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شهردار اصفهان گفت: اصفهانی های اصیل درحال کوچ کردن به شهر های دیگر هستند.  علی قاسم زاده گفت: 
روزی که مسئولیت شهرداری اصفهان برای بنده قطعی شد قرار داشتم نطق کوتاهی داشته باشم و گفتم که من 
خود را متعهد می دانم تا از شخصیت اصفهان صیانت کنم و اصفهان هویتی دارد که به نظر می آید شخصیت آن را در 
گر در معرض  معرض آسیب قرار داده است. به گفته او عناصر هویتی مانند تاریخ، میراث، مردم، زبان و ادبیات و دین ا
آسیب قرار بگیرند به مرور زمان شخصیت شهر را عوض می کنند، اما به نظر می رسد در معرض آسیب هستیم و باید 
نگران باشیم. شهردار اصفهان معتقد است اصفهان حدود ۲ میلیون جمعیت و ۸۰۰ هزار نفر مهاجر دارد که ۲۰۰ هزار 
نفر از آنان اتباع هستند. اصفهان مهمان پذیر است و از یک طرف دیگر اصفهانی های اصیل نیز درحال کوچ کردن 

گر جابه جایی جمعیت صورت بگیرد شخصیت شهر در معرض آسیب خواهد بود. به شهر های دیگر هستند که ا
یکی از اصلی ترین ظرفیت های شهر اصفهان رودخانه آن است که فراوانی نگرانی مردم درمورد مسائل زیست محیطی 
گر  اســت، اما همه ما می دانیم درمان فرونشســت راهــی جز جریــان دائم زاینــده رود نــدارد. قاســم زاده می گوید ا

امانت دار های خوبی نباشیم ممکن است این سرمایه اصفهان که نسل به نسل به دست ما رسیده است...

اصفهانی های اصیل درحال کوچ کردن به شهر های دیگر هستند:

کهمردمنصفجهانرافراریمیدهد مشکالتی

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

۴۵درصددرآمد
هرخانوارمربوطبه

مسکناست

با راه اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی :

بدونماندندرصف
صرافیهاارزمسافرتیبخرید

تولید۵۰میلیونقطعه
بچهماهیقزلآال
دراستاناصفهان

آغازفعالیتستاداجرایی
خدماتسفرشهراصفهان

رئیس کانون وکالی استان اصفهان: 

تضمیننتیجهپرونده
تخلفاست
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2 رضاییان:هوادارانرا
ازفوتبالمحرومنکنید

دلیلگرانیخشکبارچیست؟

قیمتسرسامآورآجیلدرآستانهشبعید
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گریباناهالی مشکالتمالی
گرفتهاست تئاتررا
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# اصفهان  تنها  نیست

مدیرعامل فوالد مبارکه:

هیچگاهروندتولیدوتوسعهرا
گرهنزدیم بهتحریمها

۳

3

۴

۵

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کســب اطالعات بیشــتر درخصوص فراخوان های  جهت دریافت اســناد و 
ــه  ــرکت ب ــایت ش ــه وبس ــدات ب ــات و مزای ــی، مناقص کیف ــی  ــی، ارزیاب عموم
کننــدگان، مناقصــات  نشــانی  WWW.MSC.IR، منــوی خریــد و تامیــن 
مراجعــه و طبــق راهنمــای موجــود، نســبت بــه انتخــاب مناقصــه موردنظــر 
کننــدگان )SRM( ا قــدام نماییــد.  ازطریــق سیســتم ارتبــاط بــا تامیــن 
اطالعــات ســایر فراخوان هــا ازطریــق ســایت شــرکت، قســمت اطالعیه هــا 

قابــل دســترس می باشــد.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

مدیریت 
مرتبط

مهلت ارسال 
مدارک موضوع شماره  نوع

فراخوان ردیف

 فروش مواد
مازاد 1۴۰۰/12/23

 فروش اقالم ضایعاتی )پودرهای
کسید آهن اسیدشویی 1و2 ،  ا

 روغن های های ضایعاتی مخلوط با
 آب واحد امولسیون وتنه،شاخه،
(برگ وبرگ سوزنی بصورت درهم

1۴۰۰۴۰۰۰۶۴  مزایده
عمومی 1

 قراردادهای
توسعه 1۴۰۰/12/22

 انجام عملیات طراحی، مهندسی،
 خرید تجهیزات ساخت داخل و
کشور، ساخت، نصب، ج از   خار

 تست، راه اندازی و تضمین عملکرد
 جهت تکمیل ریومپ خط تولید
 ورق مخصوص لوازم خانگی  به

EPC صورت

۴8۵۵۰۵8۰  فراخوان
عمومی 2

گهی: ۰۶۶-1۴۰۰ کد آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را 
گــذار نمایــد. ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 13:۰۰ روز دوشنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/23

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:3۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/2۴

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰3۰ 3 -  ۰31 )داخلی 39۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/12/11

نوبت دوم
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

مبلغ تضمین)ریال(برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

۴۰۰ - ۴ - 23۰/۴
تهیه مصالح و اجرای عملیات نازک 
کاری ساختمان اداری و نگهبانی زیار

جاری
12,۴98,۰37,۶28۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۶ ماه

۴۰۰ - ۴ - 281/2
اجرای کارهای باقیمانده سازه دانه 

گیرتصفیه خانه شرق اصفهان )با 
ارزیابی کیفی(

جاری
2۵,۵۴۵,318,29۶89۶,3۶۰,۰۰۰

1۰ ماه

۴۰۰ - ۴ - 29۴/2
دیوار کشی ساختمان اداری 

فوالدشهر

جاری
11,۰72,۶۶۰,1۴۶۴۶2.۰۰۰.۰۰۰

۶ ماه

۴۰۰ - ۴ - 29۵/2
اصالح و توسعه شبکه فاضالب در 
محالت مختلف شهر درچه خمینی 

شهر  )با ارزیابی کیفی(

جاری
22,۵۶۶,۵۴8,۵2۵8۰7,۰۰۰,۰۰۰

8 ماه
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گرچــه هنوز مــورد تایید  موضــوع حــذف ارز ۴۲۰۰ ا
گرچه کارشناسان  نهایی در مجلس قرار نگرفته و ا
اقتصادی حــذف ارز ترجیحــی را به نوعــی جراحی 
اقتصــادی می داننــد، امــا نگــران تــورم اجرای این 

سیاست در شرایط فعلی اقتصاد هستند. 
شــاید مهم ترین دلیل حفــظ ادامه تخصیــص ارز 
۴۲۰۰ تومانی شوک قیمتی است که امکان دارد بعد 
از حذف این ارز به اقتصاد کشور وارد شود. برخی از 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور براین باورند 
که با حــذف ارز ترجیحی قیمت کاالهای اساســی 

چند برابر و حتی ۱۰۰ درصد نیز افزایشی خواهد بود.
بــه اعتقــاد رئیــس ســابق ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی اســتان اصفهــان، حــذف ارز ۴۲۰۰ از 
اقتصاد کشور، یک کار و سیاست درست، اما در یک 

زمان غلط و یا کار صواب در زمان ناصواب است.
کبــری، مهم ترین اســتدالل  به گفتــه نعمــت اهلل ا
حذف ارز ۴۲۰۰، بحث رانت و مفســده ای که در آن 
اســت و این مربوط به زمان کنونی نیســت و بعد از 
انقالب بارها این موضوع مطرح شده که دونرخی 
بودن، نه تنها در ارز، بلکه در هر چیزی، موجب ایجاد 
بازار سیاه می شود. البته چند روز پیش، یک عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به ایسنا گفته بود که 
ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم و تبعات منفی 
اســتمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشــتر از حذف آن 
است، چون دولت برای تأمین آن، ارز از بازار آزاد گرفته 
که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای 
تورمی است. به عقیده جعفر قادری، باید با حذف 
ارز ترجیحی یارانه ای برای قشرهای کم درآمد در نظر 
گرفت تا بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کرد. 
برای بقیه کاالها نیز ارز ترجیحی به مرور حذف شود. 
بدان معنا که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکرده 
و درعین حال ارز ۲۳ هزارتومانی هم داده نشود، بلکه 
عدد بینابینی در نظر گرفته شود که بخشی از مشکل 
گر همچنان ارز ترجیحی  را حل کند. وی ادامه داد: ا
در ســال آینــده اســتمرار داشــته باشــد، ایرادات و 
اشــکاالتی که به تخصیص آن وارد می شــد، ادامه 
پیدا می کند. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی 
اضافه  شده و بخشی از کاالها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وارد می شد به دلیل قیمت پایین آن حیف ومیل 

می شود و همچنین امکان رشــد تولیدات داخلی 
وجــود نــدارد، پــس ناچــار بــه حــذف ارز ترجیحی 

هستیم، چون ادامه مسیر مشکل زا خواهد بود.
        حذف ارز ۴2۰۰ تومانی فعال برای دولت 

امکان پذیر نیست
دراین باره یک تحلیلگر اقتصادی با اعتقاد بر اینکه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای دولــت و اقتصاد ایران 
مزایا و مضراتی به همــراه دارد، به ایســنا گفت: باید 
توجه داشت که وجود برخی عناصر که منافعی در 
ارز ۴۲۰۰ دارند، فشارهایی را ایجاد می کنند تا دولت 
نتوانــد ارز ترجیــح را حذف کنــد. رســول پیرهادی 
با اشــاره به اینکه بــا توجه بــه تورم موجــود، قیمت 
نهاده های تولیــدی با ارز آزاد ســنجیده می شــود، 
کید کرد: به طورقطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای  تأ
دولت مخاطراتی بــه همــراه دارد و موجب افزایش 
تورم نهاده های تولیدی می شود. وی با بیان اینکه 
با حذف ارز ترجیحی حتــی بــرای واردات کاالهای 
ضروری دچار مشــکل می شــویم، افزود: حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی فعال برای دولت امکان پذیر نیســت، 
که موجب فشارهای تورمی در کاالهای اساسی  چرا
و نهادهای تولیدی می شود. این تحلیلگر اقتصادی 
با اشاره به ترس دولت از افزایش نرخ تورم، گفت: این 
تصمیم موجب افزایش نارضایتی عمومی و درنتیجه 
به خطر افتادن امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور 
می شود، بنابراین در شرایط فعلی بهتر است دولت 
بر روی موضوعات دیپلماتیک تالش کند. زمانیکه 
کرات برجامی آغــاز شــد، دالر تمایل به کاهش  مذا
کرات موجب  داشت، اما بی نتیجه ماندن این مذا
افزایش نرخ دالر شد و احتمال افزایش بیشتر آن نیز 
وجود دارد. پیرهادی اضافه کــرد: راه حل هایی در 
شــرایط فعلی وجود دارد و الزم اســت دولتمردان و 
نهادهای مختلف هم جهت و همسو برای حذف 
رانت هــا عمــل کننــد کــه وجــود سیســتم قضایی 
مســتقل به این کار کمک می کند تا انحصار و رانت 
از بین برود. از سوی دیگر تک نرخی شدن ارز نیز به 
بهبود شــرایط اقتصادی کمک خواهد کرد. وی با 
اعتقاد بر اینکه امروز اقتصاد کشــور در یک ســیکل 
معیوب قرارگرفته که باید شکسته شود، تصریح کرد: 
باید این تفکر در بین دولتمردان جاری شود که منافع 
اجتماعی بر منافع فردی اولویت دارد که با این تفکر 
می توان به بهبود شرایط امیدوار شویم. این استاد 
کید بر اینکه در شرایط فعلی به کاهش  اقتصاد با تأ
نرخ تورم خوش بین نیستم و از سوی دیگر باتوجه 
به اینکه منافع عده ای در تحریم هاست، این اتفاق 
موجب افزایش قیمت هــا می شــود و احتمال این 
پیش بینی که تا سال ۱۴۰۱ نرخ دالر و همچنین تورم 

افزایشی باشد، قوی خواهد بود.

