایی و همچنین 
گر قرار  مصرف و سامت جامعه دچار آسیب نشود، درخواست داده که ا

است یارانه ای داده شود، صرفا برای خرید مواد پروتئینی و لبنی هزینه 
شود که سهم این مواد غذایی از سفره های مردم کاهش نیابد.

کید کرد: با حذف ارز ترجیحی نگرانی بابت تولید و مصرف  ایراندوست تأ
محصوالت کشاورزی و پروتئینی نخواهیم داشت و هدف از حذف این 
ارز، فراهم کردن شرایط برای افزایش بهره وری و رقابتی کردن محصول و 
تولید است تا تولیدکننده بتواند متناسب با نیاز خود، نهاده ها را دریافت 
و محصول خود را در شــرایط واقعی تولید کند که در صورت نیــاز در بازار 

داخلی و در صورت عدم نیاز، صادر شود.
وی با بیان اینکه برای صادرات محصوالت مازاد نیز برنامه های تشویقی 
کنون و در برهه هایی از زمان تولید  پیش بینی  شده است، اظهار کرد: ا
غ و حتی گوشــت قرمز در کشــور مــازاد اســت و می توانیم  شــیر، تخم مر
که تولید این محصوالت در کشور افزایش  اقدام به صادرات کنیم، چرا

یافته است.
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه در حال حاضر وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ مناسب و پایین تر از 
غ برای  کنون قیمت گوشــت مر نرخ مصوب فروخته می شود، گفت: ا

مصرف کننده از ۳۱ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان کاهش یافته است.
غ درب مرغــداری ۱۸ هزار  وی ادامــه داد: در حال حاضر قیمــت تخم مر
و ۳۰۰ تومان، نرخ عمده فروشــی آن ۱۹ هزار تومان و برای مصرف کننده 
به صورت شانه ای، هر کیلو ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و به صورت نایلون ۲۴ هزار 
تومان است، همچون هر شانه تخم مرغ ۳۰تایی حدود ۴۳ هزار تومان و 
کثر ۱۹۰۰ تومان  بسته بندی ۴ تا ۲۴ عددی به ازای هر دانه تخم مرغ حدا
گر شانه ۳۰ عددی درب دار باشد ۵۱ هزار تومان و هر عدد تخم مرغ  است و ا

آن معادل ۱۷۰۰ تومان است.
کید کرد: قیمت های باالتر مرغ و تخم مرغ در بازار مصداق  ایراندوست تأ
گران فروشی است و تیم های بازرسی سازمان صمت، تعزیرات و... با موارد 

تخلف برخورد می کند.

گران می کند؟ غ را چقدر  حذف ارز ترجیحی قیمت مر

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی:

رمزریال شکل دیجیتال اسکناس است

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ هم نظر هستند

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

نفس خرید سربازی تبعیض آمیز است

اصفهان پذیرای مدیران و 
فعاالن کسب و کار می شود

جزئیات پرداخت وام 
بدون ضامن به حقوق
 بگیران و بازنشستگان

خبر

خبر
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علی رغم مخالفت مسئوالن استان رخ داد؛

سالمت مردم نصف جهان فدای چرخش صنعت

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

بــا وجــود آنکــه مســئوالن اســتان 
کیــد بــر آن  اصفهــان همــواره تأ
داشته اند که حتی در زمان کمبود 
گاز هم از مازوت اســتفاده نخواهیم کرد، اما بر اســاس 
کنون مشعل های مازوت سوز  اظهارات موجود، هم ا

نیروگاه شهید منتظری این استان فعال است.
ایمنا: با وجود مخالفت های مکرر مســئوالن اســتان 
اصفهان به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، 
نیروگاه شهید منتظری با مجوز شورای عالی امنیت ملی 
شــروع به مازوت ســوزی کرد و ۱۳ عدد از مشعل های 
نیروگاه شهید منتظری که از سال ۹۳ پلمب شده بود از 

گاز به مازوت تغییر پیدا کرد.
آالینده های ناشی از مصرف مازوت در هوا بسیار به زیان 
مردم است و سامت آن ها را به خطر می اندازد. به دلیل 
مازوت سوزی در سال های اخیر کیفیت هوای اصفهان 
به شدت کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که در سال 
ک برای اصفهان  گذشته یک روز هم به عنوان هوای پا

ثبت نشده است.
بــا وجود اینکــه قیمــت مــازوت از گاز بیشــتر اســت اما 
نیروگاه ها به دلیل افزایش مصرف گاز در فصل زمستان 
مجبور به مازوت سوزی می شوند؛ البته می توان میزان 
آالیندگی ناشی از مازوت ســوزی را با سرمایه گذاری در 
فیلترها کاهش داد. همان طور که اشاره شد با وجود 
آنکه بارها بر عدم مازوت سوزی در نیروگاه های اصفهان 
کید شــده بود اما تقریبــا از اواخــر دی ماه، بر اســاس  تأ
مصوبه شورای عالی امنیت ملی مازوت سوزی یکی از 

نیروگاه های استان مجوز گرفت.
در ایــن خصــوص، ابوالفضــل قربانــی، نایــب رئیــس 
شورای اسامی شهر اصفهان اظهار کرد: همچون سایر 
شهروندان موضوع مازوت سوزی در نیروگاه اصفهان را 
از طریق رسانه ها مطلع شدیم و مقامات رسمی در این 
خصوص اطاع رسانی نکردند؛ اما واقعیت این بود که 

مازوت سوزی انجام شده است.
وی ادامــه داد: هــر چنــد مســئوالن بــر موقتــی بودن 
کید دارند و اینکه تا بر طرف  مازوت سوزی در اصفهان تا
شدن شدت سرما ممکن اســت ادامه داشته باشد و 
پس از مشعل های مازوت سوز بسته خواهد شد، اما 
به عنوان نمایندگان شورای اسامی شهر این موضوع 
را دائما رصد می کنیم و با هماهنگی نمایندگان مجلس 

از طریق مراجع قانونی ذی ربط پیگیری خواهیم کرد.
نایب رئیس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: حتی 
ممکن اســت موضوع را از طریق کمیســیون اصل ۹۰ 
پیگیری و درخواســت کنیم نســبت به موضوع ورود 
کنند؛ زیرا قبا مشعل های مازوت سوز به دستور مقام 
قضائی پلمپ شده و قطعا باز شدن آن نیز باید براساس 

دستور مقام قضائی باشد.
وی ادامــه داد: در جلســاتی بــا اســتاندار اصفهــان و 
نمایندگان مجلــس، مازوت ســوزی را به طــور جدی 

دنبال خواهیم کرد و مطالبه بحق شهروندان را از ناحیه 
آن ها پیگیری می کنیم.

کید بر اینکه مازوت سوزی در نیروگاه اصفهان  قربانی با تا
هر چه زودتر باید متوقف شود، خاطرنشان کرد: هر چند 
مسئوالن اعام کردند که مازوت سوزی تا چند روز آینده 
با توجه به برودت هوا ادامه خواهد داشت و پس از آن 

متوقف می شود.
کنش های نمایندگان استان اصفهان در            وا

خصوص مصرف مازوت
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسامی پیش تر گفته بود: من گایه دارم که چرا 
آن زمان که مشعل های مازوت ســوز را پلمب کردند، 

کنون دوباره بازگشایی شده است تا مازوت بسوزاند. ا
وی با بیان اینکه مازوت در هوا گم نمی شود، بلکه در 
کید کرده  ریه ها و نفس های مــردم جا پیدا می کند، تا
بود: در حقیقت نخستین خواسته مردم در خصوص 
کنون باید  تأمین اصفهــان آب و هوای ســالم اســت؛ ا

هوای مردم را داشته باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان اضافه 
کرده بود: تمام مســئوالن در ســطح اســتان، مخالف 
سوزاندن مازوت توســط صنایع بودند. بر این اساس 
طی جلسه ای که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
داشتیم و اعضای کمیسیون امنیت ملی هم حضور 
داشــتند، موضوع مازوت ســوزی به صــورت اجمالی 

مطرح و مطرح کردیم که نباید این اتفاق رخ دهد.
کید کرده بود: استاندار اصفهان متولی موضوع  وی تا
گرچه وی هم نظر با ما  مازوت سوزی در استان است؛ ا

است اما به عنوان مدیر باید پیگیر این اقدامات باشد.
کنــش بــه فــک پلمــب مشــعل های  مقتدایــی در وا
مازوت ســوز نیــروگاه شــهید منتظــری، روز یکــم 
بهمن ماه ســال جــاری در نامه ای به حجت االســام 
شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون 
اساسی ضمن درخواست توقف فوری مازوت سوزی 
در این نیروگاه، از طرز بازگشایی مشعل های مازوت سوز 

و نقض حکم قضائی شکایت کرد.
          در مقابل مازوت سوزی نیروگاه های اصفهان 

سکوت نخواهیم کرد
حجت االســام محمدتقی نقدعلی، نماینــده مردم 
کنش  خمینی شهر در مجلس شــورای اســامی در وا
به استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های اصفهان 
می گویــد: طبــق اطاعــات واصلــه از منابــع قانونــی و 
رسمی متأســفانه نیروگاه شــهید محمد منتظری دو 
سوم از میزان مصرف سوخت خود را از مازوت استفاده 
می کند که این تکلیفی است که شورای عالی امنیت 

ملی به نیروگاه اعام کرده است.
او با بیان اینکه متأسفانه در تصمیم گیری ها آن گونه که 
باید و شاید موقعیت های مکانی مجموعه های صنعتی 
مدنظر قرار نمی گیرد، ادامه می دهد: در حال حاضر شهر 
اصفهان از حیث ذرات معلق رتبه اول کشور را به خود 

اختصاص داده است.
نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای 
کید می کند: عاوه بر اینکه پاالیشگاه شهید  اسامی تا
محمد منتظری مکلف به استفاده از این میزان مصرف 
سوخت مازوت شده است، نیروگاه اصفهان هم نسبت 

به استفاده از مازوت تحت فشار قرار دارد که تداوم این 
وضعیت در استان اصفهان نگران کننده است.

وی با بیان اینکه صنایع آالینده روی محیط زیست و 
باغات شهرستان خمینی شهر تأثیرات مخربی بر جای 
گذاشته است، اضافه می کند: زمانی باغات و درختان 
باطراوتی در شهرستان خمینی شهر وجود داشتند که 
کنون در حال خشــک شدن است که ناشــی از اثرات  ا

مستقیم آالینده ها است.
حجت االســام نقدعلــی ادامــه می دهــد: توصیه ای 
که به شورایعالی عالی امنیت ملی داریم این است که 
تمام صنایع و مجموعه هــا را به یک چــوب نرانند زیرا 
کم  بعضی از این صنایع در مناطقی واقع شدند که مترا

از جمعیت هستند.
کــه در اصفهــان و  کــم جمعیتــی  وی می گویــد: ترا
خمینی شهر و شهرهای حاشیه ای وجود دارد شرایط 
ویژه ای را به وجود آورده است که به نظر من باید شورای 
عالی امنیت ملی الزام بــه قانون و تکلیف قانونی برای 
استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها را در نواحی دیگر 

صنعتی به کار ببرد.
نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای 
اسامی خاطرنشــان می کند: از این رو مراتب اعتراض 
خــود را نســبت بــه اســتفاده از ســوخت مــازوت در 
نیروگاه های شهید منتظری و اصفهان با شکایت به 
کمیســیون اصل نــود مجلس شــورای اســامی اعام 
کردیم و در جلسات مربوطه حضور پیدا خواهیم کرد 
تا مصــرف ســوخت مــازوت در نیروگاه هــای اصفهان 

متوقف شود.

صنعت فوالد به عنوان صنعتی پیشرو، پشتیبان 
ســایر صنایع بوده و رونق و یا   رکورد   این صنعت، 
تأثیــری چشــمگیر در صنعــت کشــور  و  صنایــع 
باالدستی و پایین دستی فوالد  دارد و  در سال های 
اخیر، تأمین انــرژی و نهاده تولیــد به عنوان یکی 
از مهم تریــن چالش هــای تولیدکننــدگان فوالد 
کشــور مطرح اســت و این مســئله عاوه بر اینکه 
برنامه ریزی برای تولید را ناممکن ساخته، ضربات 
و خسارات فراوانی را بر تولید، اشتغال و شکوفایی 

اقتصادی و توسعه و   رونق تولید وارد کرده است.
رونق تولید، اشتغال و کسب وکار در هر صنعت و 
اقتصادی مستلزم برخورداری از زیرساخت های 
موردنیاز، به ویژه انرژی به عنوان نیاز اولیه و نهاده 
تولید است. با توجه به اینکه ایران اسامی دارای 
ذخایر عظیم گاز و ازنظر رتبه بندی، دومین دارنده 
بیشترین ذخایر گاز جهان محســوب می شود، 
بخش عمده تأمین انرژی موردنیاز صنعت کشور 
از صنعت گاز تأمین و تزریق می شود و یکی از دالیل 
برتری ایــران اســامی در صنعــت فوالد و کســب 
جایگاه دهمین کشور تولیدکننده فوالد در جهان، 
به دلیل مزیت برخورداری از گاز طبیعی در صنعت 

فوالد است.
صنعت فوالد به عنوان صنعتی پیشرو، پشتیبان 
ســایر صنایع بوده و رونق و یــا رکورد این صنعت، 
تأثیــری چشــمگیر در صنعــت کشــور و صنایــع 
باالدستی و پایین دستی فوالد دارد و در سال های 
اخیر، تأمین انــرژی و نهاده تولیــد به عنوان یکی 
از مهم تریــن چالش هــای تولیدکننــدگان فوالد 
کشــور مطرح اســت و این مســئله عاوه بر اینکه 
برنامه ریزی برای تولید را ناممکن ساخته، ضربات 
و خسارات فراوانی را بر تولید، اشتغال و شکوفایی 

اقتصادی و توسعه و رونق تولید وارد کرده است.
بــه نظــر می رســد فقــدان سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی صحیح و اصولی بــرای تأمین انرژی 
موردنیاز کشور و عدم سرمایه گذاری موردنیاز برای 
توسعه صنعت گاز و برق کشور باعث این بحران 
گردیده که صنایــع فوالدی در فصل تابســتان با 
چالش تأمین برق مواجه باشند و در فصل سرما 
نیز محدودیت تأمین گاز منجر به کاهش تولید 

در این صنایع شود.
در شــرایطی که صنعت فوالد کمتــر از ۵ درصد از 
انرژی گاز تولیدشده در کشــور را مصرف می کند، 
اما بخــش زیــادی از تولیــد ناخالص ملــی، رونق 
کســب وکارها، اشــتغال زایی و ارزش افــزوده و 
همچنین توفیقات دولت در مهار اثر تحریم های 
بین المللی در این بخش اتفاق افتاده اســت. در 
عین حــال، با توجــه به اینکه تولید عمــده فوالد 
در کشــور به وجود منبع انرژی گاز وابسته است، 
کاهــش و قطــع مصــرف گاز در فصــل زمســتان 
به منظور تأمین نیاز مصرف خانگی برای گرمایش 
منــازل، افت تولیــد را بــه دنبال داشــته و صنایع 
پایین دستی نظیر خودروسازی، لوازم خانگی و 

سایر صنایع وابسته اعم از پتروشــیمی و... را نیز 
تحت تاثیر قرار داده و ضررهای جبران ناپذیری را به 
صنعت فوالد و تولید و اقتصاد کشور وارد می سازد.

صنعت فوالد و توسعه آن در کشور از ابتدا براساس 
وجــود ذخایر غنــی و به نســبت نامحــدود گاز در 
کشور شــکل گرفته و همین مزیت نســبی یکی از 
عوامل توسعه این صنعت در کشــور بوده است. 
گر محدودیت اعمال شده برای تأمین گاز صنایع  ا
فوالد در فصل زمستان با همین روند ادامه یابد، 
امکان تحقق چشم اندازهای تولید فوالد کشور 
بــه میــزان ۵۵ میلیون تــن در ســال ۱۴۰۴ میســر 

نخواهد بود.
کنونــی آنچــه منطقــی بــه نظــر  در وضعیــت 
می رســد این اســت که در ابتــدا بــا برنامه ریزی و 
سیاســت گذاری، میــزان مصــرف انــرژی گاز در 
بخش خانگی کاهش یابد که این مسئله در درجه 
اول نیازمنــد فرهنگ ســازی به منظــور کاهــش 
مصرف و در مراحل بعدی نیازمند اعمال قوانین و 
مقررات در ساخت وساز بناها به منظور جلوگیری 
از اتاف انرژی و همچنین بهره منــدی از دانش و 
فناوری های روز به منظور تولید وسایل گرمایشی 
کم مصــرف اســت. مضــاف بر ایــن، محدودیــت 
اعمال شــده برای مصرف گاز در صنایع در فصل 
تابســتان، به طورعادالنه در بیــن صنایع توزیع 
نشــده و صنعــت فــوالد بیــش از ســایر صنایــع 
آسیب دیده و این مسئله نیز نیازمند بررسی است.

با توجه به اینکه دولت محترم در شرایط فعلی و 
در وضعیت تحریم و فشار اقتصادی قرار دارد، به 
نظرمی رسد امکان تحول و توسعه شبکه تولید و 
انتقال انرژی کشور به علت کسری بودجه میسر 
نباشــد و با توجه به اینکه نیاز اولیه صنایع فوالد 
کشور به انرژی گاز، نیازی اولیه است، صنعت فوالد 
آمادگی خود را به منظور سرمایه گذاری در بخش 
توسعه میادین گازی و پاالیشگاه های تولید گاز و 
توسعه شبکه انتقال گاز به منظور تأمین نیازهای 
کشــور و نیز صنعت فوالد کشــور اعام مــی دارد و 
امیدوار اســت با مشــارکت این صنعت به عنوان 
ســرمایه گذار در صنعت گاز کشــور، بخش عمده 
دغدغه ها و نگرانی ها رفع گردد و ضمن پشتیبانی 
و حمایت از تولید، یکی از موانع اصلی رونق تولید در 
کشور که از سوی رهبر معظم انقاب اسامی بدان 
کز تأثیرگذار صنعتی  کید شده، با مشــارکت مرا تأ

ازجمله شرکت فوالد مبارکه برطرف شود.
محمد جواد براتی
 مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

شــورای  مجلــس  در  مبارکــه  مــردم  نماینــده 
اسامی گفت: توقع ما از این دولت در کنترل گرانی و 

بهبود معیشت مردم برآورده نشده است.
 پروین صالحــی مبارکه در نشســت علنی مجلس 
شورای اســامی در نطق میان دســتور خود گفت: 
خوشبختانه دولت روی کار آمده امید های بسیاری 
را زنده کرده و حرکت های بی نظیری را آغاز کرده، اما 
توقع ما از این دولت در کنترل گرانی و بهبود معیشت 

مردم برآورده نشده است.