رییــس اتحادیــه بارفروشــان تهــران گفت: ســیب 
زمینی به اندازه کافی داریم ولی برخی افراد آنها را دپو 

کرده اند و قطره چکانی وارد بازار می کنند. 
مصطفی دارایی نژاد در پاسخ به این سوال که چرا 
سیب زمینی برخالف وعدههای داده شــده ارزان 
نشده است؟ گفت: چند صد نفری در استان های 
همــدان، کرمانشــاه و اردبیــل ســیب زمینی هــا را 
دپو کرده انــد. یعنی کمبود ســیب زمینی نداریم و 
به اندازه کافی در انبارها و سردخانه وجود دارد، ولی 
متاسفانه این دالالن قطره چکانی سیب زمینی ها 
را وارد بازار می کنند که همین امر منجر شده تا مردم 

هم این محصول پرمصرف را گران خریداری کنند.
کید  وی ادامه داد: بارها و بارها اعالم کردیم و باز هم تا
گر درب انبارها و سردخانه ها باز نشود  می کنیم که ا
مردم مجبور هستند سیب زمینی را کیلویی ۲۰ هزار 
تومان خریداری کنند. رییس اتحادیه بارفروشان 
تهران در ادامه بــه افزایش قیمت گوجه فرنگی نیز 
اشــاره کرد و گفت: سرما و بارندگی های اخیر باعث 
شد که بخشــی از محصول گوجه فرنگی در بوشهر 
و بندرعباس از بین بــرود. همچنین گوجه فرنگی 
امسال نسبت به سال گذشته کمتر کشت شده بود 
زیرا سال گذشته خریداری نداشت. وی با بیان اینکه 
تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی بازار را رصد نکند 

و الگو کشت منظمی نداشته باشد یکسال گوجه 
فرنگی خریداری ندارد یکسال سیب زمینی و پیاز، 
گفت: در کجای دنیا کشت به این صورت است؟ این 
همه جوانــان تحصیل کــرده در بخش کشــاورزی 
داریــم چــرا وزارت جهــاد کشــاورزی از ظرفیت آنها 
استفاده نمی کند تا بر الگوی کشت نظارت شود؟ 

چرا برای صادرات برنامه ریزی نداریم؟
به گفته وی قیمت عمده فروشی سیب زمینی باید 
در میدان مرکزی میوه و تره بار  ۷۰۰۰ تــا ۸۰۰۰ تومان 
باشد و دســت مردم با قیمت ۱۰ هزار تومان برسد. 

سیب زمینی بیشتر از این قیمت توجیهی ندارد.
وی همچنین سرما، بارندگی و کاهش کشت شلغم 
را علــت افزایش قیمت شــلغم دانســت و گفت که 
از هفتــه آینده قیمــت شــلغم ۲۰ تــا ۲۵ درصد افت 

خواهد داشت.

شرکت فوالد مبارکه با هدف تبادل نظر با صاحبان 
صنایــع تاجیکســتان در ششــمین نمایشــگاه 
اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در شهر دوشنبه 
تاجیکستان حضور دارد. به گزارش ایراسین، در این 
نمایشگاه شرکت های ایرانی به ارائه توانمندی های 
خود می پردازند و شــرکت فوالد مبارکه نیز همراه با 
دیگر شرکت های ایرانی در این نمایشگاه حضور دارد. 
توسعه و جذب بازار جدید در کشور تاجیکستان، 
کره و گفت وگو با مقامات دولتی، تجار و بازرگانان  مذا
و صاحبان صنایع این کشور ازجمله اهداف حضور 

فوالد مبارکه در این  نمایشگاه است.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان، وزیر 
صنعت، وزیر اقتصــاد و رئیس اتاق بازرگانی کشــور 
تاجیکستان و اســتاندار خراســان رضوی ازجمله 
بازدیدکنندگان غرفه فوالد مبارکه در ۲ روز ابتدایی 

برپایی این نمایشــگاه بودند که تمایل خــود برای 
همکاری با شرکت فوالد مبارکه در راستای پیشبرد 
اهــداف و فعالیت های اقتصادی مشــترک را اعالم 
کردند. ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری 
اسالمی ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان با رویکرد 
حمایت و پشتیبانی و حذف موانع صادرات با حضور 
۵۵ شــرکت فعال تولیدی، صنعتی و خدماتی برپا 
شده است؛ برگزاری این نمایشــگاه نقطه قوتی در 
حمایت از تولید ملی کشــورمان و اتصال به شبکه 
صــادرات به کشــورهای آســیای میانه محســوب 
می شود. در مدت ۴ روز برپایی این نمایشگاه عالوه 
بر خراسان رضوی شرکت هایی از تهران، سمنان، 
اصفهان، مرکزی، قم، خراسان شمالی، کهگیلویه و 
بویر احمد و البرز به همراه یک شرکت از تاجیکستان 

حضور دارند.

دلیلمخالفتهاباحذفارزترجیحیچیست؟

خبر

طرح تشــدید نظارت و بازرســی از واحد های 
صنفی تا ۱۵ فروردین همزمان در سراسر استان 

در جریان است.
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان 
گفت: ایــن طــرح نــوروزی بــا تشــدید نظارت 
بر عملکــرد اصنــاف و نحــوه خدمت رســانی 
متصدیان واحد های صنفی به شــهروندان 
و بــا هــدف رصــد و پایــش بــازار مصــرف کاال و 
خدمات، با حضور ۹۱ بازرس متخصص و ۲۴۶ 

بازرس افتخاری در استان در حال اجراست.
جواد محمدی فشــارکی افــزود: بازرســان در 
صورت مشــاهده و دریافــت هر گونــه گزارش 
تخلف از واحد های صنفی، عــالوه بر برخورد 
قانونی بــا مخالن بــازار، پرونــده آنــان را با قید 
فوریت برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات 

حکومتی استان ارسال می کنند.
ک  وی گفــت: بــا توجه به اینکــه خرید پوشــا
ک در  در این روز ها رونق دارد فروشندگان پوشا
کز خرید موظف هستند عالوه بر  پاساژ ها و مرا
ک، فقط ۲۰ درصد  نصب برچسب روی پوشا

سود دریافت کنند.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور گفت: در حال حاضر هر خانوار ایرانی ۴۵ 
درصد درآمد خود را صرف هزینه های مسکن 
می کند که این بار سنگینی را بر دوش مهندسان 
می انــدازد تا حافظ امــوال مــردم در برابــر انواع 

مخاطرات باشند.
حمزه شکیب در نشست هم اندیشی روسای 
سازمان های نظام مهندسی استان اصفهان 
در بخش های ساختمان، کشاورزی، معدن و 
رایانه، اظهار کرد: فعالیت خوبی در حوزه نظام 
مهندسی انجام شده و گردهمایی نظام های 
مهندسی برای نخســتین بار در کشــور ابتکار 
خوبــی از اصفهــان اســت. وی، بــه وجــود ۳۱ 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان در تمام 
استان های کشور اشــاره کرد و گفت: ۶۰۰ هزار 
عضو در ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
کشــور فعال هســتند و این ســازمان بــه نوعی 

بزرگ ترین سازمان غیردولتی کشور است.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور افزود: همواره از صفر تا صد یک ساختمان 
توسط مهندسین طراحی، ساخته، نظارت و 

در نهایت نگهداری و تعمیرات می شود.
وی با اشاره به ســه اصل تعریف شده در نظام 
مهندسی ساختمان طی ۲۶ ســال گذشته، 
گفت: اصل نخست دوران شکل گیری و اثباتی 
ســازمان اســت؛ اصــل دوم آزمون اســتقالل و 
تاثیرگذاری است و به نوعی این سازمان هیچ 
بودجه و اعتباری از دولــت دریافت نمی کند و 
اصل ســوم به عنــوان اصل مرجعیــت علمی و 

حرفه ای است که به دنبال اثبات آن هستیم.
کیــد بر اینکــه مقــررات ملــی  شــکیب بــا تا
ســاختمان ایران جــزو بهتریــن مقررات های 
دنیاست، افزود: می خواهیم فاصله بین اجرا 
و علــم را در حوزه نظام مهندســی ســاختمان 
کم کنیم. وی تصریح کــرد: در حــال حاضر هر 
خانوار ایرانــی ۴۵ درصــد درآمــد خــود را صرف 
هزینه های مسکن می کند که این بار سنگینی 
را بر دوش مهندسان می اندازد تا حافظ اموال 
مردم در برابر انواع مخاطرات باشند و از سوی 
دیگــر باید بتوانیم عمــر مفید ســاختمان ها را 

افزایش دهیم.

ســازمان تعاون روســتایی اســتان اصفهان در 
صدد توزیع میوه شــب عید با بهترین کیفیت 
است.  محسن حاج عابدی افزود: پس از دوسال 
وقفه برای کیفی سازی ذخیره سازی ۲هزارو ۳۰۰ 
تن پرتقال تامسون شمال و هزار تن سیب را در 
دســتور کار این ســازمان اســت. وی گفت: این 
کز سطح شهری  محصوالت قبل از توزیع به مرا

در ۸ سردخانه مجهز ذخیره سازی می شود.
رئیس سازمان تعاون روستایی استان، یکی از 
نکات مهم در مانگاری میوه شب عید را پوشش 
دهی با نایلون دانست و افزود: قرار است روز های 
کز توزیع منتقل شود تا  آینده این میوه ها به مرا
با روش های مختلف به دســت مصرف کننده 

برسد.

خبر دلیل گرانی خشکبار چیست؟

قیمت سرسام آور آجیل در آستانه شب عید
دبیــر اتحادیه آجیل و خشــکبار 
اصفهــان بــا بیان اینکــه قیمت 
انواع آجیل و خشــکبار به دلیل 
کاهش تولید و تورم نســبت به ســال گذشــته دو 
برابر شده است، گفت: به طور مثال تخمه ژاپنی 
ســال گذشــته کیلویی ۷۰ هــزار تومان بــود، ولی 
کنــون کیلویــی ۲۰۰ هــزار تومــان بــه فروش  هــم ا

می رسد.
علیرضا حمصیان گفت: قیمت ها نسبت به سال 
گذشته دو برابر شده، ولی نسبت به شب چله فعال 
تغییری نداشته است؛ چون شب چله شاهد گرانی 
آجیل بودیم، ولی فعال بازار آجیل و خشکبار به دلیل 
کرات برجام و توقف خرید صادرکنندگان آجیل و  مذا

خشکبار تغییر محسوسی نداشته است.
        توافق برجام موجب گرانی آجیل خواهد 

شد
دبیــر اتحادیــه آجیــل و خشــکبار اصفهــان بــا 
کــرات وین حاصل  گر توافقی در مذا بیان اینکــه ا
شــود موجب شــروع خرید صادرکننــدگان آجیل 
و خشــکبار و افزایش قیمت خواهیم بود، گفت: 
توافــق بــه طــور قطــع روی بــازار تاثیــر خواهــد 

گذاشت.
حمصیان ادامه داد: یک سری آجیل و خشکبار 
تولید داخــل، صادراتی اســت که در طول ســال 
توســط صادرکنندگان خریــداری می شــود، ولی 
کرات، صادرکنندگان دســت از  فعال به دلیــل مذا

خرید کشیده اند و منتظر اعالم نتیجه هستند.
        دلیل گرانی خشکبار چیست؟

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان در تشریح 
جزئیات گرانی آجیل شــب عید نســبت به ســال 
گذشته گفت: امسال تخمه ژاپنی نسبت به سال 
گذشته بســیار گران شــد. تخمه ژاپنی شب عید 
سال گذشته کیلویی ۷۰ هزار تومان بود، ولی در 
حال حاضر با افزایــش ۱۰۰ درصدی، کیلویی ۲۰۰ 

هزار تومان به فروش می رود.
حمصیــان دلیــل گرانــی تخمــه ژاپنــی را کاهش 
کی ها دانســت و  تولید این محصــول و تورم خورا
ادامه داد: امسال آجیل و خشکبار به دلیل سرما 
و تغییــرات آب و هوایی کم کشــت شــده اســت. 
گرما بســیاری از محصوالت را از بین برد و نسبت 

به سال قبل محصول آجیل و خشکبار کم بود و 
موجب افزایش قیمت شد.

        تقاضای آجیل و خشکبار به کمترین 
میزان رسید

دبیــر اتحادیــه آجیــل و خشــکبار اصفهــان بــا 
بیان اینکه هنوز خرید آجیل و خشــکبار ازســوی 
مردم برای شــب عید شروع نشــده است، گفت: 
هرچند خرید شــب عید هنوز ازســوی مردم آغاز 
نشــده، اما نمی توان بر گرانی محصوالت چشــم 
پوشید. حمصیان با بیان اینکه محصولی مانند 
پسته جنبه نمایشگاهی پیدا کرده است، ادامه 
داد: بســیاری از مــردم تنها قیمــت می گیرند، اما 

توان خرید خشکبار را ندارند.
        صادرکنندگان آجیل منتظر اعالم نتیجه 

کرات اند مذا
کید  دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان با تا
بر اینکــه چنــد وقتــی اســت کــه بــه خاطــر برجام 
صــادرات خشــکبار تعطیــل اســت و صادرکننده 
گــر صادرکننــده در بازار  خریــد نمی کنــد، گفــت: ا
آجیــل و خشــکبار خریــد می کــرد فاجعــه بــود و 

قیمت ها گران تر می شد.
حمصیان در تشریح جزئیات قیمت آجیل گفت: 
سال گذشته ارزان ترین آجیل کیلویی ۱۴۰ تومان 
بود، ولی امسال آجیل از کیلویی ۲۰۰ هزار تومان 
شــروع می شــود و تــا کیلویــی ۳۵۰ هــزار تومان و 
گر  بیشــتر قیمت می خورد. توجه داشته باشید ا
نخودچی و کشمش روی هر آجیلی بریزید قیمت 

را کاهش می دهد.
        آجیل از سبد خرید بسیاری از مردم 

حذف شد
کید  دبیــر اتحادیه آجیــل و خشــکبار اصفهــان تا
کــرد: در حــال حاضــر بویی از شــب عیــد در بــازار 
آجیل و خشــکبار نمی آیــد و آجیل از ســبد خرید 
بســیاری از مردم حذف شده و بســیاری از مردم 
اصــال آجیــل خریــداری نمی کنند هرچنــد برخی 

مقید به خرید هستند.
حمصیان ادامه داد: سایر اقالم خشکبار نیز گران 
شــده اند. به طور مثال برنج به طور چشمگیری 
گــران شــده و دلیــل آن، فعالیــت دالالن در ایــن 
بازار اســت. دالالن برنــج را از شــمال خریداری و 

احتکار می کنند و با عرضه کم بــه بازار، قیمت ها 
را در دســت دارنــد. در ایــن میان قیمــت گذاری 

دستوری، راه به جایی نمی برد.
        بادام هندی موجود در بازار تماما قاچاق 

است
دبیــر اتحادیــه آجیل و خشــکبار اصفهــان گفت: 
دو ســالی اســت کــه واردات رســمی آجیل انجام 
نمی شــود و هر آجیل و خشــکبار خارجی در بازار 

مشاهده می کنید، قاچاق است.
حمصیــان ادامــه داد: بــه طــور مثــال، گــردوی 
خارجــی در بــازار به وفــور موجــود اســت، ولی به 
صورت قاچاق می آید و قیمت آن به دالر وابسته 
اســت. بادام هنــدی که در اقــالم بازار مشــاهده 
می کنیــد تماما قاچــاق اســت و موضــوع قاچاق 
بادام هندی مورد ابهام اتحادیه نیز هست، زیرا 
در ایران مشابه بادام هندی تولید داخل نداریم؛ 
بنابرایــن می بایســت برای ایــن قلــم کاال مجــوز 
ورود صادر شــود تا تحت نظارت های بهداشتی 
وارد شــود، ولی عدم صدور مجوز واردات، باعث 

قاچاق این محصول شده است.

براساس اعالم مسئوالن بازار متشکل ارزی با راه اندازی 
ســامانه برخط این بازار، از این به بعد می توان بدون 
ماندن در صف های طوالنی صرافی ها ارز مســافرتی 

خرید. 
به گزارش ایسنا، آیین رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارزی ایران با 
حضور رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل بازار متشکل ارزی ایران، رئیس 

کانون صرافان و باقی فعاالن بازار ارز برگزار شد. 
در این مراسم، امیر هامونی -مدیر عامل بازار متشــکل ارزی گفت: ایده 
طراحی سامانه برخط بازار متشکل ارزی ایران با هدف تسهیل در پرداخت 
ارز به مردم و کاهش مراجعات حضوری به صرافی ها، شکل گرفت و از اواخر 

آذرماه امسال کار را شروع کردیم. 
کثری  وی مهم ترین تاثیرات سامانه برخط بازار متشکل ارزی را تسریع حدا

در فرآیند تخصیص ارز مسافرتی و کاهش زمان پاسخگویی به متقاضی 
از ۴۰ دقیقه به ۵ دقیقه دانســت و بیان کرد: در این ســامانه متقاضیان 
ارز مسافرتی، مدارک و مســتندات مورد نیاز برای دریافت ارز را بارگذاری 
می کنند و به صرافی مورد نظر خود ارجاع می دهند، در ادامه صرافی بعد از 
بررسی و احراز هویت شخص متقاضی، با ارسال پیامکی زمان مراجعه به 

صرافی را برای دریافت ارز را اعالم خواهد کرد. 
مدیر عامل بازار متشکل ارزی افزود: فعال فقط برای دریافت ارز مسافرتی 
می توان به سامانه برخط بازار متشکل ارزی مراجعه کرد و در آینده این 
امکان بــرای ســایر ســرفصل های ارز خدماتی فراهــم خواهد شــد که با 
راه اندازی این سامانه نقش بازار غیررسمی ارز کمرنگ می شود و می توان 

سرفصل های مصارف خدماتی ارز را واقعی تر کرد. 
هامونی همچنین اعالم کرد که مردم می توانند با مراجعه به سامانه برخط 
بازار متشکل ارزی به نشــانی https://my.ice.ir درخواست ثبت ارز و یا 
اپلیکیشن این سامانه را با مراجعه به سایت بازار متشکل ارزی به نشانی 

ice.ir دریافت کنند. 
        کاهش سوءاستفاده  از کارت های اجاره ای 

وی همچنین در حاشیه این مراسم، دیگر مزایای راه اندازی این سامانه 
را کاهش سوءاســتفاده ها در حوزه عرضه ارز دانســته و گفت: پس از این 
با افزایش خدمات ارائه شــده ازســوی ســامانه برخط بازار متشــکل ارز، 
سوءاستفاده هایی مانند کارت های اجاره ای برای دریافت انواع ارزهای 

مسافرتی دانشجویی و... کاهش می یابد و به صفر می رسد.
هامونی افزود: در حــال حاضر تمام صرافی های حاضر در بازار متشــکل 
ارزی باید این خدمات را از طریق ســامانه برخط ارائه دهنــد که در حال 

حاضر تعداد ۴۸۰ صرافی در سراسر کشور این خدمات را ارائه می دهند.

درحالی که هزینه وام مسکن در هفته های قبل 
رشد افسار گسیخته داشت و قیمت هر برگ این 
اوراق بــه حدود ۱۶۵ هــزار تومان نیز رســیده بود، 
کنــون شــاهد هســتیم که ایــن اوراق بیــن ۱۳۰ تــا ۱۵۰ هــزار تومان  ا

قیمت دارند. 
به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هــر برگ اوراق تســهیالت مســکن ماه هــای فروردین، 
اردیبهشــت و خردادماه ســال جاری به ترتیب ۱۴۴ هزار و ۵۰۰، ۱۵۱ 
هزار و ۹۰۰ و ۱۳۷ هزار و ۸۰۰ هزار  قیمت دارد.  هر برگ از اوراق تسهیالت 
مســکن بانک مســکن تیرماه ســال ۱۴۰۰ با قیمت ۱۳۴ هزار و ۵۰۰، 
مردادماه با قیمت ۱۳۵ هزار و ۱۰۰ و شــهریورماه با قیمت ۱۳۴ هزار و 

۱۰۰ تومان  داد و ستد می شود.
 همچنین هر کدام از اوراق مهــر و آبان و آذرماه ســال جاری نیز ۱۳۴ 

هزار و ۸۰۰، ۱۳۴ هزار و ۶۰۰ و ۱۳۴ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد. قیمت اوراق دی و بهمن نیز به ترتیب ۱۳۶ 
هزار و ۶۰۰ و ۱۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که این گزارش بر اساس نرخ اوراق در بهمن ماه نوشته شده است.

        قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
کن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون  مجردهای سا
تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛  لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مســکن خریداری کنند که با تخفیف در نظر گرفته شــده که تا پایان 
اســفندماه ادامه دارد، تعداد اوراق ۲۰۰ و هزینه آن با تســه ۱۳۳ هزار و ۲۰۰ تومانی، ۲۶ میلیون و ۶۴۰هزار 

تومان می شود.
همچنین با در نظر گرفتــن ۸۰ میلیون تومــان وام جعالــه که برای 
آن بــا تخفیف بایــد ۸۰ برگه به مبلــغ ۱۰ میلیــون و ۶۵۶  هــزار تومان 
خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق ۳۷ میلیون و ۲۹۶هزار 

تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون 
تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن برای هر 
نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛  البته طبق تصمیم 
جدید، زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه آن ۵۳ میلیون و ۲۸۰هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۱۰ 
میلیون و ۶۵۶ هزار تومانی وام جعاله در مجموع باید ۶۳ میلیون و 

۹۳۶ هزار تومان پرداخت کنند.
        قیمت اوراق در سایر استان ها

کز استان و شــهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰  سقف این تسهیالت برای مرا
و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رســیده اســت که با توجــه به این که مجردها با تخفیف بایــد ۱۶۰ و 
کن این شهرها نیز باید ۳۲۰  برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۱ میلیون  متاهل های سا

و ۳۱۲هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۴۲ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری با تخفیف به ۶۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۱۲۰ میلیون 
تومان رسیده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت ۷ میلیون و ۹۹۲ و متاهل ها نیز با پرداخت ۱۵ میلیون 

و ۹۸۴ هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

با راه اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی :

بدونماندندرصفصرافیهاارزمسافرتیبخرید

گرفت کمیآرام هزینهواممسکن

رییس اتحادیه بارفروشان تهران مطرح کرد :

ورودقطرهچکانیسیبزمینیبهبازارازسویدالالن

با هدف تبادل نظر با صاحبان صنایع تاجیکستان صورت گرفت؛ 

حضورفوالدمبارکهدرششمیننمایشگاهاختصاصیایران
درتاجیکستان

در آستانه استقبال 
از نوروز و تکاپوی خرید عید:

بازارنوروزاصفهان
زیرذرهبیناصناف

سرپرست سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور:

۴۵درصددرآمدهرخانوار
مربوطبهمسکناست

ذخیرهسازیبیشاز
سههزارتنمیوهشبعید

دراصفهان

خبر

خبر

خبر
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مدیرعامل فوالد مبارکه: 

هیچ گاه روند تولید و توسعه را 
به تحریم ها گره نزدیم

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه 
کمیته مدیریت این شرکت گفت: 
فــوالد مبارکــه در ســال های اخیــر 
هیچ گاه روند تولید و توسعه را به تحریم ها گره نزده و با 
مدیریت مؤثر، تحریــم را به فرصتی بــرای تقویت توان 
داخلی تبدیل کرده، خود را با شرایط تحریم وفق داده و 

محدودیت ها را به فرصت تبدیل کرده است.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه 
کید بر اهمیت توجه به  کمیته مدیریت این شرکت با تأ
مأموریت یکایک اعضای خانواده بــزرگ فوالد مبارکه 
اظهار کرد: در آستانه ســالروز مبعث نبی مکرم اسالم، 
حضــرت محمــد مصطفی)صلی اهلل علیه وآلــه( بایــد 
به این نکته توجه کرد که رسالت هر یک از ما در این عالم 
چیست و برای چه مأموریتی خلق شده ایم؛ در حقیقت 
هر فردی باید بداند که با هدف مشخصی در این عالم 
مبعوث شده است. وی با بیان این که نظام جمهوری 
اسالمی ادامه جریان مبعث و نهضت انبیاء به خصوص 
کرم)صلی اهلل علیه وآله( است، افزود: هر انسانی  پیامبر ا
دارای ویژگی ها و مأموریت های منحصر به فردی است 
و برای مأموریتی در این عالم برانگیخته شــده اســت؛ 
برخی متوجه فلسفه خلقت خود هســتند و برخی با 

غفلت از کنار این موضوع می گذرند.
        روند رشد و تعالی، روندی بی پایان است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که هر انسانی 
باید بتواند مأموریت خود را پیدا کرده و در جایگاه خود 
آن مأموریــت را انجــام دهــد، خاطرنشــان کــرد: همه 
سازمان ها دارای مأموریتی هستند و ما در شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی، مأموریت بزرگی 
داریم؛ رسالت امروز فوالد مبارکه تحقق رشد و توسعه 
کشور است و بر این اساس، یکایک مدیران و کارکنان این 
مجموعه نیز مأموریت  دارند تا با حرکت در این مسیر، در 

راستای رشد و توسعه کشور گام بردارند.
طیب نیا با اشاره به موفقیت اخیر شرکت فوالد مبارکه در 
کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی عنوان 
داشــت: این جایزه به شــرکت هایی تعلق می گیرد که 
روند رشد و تعالی تثبیت شده ای داشته باشند و از این 
جهت ارزشمند اســت اما همه ما باید به این موضوع 
واقف باشیم که مسیر رشــد و تعالی، روندی بی پایان 
است و گام های بلندی در این مسیر پیش روی ماست.