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا 
بیان اینکه تعزیرات برای ســامت و پویایــی بازار با 
چهار عامل کنترل، نظارت، تشخیص جرم و صدور 
حکم تشکیل شده افزود: متاســفانه در دهه های 
اخیر ســه وظیفه کنترل، نظارت و تشخیص جرم 
از تعزیرات ســلب و به اتاق بازرگانی ســپرده شــده و 
کمیــت و بازار  در محدود کــردن وظایف نظارت حا
ضعیف شده است. نماینده مردم مبارکه در ادامه 
به جنگ فرهنگی در جامعه فعلی هم اشاره کرد و 
گفت: هیچ راهکار جدی و عملی وجود ندارد و امروز 
استکبار جهانی با ساح هنر جوامع مختلف دنیا را 

مست خود کرده است.
وی همچنین به برخی از انتصابات دولت سیزدهم 
هم اشــاره کــرد و گفت: این انتصابات متناســب با 
برنامه های جهادی دولت فعلی نبــوده و از رییس 

جمهور تقاضای باز بینی در این بخش را داریم.

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهــان از اتمام 
پروژه ســاماندهی و ســنگفرش خیابان سپاه تا 

چند هفته آینده خبر داد.
خیابان سپاه )سپه( یکی از اصلی ترین محورهای 
اتصال میــدان امام )ره( به میدان امام حســین 
)ع( اســت که ضلــع غربی این میــدان تاریخی را 
به میدان امام حســین )ع( متصل می کند؛ این 
خیابــان معبر رفت و آمد گردشــگرانی اســت که 
قصــد بازدیــد از میــدان نقــش جهــان را دارنــد، 
بنابراین خیابان ســپاه به لحاظ گردشگری نیز 
اهمیت زیادی برای شهر اصفهان و منطقه سه 

شهرداری دارد.
شهرداری اصفهان در راســتای پیاده راه سازی 
برخی از محورهای گردشگری اصفهان همچون 
گــذر چهاربــاغ و محورهــای منتهی بــه آن که در 
ســال های اخیر از عبــور و مــرور خودروهــا خالی 
شــده اند، خیابــان ســپاه را نیز کــه پیــش از این 

خیابانی بســیار شــلوغ و پرازدحام از عبور و مرور 
خودروها بود، به پیاده راه تبدیل کرد. تازه ترین 
خبر اینکه عملیات ساماندهی و سنگفرش این 

خیابان تا چند هفته آینده به پایان می رسد.
حســین کارگــر، مدیــر منطقــه ســه شــهرداری 
اصفهان با اعام این خبر، اظهار کرد: این پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال شامل عملیات 
سنگفرش پیاده رو و پیاده راه با زیرسازی و حفر 
کنون بیش از  کانال تأسیسات شهری است که تا
۹۸ درصد آن اجرایی شده و تا چند هفته آینده 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: این عملیات شامل دو بخش است، 
بخش اول از چهارراه حکیم )خیابان استانداری( 
تا میدان امام حسین )ع( است که به زودی مورد 
بهره برداری قرار می گیرد و بخش دوم از چهارراه 
حکیم تا میدان نقش جهان سال آینده به اتمام 

می رسد.

گاز صنعت فوالد؛  کاهش مصرف  قطع و 
خسارتی جبران ناپذیر بر اقتصاد

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

بهبود معیشت مردم خواسته مردم از دولت

اتمام عملیات سنگفرش خیابان سپاه در آینده نزدیک

فرماندار اردســتان گفت: ۲۵۰ میلیــارد ریال در 
قانون بودجه سال جاری و جداول پیوست آن 
برای رفع محرومیت از مناطق کمتــر برخوردار 

شهرستان اردستان اختصاص یافته است.
حمیدرضا تأملــی در جمع خبرنــگاران، اظهار 
کرد: با پیگیری های نماینده مردم اردستان در 
مجلس شورای اســامی از محل اعتبارات بند 
۳ جــدول ۱۷ تبصــره قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰ 
کل کشــور با موضوع رفع مناطق کــم برخوردار 
مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای شهرســتان 

اردستان پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه از این مبلغ حدود ۱۸۵ میلیارد 
ریال به سازمان نوسازی مدارس بابت تخریب 
و بازســازی پروژه های پیشــنهادی اختصاص 
داده شده اســت، افزود: با توجه به عدم وجود 
هنرســتان دخترانه در شهرســتان و با توجه به 
درخواست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
اردستان اعتبار تخصیص داده شده به اداره کل 
نوسازی مدارس استان صرف ساخت یک باب 

هنرستان دخترانه در شهر اردستان می شود.
فرمانــدار اردســتان تصریح کــرد: همچنین به 
دلیل وضعیت نامطلوب جاده زواره به روستای 
شــهراب، مبلغ ۳۳ میلیــارد ریــال بــه اداره کل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اختصاص 

داده شد.
کــز درمانی  تأملی با شــاره به اهمیت تجهیز مرا
شهرستان، خاطرنشان کرد: مبلغ ۳۲ میلیارد 
ریال به دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان برای 
کــز جامــع ســامت  پــروژه تعمیــر و تجهیــز مرا

شهرستان اختصاص داده شد.
کنون ۵۰ درصــد از اعتبارات  وی با بیان اینکه تا
ذکر شــده تخصیص پیدا کرده اســت، گفت: با 
توجه به اینکه در بودجه امسال اعتبارات خوبی 
برای محرومیت زدایی شهرستان در نظر گرفته 
شده است. امیدواریم دستگاه های مربوطه با 
برنامه ریزی دقیق، کارشناسانه و هدف گذاری 
معین شــاهد کاهش محرومیت ها در ســطح 

شهرستان اردستان خواهیم بود.

اجــرای طــرح ارتقــای کیفــی وســند بازآفرینی 
برای ۵۸ محله کانشــهر اصفهان پیش بینی 

شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: در اجرای این طرح هر منطقه شهرداری 
حداقل دو محله براساس دسته بندی تحلیلی 
بــه عنــوان محلــه هــدف انتخــاب و بازآفرینــی 

می شود.
کید کرد: برای آغاز برنامه های  وحید مهدویان تا
محله محــور در ســال آینــده مدیــران مناطق، 
اطاعــات مــورد نیــاز بــرای اجــرای طرح هــا در 
محات را اولویت بندی کرده و بر اساس نیاز های 

موجود در هر محله آماده شود.
وی با بیان اینکه سند بازآفرینی برای دو محله 
حصــه و قائمیــه آمــاده و بــه حل مشــکات آن 
توجه ویژه شده افزود: در این راستا دسته بندی 
نیز بر اساس مسائل کالبدی و غیر کالبدی ارائه 
و به مواردی از جمله نماسازی، دسترسی ها و 

رویداد های فرهنگی توجه شده است.
مهدویان افزود: با هماهنگی مدیران مناطق در 
محله حصه، رفع گلوگاه ها، دسترسی مناسب 
و تعریف ورودی محله که ســال ها طــرح جاده 
دسترسی و تعریف ورودی محله در کمیسیون 
ماده پنج مطرح می شد با مساعدت کمیسیون 
ماده پنج و معاونت استانداری طرح آن مصوب 

شد و در مرحله اباغ نهایی قرار دارد.

شبکه جمع آوری کانال فاضاب قمصر با هدف 
جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی 

و ارتقای بهداشت جامعه در دست اجراست.
مدیر عامل آب و فاضاب شهرســتان کاشــان 
گفت: طرح تصفیه خانه فاضاب قمصر و خط 
انتقال فاضاب و یک دســتگاه پکیج فاضاب 
با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعــب در روز و  ۱۱۰۰ متر خط 
انتقال فاضاب با ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 

اعتبار در شهر قمصر در دست اجراست.
محمدرضا اســدی یکی از مســائل و مشکات 
منطقه به ویژه مســکن مهر را از شرایط سخت 
ح  ســنگاخی زمیــن بــرای اجرای ایــن طــر
برشــمرد و گفت: اهالــی ۱۲ شــهر و ۶۶ روســتا از 
توابع شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل از 
خدمات شــرکت آب و فاضاب منطقه کاشان 

بهره مند هستند.

خبر یادداشت

خبر

استان

خبر

 GIS با تحقق ۹۰ درصدی  برنامه های تدوین شــده
در ســال ۱۴۰۰  از ۴۵ نفــر از کارشناســان GIS آبفــای 
استان اصفهان تقدیر شــد. معاون منابع انسانی و 
تحقیقات شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با بیان این که دسترسی 
به اطاعات مکانی و توصیفی تاسیسات آبفای استان اصفهان در سامانه 
کنون ۱۰۰ درصد اطاعات  نجما امکان پذیرشده است تصریح کرد: هم ا
مکانی و توصیفی چاه ها، ۱۰۰ درصد مخازن آب، ۹۵ درصد ایستگاه های 
گندزدایی و ایســتگاه های پمپاژ آب، بیش از ۹۰ درصد فشــار شکن ها و 

شیرهای آتش نشانی، بیش از ۹۰ درصد کنتورهای حجمی و نزدیک به ۸۰ 
درصد دستگاه های دبی سنج در سامانه نجما وجود دارد.

مجتبی قبادیان با اشاره به  پیاده سازی سناریوی تدوین شده اطاعات 
مکانی و توصیفی تاسیســات در ســامانه نجما در ســال جــاری گفت: 
عملیات به روز رسانی  اطاعات مکانی محدوده شهرها، تکمیل اطاعات 
مکانی و توصیفی تاسیسات از جمله چاه ها، مخازن، ایستگاه های پمپاژ، 
تصفیه خانه های آب و فاضاب و شیرخانه ها در شــهرها و روستاها در 
سامانه نجما  پایان یافته است و به روز رسانی اطاعات مکانی مربوط به 

شیرهای آتش نشانی، کنتورهای حجمی و شیرهای فشار شکن شهری 
نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان این که در ســال جاری ثبت محدوده مکانی روستاها نیز در 
سامانه نجما انجام شد افزود: امسال اطاعات مکانی شیرهای آتش 
نشانی، کنتورهای حجمی و شیرهای فشار شکن روستایی و همچنین 

اطاعات حوادث آب روستایی در سامانه نجما ثبت شد.
معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
به فعالیت هــای دیگر این بخــش کــه در حال انجــام اســت پرداخت و 
اظهارداشــت: ثبت اطاعات مشــترکین جدید ازتاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰ 
در سامانه نجما و به روز رسانی GIS شبکه آب و فاضاب و مشترکین در 

مناطقی که GIS  آن قبا انجام شده است نیز در حال اجراست.
وی به برنامه های پیش رو در ســامانه نجما اشاره کرد و گفت: تکمیل 
GIS شبکه آب و فاضاب شهری استان،تکمیل GISمشترکین شهری 
تا سال ۱۴۰۱ و تکمیل GIS شبکه آب ۳۰۰ روستا تا سال ۱۴۰۲ از مهم ترین 

برنامه ها دراین بخش است.
الزم به یــادآوری اســت:پس از تقدیر از کارشناســان این بخــش، کارگاه 
آموزشی  شــیوه تحقیق و مقاله نویســی با نگاه به GIS،کاربرد یادگیری 
کره،آموزش کاربردی ورود  ماشین در arcgis و شبکه آب، فن بیان و مذا
 Excel و Word با استفاده از نرم افزارهای GIS به نرم افزار GIS اطاعات
و نحوه اجرای GIS روستایی و بررسی عملکرد مناطق نیز برای شرکت 

کنندگان  برگزار شد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان 
گفت: خــط قرمــز شــرب کــه ۱۱۰ میلیون متــر مکعب 
است در نظر گرفته شده و مازاد آب برای انجام کشت 
مختصری در شــرق اصفهان آزادسازی خواهد شــد، البته این آب برای 

کشت پاییزه کافی نیست. 
حسین وحیدا در رابطه با بازگشایی سد زاینده رود اظهار کرد: بر اساس 
توافقات صورت گرفته بین استانداری، صنف کشاورزان، جهاد کشاورزی 
و آب منطقــه ای از روز ۱۲ بهمن مــاه ســد زاینــده رود برای کشــت پاییزه 
کشاورزان بازگشایی خواهد شد. وی افزود: امروز)شنبه( کارگروه سازگاری 

با کم آبی استان، جلسه نهایی برای این تصمیم برگزار خواهد کرد و جزئیات این بازگشایی تعیین خواهد شد.
          خط قرمز شرب 11۰ میلیون متر مکعب است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: خط قرمز شرب که ۱۱۰ میلیون متر مکعب است در نظر 
گرفته شده و مازاد آب برای انجام کشت مختصری در شرق اصفهان آزادسازی خواهد شد، البته این آب برای 

کشت پاییزه کافی نیست اما کشت مختصری با آن انجام خواهد شد.
وحیــدا اضافه کــرد: بیــش از ۱۵ ســال اســت کشــاورزان شــرق اصفهان 
نتوانسته اند ۱۰۰ درصد کشت انجام دهند، حتی در سالی که دو میلیون 
و ۲۰۰ هزار متر مکعب بارندگی داشتیم به دلیل سو مدیریت، کشت کامل 

انجام نشد.
          برای کشاورزان غرب در سال آینده آب رهاسازی می شود

وی ادامه داد: برای کشاورزان غرب اصفهان در بهار یا تابستان ۱۴۰۱ آب 
آزادسازی خواهد شد. عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان گفت: 
ذخیره سد آن قدرها زیاد نیست، اما پیش بینی شده که در در روزهای 
آینده با بهبود وضعیت آب و هوا، برف و یخبندان های حاصل از بارش هفته های گذشته آب شده و به حجم 

آب پشت سد افزوده شود.
وحیدا اضافه کرد: بنابراین حجم مشخصی برای آبی آزادسازی خواهد شد در نظر گرفته نشده است و هر چقدر 

که خط قرمز شرب نباشد، آب آزادسازی خواهد شد.

معاون شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد؛

تحقق 9۰ درصدی سناریوی ثبت اطالعات مکانی و توصیفی تاسیسات آبفای اصفهان 
در سامانه نجما

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

گشایی می شود سد زاینده رود ۱۲ بهمن باز

خبر

خبر

اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال
 برای رفع محرومیت 

در اردستان

بازآفرینی ۵۸ محله اصفهان
 در سال آینده

تکمیل تصفیه خانه 
فاضالب قمصر 

گرو تامین اعتبار در 
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 اصلی ترین دلیل افزایش کودکان کار در اصفهان :

خشکسالی و مهاجرت اتباع خارجی 
و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
اجتماعی اســتانداری اصفهان 
کار و  کــودکان  گفــت: موضــوع 
خیابانی عاوه بر اینکه از لحاظ اجتماعی اهمیت 
بســیاری دارد  یــک مســاله حیثیتی برای کشــور 

است. 
محمدرضــا جــان نثــاری درکارگــروه اجتماعــی، 
فرهنگــی و ســامت زنــان و خانــواده بــا موضــوع 
کــودکان خیابانــی در اســتانداری  ســاماندهی 
اصفهــان افزود: بایــد تاش هــای همه جانبه ای 
از ســوی دســتگاه های مســئول در اســتان برای 

رسیدگی به این موضوع مهم صورت گیرد.
وی اظهــار داشــت: بر ایــن اســاس ضــرورت دارد 
در چنیــن جلســاتی دســتگاه های عضــو از قبــل 
در مورد این موضوعــات کارکرده باشــند و نتایج 

اقدامات خود را برای برنامه ریزی ارائه دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان افزود: این کارگروه از ادغام چند کارگروه 
تشکیل شــده و بــه نظر کار درســتی نبوده اســت 
زیرا انبوهی از مسائل ازجمله کودکان خیابانی، 
ســامت وزنان و خانواده باید در آن بررسی شود 
که هرکدام نیازمند کارگروه های متعدد هستند.

فرهنگــی  و  اجتماعــی  کل  اداره  سرپرســت 
اســتانداری اصفهــان نیــز در ایــن جلســه گفــت: 
سیاســت گذاری های اجتماعــی دربــاره کودکان 
و نوجوانــان، دوره هــای مختلفــی را بــه لحــاظ 
تنوع و تعدد پشــت سر گذاشــته است که آخرین 
کار  کــودکان  آیین نامــه بــا عنــوان ســاماندهی 

مربوط به سال 8۴ است.
مسعود مهدویان فر افزود: در این آیین نامه برای 
کز  کزی با عنــوان مرا ســاماندهی کودکان کار مرا
اقامتی در ســه ســطح کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت در نظر گرفته شده است.
خ داد  وی یادآور شد: اتفاق خوبی در اسفند 98 ر
که تصویب قانــون حمایت از اطفــال و نوجوانان 
در مجلــس بود کــه خــرداد ســال 99 اباغ شــد و 
ظرفیت و امکان خوبی بــرای حمایت از کودکان 

آسیب دیده یا در معرض آسیب ایجاد کرد.
فرهنگــی  و  اجتماعــی  کل  اداره  سرپرســت 
اســتانداری اصفهــان افــزود: درواقــع بخشــی از 

کــودکان کار نیازمنــد واقعــی نیســتند و داشــتن 
خانواده های بد سرپرســت آن ها را به خیابان ها 
کشــانده اســت ولــی درمجمــوع نــگاه جمهوری 
اســامی به این مســاله برنامه ریزی برای کاهش 

آسیب هاست.
مدیرکل بهزیســتی اصفهان نیز گفت: بیش از 1٠ 
دســتگاه ازجملــه شــهرداری، نیــروی انتظامی، 
اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم 
پزشکی و دیگر بخش ها با محوریت بهزیستی در 

حوزه کودکان کار و خیابانی فعالیت می کنند.
ولی اهلل نصر اصفهانی افزود: ظرف یک سال و نیم 
گذشــته جلســات متعددی دراین بــاره با حضور 
ســازمان های مردم نهــاد و دســتگاه های عضــو 
در بهزیستی تشــکیل شــد که اصفهان به عنوان 

اســتانی پیشــرو در موضوع ســاماندهی کودکان 
کار شناخته شده است. 

وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه آمــار اورژانــس 
اجتماعی حدود یــک هزار کــودک کار و خیابانی 
در اصفهــان وجــود دارد کــه عوامــل اجتماعی و 
اقتصــادی متعــددی ازجملــه  مهاجرت ها،فقــر 
و مشــکات اقتصــادی، بدرفتــاری خانــواده بــا 
آن ها و دیگــر موارد این کــودکان را بــه خیابان ها 

کشانده است.
مدیرکل بهزیســتی اصفهــان افزود: خشکســالی 
در شــرق اصفهــان نیــز انبوهــی از جمعیــت آن 
مناطق را به سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه 

اصفهان کشانده است.
وی تصریــح کــرد: بیــش از 9۵ درصــد کــودکان کار 

و خیابانــی در اســتان، اتبــاع خارجــی هســتند کــه 
بهزیستی در ساماندهی آن ها با چالش مواجه است. 
در  کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سامت بانوان و 
خانواده استانداری مصوب شد که دستگاه های 
مسئول در آیین نامه ساماندهی کودکان کار باید 
نماینده تام االختیار خود را به بهزیســتی معرفی 
کنند و سه دستگاه دانشگاه علوم پزشکی، تأمین 
اجتماعی و فنی و حرفه ای نســبت به رفع موانع 
و تعییــن تکلیــف خــود در ادای مســوولیت های 

عهده دار عمل کنند.
در  شــهرداری  کــه  شــد  مصــوب  همچنیــن 
ع وقت نســبت بــه تأمیــن فضــای موردنیاز  اســر
کید بر موضــوع حمایت و  برای این کودکان بــا تأ

توانمندسازی اقدام کند.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
از اســاتید دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و مرکــز پایش 
سازمان محیط زیســت برای بررسی موضوع انتشار 

بوی نامطبوع در بخش های مرکزی شهرستان لنجان دعوت شده است. 
 منصور شیشه فروش گفت: اواخر آذر امسال بویی تند شبیه فاضاب، 
مناطق مرکزی در شهرستان لنجان را تحت تاثیر قرار داد و موجبات نگرانی 

شهروندان این مناطق شد. گروه های متعددی با محوریت محیط زیست 
برای منشاءیابی این بوی نامطبوع به منطقه اعزام شدند و کارگروهی نیز با 
محوریت فرمانداری در شهرستان لنجان تشکیل شدو به همه دستگاه ها 
ازجمله شرکت گاز، پخش فرآورده های نفتی، شهرداری، صنعت و معدن، 
شهرک های صنعتی و آب و فاضاب اعام شد که به فوریت هر احتمالی 
را که می دهند بررسی کنند. به گفته او در این مدت با محوریت محیط 
زیست ۲۵ فقره بازدید از صنایع و بخش های مختلف صورت گرفت، ولی 
تاکنون منشاء و منبع انتشار بوی نامطبوع مشخص نشده و به نتیجه ای 
نرسیده است. با توجه به هماهنگی های الزم برای همکاری و دعوت از 
اساتید دانشگاه صنعتی و واحد پایش سازمان محیط زیست کشور، این 
موضوع در صنایع و واحد هایی که احتمال داده می شود که مربوط به 
ترکیبات شیمیایی، آلی یا پسماند های صنعتی باشد پیگیری و بررسی 
شود. شیشه فروش می گوید نتایج بررسی ها در هفته آینده توسط محیط 

زیست اعام می شود.
انتشــار بویی نامطبوع ســبب آزار شــهروندان نقاط مختلف شهر های 
شهرستان لنجان از جمله زرین شهر، فوالد شهر، چمگردان شده است.

خبر

مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: فقط 
با ساخت ۵ واحد  معدنی در شهرستان علویجه آن 

کتشاف موافقت کردیم.  هم تا مرحله ا
محمد علی کاظمی گفت: در شهرستان علویجه  در 
کتشاف معادن درخواست های  حوزه برداشت و ا
فراوانــی داریم امــا به جهت پوشــش های گیاهی 
خاص نزدیــک به شــهر  علویجــه و رعایــت حرائم 
با ایــن درخواســت ها مخالفــت کردیــم و فقــط با 
کتشاف موافقت  ساخت ۵  معدن آن هم تا مرحله ا

شده است.
کتشــاف مجــددا از ما  بــه گفتــه او بعــد از مرحلــه ا
استعام گرفته می شود و ما با رعایت حقوق عرفی، 

زیست محیطی و پوشش گیاهی عمل می کنیم.
کتشــافات معدنی در علویجــه مدتی  ســاخت و ا
است که با مخالفت مردم این منطقه روبه رو شده 

و صدای فعاالن محیطزیست را درآورده است.
در بحث ساخت معادن، سازمان صنعت و معدن 
طبق مقررات قانونی درخواست های معدنی را به 
اداره های مختلفی از جمله اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری که متولی اراضی ملی اســت ارســال 

می کنند و درخواست ها بررسی می شوند.

پس از بررسی ها با محدوده ای از اراضی ملی که دو 
مرحله است موافقت می شود. مرحله اول مرحله 
کتشاف اســت و مرحله دوم مرحله صدور پروانه  ا

بهره برداری است.
مدیــر کل منابع طبیعی اســتان اصفهــان گفت:  
با توجه به اعتراضــات مردم، طبیعت دوســتان، 
شورای شهر و شــهرداری علویجه ما قول دادیم تا 
زمانی که مسائل، ایهامات و خواسته های مردم 
مشــخص نشــود برای ادامــه کار مجــوز جدیدی 
صــادر نکنیــم و روی قولی کــه داده ایم هســتیم.
برای صدور پروانه بهره برداری حقوقــات مردم  در 
نظر گرفته می شود و قطعا نظر محیط زیست و نظر 

دستگاه های دیگر مدنظر قرار گرفته خواهد شد.

کتشــافات معدنــی در  مدیــرکل زمین شناســی و ا
اصفهــان گفــت: بــر اســاس آخریــن مشــاهدات و 
بررســی ها آثار فرونشســت در شــهر مهیار به زمین 

رسیده است. 
رضا اســامی گفت: در گذشــته ترک هایی که بر اثر 
فرونشست زمین در شهر مهیار مشاهده می کردیم 
بــه دیوارها بــود اما بر اســاس آخرین مشــاهدات و 
بررسی های ما آثار فرونشست در شهر مهیار به زمین 
رسیده است. عمق برخی از ترک های ایجاد شده به 

یک و نیم متر می رسد.
او گفت: تفاوت این ترک ها با ترک هایی که بر دیوار 
و سقف ایجاد شــده این اســت که ترک های زمین 
به سادگی قابل مشاهده نیستند و قابل پوشش 
و مرمت به صورت موضعی نیز هستند همین امر 
احتمال ایجاد خطر را بیشــتر می کند. بــا هر بارش 
مقدار زیادی آب به این ترک ها نفوذ می کند و تونل 
یا خندق ایجاد می شــود و زیر زمین جریانــی از آب 

اتفاق می افتد در حالی که از ظاهر زمین هیچ اثری 
از فرونشست مشخص نیســت همین خندق ها 
باعث می شود که افراد به درون گودال های ایجاد 

فرو روند.
کتشــافات معدنــی در  مدیــرکل زمین شناســی و ا
اصفهان می گویــد: در آینــده نــه چنــدان دور »فرو 
ریزش« در اصفهان زیاد اتفاق خواهد افتاد. ترک ها 
به خصوص در شــمال شــهر به مــرور زمان بیشــتر 
ک  ک در شــمال شهر خا می شــوند چرا که نوع خا

دانه ریز است و در آب به سرعت حل می شود.
گر بارندگی های سال ۹۷ و ۹۸ باز  به گفته اسامی ا
هم با همان شدت تکرار شوند این ترک هایی که در 
زمین ایجاد شده بیشتر خود را نشان می دهند و نه 
تنها افراد که باعث فرو رفتن خودرو، منازل و... به 

زمین خواهند شد.
بر اســاس آمار و اطاعات ســازمان زمین شناســی 
اصفهان، در سال ۹۵ فقط ۲ درصد از مساحت این 
استان با فرونشست زمین درگیر بود، در حالی که بر 
کنون حدود ۱۰ هزار  اساس نتایج آخرین مطالعات، ا
کیلومتر مربع یعنی ۱۰ درصد از مساحت اصفهان، 

ک فرونشست قرار گرفته است. در شرایط خطرنا
گفتــه مدیــرکل ســازمان زمین شناســی و  بــه 
کتشــافات معدنی اصفهان، امــروز اصفهان تنها  ا
شهر در کشور است که فرونشست زمین به داخل 

منطقه مسکونی آن نفوذ کرده است.

مدیر روابــط عمومی اداره کل انتقال خون اســتان 
اصفهان از مشارکت ۳ درصدی بانوان اصفهانی در 

اهدای خون خبر داد. 
لطفعلی جعفری گفت: در کشور ما به طور میانگین 
کننــدگان خــون بانوان هســتند،  ۵ درصــد از اهدا
درحالی که ایــن رقــم در اســتان اصفهــان ۳ درصد 
است. هم زمان با میاد با سعادت حضرت فاطمه 
)س( ســازمان انتقال خون پویشــی به نــام پویش 
اهدای خون بانوی ایرانی با شعار »با اهدای خون 
بانوان، هر خانه یک پایگاه اهدای خون« راه اندازی 

کرده است.
پویش اهدای خــون بانوی ایرانی از دوم تا هشــتم 
بهمن ماه هم زمان با سراسر کشور در استان اصفهان 
نیــز در حــال برگــزاری اســت و در روز چهــارم بهمن 
تعــدادی از بانــوان داوطلب جمعیــت هال احمر 

اصفهان در این پویش شرکت کردند.
کشــور های پیشــرفته تقریبــا ۵۰ درصــد از  در 
کنندگان خون بانوان هســتند، بانوان از سن  اهدا
بــاالی ۱۸ ســال تــا ۶۵ می تواننــد خون اهــدا کنند 
و در حــال حاضر بیشــتر بانوانی کــه در کشــور ما در 
اهدای خون مشــارکت دارند در ســنین ۲۰ تا زیر ۵۰ 

سال هستند. 

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری اســتان اصفهــان گفــت: ۶ طــرح 
آبخیزداری و پخش ســیاب در استان اصفهان 
انقــاب اســامی به  بــا دهــه فجــر  همزمــان 

بهره برداری می رسد. 
عباس قاسمی رامشه گفت: ۶ طرح آبخیزداری 
شامل بند های سنگی ماتی و پخش سیاب در 
شهرستان های سمیرم، لنجان، خوروبیابانک، 
خوانسار، گلپایگان و اردســتان همزمان با دهه 
فجــر چهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی انقاب 

اسامی افتتاح می شود.
بنــد ســنگ و ســیمان در حوضــه آبخیــز تنگاب 
ســمیرم چهــار میلیــون و ۶۰۰ هــزار مترمکعب و 
ســازه کنترل ســیاب ســنگی ماتــی در حوضه 
چم آسمان ۶ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند و 
گنجایش سایر بند ها نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا 

سه میلیون مترمکعب است.
او همچنیــن بــه اتمــام عملیــات اجرایــی و 
بهره بــرداری ۲۵ طرح دیگر شــامل نهــال کاری، 
توسعه جنگل و بذرپاشــی همزمان با دهه فجر 
امسال اشاره کرد و گفت: طرح توسعه جنگل در 

کاشان، نائین، شاهین شهر و سمیرم و نیز غنی 
گرســی در فریدونشهر هم  ســازی جنگل های زا

کنون در حال اجرا است. ا
بالغ بر ۶ میلیــارد و ۸۰۳ میلیون تومــان از محل 
کمک هــای خیــران بــرای  اعتبــارات ملــی و 
اجرای این ۳۱ پروژه در یک ســال گذشته هزینه 

شده است.
کنون ۳.۵ میلیون هکتار از اراضی و حوضه های  تا
آبخیز اســتان اصفهان مورد مطالعات توجیهی 
قرار گرفته و مطالعات تفصیلی حدود دو میلیون 
هکتار در پنج حوزه در حال اجرا است. همچنین 
حدود یک میلیــون و ۸۰۰ هزار هکتار نیز با توجه 
بــه اولویت بندی هــا و اعتبــارات در دســترس 

طرح های آبخیزداری انجام شده است.
طرح های آبخیزداری با کاهش میزان فرسایش 
ک فراهم  ک، زمینه را بــرای نفــوذ آب در خــا خــا
کرده و آن را تبدیل به منبع آبی برای پایین دست 
حوضــه خــود می کنــد. از مجمــوع ۶۰ میلیــون 
هکتار از عرصه های بیابانی و مرتعی کشور حدود 
۲۵ میلیون هکتار مستعد عملیات آبخیزداری 

است.

کتشافات معدن در علویجه صدای اعتراض مردم را  ا
درآورد 

ثار فرونشست به زمین شهر مهیار  رسیدن آ

کم رغبتی بانوان اصفهان به اهدای خون 

خبر

بهره برداری از ۶ طرح آبخیزداری 
در استان اصفهان 

خبر

معــاون تربیــت بدنــی و ســامت اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان اعام کرد: 
گــر در کاس درس ۲ دانش آموز عائم کرونا  ا
یــا ســرماخوردگی داشــته باشــند، کاس به 
مدت ۲ هفته غیرحضوری و به صورت آناین 
برگــزار می شــود.  آذرکیــوان امیرپــور با اشــاره 
بــه غالب شــدن ســویه امیکــرون در کشــور، 
گر دانش آمــوزی عائم بیماری  اظهار کــرد: ا
و یــا حتــی ســرماخوردگی داشــته باشــد، از 
ورود او بــه کاس درس جلوگیری می شــود. 
گــر در کاس درس ۲ دانش آموز  وی گفــت: ا
یا بیشتر عائم کرونا یا سرماخوردگی داشته 
باشند، کاس به مدت ۲ هفته غیرحضوری 
گــر  و به صــورت آنایــن برگــزار می شــود، امــا ا
دانش آمــوزان در بیــش از یــک کاس درس 
عائم داشته باشــند، کل مدرســه به مدت 
۲ هفته غیرحضوری می شود. معاون تربیت 
بدنــی و ســامت اداره کل آموزش وپــرورش 
کید بر اهمیت و اولویت سامت  اســتان با تأ
دانش آموزان، افزود: مدیران و معلمان در این 
زمینه حساسیت و توجه الزم را دارند، چون 
سامت دانش آموزان و  سامت کل مدرسه 
مطرح است. ما هم رصد و کنترل های الزم را 
بر وضعیت مدارس داریم. وی خاطرنشــان 
کــرد: در صــورت ابتــا یــا عامــت دار شــدن 
دانش آمــوزان، موضــوع تعطیلــی مــدارس 
کاس هــا به صــورت  ح نیســت، امــا  مطــر
کاس هــای  غیرحضــوری برگــزار شــود و 
حضــوری تشــکیل نخواهــد شــد. امیرپــور 
افــزود: مــواردی از ابتــا یــا عامت دار شــدن 
دانش آموزان به کرونا در اســتان داشته ایم، 
کنون گزارشی از ابتای حاد و جدی در  اما تا
مدارس استان نداشته ایم که باعث نگرانی 
شود. به ندرت کاس ها و مدارسی بوده که با 
عامت دار شدن دانش آموزان، غیرحضوری 
شــده اســت. وی در مــورد ابتــای معلمــان 
بــه کرونــا نیــز گفــت: کاس درس معلمانــی 
که بــه کرونــا مبتا یــا عامــت دار می شــوند، 
گر  به صورت غیرحضوری برگزار می شود، اما ا
بیماری معلم شــدید باشــد، مدرســه معلم 
جایگزین برای کاس می گذارد تا معلم بهبود 
یابد و این طور نیســت که دانش آمــوزان رها 
شــوند. معاون تربیت بدنی و ســامت اداره 
کل آموزش وپــرورش اســتان بــا بیان اینکــه 
کنون مشــکل حاد و جدی  درست اســت تا
نداشــته ایم امــا بایــد مراقــب باشــیم دچــار 
عادی انگاری نشــویم، ادامه داد: با توجه به 
شــیوع امیکــرون و قدرت ســرایت بــاالی آن 
باید نگرانی و نظارت الزم را داشته باشیم و در 
چارچوب پروتکل های بهداشتی وضعیت را 
رصد و کنترل کنیم تا سامت دانش آموزان 

به خطر نیفتد.
وی خاطرنشــان کرد: آمــوزش در نیمــه دوم 
سال تحصیلی به همان شیوه ای که از ابتدای 
کیــد  ســال بــوده ادامــه پیــدا می کنــد، امــا تأ
مســئوالن وزارت آموزش وپرورش بر آموزش 
گــر مدارســی بــه دالیلی  حضــوری اســت تــا ا
هنــوز آمــوزش حضوری نداشــته اند شــرایط 
حضور دانش آموزان را با رعایت گروه بندی و 

فاصله گذاری اجتماعی فراهم کنند.

شیوع کرونا در اســتان اصفهان بر اساس اعام 
وزارت بهداشــت رونــد رو بــه افزایشــی دارد بــه 
گونه ای که ۵ شهرستان استان در وضعیت زرد و 

کاشان در وضعیت نارنجی ثبت شد.
وزارت بهداشت وضعیت شهرستان های استان 
اصفهان در زمینه شــیوع کرونــا را اعــام کرد. بر 
اســاس این گزارش روند شــیوع این بیماری در 
اســتان اصفهان رو به افزایش است به گونه ای 
که شهرستان های وضعیت آبی کرونا در استان 

اصفهان به شهرستان افزایش یافته است.
از ایــن رو شهرســتان های اردســتان، آران و 
بیدگل، شهرضا، مبارکه، فاورجان، گلپایگان، 
ســمیرم، خور و بیابانک، فریدن، فریدونشهر، 
دهاقــان، بوئیــن میاندشــت، تیــران و کــرون، 
شاهین شــهر و میمه، برخوار، خوانسار، نجف 
آباد و لنجان در وضعیت آبی و کم خطر کرونا قرار 
گرفته اند. همچنین شهرستان های چادگان، 
خمینی شهر، اصفهان، نائین و نطنز در استان 
اصفهان در وضعیت زرد و خطر متوســط کرونا 
ثبت شده اند. شهرستان کاشان نیز از امروز در 
وضعیت نارنجی و پرخطر کرونا ثبت شده است.

خوشبختانه هیچیک از شهرستان های استان 
اصفهان در و قرمز و خیلی پرخطر در زمینه شیوع 
کرونا قرار ندارد و آمارها بیانگر شرایط رو به بهبود 

بیماری کرونا در استان است.

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان خبر داد:

آنالین شدن کالس ها 
با عالمت دار شدن 

دانش آموزان

اصفهان 
کرونا  در وضعیت زرد 

کمک اساتید دانشگاه صنعتی  ردیابی منشاء بوی نامطبوع در لنجان با 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از 
کاهش ۸ درصدی جانباختگان تصادفات فوتی در ۹ 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 
محمــد رضــا محمــدی گفــت: در ۹ ماهــه امســال 
جانباختــگان تصادفــات فوتــی ۸ درصــد کاهــش، 
تصادفات جرحــی ۵ درصــد  و مجروحان تصادفات 
جرحی نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۵ درصد 

کاهش داشته است.
بر اســاس آماری که اداره کل پزشکی قانونی استان 
اصفهان اعــام کرده اســت در ۷ ماه اول امســال ۲۰۰ 
همشــهری اصفهانی بر اثر تصادفات درون شــهری 
جان خود را از دســت داده اند که از این تعداد ۹۲ نفر 

موتورسواران و ۶۶ نفر عابران پیاده بوده اند.
حــدود ۴۱/۶ درصــد تصادفــات کشــور در اصفهان 
رخ می دهنــد و طبق ایــن آمــار اصفهــان رتبه ســوم 
تصادفات درون شــهری را به خود اختصــاص داده 
اســت. وی گفــت: در ۹ مــاه اول امســال بیشــترین 
برخورد با تخلف حادثه ساز مربوط به سبقت غیرمجاز 
بوده که نسبت به مدت سال قبل ۸۵ درصد افزایش 

داشته است.
به گفته او مهم ترین تخلفات رانندگی درون شهری 
در ۹ ماهه ســال جاری به ترتیب ســرعت غیر مجاز، 
ســبقت غیر مجاز توقف هــای دوبله و عبــور از محل 

ممنوع است.

رئیس شــورا های حــل اختاف اســتان اصفهــان از 
رهایــی ۱۸ محکوم بــه قصــاص از ابتدای امســال تا 
کنون با تاش اعضای شورا های حل اختاف استان 

خبر داد. 
ســید محمــد موســویان دربــاره اقدامــات شــورای 
حل اختاف اســتان اصفهان بــرای تعیین تکلیف 
پرونده های قصاص گفت: از ابتدای امسال با تاش 
اعضــای شــورای حــل اختــاف اســتان ۱۸ محکوم 
بــه قصــاص آزاد و به آغوش گــرم خانواده هــای خود 

بازگشتند.
کیدات دین و ائمه اطهار  عفو و بخشش یکی از تأ
)ع( اســت کــه اعضای شــعب صلحی شــورا های 

اســتان اصفهان با تکیه بر مبانی قوی اســامی و 
همچنیــن غنــای فرهنگــی مــردم در گذشــت 
موفق به ثبت میزان قابــل توجهی از مصالحه در 
پرونده هــای مختلف ارجاع شــده به شــورا های 
حل اختاف شده اند که بخش عمده ای از آن را 

پرونده های قتل تشکیل می دهند.
کیدات حجت االسام والمسلمین اژه ای  او در ادامه تا
رئیس قوه قضاییه در خصوص توجه ویژه به مقوله 
پرونده های قصاص را مورد توجه قرار داد و گفت: امید 
است در ماه های آتی شاهد روند رو به رشد و افزایش 
صلح و ســازش در مرکز توســعه حل اختاف استان 

اصفهان به ویژه در پرونده های قصاص باشیم.

خبرخبر
کاهش ۸ درصدی جانباختگان 

تصادفات فوتی در اصفهان 
رهایی ۱۸ محکوم به قصاص 

با تالش شورای حل اختالف اصفهان 
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5 29 ژانویه    2۰22 رفهنگ
میراث فرهنگی ناملموس 

یا میراث سوء مدیریت ملموس
ثبــت میــراث فرهنگــی ناملموس 
به عنــوان راهــکاری بــرای حفــظ، 
تدویــن و تنظیــم میــراث معنــوی 
کشــور اســت و شــامل مــواردی 
چون بیان  و سنت های شفاهی، هنرهای نمایشی، 
فعالیت های جمعی، آیین ها و جشن ها، سنت های 
مرتبط بــا صنایع دســتی، ســوغات، پوشــش، اغذیه 

سنتی و بسیاری موارد دیگر می شود.
بــر اســاس یادداشــتی از رضــا شــفیعی، دانشــجوی 
جامعه شناســی سیاســی دانشــگاه اصفهــان، ثبــت 
میراث فرهنگی ناملموس موجب قوام و حتی احیای 
مواردی است که در روزمرگی زندگی صنعتی امروزی، 
مورد تعــدی و یا فراموشــی قرارگرفته انــد، اما این مهم 
نیــز متأســفانه در بعضــی مــوارد تحــت تأثیــر فضــای 
سیاســی و نمایش هــای مدیریتــی قــرار گرفته اســت 
و بســیاری از حقایق و اصالت هــای تاریخــی را قربانی 
گــر در این  یک ســونگری های غیراخاقــی می بینــد. ا
رهگذر ریشه ها و اصالت های تاریخی فراموش و قربانی 
زیاده خواهی هــا و ســو مدیریت های سیاســی شــوند 

همان به که چنین ثبتی نباشد و صورت نگیرد.
در متن قانون کنوانسیون »حراست« از میراث فرهنگی 
ناملموس مصــوب مجلــس شــورای اســامی و متأثر 
از جدال هــای جــاری بین المللــی در موضــوع میراث 
گاهی از گرایش جهانی  ناملموس چنین آمده است: با آ
و حساسیت مشترک نسبت به »حراســت« از میراث 
فرهنگــی ناملموس بشــر، بــا تصدیق اینکــه جوامع، 
به ویژه جوامــع بومــی، گروه ها و افــراد نقش مهمی در 
تولید، حراست، نگهداری و بازآفرینی میراث فرهنگی 
ناملموس ایفــا می کننــد و بــه غنــای تنــوع فرهنگی و 
خاقیت بشــری کمک می کنند، لزوم تدوین قوانین 
و ثبت میراث ناملموس حائز اهمیت است. اما نکته 
جالــب عــدم پایبنــدی مدیــران و مســئوالن داخلی 
بــه مــواردی قانونــی و اخاقــی اســت؛ مــواردی کــه 
درصحنــه داخلــی رعایــت نمی کننــد. امــا در صحنــه 
بین الملــل خواهــان رعایــت و حفــظ آن هســتند. در 
حقیقت و به جرئت می توان گفت کلیدواژه اصلی متن 
کنوانســیون میراث فرهنگــی ناملموس »حراســت« 

است.

میراث فرهنگی ناملموس نه فقط به عنوان یک کاالی 
فرهنگی، بلکه در مقام مقایسه، برای »انحصاری بودن 
و استثنایی بودن اش« بسیار ارزشمند است. میراث 
فرهنگی ناملموس در یک جامعه شکوفا شده و از نسلی 
به نسل دیگر انتقال داده می شــود. لذا ایجاد رویه ای 
ضدتاریخی که موجــب تحریف انحصار و اســتثنایی 
بودن آن میراث شود، عملی است غیراخاقی که دقیقا 
سبب بطان اهداف قانون مرتبط با آن است. در واقع 
آنچه میراث ناملموس را از یک فعالیت روزمره فرهنگی 
متمایز می کند ریشه های تاریخی آن است که سبب 
استثنایی شدن آن می شود. لذا سو استفاده و انتساب 
عنوان میراث فرهنگی ناملموس به هر جغرافیایی بدون 
توجه به ریشــه های تاریخــی، رویه ای غلط اســت که 

متأسفانه در برخی موارد شاهد آن هستیم.
عدم ثبــت »گز« به عنــوان میراث فرهنگــی ناملموس 
اصفهــان از جملــه مــواردی اســت که ســبب تحریف 
اصالت های تاریخی سوغات اصفهان شده است. در 
تاریخ ســوم آذر ۱۳۹۹ برنا موســوی، فعال فرهنگی در 
گفت وگو با شاهین سپنتا از بی توجهی و سو مدیریت 
اداره میراث فرهنگی اصفهان در این باره پرده برمی دارد؛ 
جایی که شــاهین ســپنتا ادعــا می کند ســالیان قبل 
هم زمان با ثبــت »پولک و نبات اصفهان« قــدم در راه 
ثبت »گز اصفهان به عنوان میراث ناملموس فرهنگی 
نصف جهان« گذارده، اما به او اعام شده است پیش تر 

دوســت دیگری این مهم را برعهده گرفته اند. بررسی 
تاریخ این ادعاها مهم و منور اســت. مرور پرونده ثبت 
پولک و نبات اصفهــان نشــان می دهد این اقــدام در 
بهمن ماه ۱۳۹۱ انجام گرفته شده است لذا در بهترین 
حالت ممکن حسب ادعای مسئولین فرهنگی باید 
در همان بــازه زمانی )ســال ۱۳۹۱( نیــز اقدامی برای گز 
اصفهان صورت می گرفت، اما هزار وعده خوبان یکی 
وفــا نکنــد. تحقیقــات و پرســش های صــورت گرفته 
نشــان از هیچ دارد، هیچ مطلق! در واقع به رغم اینکه 
ابتدا اقدامی در این زمینه صورت می گیرد اما حســب 
اختاف ها و سو مدیریت های واقع شده، این مهم به 
اتمام نمی رسد و در ادامه نیز میراث فرهنگی اصفهان در 
رویه ای عجیب هیچ گونه تاشی برای ثبت گز اصفهان 

انجام نمی دهد!
تقریبا هفت ســال بعــد خبرگزاری هــا خبر از ثبــت »گز 
اصفهان« به عنوان میراث فرهنگی ناملموس استانی 
دیگر می دهند! با عنوان: شــیوه های »سنتی« تولید 
گز. بررســی عنــوان شــیوه های »ســنتی« در این ثبت 
تاریخــی جالب اســت. جایی که تاریخچه و پیشــینه 
تولید گز در آن استان به سختی به سال ۵۲ می رسد و 
هیچ نشانه موثقی پیش از آن یافت نمی شود. در کتاب 
»شناخت سرزمین« همان استان ذکرشده است که 
در گذشته شیرینی از اصفهان می آوردند، اما هیچ سند 
تاریخی جهت ثبت گز برای سایر استان ها در آن کتاب 

نیست. سیاح فرانسوی، هانری رنه نیز که استان های 
متعددی را در عصر قاجار در ایران سیاحت کرده است 
اشاره هایی مهم به گز اصفهان دارد، اما بازهم نشانی 
از ادعاهــای دیگر اســتان ها در آن یافت نمی شــود. در 
ســایر کتاب های تحقیقی و حتــی ادبی نیز نشــانی از 
ادعای سایر استان ها در مورد تولید گز نمی توان یافت، 
گاه تولیدکنندگانی که تنها سابقه آن ها به اذعان و  اما نا
اعتراف خود، کار در یکی از کارگاه های قدیمی گز سازی 
در اصفهان بوده است و قدمتی کمتر از نیم قرن دارند؛ 
ســوغات تاریخی اصفهان را به نام خود ثبت می کنند 
کنش نشان  و احدی نیز در اصفهان به این موضوع وا
نمی دهد. نه اداره میراث فرهنگی، نه ســازمان های 
مردم نهاد، نه حتی مؤسسه ای موسوم به بنیاد میراث 
ناملموس اصفهان که ذیل حمایت اساتید دانشگاه، 
کارشناسان میراث فرهنگی و برخی مسئوالن و اعضای 
شورای اسامی شهر فعالیت می کند. در حقیقت آنچه 
در اصفهان ثبت شده و می شود نه ثبت میراث فرهنگی 
ناملموس بلکه ثبت میراث سو مدیریت ملموسی است 
که حاصل بی توجهی و حتی اصفهان ستیزی برخی از 

مسئوالن است.
چرا مســئوالن وزارت میراث فرهنگــی در هنگام ثبت 
پرونده های میراث ناملموس هیچ تحقیقات تاریخی 
مفید و مشاوره ای با ذی نفعان انجام نمی دهند؟ چرا 
درحالی که مدیــرکل وقت میــراث فرهنگــی اصفهان 
ادعای ثبت بیش از ۲۰۰ اثر به عنوان میراث ناملموس 
را دارد، جایی برای گز اصفهان در این میان دیده نشده 
اســت؟ چرا هیچ فعالیت مؤثری در ایــن زمینه انجام 
نشــده اســت و حتی مانع از عمــل فعاالن و دلســوزان 
کنشی  فرهنگی در این زمینه شده اند؟ چرا هیچ گونه وا
به تحریف های واقع شده در این زمینه صورت نگرفته 
است؟ چرا مدیریت میراث اصفهان دچار فراموشی ۱۰ 
ساله در ثبت گز اصفهان شده است؟ و صدها چرایی 
دیگر از مجموعه سواالتی است که احتماال کسی مایل 
به پاسخگویی به آن ها نبوده است. هرچند امید است 
مدیریت جدید میراث فرهنگی اصفهان ضمن تشریح 
و پاســخ به چرایی شــرایط موجود، راهکاری قانونی و 
حقوقی برای جبران این سســتی و خســارت وارده به 

تاریخ و میراث تاریخی اصفهان مهیا کند.

میراث 
 فرهنگی

بیش از ۲۳ رشته صنایع دستی و هنر های سنتی 
اســتان اصفهــان در ســی وپنجمین نمایشــگاه 
ملــی صنایع دســتی تهــران معرفــی می شــوند. 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی اســتان گفت: با هماهنگی های 
انجام شده، ۳۵ نفر از هنرمندان و تولیدکنندگان 
صنایع دستی و هنر های سنتی استان در قالب 
۲۳ رشــته صنایع دســتی در ســی وپنجمین 
نمایشــگاه ملــی صنایع دســتی تهــران شــرکت 
کرده انــد. علیرضا ایــزدی افزود: ایــن هنرمنــدان 
در فضایــی بالغ بــر ۶۵۱ مترمربــع در ســالن های 

۴۴ و ۴۰ نمایشگاه، رشته هایی از جمله قلمکار، 
کاری، فیروزه کوبی، کاشــی کاری،  قلمزنی، مینا
گلیم بافی، محصوالت چرم دست دوز، نگارگری، 
ساز سازی، سفالگری، شعربافی، زری بافی، خاتم 
کوبی و پاپیه ماشه را به  کاری، چاقوســازی، طا
عاقه مندان هنر های سنتی و صنایع دستی این 
ســرزمین کهن ارائه می کنند. وی گفــت: در این 
نمایشگاه از ۳ اثر فاخر استادان شاخص اصفهان 
در رشته های نگارگری، قلمکاری و معرق سوخت 
در غرفــه اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان در سی وپنجمین 
نمایشــگاه ملی صنایع دســتی تهــران رونمایی 
می شــود. پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
گردشگری و صنایع وابسته از نهم تا ۱۲ بهمن در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

برگزار می شود.
عاقه مندان برای بازدید از غرفه استان اصفهان به 

سالن بی ۳۸ این نمایشگاه مراجعه کنند.

مهلت ارســال آثار به جشــنواره ملی شعر"حضرت 
مادر" در اصفهان؛ تا نهم بهمن تمدید شد.

رئیــس اداره فضــای مجــازی، هنــر و رســانه دفتــر 
تبلیغات اسامی اصفهان با بیان اینکه حدود ۱۵۰ 
شاعر از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کرده اند 
گفت: این جشنواره با محوریت دو موضوع حضرت 
فاطمه )س( در قرآن کریم و مادر و مادران ائمه )ع( 

برگزار شده است.
مهدی پایون با اشاره به اینکه قالب شعر جشنواره 
کاسیک است، افزود: برای قالب بخش ویژه، سرود، 
تصنیف، ترانه و مــدح در نظر گرفته شــده و تامین 
محتوای فاخر برای محافل مذهبــی و هیئت ها از 

اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی گفت: بعد از پایان جشنواره، کتابی از آثار رسیده 

به جشنواره چاپ و از ۳ اثر برتر بخش ویژه محتوای 
رســانه ای تولیــد خواهــد شــد.وی بــا بیان اینکــه 
محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، افزود: 
عاقه مندان برای شــرکت در جشــنواره مّلی شــعر 
"حضرت مادر" می تواننــد از طریق پایگاه اینترنتی 
 www.Morsalat.ir نشــانی  بــه   مرســات 

آثار خود را ارسال کنند.

معرفی صنایع دستی و هنر های سنتی نصف جهان 
در نمایشگاه بین المللی تهران 

تا نهم بهمن

ثار به جشنواره ملی شعر تمدید مهلت ارسال آ
"حضرت مادر" 

صنایعدستی

خبر

استاندار اصفهان گفت: هفته فرهنگی اصفهان 
به پشتوانه و توانمندی اهالی فرهنگ و هنر این 
خطــه در کشــورهای خارجی برگزار می شــود.  
ســید رضــا مرتضــوی  در دیــدار  بــا  شــماری  از 
هنرمندان و فرهیختگان اصفهانی با اشاره به 
سفر مسووالن ارشد کشــورهای دنیا به ایران 
خاطرنشــان کــرد: آنــان در ایــن ســفر خــود  به 
اصفهان نیز می آیند و در نشست های مشترک 
در استانداری، برگزاری هفته فرهنگی اصفهان 
در کشورهای خود را پیگیری می کنند. استاندار 
اصفهان ادامه داد: با توجه به شهرهای خواهر 
خوانده اصفهــان و ظرفیــت هنری ایــن دیار، 
برگزاری رویداد هفته فرهنگی در دیگر کشورها 
پیگیری می شود. وی با اشاره به ظرفیت  هنر 
اصفهــان و دغدغــه هنرمنــدان، از مســووالن 
شــهری، اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری و اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اسامی خواســت تا نســبت به برگزاری 
نشست های مشــترک با هنرمندان و بررسی 
موضوعات تخصصی اقدام کنند. مرتضوی به 
جایگاه ویژه هنرمندان ایرانی در انتقال مفاهیم 
و بیان نیازهای مردم جامعه اشاره کرد و گفت: 
هنرمندان کشورمان غمخوار مردم هستند و در 
فعالیت های هنری خود احساسات و نیازهای 
مــردم را بیان می کننــد. وی ایــن خصوصیت 
را وجــه متمایز بیــن هنرمندان ایرانــی با دیگر 
کشورها بیان کرد و گفت: اهالی هنر در کشورمان 
نه تنها نسبت به نیازهای سرزمین خود بلکه 
نسبت به مردم جوامع دیگر نیز دغدغه داشته 
و با ارتباط توحیدی قــوی خود آثار فاخر خلق 
و احساســات را نشــان می دهنــد. مرتضــوی 
همچنین به دغدغه آب که از سوی هنرمندان 
مطرح شد اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد 
وقت مدیریت کان استان برای رسیدگی به این 
موضوع مهــم و مباحــث آن اختصــاص یافته  
اســت که امیدواریم نتایج ارزشــمندی از این 

پیگیری ها به دست آید.