        تحقق دستاوردهای فوالد مبارکه علی رغم 
وجود محدودیت ها

وی با بیان ایــن که میــزان ارزش آفرینــی و تولید فوالد 
مبارکه در سال ۱۴۰۰ علی رغم کمبودها، رضایت بخش 
بود و دســتاوردهای قابل توجهی در این شــرکت رقم 
خورد، اضافه کرد: در سال جاری تا حد زیادی به اهداف 
خــود در بخش تولیــد رســیده ایم که همگــی حاصل 

تالش ها و زحمات تک تک کارکنان و شــرکای کســب 
و کار ما بوده و خوشبختانه از نظر میزان دست یابی به 
اهداف سود و درآمد نیز توانستیم رضایت سهامداران 

پرشمار شرکت را جلب کنیم.
کید بــر ضرورت  مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه بــا تأ
پیش بینی نحــوه مقابلــه بــا محدودیت هــای انرژی 
و حفــظ میــزان تولیــد در ســال آینــده اظهار داشــت: 
بــرای تولیــد در ســال ۱۴۰۱ بایــد بــا عنایــت بــه تجربــه 
محدودیت هــای بســیار زیــاد انــرژی در ســال جــاری 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم که آســیب های ناشــی از 
کمبود برق و گاز نســبت به ســال ۱۴۰۰ به مراتب کمتر 
گفته نماند که فوالد مبارکه در سالی که گذشت،  شود؛ نا
با استفاده از تدابیر و تصمیماتی که اتخاذ شد، حتی در 
مقاطعی که با کمبود شدید انرژی مواجه بود، در تولید 
محصوالت نهایی خود دستاوردهای خوبی را رقم زد 
و با استفاده بهینه از توقف های حادث شده، توانست 
تعمیرات اساسی، بهینه سازی، نوســازی و اقدامات 

اصالحی ارزشمندی را در خطوط تولید انجام دهد.
        هیچ گاه روند تولید و توسعه را به تحریم ها گره 

نزدیم
وی تصریح کرد: سال آینده برای فوالد مبارکه به عنوان 
شرکتی که همواره درصدد پیشــتاز بودن است، سال 
که ما می خواهیم اثبات کنیم که  مهمی خواهد بود چرا
همیشه در مسیر تعالی هستیم؛ بنگاه های اقتصادی 
هوشــمند، در هــر شــرایطی کــه باشــند، می تواننــد از 

فرصت های خود بهترین استفاده را ببرند.
کید بر عدم گره زدن روند تولید و وضعیت  طیب نیا با تأ
کــرات بیان  اقتصاد کشــور به تحریم هــا و نتیجــه مذا
داشت: فوالد مبارکه هیچ گاه روند تولید و توسعه را به 
تحریم ها گره نزده و با مدیریت مؤثر، تحریم را فرصتی 
که  برای تقویت توان تولیدکنندگان داخلــی کرده چرا

باید از این دستاوردها مراقبت کرد.
        اجرای پروژه های توسعه با اولویت ارتقای بهره 

وری، کیفیت و عملکرد زیست محیطی 
وی بــا اشــاره به نقــش فــوالد مبارکــه در تنظیم بــازار و 
کــرد:  کیــد  تأ پایین دســتی  صنایــع  از  حمایــت 
سیاســت گذاری  فوالد مبارکــه برای ســال آینده تمرکز 
بــر حفــظ ســودآوری شــرکت از طریــق افزایــش میزان 
فــروش و تحویــل محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتر و 
سرمایه گذاری های مولد است تا از این طریق تأثیرات 
احتمالی ناشی از محدودیت ها را جبران کند؛ از سوی 
دیگر ضروری اســت تا با مدیریت مؤثر در خرید و ســایر 
فعالیت ها، در مسیر ارتقای بهره وری، منابع و پایداری 

سودآوری قدم برداریم.
کید بــر ضرورت  مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه بــا تأ
توسعه محور بودن و درنظر داشتن محدودیت منابع 
ادامــه داد: اولویت بندی در اجــرای پروژه هــا در فوالد 
مبارکه از اهمیت بسیاری برخوردار است و پروژه هایی 
که منجر به افزایش بهره وری، کیفیت و ارتقای عملکرد 
زیست محیطی می شــوند، برای ما در اولویت اول قرار 

خواهند داشت.
        ضرورت تداوم بومی سازی در راستای اعتقاد به 

توانمندی های داخلی
کید بر ضــرورت برگــزاری جلســات تخصصی  وی بــا تأ
میان کلیه مدیران بهره برداری، خرید و توسعه فوالد 
مبارکه به صورت هفتگی گفت: شرکت همواره در حوزه 
بومی سازی جدیت داشته و این مهم را تداوم بخشیده 
اســت؛ تحقق بومی ســازی نه به دلیل وجود شــرایط 
تحریمی، بلکه باید به دلیل اعتقاد به توانمندی های 

داخلی ادامه پیدا کند.
طیب نیا با بیان این که بومی ســازی در فــوالد مبارکه 
عالوه بــر منافع ملــی، منافع ســازمانی بســیاری را نیز 
برای این شرکت در پی خواهد داشت، افزود: تک تک 
مدیــران فــوالد مبارکــه بایــد بــه بومی ســازی اعتقــاد 
داشته باشــند و راهکارهای مناســبی برای حمایت از 

متخصصان توانمند داخلی اتخاذ گردد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در پایــان ضمــن تقدیــر از 
سرمایه های انســانی این شــرکت، پیمانکاران و کلیه 
شرکای کســب و کار که با روحیه جهادی و مشارکت و 
همدلی، تحقق اهداف بلند شــرکت را میســر کردند، 
نظارت، هدایت و مدیریت فعالیت های پیمانکاری را 
از وظایف دستگاه های نظارت دانست و در خصوص 
توجه به سرمایه های انسانی فوالد مبارکه و شرکت های 
پیمانــکاری، توصیه هــای الزم را بــه مدیــران شــرکت 

ارائه کرد.

مدیر آبفای مهردشت از پیشرفت ۷۰ درصدی حفر 
چاه جدید دشت قهیز دامنه خبر داد.

حسین محمدیان گفت: این چاه به منظور حذف 
آبرسانی سیار به روستاهای اشن، گلدره و خیرآباد 
با عمــق تقریبی ۹۰ متــر به صــورت دســتی درحال 

حفاری است.
وی با اشــاره به کمبود بارش ها و تاثیر خشکسالی 
بر تامیــن آب شــرب شــهرها و روســتاهای منطقه 
مهردشت افزود: ظرفیت آبدهی چاه قدیمی قهیز 
کنان روســتاهای اشن، گلدره  که آب مورد نیاز ســا
و خیرآبــاد را تأمیــن می کنــد از ۱۸ به ۱۲ لیتــر بر ثانیه 
کاهش پیدا کرده و همین عامل سبب شده است 
آبرسانی به این روستاها در برخی از مواقع به صورت 

سیار انجام شود.

مدیر آبفای مهردشت گفت: به منظور تامین کسری 
کن در این ســه  آب مورد نیاز حدود ۱۵۰۰ خانوار ســا
روستا، عملیات حفر یک حلقه چاه جدید با اعتباری 
بالغ بــر ۴۵۰۰ میلیــون ریــال در مجــاورت ۲۰ متری 
چاه قبلی از یک ماه پیش آغاز شد تا آب این چاه با 
کمک کانال به چاه قبلی هدایت شده و به وسیله 
پمپاژ به روســتاهای دارای تنش آبــی انتقال یابد. 
کنون نزدیک به ۶۰  محمدیان خاطرنشان کرد: تا
متر از این چاه حفاری شده و پیش بینی می شود تا 
پایان امسال به اتمام برسد.  اضافه می شود آبفای 
منطقه مهردشت پس از تفکیک از آبفای منطقه 
نجف آبــاد، از مرداد ماه ســال ۱۴۰۰ به عنوان ســی و 
هشتمین منطقه خودگردان تحت پوشش شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان آغاز به کار کرد و عالوه 
کنان ۹ روستای  بر شهرهای دهق و علویجه به سا
اشن، خیرآباد، گلدره، کوه لطف، علی آباد، دماب، 
خونداب، حسین آباد و هسنیجه نیز خدمت رسانی 
می کند. تعداد کل انشعابات آب نصب شده در این 
منطقه ۱۲۴۴۲ فقره اســت که از این تعــداد ۷۶۳۵ 
فقره در شهرهای دهق و علویجه و ۴۸۰۷ فقره در ۹ 

روستای دیگر نصب شده است.

شهردار اصفهان گفت: اصفهانی های اصیل درحال 
کوچ کردن به شهر های دیگر هستند. 

علی قاسم زاده گفت: روزی که مسئولیت شهرداری 
اصفهان بــرای بنده قطعی شــد قرار داشــتم نطق 
کوتاهی داشته باشم و گفتم که من خود را متعهد 
می دانم تــا از شــخصیت اصفهــان صیانــت کنم و 
اصفهان هویتی دارد که به نظر می آید شخصیت آن 

را در معرض آسیب قرار داده است.
به گفته او عناصر هویتی مانند تاریخ، میراث، مردم، 
گر در معرض آسیب قرار بگیرند  زبان و ادبیات و دین ا
به مرور زمان شخصیت شــهر را عوض می کنند، اما 
به نظر می رسد در معرض آسیب هستیم و باید نگران 
باشــیم. شــهردار اصفهان معتقد اســت اصفهان 
حــدود ۲ میلیــون جمعیــت و ۸۰۰ هزار نفــر مهاجر 
دارد که ۲۰۰ هزار نفر از آنان اتباع هســتند. اصفهان 
مهمان پذیر است و از یک طرف دیگر اصفهانی های 
اصیــل نیــز درحــال کوچ کــردن بــه شــهر های دیگر 
گر جابه جایی جمعیت صورت بگیرد  هستند که ا

شخصیت شهر در معرض آسیب خواهد بود.
یکــی از اصلی تریــن ظرفیت هــای شــهر اصفهــان 
رودخانه آن اســت که فراوانی نگرانی مردم درمورد 
مسائل زیست محیطی است، اما همه ما می دانیم 

درمان فرونشست راهی جز جریان دائم زاینده رود 
گر امانت دار های خوبی  ندارد. قاسم زاده می گوید ا
نباشیم ممکن است این سرمایه اصفهان که نسل 
به نسل به دست ما رسیده است آسیب ببیند پس 
درحد تــوان باید کمک کنیم آب وهــوای اصفهان 
قابل تحمل تر شود که بخشــی از آن حریم صنایع 
اســت، امــا در بلندمدت بایــد به ســمتی برویم که 
گر  منابع آالینده صنعتی را از اصفهــان دور کنیم و ا
کنون قبول کردیم که اصفهان تحمــل کارخانه و  ا
آلودگی ندارد مجوز جدیدی در این خصوص صادر 
نمی کنیم. به گفته او ما در شهرداری سعی کردیم 
یکی از منابع آلودگی را که به شهر برمی گشت تدبیر 
نماییم و ۳۷ درصد کل بودجه اصفهان را به حوزه 
حمل ونقل اختصاص دهیم تا شاهد کاهش آلودگی 

در شهر اصفهان باشیم.

مدیر شیالت استان اصفهان گفت: امسال بیش از 
۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی در ۲۰ مرکز حد واسط و 

تبدیل تخم چشم زده تولید شده است. 
محمدرضــا عباســی گفــت: یکــی از فعالیت هــای 
اقتصادی در بخش آبزی پروری، تولید بچه ماهی 
قزل آال در استان می باشد. بیش از ۵۰ میلیون قطعه 
بچه ماهی در حدود ۲۰ مرکز حد واسط و تبدیل تخم 
چشم زده تولید شده است که از این میزان حدود ۲۰ 
میلیون قطعه در استان در مزارع پرورشی رهاسازی 
شده است. حاصل رها سازی بچه ماهی ها تولید 
حــدود ۷۰۰۰ تن ماهــی قــزل آال بــوده و مابقی بچه 
ماهی تولیدی به اســتان های همجــوار همچون 
استان های چهار محال و بختیاری، فارس، کرمان 
و یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان و سایر 
استان ها منتقل شده اســت. بچه ماهی تولیدی 
حاصل تبدیل تخم چشم زده ماهی بوده که یکی 

از مراحل نمو تخم ماهیان قزل آال می باشد، در این 
مرحله لکه های چشمی تخم ماهی ظاهر می شود 
و تنها در این مرحله است که امکان جابجایی تخم 
کز حد واســط وجود دارد که ۳۰  کز تکثیر به مرا از مرا
کز  درصد از تخم چشم زده استفاده شده در این مرا

کز تکثیر داخلی تامین گردیده است. پس از مرا
در حال حاضر در مرکز تکثیر موجود در شهرســتان 
فریدونشهر ساالنه بیش از ۴۰ میلیون تخم چشم 
زده تمام ماده تولید می شود. عباسی افزود: توزیع 
بچه ماهیان گرمابی نیز توســط بخش خصوصی 
در اســفند مــاه آغاز می شــود تــا پایان اردیبهشــت 
ادامــه دارد. هر ســاله از اواخر اســفند ماه و بــا پایان 
فصل سرما، استخر های ذخیره آب کشاورزی آماده 
بهره برداری می شــوند، متقاضیان پرورش ماهی 
گرمابی در این اســتخر ها اقدام به ماهــی دار کردن 
می کنند. مدیر شــیالت اســتان اصفهان می گوید 
متقاضیان پــرورش ماهی گرمابی )کپــور ماهیان( 
اســتخردارانی هســتند که نیاز به آب دائم ندارند و 
دمای آب اســتخر های آن ها در ماه های گرم سال 
باالی ۲۰ درجه ســانتی گراد اســت، ولی بچه ماهی 
قزل آال در اســتخر های با دمــای آب زیــر ۲۰ درجه و 
آب مداوم در طول حداقل ۵ ماه پرورش و با رسیدن 

به وزن بازاری برای مصرف صید و عرضه می شود.

شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــا حضــور فعــال در 
ششــمین نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری 
اسالمی ایران در تاجیکستان آخرین محصوالت 

صادراتی خود را معرفی کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت ذوب آهــن 
اصفهان جمشــید جمعه خان زاده وزیر صنعت 
تاجیکستان در آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره 
بــه اهمیــت صــادرات محصــوالت ذوب آهن به 
تاجیکستان گفت: به تمامی سازمان های صنعتی 
و متخصصان آن ها توصیه شــده تــا از غرفه ذوب 
آهن اصفهان بازدید کنند و در جریان موفقیت ها و 

تجربیات فوق العاده این شرکت قرار بگیرند.
استاندار خراســان رضوی نیز در آیین افتتاح این 
نمایشــگاه گفت: شــرکت ذوب آهــن اصفهان به 

همراه ۹۰ شرکت بزرگ ایرانی دیگر از ۹ استان کشور 
در این نمایشگاه حضور دارند.

یعقوبعلی نظــری ذوب آهــن اصفهان را شــرکتی 
موفــق در زمینــه تولیــد و صــادرات محصــوالت 
فوالدی دانســت و از مســئوالن غرفه درخواست 
کرد کــه از تمامی ظرفیت های بازار تاجیکســتان 

استفاده کنند.
ششــمین نمایشــگاه بیــن المللــی اختصاصــی 
جمهوری اسالمی ایران هفتم اسفندماه در کاخ 
بربد شهر دوشنبه تاجیکستان با حضور محمد 
تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان و جمشید 
جمعه خــان زاده وزیر صنعت این کشــور افتتاح 
شد و تا دهم اسفند ماه پذیرای بازرگانان و فعاالن 

اقتصادی است.

مدیر آبفای منطقه مهردشت خبر داد:

پیشرفت7۰درصدیعملیاتحفاریچاهآبقهیز

اصفهانی های اصیل درحال کوچ کردن به شهر های دیگر هستند:

کهمردمنصفجهانرافراریمیدهد مشکالتی

تولید۵۰میلیونقطعهبچهماهیقزلآال
دراستاناصفهان

گامی دیگر برای توسعه صادرات غیر نفتی:

حضورفعالمادرصنعتفوالدایراندرنمایشگاهتاجیکستان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان گفت: ســتاد اجرایی خدمات ســفر 
شــهر اصفهان فعالیت خود را بــا ۱۰ کمیته آغاز 
کــرده و شــامل شــش مســئولیت تخصصــی 
همچون فناوری اطالعات، نظرسنجی و امور 

اجرایی است.
سیدعلی معرک نژاد در برنامه رادیویی “صدای 
شــهر”، اظهــار کــرد: ســتاد اجرایــی خدمات 
سفر شــهر اصفهان، شــامل مراحل مختلفی 
بــرای برنامه ریــزی و اجــرا اســت کــه مرحلــه 
نخست، برنامه ریزی و هماهنگی، مرحله دوم 
آماده سازی شــهر یا خانه تکانی، مرحله سوم 
عملیات اجرایی در بازه زمانی مشخص شده 
و مرحله پایانی جمع بندی، نظارت و ارزیابی 

و بازخورد است.
وی خاطرنشان کرد: ســتاد اجرایی خدمات 
سفر شهر اصفهان، ۱۰ کمیته زیرمجموعه دارد 
که از جمله آنها می توان به کمیته های اقامت 

موقت، حمل ونقل و اطالع رسانی اشاره کرد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهــان بــا بیان اینکــه مناطــق پانزده گانــه 
شهرداری اصفهان نیز ستاد اجرایی خدمات 
سفر شهر اصفهان را پشتیبانی می کنند، افزود: 
مدیریت طرح ســاماندهی ناژوان بــه عنوان 
مســئول هماهنگــی حوزه هــای گردشــگری 

انتخاب شد.
وی با بیان اینکه امیدواریم با برنامه ریزی های 
انجام شده، در نوروز برای شهروندان اصفهانی 
و گردشــگران شــرایط مناســبی فراهم کنیم، 
عنوان کرد: ســتاد اجرایی خدمات سفر شهر 
اصفهــان شــش حــوزه تخصصــی همچــون 
فناوری اطالعات، نظرســنجی و امور اجرایی 
را شــامل می شــود که امســال به صورت ویژه 
یک حــوزه جدیــد تحــت عنــوان “ســالمت و 

بهداشت” نیز به آن اضافه شده است.
معرک نژاد تصریح کرد: خانه تکانی شــهر آغاز 
شــده اســت و مدیــران و کارگــران بخش های 
مختلف شــهرداری بــرای آماده ســازی شــهر 
جهــت اســتقبال از نــوروز و بهــار ســال جدید 

تالش می کنند.

نماینــده مــردم اردســتان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: از استانداری اصفهان درخواست 
داریم وضعیت فرماندار اردســتان را مشخص 
که بالتکلیفــی که در این شهرســتان  کند، چرا
وجــود دارد به نفع مجموعــه اداری اردســتان 

نیست.
سیدصادق طباطبایی نژاد در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کــرد: در چند ســال گذشــته اهدافی که 
در شهرستان اردستان ترسیم کردیم با تالش 
فرماندار فعلی شهرستان قابل قبول بوده است 
و خوشــبختانه با هم افزایی هایی کــه صورت 
گرفته، عملکرد مدیران شهرستان قابل قبول 

بوده است.
وی بــا بیان اینکه دولــت جدید با نــگاه تغییر و 
انتصاب کارگــزاران خود برنامه ریــزی می کند، 
افــزود: مجموعــه شهرســتان اردســتان از 
فعالیت های فرماندار رضایت کامل دارد و هیچ 
اصراری برای تغییر ایشان ندارد ولی آنچه مورد 
کید استانداری است، رفع بالتکلیفی وضعیت  تأ
فرماندار اردستان است که باعث ناراحتی، ایجاد 

شایعات و حاشیه هایی شده است.
نماینده مردم اردستان در مجلس، تصریح کرد: 
از مجموعــه اســتانداری اصفهان درخواســت 
داریــم بــا توجــه بــه عملکــرد مثبــت فرمانــدار 
فعلی این شهرستان وضعیت فرماندار اردستان 
را مشــخص کنــد، زیــرا بالتکلیفــی کــه در ایــن 
شهرســتان وجود دارد به نفع مجموعه اداری 

اردستان نیست.
کید کردیم  طباطبایی نژاد اضافه کرد: البته تأ
مانــدگاری فرمانــداری فعلــی اردســتان بــرای 
گر قرار به  پیشرفت شهرستان مؤثر است، ولی ا
تغییر استانداری باشــد باید تضمین انتصاب 
یک فرد توانمندتر را به مردم شهرستان بدهند.

وی در خصوص ایجــاد فــرودگاه در اردســتان 
گفــت: بــا توجــه بــه جمعیت کــم شهرســتان 
اردســتان موضوع فــرودگاه در این شهرســتان 
گر فقط با هدف مســافربری باشــد مقرون به  ا

صرفه نیست.
نماینــده مــردم اردســتان در مجلس بــا توجه 
بــه موقعیــت جغرافیایی ایــن شهرســتان بــا 
بیان اینکــه فــرودگاه مســافربری در اردســتان 
برای فصولی از سال پاسخگو خواهد بود،% اما 
به صورت دائم کارکردی ندارد، تصریح کرد: به 
نظر می رسد ایجاد فرودگاه آموزشی و پدافندی 
برای شهرستان مفید باشد، البته باید مشورتی 
را با ســرمایه گذار انجام دهیم تا ببینیــم در چه 

جهتی می خواهد سرمایه گذاری شود.

خبر خبر

استان

خبر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: بیشــترین نارضایتی مــردم از یکســان نبودن 

قیمت در نانوایی هاست. 
امیررضا نقش، در کارگروه گندم، آرد و نان استان اصفهان گفت: مردم از 
یکسان نبودن قیمت نان گله دارند و در این زمینه، نصب تابلوی قیمت 

و مشخصات متحدالشکل در نانوایی ها، ضروری است. 
بر اساس آمار اتحادیه نانوایان، تابلوی نرخ نان در ۹۷ درصد، بر اساس آمار 
سازمان صمت در ۸۰ درصد و بر اساس آمار بازرسی اصناف در ۵۵ درصد از 

نانوایی های استان نصب شده است. 
گزارش بازرسی اصناف نشان می دهد در ۵۵ درصد از ۹۰۰ نانوایی بازرسی 

شده استان، تابلوی نرخ، مورد قبول و قابل دید نصب شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تنوع طبخ 
۱۱ نوع نان در نانوایی های اســتان، نظارت و بازرســی را دشوار می کند و 

رفع این مشکل، نیازمند کار کارشناسی است. 
نقش همزمانی آزادپز و دولتی پزی نان در یک واحد نانوایی را غیرمجاز 
شمرد و گفت: مجوز دوگانه پزی صادر نشده و در صورت مشاهده چنین 

موردی، تخلف نانوا، محرز تلقی می شود.
پنج هزار واحد نانوایی در استان اصفهان دایر است که طبق استاندارد ها 
هر واحد باید هزار و ۵۰۰ نفر را زیرپوشش قرار دهد. این عدد در اصفهان یک 

واحد نانوایی به ازای هر هزار نفر جمعیت است.

به مناسبت هفته فرهنگی شهرســتان و گرامیداشت 
 یــاد و خاطــره شــهدای گلگون کفــن عملیــات خیبر، 
پل دور برگردان حدفاصل خیابان های فاضل هندی و 

مالصدرا شهر فالورجان افتتاح گردید.
شــهردار فالورجــان در مراســم افتتاحیــه پــل دور برگــردان حدفاصــل 
خیابان هــای فاضل هنــدی و مالصــدرا گفــت: خدمت رســانی هر چه 
بیشتر به شهروندان دیار شــهدای خط شــکن همچون گذشته ادامه 

خواهد داشت.
محمد علی عزیزی اجرای پروژه پل دور برگردان را گامی مهم در راســتای 
کن در ضلع شمال غربی شهر فالورجان  خدمت رسانی به شهروندان سا

دانست و افزود : وظیفه ما این است که با همت و کار شبانه روزی پروژه های مختلفی را در نقاط مختلف 
اجراء کنیم.

شهردار فالورجان  مشارکت شهروندان و اهالی شهر را در اجرای موفقیت آمیز پروژه ها مهم دانست و خواستار 
همکاری هر چه بیشتر شهروندان برای تسهیل در پیشبرد پروژه های مختلف شهری که اهم آنها پروژه های 

عمرانی را در بر می گیرد شد.

وی از تخصیص اعتباری بالغ بر پنجاه میلیارد ریال برای بهره برداری این 
پروژه خاطرنشان ساخت: این پل در پاسخ به نیاز شهروندان برای تسهیل 
در تردد درون شــهری و به ویژه برون شــهری شــهروندان و نزدیک بودن 
به میدان جانبازان و بلوار امام رضا)ع( برای تردد در مسیر دیگر شهرهای 

شهرستان از جمله قهدریجان و زازران و... با موفقیت انجام شد.
مهندس محمدعلی عزیزی نیز ضمن ابراز خرسندی از عمل به مطالبه 
چندین ساله شهروندان در احداث و به بهره برداری رساندن این پل برای 
استفاده عموم شهروندان و جلب رضایت شهروندان تصریح کرد: بهترین 
عمل برای ادامه راه شهدا خدمت به شهروندان است و سعی ما بر این بوده 
و هست که در راه خدمت رسانی به شهروندان فالورجان از هیچ کوششی 

دریغ نکنیم.
 مراســم افتتاحیه پل دور برگردان همزمان با هفته فرهنگی شهرســتان با حضور خانواده معظم شــهدا، 
جانبازان، آزادگان و ایثارگران و شهروندان دیار شهدای خط شکن؛ فالورجان، روحانیت معزز، مدیرکل دفتر 
فنی استانداری اصفهان، امام جمعه شهر، فرماندار شهرستان، شــهردار، اعضای شورای اسالمی شهر، 

تنی چند از مدیران و مسئوالن شهرستان و جمعی از معاونین و کارکنان شهرداری فالورجان برگزار گردید. 

مراحــل اجرایی ۳ طرح ســالن های بــاغ و باغچــه و گل های آپارتمانــی، پکیج تصفیه 
فاضالب و ۴ باب از پست توزیع برق داخلی بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان اصفهان آغاز شد.

 مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: 
طرح احداث ســالن های باغ و باغچه و گل های آپارتمانی، پکیج تصفیه فاضالب و چهار باب از پســت 
توزیع برق داخلــی بازار بزرگ گل و گیــاه ارغوان با ۵۶۰ میلیــارد ریال اعتبار در زمینی به مســاحت ۱۰ هزار 

مترمربع آغاز شده است.

امیر حسین ماه آور پور افزود: پیش بینی می شود که پکیج تصفیه و پست توزیع برق تا اوایل بهمن ماه 
سال ۱۴۰۱ و سالن های باغ و باغچه تا خردادماه سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسند.

بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان به مساحت ۱۹ هکتار واقع در ابتدای بلوار ارغوان در دو فاز شامل سالن های 
گل های سرشــاخه، نهاده های کشــاورزی، باغ و باغچــه، گل های آپارتمانــی، پارک آموزشــی کودکان و 
مکان های استراحت بازدیدکنندگان و سالن های پرندگان و ماهی های زینتی طراحی و احداث شده 

است.

تنوع پخت 11 نوع نان در نانوایی های استان، نظارت و بازرسی را دشوار می کند: 

اصفهانیهاناراضیازنرخمتفاوتنان

بهرهبرداریازپلدوربرگردانشهرفالورجان

گیاهارغواناصفهان گلو آغازاجرای۳طرحدربازاربزرگ

خبر

خبر

خبر

آغازفعالیتستاداجرایی
خدماتسفرشهراصفهان

استانداریبالتکلیفی
درفرمانداریاردستان

کند رامشخص
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جامعه4 2 مارس     2۰22
سربازانی که کار دنبالشان می گردد 

اصفهــان بــا ارائــه آموزش هــای 
مهارتــی بــه بیــش از ۹ هــزار نفــر از 
ســربازان وظیفه رتبه دوم کشــور 

را دارد. 
 برای بسیاری از سرباز ها پایان دوره سربازی، شروع 
روز های ســخت جســتجو برای یافتن شغل است؛ 
ریشــه این مشــکل چنــد ده ســاله هــم بــه مهــارت 
نداشــتن جوانانی برمی گردد که یا از پشت نیکمت 
دبیرستان و یا پس از اتمام دوران دانشجویی راهی 

خدمت سربازی شده اند.
برای رفع این مشکل  طرح سرباز ماهر از سال ۹۵ اجرا 
شده تا کارکنان وظیفه در طول خدمت با گذراندن 
دوره هــای آمــوزش مهارت آمــوزی، دســت کم یک 
مهارت فنی را فرابگیرند و زمینه اشــتغال برای آنان 

راحت تر فراهم شود.
طرح ســرباز ماهر در اجرای فرامیــن فرمانده کل قوا 
مبنی بر اهمیت دادن به ســرباز ها در سربازخانه ها 
به عنوان فرد مؤثر و ایجاد نشاط و جذابیت در دوران 

خدمت سربازی به ثمر نشسته است.
        پایان سردرگمی پس از سربازی

سرهنگ مجید عســگریان معاون تربیت و آموزش 
انتظامی استان اصفهان گفت: افراد تحصیل کرده 
و خانواده هایشــان بــه خوبی می دانند که داشــتن 
مدرک دانشگاهی مهارت ایجاد نمی کند و فرد پس از 
سربازی دچار سردرگمی می شود و نمی داند با زندگی 

خود چه کند.
او گفت: اما با اجرای طرح مهارت آموزی، سربازانی 
که مدرک دانشگاهی دارند می توانند مهارت عملی 
خود را نیز باال ببرند و این دانش عملی را به کار بگیرند.
به گفته معــاون تربیــت و آمــوزش انتظامی اســتان 
اصفهان، ســربازانی که در دوره های مهارت آموزی 
شــرکت می کنند به ســه دســته تقســیم می شوند: 
اولین دسته، افرادی که در یک حوزه و رشته دارای 
تخصــص هســتند، امــا مــدرک ندارنــد، بنابراین با 
گذرانــدن دوره بازآموزی، گواهینامه و مدرک معتبر 

دریافت می کنند.
ســرهنگ عســگریان دســته دوم را اینطــور معرفــی 
می کند: افرادی که عالقه فراوانی به کســب مهارت 
دارنــد، امــا موقعیــت پــرورش اســتعداد بــرای آنان 
فراهم نبوده است، در نتیجه با شرکت در دوره های 
آموزشی از اوقات فراغت خود برای رسیدن به عالقه 

مندی هایشان استفاده می کنند.
به گفته او دســته ســوم  افرادی هســتند که رغبتی 
به این امر ندارند، اما با مشاهده افراد شرکت کننده، 
فضای آموزشــی و کارگاه های مناســب و با توجه به 
نداشتن مهارت، ترغیب می شوند که در کالس های 

آموزشی شرکت کنند.
        اعطای گواهی نامه مهارت به سربازان دوره 

دیده
معاون تربیــت و آمــوزش انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: با شــرکت بیــش از ۹ هزار نفــر در طــرح مهارت 
آموزی ســربازان، اصفهان رتبه دوم کشــور را در این 

زمینه به دست آورد.
ســرهنگ عســگریان می گوید: افــراد پس از کســب 
مهارت، در صورت قبولی در آزمون، گواهینامه معتبر 

و کاربردی دریافت می کنند.
به گفته او  افراد پس از دریافت گواهینامه و اتمام دوره 
سربازی خود، با داشتن دو سال سابقه کار و مدرک 
معتبری که در اختیار دارند می توانند به سرعت در 

مکان های معتبر مشغول به کار شوند.
معاون تربیــت و آمــوزش انتظامی اســتان اصفهان 
می گوید: ناجا افراد را با توجه به مهارتی که فرا گرفته اند 
در الیه هــای تخصصی بــه کار می گیرد، بــرای مثال 
فردی که آموزش آشــپزی دیده، در آشپزخانه به کار 
گرفته می شود یا شخصی که کشاورزی یاد گرفته، در 

حوزه فضای سبز مشغول به کار می شود.
ســرهنگ عســگریان می گویــد: مــا در این طــرح به 
کارکنــان و ســربازان بســنده نکردیــم بلکــه اعضای 
گــر عالقه مند بــه شــرکت در دوره ها،  خانــواده آنان ا
باشــند می توانند با دریافت معرفــی نامــه از نیروی 
انتظامی، به سازمان نزدیک محل زندگی خود برای 

شرکت در دوره مورد نظر مراجعه کنند.
        پنج دستگاه، همراه نیرو های مسلح در طرح 

سرباز ماهر
ستاد کل نیرو های مسلح همزمان با ابالغ طرح سرباز 
ماهر، با پنــج وزارتخانه و ســازمان به طور مســتقیم 
برای برگزاری دوره هــای آموزشــی و ارائه گواهینامه 

قرارداد بست.
سرهنگ کمال افشاری رئیس قرارگاه مهارت آموزی 
انتظامی اســتان اصفهان می گوید: در اجرای طرح 
سرباز ماهر، ادارات کل و سازمان های آموزش فنی و 
حرفه ای، فرهنگ و ارشاد اسالمی، ورزش و جوانان، 
جهاد کشاورزی و هالل احمر، با ما همکاری می کنند.

به گفته او تعداد ساعات برگزاری دوره های آموزشی هر 
رشته، طبق استاندارد های مورد تأیید سازمان های 
نام برده، است و افراد در صورتی می توانند در آزمون 
نهایی شــرکت کنند که اســتاندارد مدت شرکت در 

کالس ها را رعایت کرده باشند.
رئیس قرارگاه مهارت آموزی انتظامی استان اصفهان 
می گویــد: رشــته های فنــی و حرفــه ای بــه تنهایــی 
شــامل ســه هزار رشــته می شــود، اما موضوع مهم 
آن اســت که به بوم منطقه توجه شــود، برای مثال 
در فریدن و فریدون شهر بیشــتر آموزش های جهاد 
کشاورزی شامل زنبورداری و پرورش قارچ می شود 
یا در اصفهان که شهری صنعتی است به رشته های 
فنی مانند مکانیک، صافکاری، رایانه و تعمیر گوشی 

تلفن همراه، بیشتر توجه می شود.
به گفته سرهنگ افشاری، در حوزه ورزش و جوانان، 
مربــی گــری رشــته های مختلــف ورزشــی از جمله 
شــنا، رزمــی  در بخــش هــالل احمــر آمادگــی در برابر 
مخاطرات، خود امــدادی، دیگر امــدادی   در بحث 
مهارت های زندگی، تشکیل خانواده و همسرداری، 
آسیب شناسی اجتماعی از جمله طالق، آشنایی با 
فرقه های نوظهور، کنترل خشم و استرس آموزش 

داده می شود.
        وام اشتغالزایی برای سربازان ماهر

او معتقد است: بیشــتر افرادی که مراجعه می کنند 
گر به آن ها توجه  دارای زمینه و استعداد هســتند و ا
نشود این استعداد هدر می شود؛ اما با حمایت هایی 
که معاونت مهارت و آموزش از این افراد می کند آن ها 

می توانند ظرفیت های خود را به نمایش بگذارند.
رئیس قرارگاه مهارت آموزی انتظامی استان اصفهان 
می گوید: مهارت آموزانی که موفق به دریافت مدرک 
شــده اند می توانند از ۱٠ تــا ۱۰٠ میلیون تومــان وام با 

کارمزد ۴ درصد به عنوان سرمایه ای برای شروع کار 
خود دریافت کنند.

سرهنگ افشاری معتقد است: در برگزاری دوره های 
آموزشی بازار کار و توجیه اقتصادی هر رشته در نظر 
گرفته می شود، با این هدف که فرد بتواند در آینده از 

مهارتی که کسب کرده است درآمدزایی کند.
        سربازان، راضی از کسب مهارت و مدرک

سرباز وظیفه حاضر در طرح مهارت آموزی گفت: در 
گذشته آموزش های مختصری در زمینه برق دیده 
بودم، اما مدرکی دریافت نکرده بودم؛ اما با شرکت در 
دوره آموزشــی برق و تعمیر لوازم خانگی توانستم به 

عنوان سرباز ماهر گواهینامه بگیرم.
به گفته او پس از دریافت مدرک فنی و حرفه ای برق، 
مسئولیت برق ساختمان، سامانه های روشنایی و 

تعمیرات بر عهده اش گذاشته شده است.
سرباز وظیفه دیگری که در حوزه تعمیر گوشی تلفن 
همراه آموزش دیده می گوید: این دوره اهمیت زیادی 
برای من داشت، چون توانستم از امکانات کارگاه و 
آموزش های اســتادان بــه خوبی اســتفاده و مدرک 

معتبر دریافت کنم.
ســرباز وظیفه دیگری رایگان بودن دوره ها را ویژگی 
ممتاز آن می داند و می گوید: با توجه به رایگان بودن 
دوره های آموزشــی به شــرکت در آن ترغیب شــدم و 
قصد دارم که پس از اتمام خدمت مقدس سربازی 
بــا دریافــت وام در نظــر گرفتــه شــده بــرای مهــارت 

آموختگان، برای خود کسب و کاری راه بیندازم.
تجربــه ســربازان ماهر نشــان می دهــد می تــوان از 
فرصت سربازی برای کسب مهارت های کاربردی 
و ورود موفق به بازار کار به خوبی استفاده کرد. این 
را آمــار ۸۰ درصــدی ورود ســربازان ماهر به بــازار کار 

تایید می کند.

خبر

ک اســتان اصفهــان  مدیــرکل ثبــت اســناد وامــال
گفت:ســند تــاالب گاوخونــی بــه نــام شــرکت آب 
منطقه ای اصفهــان صادر شــد.  منصور نــادری در 
خصوص صدور اسناد مالکیتی برای بنا های تاریخی اصفهان گفت: این 
امر در دســتور کار ما قرار گرفته و چندین جلسه نیز با میراث فرهنگی 
استان در این ارتباط برگزار کرده ایم. او می گوید: برخی از آثار تاریخی در 
گر ادارات مربوطه  استان اصفهان هم تاریخی و هم موقوفه هستند که ا
مانند میراث فرهنگی و اوقاف و امور خیریه در این ارتباط پیگیری کنند 

کن نداریم و بخش  ما مشکلی برای حل مساله صدور سند برای این اما
عمده مشکالت ما به عدم پیگیری این دو اداره و به ویژه میراث فرهنگی 
اســت. نادری گفــت:  بــرای صدور اســناد مالکیتــی بــرای زمین های 
کشاورزی در استان اصفهان نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که صدور 
سند برای ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را با دریافت مجوز از سازمان 
ک دریافت کرده ایم و اعتبار این امر نیز تأمین شده. در  ثبت اسناد و امال
استان اصفهان ۶۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود داردکه به صورت 
میانگین برای صدور اسناد مالکیتی این میزان اراضی یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار نفر مخاطب ما هستند و این کار سختی است که تک تک قطعات 
زمین را نقشه برداری، مالکیت های آن ها را احراز و از طریق هیئت های 
تعیین تکلیف آرا آن ها را صادر کنیم. نــادری درمورد اینکه کل اراضی 
منابع طبیعی به جز آن دسته از زمین هایی که دارای موانع قضائی و 
اعتراض است، در استان اصفهان سنددار شده است  گفت: به نوعی 
از نظر ما پرونده اراضی منابع ملی در استان اصفهان بسته شده است. 
به گفته  نادری در استان اصفهان تنها ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی سند 

ندارد و آن هم به دلیل موانع قضائی است که از اراده ما خارج است.