استاندار اصفهان : 

هفته فرهنگی اصفهان 
در کشورهای خارجی 

برگزار می شود

تئاتر

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۵ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان مخزن آب 
ک ۱ فرعی از  شرب روستایی و محوطه به مساحت ۵۲۸/۵۱ مترمربع برروی قسمتی از پا
۳۰ اصلی واقع در روستای قودجانک خریداری از مالکین رسمی اهالی روستای قودجانک 
گهی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، 
ک  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

فریدن - ۱۲۶۸۰۹۳ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۰ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۶۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه 
ک ۱ فرعی از ۳۶  آب شرب و محوطه آن به مساحت ۶۱۰/۹۴ مترمربع برروی قسمتی از پا
اصلی واقع در روستای درختک خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله عباسی محرز 
گهی می شود  گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ 
ک فریدن  انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

- ۱۲۶۸۱۸۴ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۶۷ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی شرکت آب 
و فاضاب استان اصفهان ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه به 
ک ۱ فرعی از ۱۴ اصلی واقع در روستای نهر  مساحت ۳۶۲/۶۶ مترمربع برروی قسمتی از پا
خلج خریداری از مالک رسمی آقای نگهدار فاضلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس 

ک فریدن - ۱۲۶۸۳۹۸ / م الف  اداره ثبت اسناد و اما

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۴ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه 
ک ۱ فرعی از ۱۴ اصلی  آب شرب و محوطه به مساحت ۴۳۴/۰۶ مترمربع برروی قسمتی از پا
واقع در روستای نهر خلج خریداری از مالکین رسمی اهالی روستای نهر خلج محرز گردیده 
گهی می شود درصورتی  است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  تاریخ انتشار اولین آ
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار 
ک فریدن -  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

۱۲۶۸۳۶۵ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۸ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان مخزن آب 
ک ۱ فرعی از ۹۵ اصلی واقع  شرب روستایی به مساحت ۲۰۴/۰۱ مترمربع برروی قسمتی از پا
در روستای سینگرد خریداری از مالکین رسمی اهالی روستای سینگرد محرز گردیده است. لذا 
گهی می شود درصورتی که اشخاص  به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک  آ
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن 

ک فریدن - ۱۲۶۸۲۷۴ / م الف مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۹ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه 
ک ۱ فرعی  آب شرب روستایی و محوطه به مساحت ۹۵۳/۳۱ مترمربع برروی قسمتی از پا
از ۹۱ اصلی واقع در روستای خویگان خریداری از مالکین رسمی اهالی روستای خویگان 
گهی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، 
ک  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

فریدن - ۱۲۶۸۲۳۳ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۷ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۴۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان 
موتورخانه آب شرب روستایی و محوطه آن به مساحت ۶۲۰/۵۶ مترمربع برروی قسمتی 
ک ۱ فرعی از ۲۸ اصلی واقع در فریدن روستای دهق خریداری از مالک رسمی آقای  از پا
قدمعلی اله وردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، 
ک  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

فریدن - ۱۲۶۷۹۶۰ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۱ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان 
ک  موتورخانه یک حلقه چاه آب شرب به مساحت ۳۴۶۷/۲۹ مترمربع برروی قسمتی از پا
۱ فرعی از ۷۵ اصلی واقع در اراضی روستای بلمیر خریداری از مالکین رسمی اهالی روستای 
گهی  بلمیر محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، 
ک  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

فریدن – ۱۲۶۷۹۹۳ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۳ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه آب شرب 
ک ۱ فرعی از ۴۸ اصلی واقع در  و محوطه به مساحت ۸۸۲/۸۹ مترمربع برروی قسمتی از پا
روستای چهلخانه خریداری از مالک رسمی آقای حبیب عابدی محرز گردیده است. لذا به 
گهی می شود درصورتی که اشخاص  منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک  آ
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن 

ک فریدن - ۱۲۶۸۰۱۶ / م الف مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۶ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه 
ک  یک حلقه چاه آب شرب روستایی به مساحت ۲۵۶۳/۴۴ مترمربع برروی قسمتی از پا
۲ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در اراضی نهر سفلی داران خریداری از مالک رسمی آقای براتعلی 
شیخی دارانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، 
ک  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

فریدن - ۱۲۶۸۴۶۴ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۳ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان 
ک ۱  موتورخانه آب شرب و محوطه آن به مساحت ۳۰۷۲/۰۶ مترمربع برروی قسمتی از پا
فرعی از ۷۷ اصلی واقع در روستای سواران خریداری از مالک رسمی آقایان مرتضی بار فروس و 
حبیب اله سورانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، 
ک  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

فریدن - ۱۲۶۷۹۶۶ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۹ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه و محوطه 
ک ۱ فرعی از ۳۸ اصلی واقع در روستای  به مساحت ۵۱۷/۱۱ مترمربع برروی قسمتی از پا
سفتجان خریداری از مالک رسمی آقای حاج هرمز علیدادی محرز گردیده است. لذا به منظور 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن 

ک فریدن - ۱۲۶۸۲۹۹ / م الف مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

آگهی



سال پنجم - شماره 1۳۳9

شنبه  9  بهمن 1۴۰۰ - 2۶ جمادی الثانی 1۴۴۳

ورزش6 29 ژانویه    2۰22
تیم ملی ایران برای ششمین بار به جام جهانی رفت

تعظیم آسیا به تیم اسکوچیچ
گل  تیــم ملــی فوتبال ایــران بــا 
»مهــدی طارمــی« برابــر عــراق به 
برتری یــک بر صفــر دســت یافت 
تــا مقتدرانــه و بــرای ششــمین بــار جــواز حضــور در 

جام جهانی را از آن خود کند.
ایــن دیــدار در هفتــه هفتــم مرحلــه مقدماتــی  
جام جهانی و از گروه نخست آسیا و در حضور حدود 
۱۰ هزار ورزشگاه آزادی برگزار و با برتری یک بر صفر ایران 

به اتمام رسید.
با این اوصاف تیــم کشــورمان ۱۹ امتیازی شــد تا در 
فاصله سه هفته مانده به پایان دیدارهای مقدماتی، 
سریع ترین صعود تاریخش به بزرگترین رویداد فوتبال 

جهان را جشن بگیرد.
محمــد مخبــر معــاون اول رئیــس جمهــوری، 
سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، سیدرضا 
صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک و جمعی 
از مســووالن و پیشکســوتان با حضــور در ورزشــگاه 
آزادی این دیدار را تماشــا کردند. بانوان عاقمند به 
فوتبال نیز در ورزشگاه حاضر بوده و در فضایی آرام این 

دیدار را نظاره کردند.
قضاوت این دیدار کــه در ورزشــگاه آزادی تهــران در 
حال برگزاری اســت را »کریســتوفر جیمز« از استرالیا 

برعهده  دارد.
بازی در حالی آغاز شد که چند بازیکن از هر دو تیم به 

دلیل درگیری با ویروس کرونا، غایب هستند.
تیم ملی فوتبال ایران در صورت کسب برتری در این 
دیــدار، صعــود زودهنگامی بــه جام جهانــی ۲۰۲۲ 

خواهد داشت.
بازی با حمات عراق شروع شد و این تیم در همان 
دقیقــه نخســت صاحــب موقعیــت شــد کــه »امیر 

عابدزاده« حمله میهمان را خنثی کرد.
سپس بازیکنان ایران بر روند بازی تسلط بیشتر کردند 

تا عراق مجبور به عقب نشینی شود اما میهمان در 
ک عمل می کرد. ضد حمات بسیار خطرنا

کنشی عالی ضربه »احمد  در دقیقه نهم، عابدزاده با وا
فرهان« را روی خط دروازه مهار کرد.

در دقیقه ۱۱ شــوت سنگین »علیرضا جهانبخش« 
با دســت دروازه بان و تیرک دروازه عــراق برخورد کرد 

تا ایران به گل نرسد.
عراقی ها که برای حفظ شانس حضور در پلی آف باید 
در این دیدار به امتیاز برسند، بسیار با انگیزه و دونده 

نشان دادند.
در دقیقــه ۲۴ »فهــد طالــب« دروازه بــان عــراق بــا ۲ 
کنشــی خوب، ضربات مهاجمان ایران را گرفت و  وا
ثانیه هایی پس از آن در مصاف تک به تک با »وحید 

امیری« نیز موفق نشان داد.
در دقیقــه ۳۷ پــاس عالــی جهانبخــش بــه »علــی 

کنشی  قلی زاده« رسید اما دروازه بان عراق بازهم با وا
زیبا اجازه نداد ایران به گل برسد.

در نهایت نیمه نخست این دیدار حساس با تساوی 
بدون گل همراه شد.

در دقیقه ۴۸ پاس جهانبخش با اشتباه مدافع عراق 
همراه شــد و توپ به »مهدی طارمی« رســید و این 

مهاجم توانست گل نخست بازی را به ارمغان آورد.
طارمی در حالی در این دیدار گلزنی کرد که چند روز 

به دلیل بارش برف شدید در ترکیه گرفتار شده بود.
در دقیقه ۵۷ کار تیمی بازیکنان ایران توپ را پشــت 
محوطه به جهانبخش رساند اما ضربه کاپیتان ایران 

دقت الزم را نداشت.
یک دقیقه پس از آن »سامان قدوس« در موقعیتی 

عالی نتوانست گل دوم ایران را به  ثمر برساند.
»محمدحســین  ســر  ضربــه   ۶۸ دقیقــه  در 

کنعانی زادگان« با اختاف اندکی از روی دروازه عراق 
به بیرون رفت. در دقیقه ۷۱ قلــی زاده گلزنی کرد اما 

پرچم کمک داور دوم به نشان آفساید باال رفت.
در دقایق باقی مانده گلی به دست نیامد تا تیم ایران 
تحت هدایــت »دارگان اســکوچیچ« بــا ادامــه روند 
بی نظیر خود راهی جام جهانی شده و جشن صعود 

بگیرد.
با این اوصاف تیم کشــورمان برای ششمین مرتبه 

موفق به حضور در جام جهانی شد.
تیم ملی فوتبال ایــران پیش از ایــن در جام جهانی ر 
دوره هــای ۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ حضور 

داشت.
دیــدار بعــدی تیــم کشــورمان در مرحلــه مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه مقابل 

امارات و در ورزشگاه آزادی خواهد بود.
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وزیر ورزش و جوانان، صعود تیم ملی فوتبال به جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر را تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، متن پیام سید 
حمید سجادی به شرح زیر است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم عرصه ورزش بار دیگر با غریو 
شادی یک ملت و اهتزاز پرچم ایران همراه بود تا به 
افتخار صعود به جام جهانی فوتبال، خداوند منان 
را شــکر کنیم و به تیمی که صعــود مقتدرانه به این 
آوردگاه بزرگ ورزشی داشت، ببالیم و جشن صعود 

را در کنار مردم برپا کنیم.
تاش وافر تک تک ملی پوشــان فوتبال، کادرفنی 
و سرپرســتی و برنامه ریــزی دســت اندرکاران این 
رشته در فدراسیون را ارج می نهم و از حمایت های 
خالصانه و انرژی مثبت مردم کمال تشــکر را دارم و 
کید می کنم که حمایت از این تیم همچنان ادامه  تا
خواهد داشــت تا همچنان نشــاط مردم اســتمرار 
یابد و این تیم مقتدر در جام جهانی قطرهم اتفاق 
و افتخار مهمــی را بــه ارمغــان آورد.  از حمایت های 

رییس محترم جمهور به عنوان پشتوانه و سرمایه 
مهم ورزش کشور و فوتبال ایران به نیکی نام می برم 
و حضور دکتر مخبر در کنار ملی پوشان که موجبات 
دلگرمی ورزشــکاران، کادر فنــی و مــردم شــد را قدر 
می نهم امیدوارم عزت و سربلندی ایران اسامی در 
عرصه ورزش استمرار یابد و همچنان عرصه ورزش با 
تجلی توانمندی ورزشکاران موجب شادی و نشاط 

هموطنان عزیز شود.
 سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان

مربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: افتخار 
می کنیم که سومین بار متوالی به جام جهانی 

می رویم اما مسیر ما تازه شروع شده است.
سعید عزت اللهی درباره برتری یک بر صفر تیم 
ملی فوتبال ایران مقابل عراق و قطعی شــدن 
صعود این تیم به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار 
داشت:  خدا را شــکر می کنم مردمی که در این 
ســرما بــه ورزشــگاه آمدنــد و کنــار مــا بودنــد، 
قلب شــان پــس از مدت هــا شــاد شــد. این 
برای ما همه چیز اســت و افتخــار می کنیم که 
سومین بار متوالی به جام جهانی می رویم اما 

مسیر ما تازه شروع شده است. 
وی افــزود: بایــد بــه فکــر ســخت افزارها و 
چیزهایــی باشــیم که بایــد برای آماده ســازی 
تیم ملی فراهم شود تا بتوانیم در جام جهانی 
هم شگفتی ساز باشــیم و دل مردم را بار دیگر 

شاد کنیم. 
هافبــک تیــم ملــی فوتبال ایــران درخصــوص 
 اینکه با توجه به تشــریفاتی شــدن دیدارهای 
کــه  بعــدی آیــا می تــوان از ســایر بازیکنانــی 
کمتــر بــازی کرد ه انــد هــم در ترکیب ایــن تیــم 
اســتفاده کرد، گفت: ایــن موضــوع مربوط به 
تصمیم گیــری کادرفنی اســت و در حیطه من 
نیســت اما قطعــا تک تک مســابقات بــرای ما 

مهم اســت زیرا برای ســیدبندی جام جهانی 
نیاز داریم به عنوان ســرگروه بــه مرحله بعدی 
برویم. فکر نمی کنم شرایط به شکلی باشد که 
بتوانیم ایــن بازی ها را تشــریفاتی تلقی کنیم. 
قطعا بــا تمام وجــود به زمیــن می رویــم و باید 
امــارات را هــم در ورزشــگاه خانگــی خودمان 

شکست بدهیم.
عزت اللهی درمورد حضور بانوان در ورزشــگاه 
آزادی عنوان کرد: قطعــا از این  موضوع خیلی 
خوشحال هســتم. از مســئوالنی که این بستر 
را فراهم کردند تشــکر می کنــم و امیدوارم این 
و  تیــم ملــی  بعــدی  بازی هــای  حضــور در 
دیدارهای لیگ هم تداوم داشته باشد. قطعا 
خانواده، مادران و خواهران ما هم به ورزشگاه 
آمــده بودند و امیــدوارم بســتر فراهم باشــد تا 

بانوان هم مثل همیشه لذت ببرند.

محرم نوید کیا شایعه استعفای خود را تکذیب 
کرد.

 باشــگاه ســپاهان اصفهــان در اطاعیــه ای به 
شایعات روز های گذشته پیرامون این باشگاه 

کنش نشان داد. وا
روابــط عمومی باشــگاه ســپاهان پیــرو اخبــار 
منتشر شــده اعام کرد: محرم نویدکیا به علت 
کســالت و ســرماخوردگی شــدید تحــت درمان 
کادر پزشکی باشگاه قرار گرفت و نوید کیا شایعه 

مطرح شده مبنی بر استعفا را تکذیب کرد.
در ایــن اطاعیــه آمــده اســت: هــر گونــه اخبــار 
باشــگاه ســپاهان از طریق کانال هــای معتبر و 

رسمی مرتبط اعام می شود.
با توجه به تعطیات لیگ برتر جلســه ارزیابی، 
اقدامــات و فعالیت هــا در نیــم فصــل اول و 
همچنیــن برنامه هــای اجرایــی و راهبــردی 
برای تیــم فوتبال ســپاهان در نیم فصــل دوم، 
مســابقات آســیایی و همچنیــن فصــل آینــده 
در جلســه مشــترکی بین اعضای هیات مدیره 
باشــگاه، ســرمربی تیم فوتبال محرم نویدکیا و 
مدیریت تیم رضا فتاحی مورد بحث و بررســی 

قرار گرفت.
کیــد بر اینکــه هیــچ گونه  در ایــن اطاعیــه بــا تا
ج از این موضوعات مطــرح نبوده و  بحثی خــار
هیات مدیره باشگاه در جلسه از محرم نویدکیا 

حمایت کرده است.

دختران فوتبالیست تیم بانوان بزرگسال )ب( 
ســپاهان در هفتــه ششــم فوتبــال بزرگســاالن 

پردیسان شهرضا را بدرقه کردند.
 در هفته ششم لیگ فوتبال بانوان استان تیم 
بانوان بزرگسال )ب( سپاهان برابر تیم پردیسان 
شــهرضا به میدان رفت کــه در نهایت دختران 
سپاهانی توانســتند با نتیجه شش بر صفر این 

بازی را به سود خود به پایان برسانند.
ختــران تیــم بانــوان بزرگســال )ب( ســپاهان 
فصــل را بدون شکســت پشــت ســر گذاشــته و 

امید اســت این روند تا دومین قهرمانی بانوان 
فوتبالیست سپاهان تداوم داشته باشد.

مهدی طارمی به عنوان بهتریــن بازیکن  تیم ملی 

فوتبال ایران در دیدار با عراق معرفی شد.
تیم ملــی فوتبال ایــران در چارچــوب هفتــه هفتم 
مرحله نهایــی انتخابی جــام جهانی در ورزشــگاه 
آزادی به مصــاف عــراق رفت. ایــن دیداربا تک گل 
مهدی طارمی در دقیقه ۴۸ با نتیجه یک بر صفر به 

سود ایران به پایان رسید.
در پایان این مســابقه مهــدی طارمی مهاجم تیم 
ملی فوتبال ایران به عنوان بهتریــن بازیکن زمین 

معرفی شد.

پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان 
در پی صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی
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ع شده است عزت اللهی: مسیر تیم ملی تازه شرو

اطالعیه باشگاه سپاهان 
کنش نویدکیا به شایعه استعفا و وا

دختران فوتبالیست سپاهان 
صدر جدول لیگ

طارمی بهترین بازیکن ایران در شب صعود به جام جهانی
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سپاهان با بردی دیگر در لیگ برتر والیبال، به 
صدرنشینی اش در این مسابقات ادامه داد.
در هفتــه بیســت و یکــم مســابقات والیبال 
باشگاه های برتر کشور، تیم های پاس گرگان 
و ســپاهان اصفهان به مصاف هم رفتند که 
زردهای زاینده رود موفق شدند در سه دست 
بــر میزبــان خــود غلبــه و همچنــان در صــدر 

جدول یکه تازی کنند.
کنون، ۱۸ برد کسب کرده اند و با  سپاهانی ها ا
۵۴ امتیازی هستند و فاصله شان با تیم دوم 
جدول از انگشتان دو دست بیشتر است؛ در 
حالی که پاس گرگان با ۲۸ امتیاز در رتبه دهم 

جدول است.

سروش قاسمی، امیرحســین ایوبی پور و علی 
شــهیدی به اردوی تیــم ملی هندبــال دعوت 

شدند.
به گزارش  روابط عمومــی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان نجف آباد، اولین اردوی آمادگی تیم 
ملی هندبال ساحلی بزرگســاالن برای اعزام به 
مسابقات قهرمانی آســیا در کشــور تایلند از روز 
شــنبه دوم بهمن تا ششــم بهمن مــاه زیر نظر 
سیدحسن افتخاری سرمربی تیم ملی در شهر 

اصفهان برگزاری شد.
سروش قاسمی، امیرحســین ایوبی پور و علی 
شهیدی، سه بازیکن نجف آبادی به این اردوی 

تیم ملی دعوت شده بودند.

در پایان دور دوم لیگ برتر تنیس روی میز بانوان 
باشگاه های کشور، نماینده اصفهان در جایگاه 
سوم ایستاد. بنا بر اعام روابط عمومی فدراسیون 
تنیس روی میز، در پایــان دور دوم رقابت های 
لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور به میزبانی 
اصفهــان، تیــم شــهرداری شــهر بابــک بــه 

صدرنشینی خود تداوم بخشید.
قهرمان سه دوره ی قبل لیگ برتر بانوان، در دور 
دوم موفق شد در هر سه مسابقه خود به پیروزی 
دســت یابد و با مجمــوع ۱۴ امتیاز یــک قدم به 
کسب چهارمین قهرمانی پیاپی نزدیک تر شود.

دانشگاه آزاد اسامی نیز در دور دوم این پیکارها 
موفق به کسب ۵ امتیاز شد که با احتساب ۵/۶ 
امتیاز دور اول با مجموع ۵/۱۱ امتیاز همچنان 
در رده دوم جدول رقابت ها قرار دارد. تیم پادما 
یدک اصفهان با کســب ۵ امتیــاز در دور دوم، با 
مجمــوع ۵/۱۰ امتیاز در رده ســوم قــرار گرفت و 
نزدیک ترین تعقیب کننده ی دانشگاه آزاد برای 

کسب رتبه ی دوم لیگ برتر بانوان است.
تیم هــای ســردار ســلیمانی شــیراز بــا ۵ امتیاز، 
گلستان تجارت جنوب و سانا صنعت زیما البرز 
با ۲ امتیاز در رده های چهارم تا ششم جدول رده 

بندی لیگ برتر بانوان قرار دارند.
بیست پنجمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز 
بانوان، اســفند امسال با مســابقات مرحله ی 

سوم به میزبانی کرمان خاتمه خواهد یافت.

رئیس اداره ورزش و جوانان فریدون شهر گفت: 
مقام ســوم مســابقات کشــتی نوجوان استان 
اصفهان به گشتی گیران این شهرستان تعلق 

گرفت.
محمــود یســلیانی اظهــار کــرد: در رقابت های 
کشــتی آزاد نوجوانــان اســتان اصفهــان، تیــم 
کشــتی این شهرســتان با حضور ۱۰۰ کشتی گیر 
تحت مربیگری رضا یسلیانی، شاهرخ رضایی 
و محمدرضا کربلی با کسب ســه مدال، عنوان 

سوم تیمی این مسابقات را به دست آورد.
وی افزود: در این رقابت ها مهدی نقدی در وزن 
۵۵ کیلوگرم مدال طا، محمدحسین یبلوئی در 
وزن ۴۸ کیلوگرم مدال طا و ابوالفضل بهرامی در 
وزن ۵۱ کیلوگــرم مدال نقــره را به دســت آوردند 
که مهدی نقــدی به عنوان ســتاره مســابقات 

معرفی شد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان فریدون شــهر 
گوگونانــی، تنهــا فرنگــی کار  گفــت: علیرضــا 
فریدون شهری این مسابقات در وزن ۷۱ کیلوگرم 

موفق شد مدال نقره را از آن خود کند.
یسلیانی تصریح کرد: علی بهرامی دیگر کشتی گیر 
فریدون شهری هم با حضور در این مسابقات از 
طرف تیم شهرستان بوئین میاندشت )به لحاظ 
محدودیــت قانونی حضور تعــداد ورزشــکاران 

هر شهرستان( موفق به کسب مدال برنز شد.

هجدهمین برد در بیست و یکمین بازی

صدر همچنان زرد

دعوت سه هندبالیست
 نجف آبادی به اردوی 
کشور تیم ملی بزرگساالن 

پایان دور دوم لیگ برتر 
تنیس روی میز زنان

درخشش نوجوانان 
فریدون شهری در مسابقات

 کشتی استان

کاپیتان ذوب آهن می گوید شرایط ذوب آهن درست 
می شــود و با دو ســه برد می توانند در نیمه باالیی 

جدول قرار بگیرند.
مسعود ابراهیم زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد ذوب آهن در 
نیم فصل اول اظهار کرد: بد نبودیم اما بهتر از این هم می توانیم باشیم. 
شرایط تیم مان نسبت به دو فصل گذشته بهتر است اما به هر حال 
جای ذوب آهن اینجا نیست و همه  ما از این ناراحت هستیم. ان شاءاهلل 
در نیم فصل دوم با نفراتی که جذب می شود و با تدابیر کادرفنی نتایج 

بهتری بگیریم و لیگ را با یک جایگاه خوب تمام کنیم.
او درباره دالیل نتیجه نگرفتن ذوب آهن گفت: همه مقصر هستند. 
بازیکنان، باشگاه و مدیریت در این مساله نقش داشتند و همه چیز 
دســت به دســت هم داد تا این اتفاق افتاد. ذوب آهن بازیکنانــی را از 
کنون همه آن ها جزو بهترین بازیکنان تیم هایشــان  دســت داد که ا
هستند. امیدوارم دیگر چنین مسائلی پیش نیاید و بازیکنان خوب را 

نگه دارند. بازیکنانی مثل قاسم حدادی فر در این تیم بودند که همه 
باشگاه ها آرزویشان را داشتند.  

گر کی روش از یک نفر تعریف کرده باشد،  کاپیتان ذوب آهن اضافه کرد: ا
آن هم قاســم حدادی فر اســت. ان شــاءاهلل که چنین مسائلی دیگر 
پیش نیاید و قدر بازیکنان دانسته شود. بازیکنانی هم که به ذوب آهن 

می آیند قدر این پیراهن را بدانند و برای این پیراهن ارزش قائل باشند. 
ذوب آهن تیمی است که نائب قهرمانی آسیا شده و باید افتخار کنند 

در این تیم حضور دارند و تمام توان شان را بگذارند.
او در رابطه با همکاری با مهدی تارتار گفت: سال اول من است که با دارم 
کار می کنم و چیز بدی از او ندیدم. تارتار همیشه کار خودش را انجام 
می دهد و به کسی کاری ندارد. رزومه او مشخص است و با تیم هایی 
کنون نیم فصل اول  که بودجه پایینی داشته اند، خوب نتیجه گرفت. ا

به پایان رسیده و باید به فکر ادامه فصل باشیم.
ابراهیم زاده اضافه کرد: شرایط در نیم فصل دوم بسیار سخت است 
و تیم ها می آیند که نبازند و می خواهند رتبه خوبی را به دست آورند. 
شرایط ذوب آهن هم درست می شود و با چند پیروزی بیشتر می توانیم 
گر امسال  تا رده هفتم یا هشتم باال بیاییم. پارسال چهاردهم شدیم و ا
تک رقمی شویم، پیشرفت کرده ایم. ان شاءاهلل دیگر این اتفاقات تکرار 

نشود و ذوب آهن را در رتبه های باالیی جدول ببینیم.

کاپیتان ذوب آهن: 

رزومه تارتار مشخص است

خبر

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: از صعود به جام جهانی حس خیلی خوبی دارم، افراد 
زیادی من را دست کم گرفتند اما خودم را ثابت کردم.

گان اسکوچیچ پس از برتری یک بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق و قطعی  درا
گردانش به جام جهانی اظهار داشت: به همه مردم ایران تبریک می گویم. حس خیلی  شدن صعود شا

خوبی دارم و خوشحالم. امیدوارم این راه را ادامه بدهیم و در مسابقات بعدی هم موفق باشیم.
وی افزود: اول از همه به بازیکنانم که خیلی خوب بازی کردند تبریک می  گویم. این عملکرد خوب فقط 

مختص به این بازی نبود اما در همه دیدارهای مقدماتی ثبات خوبی از خود نشان دادیم.
اسکوچیچ عنوان کرد: برای رسیدن به اینجا بازی های پراسترسی را پشت سر گذاشتیم. درباره دیدار با 

عراق هم باید بگویم ۱۵-۱۰ دقیقه طول کشید تا بازیکنانم با شرایط مسابقه هماهنگ شوند. 
در میانه میدان کمی مشکل داشتیم اما کم کم بازی را در دست گرفته و توانستیم در نیمه 
دوم موقعیت  های خیلی بهتری را بسازیم. حتی می توانستیم گل های بیشتری هم بزنیم. 

بسیار به بازیکنانم افتخار می کنم و خوشحالم که توانستیم این نتیجه را کسب کنیم.
گر توانسته باشیم مردم ایران را ذره ای هم خوشحال کرده باشیم سبب  وی ادامه داد: ا

خوشحالی و افتخار ما است. این را هم باید اضافه کنم هر دو تیم با مشکات زیادی قبل 
از این مسابقه مواجه شدند. مثا بازیکنان اروپایی خیلی دیر به جمع ما اضافه شدند. 
مهدی طارمی که بابت بازی  فوق العاده اش به وی تبریک می گویم. مشکات زیادی 

در اردو وجود داشت اما همین مشکات سبب شد شیرینی این برد دو چندان شود.
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص اینکه زمان انتخابش به عنوان 
سرمربی تیم ملی خیلی ها باور نداشتند بتواند با این تیم به جام جهانی صعود 

کند، اما سریع ترین صعود به این رقابت ها را         رقم زد و در این شرایط سخت ترین 
روزهایش همراه با تیم ملی ایران را         در کدام برهه می داند، گفت: با توجه به اینکه 
راجع به دو سال گذشته سؤال کردید، باید در مورد سخت ترین برهه کمی فکر 
کنم. شاید نتوانم یک مقطع را         به عنوان سخت ترین مقطع انتخاب کنم. در 

زمان کرونا شرایط خیلی پرفشاری را         پشت سر گذاشتیم. شاید بگویم سخت ترین دوره زمانی بود که حق از دست 
دادن یک امتیاز را         هم در بحرین نداشتیم. اما از ابتدا به کار خودم باور داشتم، زیرا گروهی فوق العاده از بازیکنان 
در اختیارمان بود، اما درنهایت کار را         به سرانجام رساندیم. افراد زیادی در این دو سال من را دستکم گرفته و به 

شایستگی هایم ارج ننهادند اما در نهایت خودم را ثابت کردم.
ســرمربی تیم ملی فوتبال کشــورمان در مورد اینکه مردم ایران ۸ ســال دفاع کردند و خیلــی از مادران 
کنون که فدراسیون فوتبال و بازیکنان و کادر فنی تیم ملی  فرزندانشان را در این جنگ از دست دادند، ا
با زحمت و تاش فراوان توانستند به جام جهانی برسند، چه پیامی برای خانواده شهدا دارد، پاسخ داد: 
هر چیزی بگویم فکر نمی کنم مرهمی باشد بر زخم افرادی که از آنها یاد کردید، فقط امیدوارم 
با این برد از طریق ورزش توانسته باشــیم حتی برای لحظاتی دل این خانواده ها را 
شاد کنیم. خیلی سخت است بتوانم در این مورد بیشتر صحبت کنم اما دوست 

دارم شادی این برد را نه تنها به این دوستان بلکه به تمام ایرانی ها تقدیم کنم.
اسکوچیچ در خصوص نگرانی ایجادشده نسبت به ادامه همکاری اش با تیم 
ملی فوتبال ایران و اینکه وی مدعی شده بود با قطعی شدن صعود در مورد 
آینده اش فکر خواهد کرد، در این شرایط آیا قصد ادامه همکاری با تیم ملی 
در جام جهانی را دارد، اظهار داشت: در دو سال گذشته افراد زیادی درباره 
قرارداد من صحبت کــرده و مدام شــکل این قرارداد را مطــرح می کردند. 
قرارداد من با فدراسیون فوتبال تا سال ۲۰۲۳ ادامه دارد، اما نمی دانم چرا 
تا این اندازه درباره قرارداد صحبت می شود. از روز اول هم می دانستم باید 
خودم را در این شــغل اثبات کنم و ادامه پیدا کردن این قــرارداد هم منوط 
به موفقیت من با تیم ملی اســت اما در حال حاضر تنها چیزی که به آن فکر 
می کنم حضور در جام جهانی با تیم ملی ایران اســت. بیش از این نمی توانم 
چیزی بگویم، زیرا زندگی غیرقابل پیش بینی است و نمی دانیم چه شرایطی 

پیش می آید.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران:

گرفتند افراد زیادی من را دستکم 

خبر

محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

گرامــی: دراجــرای تبصــره یــک مــاده ۵۰ قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، دفترچــه تعرفــه عــوارض  قابــل توجــه شــهروندان 
خ 1۴۰۰/1۰/3۰  محلــی و ارزش محاســباتی ســال 1۴۰1 شــهرداری دولــت آبــاد براســاس مجــوز شــماره 2۰/1/91۵99 مــور

گرفــت. اســتانداری اصفهــان، مــورد تاییــد قــرار 

12۶87۶۴ / م الف

اطالعیه
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گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ آقای ماشااله هاشمی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۰۲۱ مور
شناسنامه شماره ۱۸ کدملی ۶۲۱۹۸۳۰۰۴۰ صادره فرزند غضنفر بصورت ششدانگ 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در  یک باب خانه به مساحت ۷۴/۷۰ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی  اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
خ ۵۵/۰۲/۲۵  مع الواسطه از مالکیت بیگم میرجال موضوع سند انتقال ۳۰۳۰۵ مور
گهی  دفتر ۳۶ اصفهان لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  می شود. درصورتی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  داشته باشند می توانند اولین آ
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۶۵۲۵ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیات یک خانم عفت  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۷۷۹ مور
حقوقی به شناسنامه شماره ۵۴ کدملی ۱۲۸۷۵۸۴۹۴۲ صادره اصفهان فرزند 
کبر نسبت به چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  ا
ک شماره ۶۶ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش  ۱۹۸/۸۷ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه  ۵ اداره ثبت اسناد و اما
محلی مع الواسطه از مالکیت رسمی آقای شیخ زین الدین نجفی موضوع تقسیم 
گذار گردید. رای شماره  خ ۴۱/۱۲/۲۶ دفتر ۸۶ اصفهان وا نامه شماره ۱۷۰۱ مور
خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیات یک خانم فهیمه سمیعی  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۷۷۸ مور
اصفهانی به شناسنامه شماره ۱۲۵۰ کدملی ۱۲۸۳۵۷۹۵۱۰ صادره اصفهان فرزند 
احمد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۸/۸۷ 
ک شماره ۶۶ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع  اسناد و اما
الواسطه از مالکیت رسمی آقای شیخ زین الدین نجفی موضوع تقسیم نامه شماره 
گذار گردید. لذا به منظور اطاع عموم  خ ۴۱/۱۲/۲۶ دفتر ۸۶ اصفهان وا ۱۷۰۱ مور
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان موسوی  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

- ۱۲۶۶۵۳۲ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ هیات سه خانم صدیقه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۵۱۱ مور
کدملی ۱۲۸۳۰۰۱۰۶۳ صادره فرزند محمدباقر  مارانی به شناسنامه شماره ۴۱۰۰ 
ک شماره  بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۶/۹۶ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق  ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
خ ۵۳/۹/۱۰ دفتر  مالکیت رسمی محمدعلی رضائیان موضوع سند انتقال ۲۸۱۱۷ مور
گذار گردید. لذا به منظور  ۳۶ اصفهان قباله عادی مع الواسطه به متقاضی فوق وا

گهی می شود. درصورتی که اشخاص  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان موسوی  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

- ۱۲۶۸۵۴۳ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات سه آقای حسن  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۰۷۷ مور
برومند به شناسنامه شماره ۴۹۳ کدملی ۵۲۷۹۶۳۰۰۵۵ صادره آغاجاری فرزند 
ک  عبداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵/۸۰ مترمربع پا
ک شمال  شماره ۱۴۴۷۶ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی از سند ۴۶۶۹۳، ۸۷/۱۲/۰۳ دفترخانه ۱۰۸ 
اصفهان را تایید گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  داشته باشند می توانند اولین آ
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۷۹۵۵ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ هیات دو آقای عبداله بهارلو  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۴۹۷ مور
به شناسنامه شماره ۱۰۰۳ کدملی ۶۲۱۹۵۰۱۸۹۶ صادره فریدن فرزند عربعلی بصورت 
ک شماره ۳۱ فرعی از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۰ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان  ۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
مالکیت رسمی متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۸۴۴۳ / م الف ثبت اسناد و اما

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات دو خانم طاهره  رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۴۲۱۷ مور
مردانی کرانی به شناسنامه شماره ۱۴ کدملی ۴۶۷۹۴۹۲۳۲۵ صادره فارسان فرزند 
ک ۱۳۸۶۴  علی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵۴/۴۹ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
نامه عادی مع الواسطه از مالکیت سیدحسین زارعی موضوع سند رسمی ۲۵۴۷۹، 
گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به  گذار  ۲۲/۸/۱۹ دفتر ۴ وا

گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۸۴۵۹ / م الف ثبت اسناد و اما

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
که ازطرف این هیات مبنی بر  سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین  روز آ
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
ح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم  و ارایه گواهی مبنی بر طر
قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ صدیقه شمسی  نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۲۸ مور
اژیه فرزند عباس بشماره شناسنامه ۴۵ صادره از کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵۹۸۲۱۳۱۶ 
ک ۱۰۳۹۳ واقع  در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۰۱/۲۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۶۸۴۰۴ / م الف منطقه ثبت اسناد و اما

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۲ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ 
ساختمان موتورخانه یک حلقه چاه آب شرب به مساحت ۵۶۰/۹۸ مترمربع برروی 
ک ۱ فرعی از ۹۵ اصلی واقع در روستای سینگرد خریداری از مالکین  قسمتی از پا
رسمی اهالی روستای سینگرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار 
ک فریدن  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

- ۱۲۶۷۹۸۴ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۸ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ 
یکباب موتورخانه آب شرب روستایی و محوطه آن به مساحت ۹۰۷/۶۹ مترمربع 
ک ۱ فرعی از ۶ اصلی واقع در روستای دره بید خریداری از شورای  برروی قسمتی از پا
اسامی روستای دره بید محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار 
ک فریدن  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

- ۱۲۶۷۹۴۴ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰ /۱۰/۲۷ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۶ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ یکباب 
ساختمان موتورخانه چاه آب شرب روستایی به مساحت ۶۹۴/۸۸ مترمربع برروی 
ک ۱ فرعی از ۹۷ اصلی واقع در روستای عادگان خریداری از مالکین  قسمتی از پا
رسمی اهالی روستای عادگان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک فریدن -  دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و اما

۱۲۶۸۰۳۶ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰ /۱۰/۲۶ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۴ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در ششدانگ 
ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه آن به مساحت ۳۹۰/۸۴ مترمربع برروی 
ک ۱ فرعی از ۸۹ اصلی واقع در اراضی روستای ننادگان خریداری از مالک  قسمتی از پا
رسمی آقایان حاج کریم غامعلی و رحیم منصوری محرز گردیده است. لذا به منظور 
گهی می شود درصورتی که اشخاص  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،  اولین آ
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و 

ک فریدن - ۱۲۶۸۱۱۳ / م الف اما

آگهی

نحوه درمان خونریزی هایی که بند نمی آیند 
ترومبوسیتوپنی زمانی رخ می دهد 
کت ها در خون کاهش  که تعداد پا
یابــد و فــرد خونریــزی بیــش از حد 

داشته باشد. 
کت پایینــی دارند.  افراد مبتا به ترومبوســیتوپنی پا
کت هــا بــه لختــه شــدن خــون )قطــع خونریــزی(  پا
کت شــما کم  کمــک می کننــد. هنگامی که تعــداد پا
اســت، ممکن اســت کبودی و خونریزی بیش از حد 
داشته باشید. در این گزارش ما یاد می گیریم "چگونه 

ترومبوسیتوپنی را درمان کنیم. "
انواع و درمان های مخصوص سرطان و بیماری های 
خودایمنی می تواند باعث این وضعیت شود. سطح 
کت اغلب زمانی بهبود می یابــد که علت زمینه ای  پا

برطرف شود.
          ترومبوسیتوپنی چیست؟

کت ها  ترومبوسیتوپنی زمانی رخ می دهد که تعداد پا
کت هــا لخته خــون نیز  در خــون کاهــش یابــد. بــه پا
می گویند. این نوع سلول های خونی به هم می چسبند 
تــا لخته هــای خونــی را تشــکیل دهنــد کــه بــه توقف 

خونریزی کمک می کند.
مغز اســتخوان بافت نرم و اسفنجی شــکلی است که 
درون اســتخوان ها همه ســلول های خونــی از جمله 
کت هــا از آن ســاخته شــده اند. افــراد مبتــا بــه  پا
کــت کافــی بــرای تشــکیل لخته  ترومبوســیتوپنی پا
گر زخم یا آســیب دیگری دارید، ممکن  خون ندارند. ا
است خونریزی شــدید داشته باشید و متوقف کردن 

خونریزی ممکن است دشوار باشد.
          چه کسانی ممکن است به ترومبوسیتوپنی 

مبتال شوند؟
ترومبوســیتوپنی می توانــد افــراد در هر ســن و جنس 
را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. بــه دالیــل ناشــناخته، 
حدود ۵ درصــد از زنــان بــاردار درســت قبــل از زایمان 

ترومبوسیتوپنی خفیف دارند.
          سه دسته اصلی ترومبوسیتوپنی:

کت های شبیه به وجود اتوآنتی بادی های  تخریب پا
کت ها است. متصل به سطح پا

ترومبوســیتوپنی، ماننــد فــردی اســت که طحــال یا 
بیماری کبدی بزرگ دارد.

کــه در برخــی از  کــت، همانطــور  کاهــش تولیــد پا
بیماری های مغز استخوان رخ می دهد.

          دالیل ترومبوسیتوپنی
در موارد نادر، ترومبوسیتوپنی ارثی است یا از پدر به 
کت ها  فرزند منتقل می شود. معموال تعداد کم پا

به دلیل برخی اختاالت، شرایط و دارو ها ایجاد 
می شود. این شامل:

بیماری هــای خود ایمنــی که باعــث ITP می شــوند. 
مثل لوپوس

بیماری هــای مغــز اســتخوان، از جملــه کــم خونــی 
آپاستیک، لوسمی و برخی از لنفوم ها.

درمان های سرطان مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی.
بزرگ شــدن طحال به دلیل ســیروز یا بیماری گوچر. 
کت ها و سایر سلول های خونی  طحال بزرگ شده پا
را به دام می انــدازد و از گردش آن ها در خون جلوگیری 

می کند.
قرار گرفتن در معرض مواد شــیمیایی ســمی از جمله 

آرسنیک، بنزن و آفت کش ها.
کتریایی )آنتی  دارو هایی برای درمــان عفونت های با
بیوتیک ها(، تشنج )صرع(، مشکات قلبی یا هپارین 

ضد انعقاد.
.HIV و C، CMV، EBV ویروس هایی مانند هپاتیت

کت چیست؟ عائم کاهش پا
کت کم           تعداد پال

برخی از افــراد مبتا به ترومبوســیتوپنی خفیف هیچ 
عامتی ندارند. اغلب یکی از اولین عائم خونریزی بینی 

است که متوقف نمی شود.
کت عبارتند از:           سایر عالئم کاهش تعداد پال

خونریزی لثه
وجود خون در مدفوع )سیاه، قیری(، ادرار )هماچوری( 

یا استفراغ.
قاعدگی سنگین

کک و مک )نقاط کوچک قرمز یا بنفــش روی پا ها که 

شبیه بثورات پوستی هستند(
پورپــورا )کبودی بنفــش، قرمز یــا قهوه ای( یــا کبودی 

خفیف.
خونریزی از رکتوم.

          تشخیص و آزمایشات
گر در کنترل خونریزی یا سایر عائم ترومبوسیتوپنی  ا
مشکل دارید، پزشک ممکن اســت موارد زیر را انجام 

دهد:
معاینه فیزیکی: ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی 
شما سابقه خانوادگی و پزشکی شما را بررسی می کند. 
در مورد دارو هایی که مصرف می کنید صحبت خواهید 
کرد. پزشک همچنین کبودی، بثورات پوستی )پتشی( 

و بزرگ شدن طحال یا کبد را بررسی می کند.
آزمایش خون: شــمارش کامــل خون )CBC( ســطح 
کت هــا، گلبول هــای ســفید و گلبول هــای قرمــز را  پا

بررسی می کند.
آزمایش انعقاد: آزمایش انعقاد زمان لخته شدن خون 
را انــدازه گیــری می کند. ایــن آزمایش ها شــامل زمان 
 )PT( و زمان پروترومبین )PTT( ترومبوپاستین جزئی

می باشد.
کت پایینی دارید، پزشــک ممکن است  گر تعداد پا ا
آزمایش های دیگری را بــرای یافتن علت تجویز کند، 

مانند:
بیوپسی مغز استخوان: نمونه برداری از مغز استخوان 
می تواند به تشخیص بیماری یا سرطان مغز استخوان 

کمک کند.
مطالعات تصویربرداری: سونوگرافی یا سی تی اسکن 
ممکن است طحال بزرگ، غدد لنفاوی بزرگ یا سیروز 

را نشان دهد.
          مدیریت و درمان

کت پایین شــما باعث مشــکات جدی  گر تعداد پا ا
نشود، ممکن است نیازی به درمان نداشته باشید. 
اغلب اوقــات ارائه دهندگان مراقبت های بهداشــتی 
کت ها را با درمــان علت زمینه ای  می توانند تعــداد پا
بهبود بخشند. این رویکرد ممکن است شامل تغییر 

دارو ها باشد.
          درمان های دیگر عبارتند از:

کت: تزریق  انتقال خون برای افزایش موقت سطح پا
کت ها  کت تنها در صورتی انجام می شود که تعداد پا پا

بسیار کم باشد.
یــا  )پردنیزولــون  اســتروئید ها  اســپلنکتومی: 
دگزامتازون(،ایمونوگلوبولین هــا )پروتئین های آنتی 
کت ها را کاهش داده و  بادی( و سایر دارو ها تخریب پا

کت را تحریک می کنند. تولید پا
          عوارض ترومبوسیتوپنی

افراد مبتا به ترومبوسیتوپنی شدید در معرض خطر 
از دســت دادن خــون یــا خونریــزی داخلــی و خارجی 
هستند. خونریزی داخلی در سیســتم گوارش یا مغز 
)خونریزی داخل جمجمه ای( می تواند تهدید کننده 

زندگی باشد.
برداشــتن طحال خطــر عفونــت را افزایــش می دهد. 
طحال بخشی از سیســتم ایمنی بدن شماست. این 
به بدن شما کمک می کند تا با میکروب ها مبارزه کند. 
کسن های زیادی به بیمارانی داده  به همین دلیل، وا
می شود که برای جلوگیری از عفونت باید طحال خود 

را خارج کنند.

دانستنی ها
لیزر کرایو و کرایواسکلروز در ترکیب بایکدیگر می توانند 
رگ های عنکبوتی و واریسی را درمان کنند.  دکتر ولید 
الدالی جراح عروق و متخصص درمان پای دیابتی در 
دانشگاه قاهره، می گوید که لیزر کرایو و کرایواسکلروز 
در ترکیب بایکدیگــر رگ هــای عنکبوتی و واریســی 
را درمان می کننــد به گونــه ای که هوای ســرد روی 
پوســت دمیده می شــود. خنک کننده پوست به 
محافظت از پوست کمک می کند و باعث کاهش درد 
در حین لیزر و اسکلروتراپی تزریقی می شود. درمان 
کس یک  واریس و مویرگ های خونی با تکنیک کا
درمان ابتکاری برای رگ های واریسی و مویرگ های 
خونی است، به گونه ای که این روش، از طریق درمان 
لیزری سینرژیک و خنک سازی به شیوه اسکلروتراپی 
)تزریق( واریس را درمان می کند.به گفته این پزشک، 

کس برای درمان عروق، ترکیبی نوآورانه  فناوری کا
برای درمان رگ های واریسی سطحی و مویرگ های 
کــس به این صورت اســت  خونــی اســت. روش کا
که لیزر روی مویرگ های خونی یا دیواره ســیاهرگ 
اثر می کند و باعث تجزیه انتخابی گرمای نور بدون 
آسیب رساندن به پوست می شود و همچنین قطر 
مویرگ ها را نیز کاهــش می دهد. عــاوه براین یک 
ماده ســفت در رگ های ضخیــم تزریق می شــود و 
از تجهیزات خنــک کننده در طول عمل اســتفاده 
می شــود. این روش با اســتفاده از سیستم خاصی 
انجام می شود که رگ ها را با هم بزرگ نمایی و اسکن 
می کند، بنابراین پزشک می تواند حتی کوچک ترین 
سیاهرگ ها، مویرگ ها و رگ های خونی را که از سطح 

پوست تغذیه می کنند، به وضوح ببیند.

برای تقویت بینایی و ســامت چشــم در کنار 
استفاده از هویج، مواد غذایی و ویتامین های 
دیگــری موثر هســتند کــه نباید از فوایــد آن ها 

غافل شد. 
          ویتامین E برای سالمت چشم

بیماری هــای چشــمی به دلیــل عــدم تعــادل 
کســیدان ها  بیــن رادیکال هــای آزاد و آنتــی ا
خ می دهــد. ویتامین E یک  در بدن انســان ر
کســیدان قــوی اســت. بــه محافظت از  آنتی ا
سلول های چشم در برابر آسیب رادیکال های 
آزاد کمــک می کنــد. رژیــم غذایــی سرشــار از 
ویتامین E به جلوگیــری از آب مروارید مرتبط 
با افزایش سن کمک می کند و تأثیر مفیدی در 

حفظ سامت چشم دارد.
E غذا های غنی از ویتامین          

روغن هــای گیاهــی، آووکادو، ســبزیجات بــا 
برگ سبز تیره،دانه های روغنی،بادام زمینی، 
غ غنــی از  چ و تخــم مــر ماهــی ســالمون، قــار

ویتامین E است.
C تقویت سالمت چشم با ویتامین          

کسیدان قوی است که  ویتامین C یک آنتی ا
از چشم ها در برابر اثرات مضر رادیکال های آزاد 
محافظــت می کنــد. از تولیــد کاژن، پروتئین 

ســاختمانی که برای ترمیم بافت های چشم 
در قرنیــه الزم اســت، پشــتیبانی می کنــد. 
ویتامین C به کاهش خطر ابتا به آب مروارید 
کمک می کنــد. بــرای دریافــت مقــدار توصیه 
شــده روزانــه ویتامیــن C، باید مصــرف برخی 

غذا ها را افزایش دهید.
C غذا های غنی از ویتامین          

مرکبــات و میوه هــای اســتوایی، فلفــل، کلــم 
بروکلــی و کلــم ســفید، میوه هــا، بــه خصوص 
توت ســیاه و توت فرنگــی،  شــوید و جعفری و 

اسفناج غنی از ویتامین C است.
کسانتین برای تقویت            لوتئین و زا

سالمت چشم
مفیــدی  ترکیبــات  گزانتیــن  زآ و  لوتئیــن 
هســتند کــه توســط گیاهــان متعلق بــه گروه 
کاروتنوئید هــا ســنتز می شــوند. این عناصــر 
کــوال و شــبکیه هســتند.  اجــزای ســازنده ما
کــردن نــور آبــی  کمــک بــه فیلتــر  آن هــا بــا 
ک از چشــم ها در برابــر آســیب  بالقــوه خطرنــا
محافظــت می کننــد. دوز هــای توصیه شــده 
روزانــه برای ایــن ترکیبــات مشــخص نشــده 
اســت. مشــخص اســت کــه تنهــا ۶-۲۰ میلی 

گزانتین می تواند مفید باشد. گرم لوتئین و زآ

کمک می کند  که به درمان واریس  روشی جدید 

که سالمت چشم را تقویت می کنند  بهترین مواد غذایی 

واریس

چشم

محققان موفق به توسعه یک سیستم هوش 
مصنوعی شدند که با استفاده از اسکن چشم 
بیمار می تواند افراد در معرض خطر بیماری های 

قلبی را شناسایی کند. 
مطالعــات نشــان می دهــد تغییــرات رگ های 
از  نشــانه ای  شــبکیه،  در  کوچــک  خونــی 
بیماری های عروقی گسترده تر مانند مشکات 
قلبی اســت. با تکیه بر این مطالعات محققان 
دانشگاه لیدز در انگلیس از تکنیک های یادگیری 
عمیق برای آموزش سیستم هوش مصنوعی در 
خواندن خودکار اسکن های شبکیه و شناسایی 

افراد در معرض حمله قلبی استفاده کردند.
یادگیــری عمیــق مجموعــه پیچیــده ای از 
الگوریتم ها است که رایانه را قادر می کند الگو های 
موجــود در داده هــا را شناســایی و پیش بینــی 
کنــد. در ایــن مطالعه آمده اســت دقــت هوش 
مصنوعی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است و می تواند به 
عنوان مکانیسمی برای تحقیقات قلبی عروقی 

استفاده شود.
به کاربردن یادگیــری عمیق در تجریه و تحلیل 
اسکن شبکیه می تواند غربالگری منظم بیماران 

برای عائم بیماری های قلبی را متحول کند.
در طول فرآینــد یادگیری عمیق در این مطالعه 
سیستم هوش مصنوعی، اسکن شبکیه و قلب 
بیش از پنج هزار بیمار را تجزیه و تحلیل و ارتباط 
بین آسیب شناسی شبکیه و تغییرات در قلب 
بیمار را شناسایی کرد. پس از آموختن الگو های 
تصاویر، اندازه و کارایی پمپاژ بطن چپ تخمین 

زده شد.
ایــن اطاعــات در ترکیب بــا اطاعاتــی از جمله 
سن و جنس، می تواند خطر حمله قلبی را طی 
۱۲ ماه آینــده پیش بینی کنــد. در حــال حاضر 
آزمایش هــای تشــخیصی حملــه قلبی بســیار 

پرهزینه و زمان گیر هستند.
حمله قلبــی یــا آنفارکتوس میــوکارد زمانــی رخ 
می دهد که قلب به دلیل انسداد جریان خون 
کسیژن شود. به گزارش سازمان  دچار کمبود ا
جهانی بهداشت بیماری های قلبی مهمترین 

عامل مرگ و میر در سراسر جهان هستند.

پژوهش

تشخیص بیماری های قلبی 
با استفاده از چشم و هوش 

مصنوعی 
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ستاره شناســان بــه تازگــی یــک شــیء عجیــب و 
ناشناخته را در کهکشان راه شیری پیدا کردند. 