خبر

در فرهنگ ما ایرانیان؛ مادر نماد ایثار، گذشت 
و الگوی صبر محسوب می شود. نمادی که با 
پــرورش فرزندانی شایســته باعث پیشــرفت و 
ســربلندی خانواده و جامعه می شود. در این 
میان بانوانی هستند که در کنار انجام وظیفه 
در جایــگاه خانــه داری، مــادری و همســری، 
دوشــادوش مــردان بــه انجــام فعالیت هــای 
خدماتی و مهندسی در دســتگاه های دولتی 

و خصوصی مشغولند. 
یکــی از ایــن بانــوان خانــم نســیمه بارانــی از 
کارکنان شــاغل در بخش بهره برداری شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان است که بارها 
درعرصه های مختلف درخشیده که از جمله 
می تــوان بــه کســب عنــوان »کارمنــد نمونــه« 
در ســال ۱۳۹۰ و »برگزیــده خدمــت« در ســال 
۱۳۹۵ اشاره کرد. وی اخیرا  نیز به عنوان »مادر 
نمونه« در صنعت آب و برق کشور از سوی علی 
کبر محرابیــان وزیر نیــرو و حمیدرضــا جانباز  ا
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور مورد تکریــم و تجلیل قرار گرفــت. آنچه 
در پی می خوانید حاصــل گفت و گویی کوتاه 

با این مادر نمونه است. 
در ابتدا خــود را معرفی کرده و ســابقه فعالیت 
خــود را در شــرکت آب و فاضــالب اســتان 

اصفهان ذکر کنید.
مــدرک  دارای  بارانــی،  نســیمه  اینجانــب 
کارشناسی شیمی کاربردی هســتم.  از خرداد 
ســال ۱۳۷۸ افتخــار همــکاری با شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان را دارم و در طول این 
مســئول  کارشــناس،  عنــوان  بــه  ســال ها 
آزمایشــگاه و بهره بردار شــبکه فاضالب آبفای 
منطقه ۶، رئیــس اداره بهره برداری و توســعه 
آب آبفــای منطقــه ۱ و رئیــس اداره توســعه و 
بهره برداری آب آبفای منطقه ۳ شهر اصفهان 

مشغول فعالیت بوده ام.
        در چند سال اخیر شما همواره به 

عنوان کارمندنمونه، پژوهشگر نمونه و 
اخیرا به عنوان مادر نمونه در صنعت آب و 

برق معرفی شده اید؛ چگونه به این عناوین 
دست یافته اید؟

از همان ابتدای شــروع بــه فعالیتــم در آبفای 
کــرده ام بــا ارائــه  اســتان اصفهــان، ســعی 
روش هــا و راهکارهــای نوین در صنعــت آب و 
فاضــالب کشــور، در جهــت ارتقــاء روش های 
موجــود گام بــردارم. در نخســتین اقــدام، بــا 
ارائه طرحی، روش نصب انشــعابات فاضالب 
)لولــه و حوضچــه( در ســال ۱۳۸۷ اصــالح و 
استانداردسازی شد که حتی منجر به تدوین 

و صدور دستورالعمل اجرایی نیز گردید. 
از اقدامات قابل توجه دیگر می توان به شست 
و شــوی شــبکه فاضالب آبفای منطقه ۱ شهر 
اصفهــان بــا اســتفاده از روش الیروبی اشــاره 

 کــرد که منجــر بــه تهیــه فهرســت بهای خاص 
شســت و شــوی شــبکه فاضــالب نیــز شــد. 
تعویض ۲۰۰ کنتور فرســوده به منظور افزایش 
درآمد شرکت، به روزرسانی نقشه شبکه آب و 
فاضالب مناطق ۱ و ۳ با همکاری واحد GIS و 
تعویض کلیه شیرآالت فرسوده خطوط انتقال 
آب در قطرهای ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر اشاره کرد. 
در همایــش ملــی مدیریــت مصــرف و کیفیت 
آب در ســال جاری هم بــا ارائه مقاله »بررســی 
نقــش تعویض کنتورهــای خانگــی در کاهش 
هدر رفت ظاهــری« به عنــوان پژوهشــگر برتر 

برگزیده شدم. 
        چندی پیش و همزمان با سالروز والدت 

حضرت زهرا )س( نیز از سوی وزارت نیرو به 
عنوان مادر و بانوی نمونه انتخاب شدید و از 
وزیر نیرو تقدیر نامه دریافت کردید، چه شد 

به این عنوان دست یافتید؟
این که در کنار کار و فعالیت اداری، فرزندانی را 
پرورش داد که به درجات باالی علمی دست 
پیدا کننــد، جز بــا همراهــی و پشــت کار آن ها 
میسر نیست. داشــتن همسر خوب برای یک 
زن در راه دســتیابی بــه اهدافش بســیار مهم 
و تاثیــر گذار اســت کــه خوشــبختانه همســر و 
فرزندان بنده، همراهان بســیار خوبی در این 
چند سال بوده اند. فرزند اولم در سال جاری 
در رشته پزشکی دانشگاه ایالم پذیرفته شد و 
فرزند دوم بنده نیز در حال تحصیل می باشد. 
موفقیت هــای خــود را مدیــون اطرافیــان و 
خانواده خود هســتم که مشــوق و همراه من 

بوده اند.
        در پایان چه توصیه ای به همکاران و 

بانوان شاغل در ادارات دارید؟ 
گر عالیق خود را به خوبی و با پشــتکار دنبال  ا
کنند و در کنار آن با توکل به خدا از پشــتیبانی 
خانواده خود همراه باشند، قطعا به موفقیت 
دســت پیدا می کننــد. صبور بــودن در هنگام 
مشکالت نیز در دست یافتن به اهداف، مهم 

و ضروری است.
در پایــان نیــز از آقایــان مهنــدس امینــی مدیر 
کبری معاون محترم  عامل محترم و مهندس ا
توسعه و بهره برداری آب شرکت آبفای استان 
اصفهان و سایر همکارانی که در این راه همراه 
و پشــتیبان بنــده بوده انــد نهایــت تقدیــر و 

تشکر دارم.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان 
گفت: استقرار کارخانه سرب در کاشان خالف 
ضوابــط محیــط زیســت بــوده و هیچگونــه 
مجــوزی از ایــن اداره کل و اداره شهرســتان 

ندارد. 
ج حشــمتی افزود: کارخانه سرب با فرایند  ایر
تولیــدی کــه بــرای آن تعریــف کرده انــد بدون 
هماهنگــی اداره کل محیط زیســت اصفهان 
و اداره شهرســتان کاشــان بــر خــالف رویــه و 
گر این واحد به  ضوابط استقرار شکل گرفته و ا
نوعی تجهیز شده، هیچگاه مجوزی از محیط 

زیست دریافت نکرده است.
وی ادامــه داد: ایــن واحــد بــا توجــه بــه رده 
صنعتــی آن )رده ۶( بــه طــور حتــم بایــد در 
شــهرک های صنعتــی مســتقر می شــد و بــه 
طور اساســی با ضوابط استقرار محیط زیست 

منافات دارد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان 
تصریــح کرد: ایجاد کارخانه ســرب در کاشــان 
کــه از چنــدی پیــش تبعــات اجتماعی ایجــاد 
کــرده مــورد تاییــد اداره کل حفاظــت محیط 
زیســت اســتان اصفهــان نبــوده و پیشــتر هم 
پاســخ های این اداره کل مبنــی بــر مخالفت، 
کل صنعــت، معــدن و تجــارت و  بــه اداره 

استانداری اصفهان اعالم شده است.
سرپرســت فرمانــداری ویــژه کاشــان نیــز در 
شــرکت  وضعیــت  بررســی  ویــژه  نشســت 
کاوشگران فلز کویر گفت: برای توقف عملیات 

کارخانــه تولیــد ســرب در ایــن  راه انــدازی 
شهرستان تذکر جدی داده شد.

گــزارش  محمدشــریف زارعــی پــس از ارایــه 
اعضای این نشست و نظریه های کارشناسی 
دســتگاه های مرتبط با موضوع صــدور مجوز 
راه اندازی کارخانه تولید ســرب و نقــره افزود: 
کنــون هیچ  با دلیل و برهــان اثبات شــد که تا
مجوز رسمی از دستگاه های مرتبط به شرکت 

کاوشگران فلز کویر داده نشده است.
کنــون  کــرد: شــرکت یادشــده تا کیــد  وی تا
هیچ گونه نظریه کارشناسی و ادله ای مبنی بر 
عدم آالیندگی و استاندارد بودن این کارخانه 

ارائه نداده است.
سرپرســت فرمانــداری ویــژه کاشــان اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه مخالفت هــای پیشــین 
و همچنیــن مخالفــت صریــح دانشــگاه علوم 
پزشــکی، اداره های حفاظت محیط زیست، 
صمــت و شــورای اسالمی شــهر کاشــان، مقرر 
شــد شــرکت کاوشــگران فلــز کویــر از هرگونــه 
فعالیت به منظــور راه انــدازی کارخانــه تولید 

سرب در شهرستان کاشان پرهیز کند.
همچنین معاون دادســتان عمومی و انقالب 
کاشــان ادامــه فعالیــت بــدون مجــوز شــرکت 
کاوشگران فلز کویر در این شهرستان را عنوان 

مجرمانه دانست.
کیــد کــرد: در صورتی که  هــادی بذرافشــان تا
گزارشــی مبنــی بــر ادامــه فعالیت ایــن شــرکت 
دریافــت شــود، برخــورد قانونــی بــا آن انجــام 

خواهد شد.
راه اندازی کارخانه تولید سرب از سوی شرکت 
کاوشــگران فلــز کویر در کاشــان طــی چند ماه 
کنش هــای منفی ســازمان های  گذشــته با وا
از  گســترده ای  طیف هــای  و  نهــاد  مــردم 
قشــرهای مختلف مردم به ویژه دوســتداران 
محیــط زیســت و فعــاالن رســانه ای در ایــن 

شهرستان مواجه شده است.

ح شد؛ در گفت و گو با »مادر نمونه« وزارت نیرو مطر

کردهامباارائهراهکارهاینویندرجهتارتقاء سعی
گامبردارم کشور روشهایموجودصنعتآبوفاضالب

خبر

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:
کاشانهیچگونهمجوزمحیطزیستندارد کارخانهسرب

خبر

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
اشاره به کاهش تعداد بیماران سرپایی مبتال به 
کرونا در اصفهان نسبت به هفته های گذشته، 
گفت: شــیب نزولــی پیــک ششــم در اصفهان 

شروع شده است. 
پژمــان عقــدک اظهار کــرد: طبــق اصــول اولیه 
پاندمی ها، برای رسیدن به پیک بیماری، ابتدا 
تعداد بیماران ســرپایی افزایش پیــدا می کند، 
بعد از آن تعداد بیماران بستری و بعد مرگ و میر 
افزایش می یابد و در روند نزولی پیک نیز همین 

ترتیب اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه تعداد بیماران سرپایی کرونا در 
اصفهان نسبت به یکی دو هفته گذشته کاهش 
پیدا کرده است، گفت: تعداد بیماران سرپایی 
کنون  به حــدود ۴ هزار بیمــار در روز رســید، اما ا
به طور میانگین به ۲ هزار بیمار در روز رســیده و 
تعداد بیماران کاهش پیدا کرده، اما آمار بستری 
و آی ســی یو کاهش پیدا نکــرده و ثابت مانده، 

همچنین آمار مرگ و میر رو به افزایش است.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
افزود: می توان گفت شــیب نزولی پیک ششم 
در اصفهان شروع شده و در مرحله ای هستیم 
که تعداد بیماران ســرپایی کاهش پیدا کرده و 
به تدریج به سمت کاهش بستری ها می رویم. 
گر این اتفاق بیفتد میزان مرگ و میر هم کاهش  ا