یک دانشجوی استرالیایی هنگامی که بر روی پایان 
نامه خود با موضوع فضا کار می کرد؛ شیء عجیبی را 
کشف کرد که هر ساعت از خود سه بار انفجاری انرژی 

رادیویی منتشر می کرد.
کر، اخترشــناس استرالیایی گفت:"  ناتاشا هرلی وا
یکــی از دانشــجو های مــن هنگامی که بــرای پایان 
نامه خود در حال تحقیق و رصد فضا با اســتفاده از 
تلسکوپ بود یک شیء ناشناس را مشاهده کرد". 
کر این خبر  پس از ادعای دانشجو و بررسی ها فراوان وا

را به سازمان هوا و فضا استرالیا اعام کرد.
از  پــس  تیــم تحقیقاتــی  گزارش هــا،  براســاس 
بررسی های فراوان متوجه شدند این شیء حدود 
۴۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله و میدان مغناطیسی 
بسیار قوی دارد همچین آن ها دریافتند که شیء تازه 
تفحص شده فوق العاده درخشان است. محققان 
استرالیایی به دلیل مشاهده نکردن این شیء اسم 

آن را مگنتار دوره فوق العاده طوالنی نامیده اند.
کر گفت: "اما این نیز کاما غیرعادی است.  هرلی وا
ما فقط یک تپ اختر کوتوله سفید را می شناسیم 
و هیچ چیز به این بزرگی نیست. البته، این می تواند 
چیزی باشد که ما هرگز به آن فکر نکرده ایم، می تواند 

یک نوع کاما جدید از شیء باشد. "
کر در مورد این سوال که آیا سیگنال رادیویی  هرلی وا
قوی و ثابت از فضا می توانست توسط شکل دیگری 
از زندگی ارســال شــود، پذیرفت: "من نگــران بودم 

که این سیگنال ها بیگانگان باشند. " 

دستگاه کوچک ساخته شده توسط یک شرکت 
آمریکایی متخصص در فناوری آب از طریق جفت 
شــدن بــا گوشــی هوشــمند، امــکان تشــخیص 
سامت آب در دو ثانیه را فراهم می کند.  یک شرکت 
آمریکایی متخصص در فنــاوری آب، دســتگاهی 
را ســاخته که قبل از اســتفاده از آب، خلــوص آن را 
 Leshot Test Drop Pro بررســی می کنــد. دســتگاه
با استفاده از فناوری خواندن الکترومغناطیسی، 
آزمایــش ســاده ای را برای بررســی بی خطــر بودن 
آب برای نوشــیدن انجــام می دهد. این دســتگاه 

می تواند آب آلوده را که ممکن است حاوی سرب، 
کلر، E. coli و آفت کش ها و همچنین ۲۰ آالینده دیگر 
باشد را شناســایی کند. Test Drop Pro را می توان 
در نزدیکی آب قرار داد و حتی برای تکمیل آزمایش 
نیازی به قرار دادن کامل آن در آب نیست. خوانش 
الکترومغناطیســی آب را بررســی می کند و تنها در 
عرض دو ثانیه یک چراغ قرمز یا سبز ساطع می کند 
تا به شما اطاع دهد که آیا آب برای مصرف ناایمن 
یا ایمن است یا خیر. این دستگاه به کاربران امکان 
آزمایش مکرر انواع آب را می دهد و اندازه کوچک آن 
استفاده از آن را در حین حرکت آسان می کند. این 
دســتگاه همچنین دارای ســه دکمه ســاده است 
که به شــما امکان تجزیه و تحلیل آب لوله کشــی و 
 Yanko بطری آب را می دهد. به گفته وب ســایت
Design، این دستگاه با یک برنامه گوشی هوشمند 
جفت شده است که اطاعات بیشتری در مورد آبی 

که می نوشیم ارائه می دهد.

کشف شد  کهکشان راه شیری  یک شیء ناشناخته در 

کوچک  تشخیص آب سالم تنها با یک دستگاه 
در عرض دو ثانیه 

هواوفضا

فناوری

مشکل دانلود رسانه در واتساپ را 
چگونه حل کنیم؟ 

در ایــن خبــر چنــد نکتــه بــرای 
رفع مشــکات دانلود رســانه ها 
در واتســاپ آمــوزش داده شــده 

است. 
واتساپ یک پیام رسان محبوب است که به شما 
امکان می دهد با سایر کاربران ارتباط برقرار کنید و 

ک بگذارید. رسانه های خود را به اشترا
به گزارش ســایت techpp؛ یکی از مشکات رایج در 
میان کاربران اختالشان در زمینه دانلود رسانه ها 
همچــون تصاویــر، ویدئوهــا، اســناد و فایل هــای 
صوتــی اســت. این مشــکل اغلــب بــا پیام هایــی 
همچون »دانلود انجام نشــد« به افراد نشان داده 
می شــود، این اعــان از شــما می خواهــد بارگیــری 
رسانه را دوباره امتحان کنید یا از فرستنده بخواهید 
مجددا آن را ارسال کند. در همین راستا ما به شما 
مخاطبــان گرامی آمــوزش می دهیــم چگونه ایــن 

اختال را برطرف کنید؟
          نحوه  رفع اختالل دانلود در واتساپ 

آشنا شوید
شما کاربران گرامی قبل از شروع دانلود رسانه باید 
از اتصال اینترنت خود مطمئن باشــید، درصورت 
خامــوش بــودن وای فــای یــا داده همــراه، آن ها را 
روشــن کرده و ســپس اســناد خود را دانلود کنید.  
در صورت روشن بودن اتصاالت اینترنتی شما باید 

یکبار این پیامرســان را در صفحه اصلــی ببندید و 
مجددا باز کنید. 

گر رســانه هایتان دانلود نشــد باید  در این مرحلــه ا
قسمت ذخیره سازی تنظیمات را بررسی کنید.

براســاس گزارش هــا، یکــی از راه های رفع مشــکل 
دانلــود در واتســاپ، بــه روزرســانی این شــبکه 
اجتماعی اســت. در بعضی مواقــع، به دلیــل ارتقا 
نیافتن واتساپ، عملکردهای آن همچون دانلود 

دچار اختال می شود. به همین  دلیل بهتر است  
پیامرســان خود را در مواقــع ضروری به روز رســانی 

کنید.
          چگونه تاریخ و زمان گوشی خود را تنظیم 

کنیم؟
یکی دیگــر از راه حل های دانلود نشــدن رســانه ها 
تنظیم نبودن دقیق تاریخ و ساعت گوشی است. 
بــرای رفع ایــن مشــکل در اندرویــد خــود  بایــد بــه 

تنظیمات گوشــی خود رفتــه، روی گزینــه  تاریخ و 
 Set time automatically زمان ضربه بزنیــد ســپس

را تغییر دهید.
در آیفون، می توانید با انجام مراحل زیر تاریخ و زمان 

را تغییر دهید.
ابتدا تنظیمات را باز کنید سپس گزینه General را 
انتخاب کرده و روی Date & Time ضربه بزنید. در 

آخر باید  Set Automatically را تغییر دهید.
با این روش ها اتصاالت خود را بازنشانی کنید.

یکــی دیگــر از مشــکات دانلــود نشــدن رســانه در 
واتســاپ، اختــال اتصاالت اســت. بدیــن منظور 
کاربران باید شــبکه خود را بررســی و در صورت بروز 
مشکل آن را بررسی کنند در ادامه به شما مخاطبان 
گرامی آمــوزش می دهیــم بــا گوشــی های خــود 

چگونه اینترنت خود را بازنشانی کنید.
گر کاربر اندروید هستید ابتدا روی  گفتنی است که ا
گزینــه System کلیــک و ســپس Reset options را 
 Reset Wi-Fi، از لیســت انتخاب کنیــد پــس از آن
Mobile & Bluetooth ضربــه بزنید. کاربران آیفون 
بهتر است برای بازنشانی شبکه اینترنت خود ابتدا 
باید تنظیمات را باز کنید. روی General ضربه بزنید 
و Transfer یا Reset iPhone را انتخاب کرده سپس 
Reset را زده و Reset Network Settings را از منــوی 

زمینه کلیک کنید.

اپلیکیشن

فناوری

طبق گفته اپــل، عرضه مــک بوک های این 
شــرکت به دلیــل کمبــود تراشــه مجــددا به 

تعویق افتاد. 
بــا شــیوع کرونــا بســیاری از کســب و کارهــا 
همچون تولیدکنندگان تراشــه ورشکســت 
شده و نتوانستند رضایت مشــتریان خود را 
همچون شرکت های تکنولوژی کسب کنند. 
در همین راستا شرکت اپل نیز به دلیل کمبود 
تراشه ضرر میلیاردی کرده و باعث نارضایتی 

کاربران خود شده است.
در هفته های گذشته تولید مک بوک شرکت 
اپل بــه دلیل کمبود تراشــه به تاخیــر افتاده 
اســت. طبق گفته اپــل مدل هــای پایین تر 
مک بوک هــا بــه زودی بــه بازارهــای جهانی 

عرضه می شوند. 
گفته شده،  غول فناوری آمریکا قصد دارد در 
لپ تاپ های حرفه ای خود از پردازنده های 
M۱Pro و M۱Max اســتفاده کنــد زیرا ایــن 

تراشه ها  عملکرد و کارایی بهتر دارند. 
یوتیوبر فناوری، مارکز براونلی اخیرا ویدئویی 
از مک بوک های پــرو اپل در صفحه مجازی 
خــود منتشــر و اعــام کــرد: من پیــش بینی 
می کنم محصول جدید اپل به دلیل ارتقای 
قابلیت هــای خــود افزایــش قیمت داشــته 

باشد.
با ایــن حــال، حتــی بــا وجود اینکــه افــراد 
بیشــتری ســعی می کنند یک مک بوک پرو 
جدیــد ســفارش دهنــد، اپــل نمی توانــد از 
واقعیت کمبود تراشــه فرار کند. این شرکت 
برای حمایت از تقاضا برای آیفون ۱۳ جدید 
مجبور به کاهش تولید آی پد شــد و متعاقبا 
زمــان انتظــار بــرای آی پــد را طوالنی تــر کرد. 
حتــی پــس از آن، تولیــد آیفــون ۱۳ بــه دلیل 
کتبر به طور موقت  مرخصی کارگران در ماه ا

متوقف شد.
گفتنی اســت که چند شــرکت تولیــد کننده 
تراشــه به اپل قول داده انــد تا بــه زودی این 

محصول را به صورت انبوه طراحی کند.

کمبود تراشه بازهم عرضه 
مک بوک اپل را به 

تعویق انداخت 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

گهــی فراخــوان عملیــات اجــرا و تکمیــل مســیل ســنگی بــه همــراه پــل روســتای  پیــرو آ
کیچــی توســط شــهر جدیــد بهارســتان بــه شــماره 2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۰37 منتشــره در 
کثیراالنتشــار و ســامانه ســتاد توســط این شــرکت و باتوجه به تغییر انجام  روزنامه های 
گران می رساند  کلیه متقاضیان و مناقصه  شده در برآورد مناقصه فوق الذکر به اطاع 

اصاحیــه فــوق در ســامانه ســتاد بارگــذاری شــده اســت.
لذا اصاح به شرح پیوست تنظیم و در تمامی اسناد نافذ و الزم االجرا است.

ــه  ــت نام ــغ ضمان ــت. مبل ــر یاف ــال تغیی ــغ 1۵/719/8۰7/۴۰9 ری ــه مبل ــرآورد ب ــغ ب مبل
شــرکت در مناقصــه صرفــا بــه صورت ضمانت نامه بانکــی و بــه مبلــغ 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
تغییر یافت. قرارداد براســاس بخشــنامه ســرجمع می باشــد. لذا زمان دریافت اســناد و 

کتهــا بــه شــرح زیــر تغییــر می یابد. تســلیم پیشــنهاد و گشــایش پا
زمان مهلت دریافت اسناد: 1۴۰۰/11/19 ساعت 17

زمان تسلیم پیشنهاد: 1۴۰۰/11/3۰ ساعت 13
کت اسناد: 1۴۰۰/12/۰۴ ساعت 1۰ زمان گشایش پا

اصاحــات انجــام شــده بارگــذاری گردیــده در ســامانه ســتاد بــه شــرایط فراخــوان اضافه 
و جــزو الینفــک شــرایط محســوب و جــزو اســناد تلقــی می گــردد و می بایســت اصاحات 
بارگــذاری شــده در ســامانه ســتاد بــه همــراه ســایر اســناد )بــا مهــر و امضــا الکترونیکــی 

گــردد. گر-رســیده( و در موعــد مقــرر در ســامانه بارگــذاری  صاحبــان مجاز-مناقصــه 
کیــد میگــردد کلیه اســناد می بایســت بــا مهــر و امضا الکترونیکــی )دیجیتال(  مجــددا تا
گر باطل  گردد. درغیراینصورت پیشــنهاد و اســناد مناقصه  در ســامانه ســتاد بارگذاری 

شــده تلقــی خواهد شــد.

نوبت اول اصالحیه
فراخوان عملیات اجرا و تکمیل مسیل سنگی به همراه پل روستای 
کیچی توسط شهر جدید بهارستان به شماره 2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۰37

12۶8۶۵3 / م الف

محمد اسماعیل زاده - شهردار محمدآباد

شــهرداری محمدآباد درنظردارد به اســتناد مجوز شــماره ۴۰۰/1۶۶/ش ۶ مورخ 1۴۰۰/8/18 شــورای محترم اسامی شهر 
کارشناســی  محمدآبــاد تصــدی و بهــره بــرداری از مجموعــه ارگ تاریخــی شــهر را بــرای مــدت 3 ســال بــا قیمــت پایــه 
گــذار  گهــی مزایــده بــه بخــش خصوصــی وا اجــاره بهــای ماهیانــه 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــا تنظیــم قــرارداد اجــاره و ازطریــق آ

نماید.
گاهــی از شــرایط مزایــده و دریافــت مــدارک شــرکت در مزایــده همــه روزه بجز ایــام تعطیــل  متقاضیــان می تواننــد بمنظــور آ
گهــی )1۴۰۰/11/2( تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/18 بــه شــهرداری محمدآبــاد مراجعــه  از تاریــخ درج آ
کــت پیشــنهادات:  نماینــد. تاریــخ دریافــت پیشــنهادات: چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/2۰ و تاریــخ بازگشــایی پا

پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/21
12۶۴271 / م الفتلفن تماس: ۴۶۶۵28۴۵، ۰31 و ۴۶۶۵2۴۶۵، ۰31

چاپ دوم
گهی مزایده نوبت دوم آ

اداره کل زندانهای استان اصفهان

کــی، فنداســیون و اســکلت قســمتی از ســاختمان هســته مرکــزی زنــدان 7۵۰ نفــره  کل زندانهــای اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــه عمومی اجــرای عملیــات خا اداره 
گــران و  کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصــه  شــهرضا اصفهــان را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
گــران درصورت عدم عضویت  کتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه  بازگشــایی پا

گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1۴۰۰/11/9 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۴ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۶
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز پنج شنبه مورخ 1۴۰۰/11/28

کتها: ساعت 1۰ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/3۰ زمان بازگشایی پا
ضمانــت شــرکت در مناقصــه: ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر و یــا واریــز نقــدی بــه حســاب ۴۰۶1۰131۰7۶7۰۴۰9 بنــام تمرکــز وجــوه ســپرده اداره کل زندانهــای اســتان اصفهــان نــزد 

بانــک مرکــزی بــه مبلــغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال می باشــد.
کلیــه اســناد در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( بارگــذاری و اصل اســناد مربوطه نیــز مطابق تاریخهای مقــرر تحویل دبیرخانه محرمانــه اداره  کات:  محــل تحویــل پــا

گردد. کل زندانهای اســتان اصفهــان 
کتهــای الف: اصفهان ابتــدای اتوبــان ذوب آهــن اداره کل زندانهای اســتان  گــزار جهــت اطاعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارایه پا اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه 

اصفهــان اداره فنی عمرانــی 37872۰۴7، ۰31
توضیحات:

شرکتهای پیمانکار می بایست دارای گواهینامه تشخیص صاحیت با پایه 3 ابنیه و ظرفیت خالی برای قبول تعهدات باشند.
اعتبار پروژه به صورت اسناد خزانه دو و سه ساله بوده و به صورت وضعیتهای پیمانکار حفظ قدرت خرید تعلق می گیرد.

ــذا  گــزار انجــام می گیــرد ل کمیتــه فنــی مناقصــه  کــت ج( توســط  کتهــای پیشــنهاد قیمــت )پا کلیــه پیمانــکاران قبــل از بازگشــایی پا کار  باتوجــه به اینکــه ارزیابــی تــوان اجرایــی 
ــا دقــت تکمیــل و بــه ضمیمــه اســناد موردنیــاز ارســال نماینــد. کیفــی را ب 12۶871۴ / م الفپیمانــکاران می بایســت فرمهــای مربــوط بــه ارزیابــی 

نوبت اول گهی فراخوان  آ
مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی

با اعام گوگل، آزمایش نسخه 
بتــا بازی های اندرویــد روی 
ویندوز در چند کشــور آسیایی 

آغاز شده است. 
سال گذشته، مایکروســافت رسما اعام کرد که 
برنامه های اندروید به صورت بومی در ویندوز ۱۱ 
کنون چندین  پشتیبانی می شوند؛ اما این امر تا

بار به تعویق افتاده است.

گوست، نسخه  طبق اعام مایکروسافت در ماه آ
آزمایشــی پیش نمایش این فناوری در ماه های 

آینده عرضه می شود. 
بر اساس گزارش ها، باالخره دسترسی به برخی 
از بازی های اندرویــد بــرای کاربــران وینــدوز ۱۱ 
میسر شــده اســت. گوگل چند روز پیش به طور 
رســمی آزمایش نســخه بتــا بازی های اندرویــد 
را روی وینــدوز و فقــط بــرای ۱۲ بــازی رایانــه ای 

و   Gardenscapes  ۹  Asphalt جملــه  از 
Homescapes در کشور های هنگ کنگ، تایوان 

و کره جنوبی راه اندازی کرد. 
شواهد حکایت از وجود دکمه "دانلود در ویندوز" 
در نســخه دســکتاپ Google Play بــرای بــازی 

کامپیوتری Lineage۲M دارد.
با کلیک بر روی آن یک فایل اجرایی برای ویندوز 
دانلود می شــود. مایکروســافت و گوگل در حال 

گســترش برنامه بتا به ســایر کشــور ها هســتند. 
برای اجرای بازی های اندروید در ویندوز، رایانه 
کاربران باید حداقل شــرایطی از جمله ویندوز ۱۰ 
 SSD(، GPU( درایو حالت جامد ،)نسخه ۲۰۰۴(
کاس بازی، ۲۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی، 
کانت مدیریت ویندوز،  ۸ هسته منطقی CPU،  ا
۸ گیگابایت رم و فعال بودن گزینه مجازی سازی 

سخت افزار را داشته باشد.

بازی های اندروید بر روی ویندوز ۱۱ اجرا می شوند 

خبر