می یابد.
وی بــا بیان اینکــه بــا وضعیــت موجود بــه نظر 
می رســد نوروز امســال هــم درگیر پیک ششــم 
هستیم، گفت: باتوجه به تعداد بیماران بستری 
در بخش هــای آی ســی یو بیمارســتان ها باید 
گرچه تعداد  احتمال مرگ و میر را درنظر بگیریم، ا
بیماران سرپایی نسبت به هفته های گذشته 
کاهش پیدا کرده، اما هنوز نمی توانیم کاهش 
مرگ و میر بیماران را پیش بینی کنیم، بنابراین 

کی داریم. نمی توانیم بگوییم شب عید پا
عقدک بــا اشــاره به اینکه امیکــرون مــرگ و میر 
کمتری نسبت به دلتا داشت، ادامه داد: با این 
وجود تعداد ابتال به امیکرون زیاد بود، اما چون 
بیشتر افراد بدون عالمت یا کم عالمت بودند، 
تعــداد مراجعــات بیمــاران زیاد نشــد و معموال 
بیماران سرپایی بودند که با مراقبت یا مراجعه 
به درمانگاه خوب می شدند و کار به بیمارستان 

نمی کشید.
کسیناسیون در  وی همچنین به نقش مؤثر وا
پیک ششم اشاره و تصریح کرد: از ابتدا بر تزریق 
کید شد، چون حتی افرادی که یک  دوز سوم تأ
کسن زده اند حداقل ۲۵ درصد ایمنی  یا دو دوز وا
در برابر امیکرون دارند، اما تزریق دوز سوم تا ۸۰ 

درصد ایمنی در افراد ایجاد می کرد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
بیان اینکه متأســفانه میزان مراجعه بــرای دوز 
کســن کرونا قابل قبول نیست، گفت:  ســوم وا
کسن هیچ مشــکلی نداریم، اما  از نظر تأمین وا
حدود ۱۰ روز یا بیشــتر اســت که آمار دوز سوم در 
اصفهان روی ۳۰ درصد مانده و تقریبا یک سوم 
افراد واجد شرایط دوز سوم زده اند، درحالی که 
۸۵ درصدی کــه دوز اول و ۷۵ درصدی که دوز 
کسن کرونا را زده اند، می توانند دوز سوم  دوم وا

را تزریق کنند، اما مراجعه نکرده اند.
کسیناســیون کــودکان اظهــار  وی در مــورد وا
کنــون حــدود ۳ درصــد از کــودکان ۵ تا ۸  کرد: تا
ســال و ۹ درصد از کودکان ۹ تا ۱۱ سال در استان 
کسینه شده اند، اما به طور کلی در کشور میزان  وا
کسیناسیون کودکان هنوز قابل قبول نیست. وا

عقدک با اشاره به مرگ ۷ کودک در اصفهان بر اثر 
ابتال به کرونا، گفت: در خانواده هایی که کودکی 
بر اثر ابتال به کرونا فوت می کند، همه افراد خانواده 
کسن مراجعه می کنند،  و حتی اقوام دور برای وا
چون می بینند که بیمــاری می تواند بــرای هر 

کسی اتفاق بیفتد و خطر جدی است.

دریافت حــق الوکاله بر اســاس تضمیــن کردن 
نتیجه پرونده تخلف است. 

رئیس کانون وکالی استان اصفهان گفت: مردم 
تصورمی کنند وکیل با گرفتن پول، رای را نهایی 
می کند، هیچ وکیلی حق ندارد حق الوکاله اش 
را براساس نتیجه پرونده مطالبه کند و این کار 

تخلف است.
لیال رئیسی در نشست خبری به مناسبت سالگرد 
استقالل کانون های وکال و روز گرامیداشت وکیل 
مدافع گفت: فرهنگسازی و معرفی قوانین به 
گاهی آنان همکاری  مردم برای باال بردن سطح آ

مسئوالن شهری را می طلبد.
به گفته او مسئوالن شهری باید با بسترسازی 
مناســب، امــکان برخــورداری شــهروندان از 
خدمات مختلف مرتبط با حقوق شــهروندی 

را فراهم کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم کرد:

شروعشیبنزولیپیکششم
دراصفهان

رئیس کانون وکالی استان اصفهان: 

تضمیننتیجهپرونده
تخلفاست

ک استان اصفهان:  مدیرکل ثبت اسناد و امال

گاوخونیبهناماصفهانسندخورد تاالب

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: مجرمان 
سایبری با تبلیغ کاال های ارزان قیمت و طرح های 
وسوســه انگیز مثل حراج آخر فصل از شــهروندان 

کالهبرداری می کنند. 
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی گفت: مجرمان 
سایبری به بهانه حراج آخر فصل، از طریق پیامک 
یا شبکه های اجتماعی، لینک های جعلی ارسال 
و اطالعــات کارت بانکــی شــهروندان را ســرقت 

می کنند.
به گفتــه او مجرمان ســایبری، اعتمــاد خریــدار را 
جلــب می کننــد و از او می خواهند بخشــی از پول 

کاالیــی را کــه ســفارش داده واریــز و بقیــه را پــس از 
دریافت کاال پرداخت کند، اما معموال پس از واریز 
وجه، نه کسی پاسخگوست، نه جنسی فرستاده 
می شــود، یا کاالی تحویلــی، تقلبی و متفــاوت با 

کاالی انتخابی است.
رئیس پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان 
گهی های کانال هــا و گروه ها با  توصیه کرد فریب آ
مضامینی مانند حراج آخر فصل، تخفیــف ویژه و 
گر قصد خرید  قیمت های باور نکردنی را نخورند و ا
آنالیــن دارنــد حتمــا از فروشــگاه های دارای نماد 

اعتماد الکترونیک خرید کنند.

یک محیط بان در پناهگاه حیات وحش موته بر اثر 
تیراندازی متخلفان شکار زخمی و راهی بیمارستان 
شد.  مرتضی جمشــیدیان فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: محیط 
بانان پناهگاه حیات وحش موته متوجه نورکشی یک 
دستگاه موتورسیکلت و حضور ۲ متخلف شکار در 
منطقه شدند. او افزود: متخلفان حین تعقیب و گریز 
با پروژکتورکشی به چشم محیط بانان مانع دید آنها 
شدند و ضمن میخ گذاری در مسیر تردد، به یک نفر از 

محیط بانان با اسلحه ساچمه ای تیراندازی کردند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اضافه کرد: محیط بان زخمی به بیمارستان انتقال 

یافته و تحت مداوا قرار گرفته است.
جمشــیدیان افــزود: تحقیقــات بــرای شناســایی 
متخلفان ادامه دارد و از مأمــوران نیروی انتظامی و 
دســتگاه قضائی انتظــار داریم که برای دســتگیری 
عامالن تیراندازی به محیط بان به صورت ویژه توان 

خود را به کار گیرند.

خبرخبر
رئیس پلیس فتای استان اصفهان: 

فریبحراجهایآخرفصلرانخورید
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان: 

محیطبانپناهگاهحیاتوحشموته
براثرتیراندازیشکارچیانزخمیشد
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مشکالت مالی گریبان اهالی تئاتر را گرفته است

همیشه در ماه اسفند و نزدیک به 
نوروز، نمایش های کمدی بیش 
از پیــش خودنمایــی می کننــد و 
به نوعی فصل نمایش های کمدی خطاب می شود؛ 
اما این روزها کمدی اصفهان از سال های اوج خود 
فاصله بسیاری گرفته و آنچه به نام تئاتر کمدی دیده 

می شود به کمدی شبیه نیست. 
خسرو ثقفیان یکی از برجسته ترین هنرمندان عرصه 
هنرهای نمایشی استان اصفهان است که بیش از 
۴۰ ســال در زمینه کارگردانی، نویسندگی و بازیگری 
فعالیــت دارد. او فعالیت خود در عرصه نمایــش را از 
سال ۱۳۴۷ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
کــز فرهنگــی، دانشــگاه اصفهــان،  آغــاز کــرد و در مرا
آموزش وپــرورش، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
همچنین در تمام بخش های تئاتر و گاهی سینما و 

تلویزیون فعالیت داشته است.
تــالش در امور صنفــی کانــون هنرمنــدان و انجمن 
نمایــش، داوری و دریافــت جوایــز مختلــف از 
جشنواره هایی مانند فجر، تدریس تئاتر و سینما از 
دیگر فعالیت های خسرو ثقفیان به شمار می رود. از 
آثار مطرح او می توان به نبرد حطیــن، مارتن مرگ، 
نعل طالیی، شمع و شیخ اپرای دیوانگان و نویسنده 

سریال های گرفتار ۱ و ۲ و هفت خوان اشاره کرد.
آنچه می خوانید گفت وگویی اختصاصی با »خسرو 
ثقفیــان، پیشکســوت هنرهــای نمایشــی اســتان 

اصفهان« است.
گی های نمایش در          سبک کمدی و ویژ

گذشته چگونه بوده است؟
گر به عنوان نمونه بخواهیم از گذشته شیوه کمدی  ا
ارحام صــدر را مقایســه کنیم این کمــدی از کمدی 
جهانی جدا نبــود و از یک مرحله مشــخص شــروع 
می شد و دارای مقدمه، میانه، گره افکنی، گره گشایی 
و پایان و بین ســه تا پنج پرده داشــت، اما آن ویژگی 
که از تئاتــر ارحام صدر به وجــود آمد این بود کــه او در 
زمانه ای که موضوع دراماتورژی مطرح نبود دراماتورژ 
فوق العاده قوی بود. یعنی با توجه به وضعیت سالن، 
گر و وضعیت نمایش در شب های قبل، یک  تماشا
که بازیگر  دراماتورژی خودبه خود را انجام می داد چرا
قهاری بود و قدرت بیان، بدن و بداهه گویی بســیار 

خوبی داشت.
کیــد می کنم  یــک مــورد دیگر کــه همیشــه بــه آن تأ
تکه پرانــی اســت. مــا در اصفهــان فرهنــگ خاصی 
داریم کــه تکه پرانــی اســت و نباید وجهــه منفی آن 
را فقــط نگاه کنیــم. تکه های طنــز و یا هزلــی به طور 
طبیعی در نمایش وجود داشــت و ایــن تکه پرانی و 
بداهه گویی ویژگی نمایش ها نیز بود که مورد استقبال 

قرار می گرفت.
        به چه دلیل اصفهان را پایتخت کمدی 

خطاب می کنند؟
اصفهان بــه دلیل شــوخ طبعی، تکه پرانــی خاص، 
بداهه گویی ها و حاضرجوابی خاص مردم پایتخت 
کمدی ایران اســت و با این ویژگی ها، مسیر کمدی 
متفاوتی را نســبت به شــهرهای دیگر پیمــود و جزو 

شــهرهای پیشــگام ایران در حــوزه نمایش کمدی 
محسوب می شود.

        تئاتر کمدی چه مسیری را در اصفهان طی 
کرده است؟

دوستانی خواستند روش های طنز گذشته را ادامه 
گر را برای خود داشته باشند،  دهند و گیشه و تماشا
درحالی که ایــن دو موضوع با یکدیگر کامال متفاوت 
کلیلی با قدرت اهلل ایزدی  است. شیوه اجرای حسن ا

متفاوت است. 
کلیلی به سمت مقوله صدا، دیالوگ گویی و  حسن ا
کمدی کالمی رفت. قدرت اهلل ایزدی بیشتر از فیزیک 
بدنی اســتفاده می کرد و با توجه به نــوع حرکاتی که 
در صحنه داشت، نمی توان گفت کمدی اصفهان 
اســت. ایزدی کامــال در یــک خــط جــدا و در مقولــه 
کسیون حرکت می کند که پیروان بسیاری دارد و در  آترا
ذیل نمایش های شادی آور و سرگرمی قرار می گیرد و 
تئاترهایی که روی صحنه دیده می شود نشأت گرفته 

از اجراهای قدرت اهلل ایزدی است.
متأســفانه در اصفهــان کمــدی موقعیــت نداریم و 
کمدی ها کالمی است و بیشتر بر اساس شوخی های 
گر را جلب کرده  رکیک و بدنی سعی می کنند تماشا
و بخندانند. می شــنوم که در بعضی از این تئاترها، 
گران فهمیم و فرهنگی در میانه اجرا بلند شده  تماشا
و می روند. از آن طرف هم عده ای خوشحال هستند 
گر عام بیشتر به دنبال خندیدن است،  که تماشا چرا
اما ما اهالی تئاتر باید این مسیر را اصالح کنیم تا مسیر 
خندیدن با دریافت و خرد اجتماعی همراه شود تا بر 

روی جامعه تأثیر فرهنگی داشته باشد.
        آیا استفاده از لفظ کمدی در نمایش ها 

صحیح است؟
نمی توانیم تئاتر کمدی را از بقیه تئاترها جدا بدانیم، 
ملغمه ای در تئاتر اصفهــان وجــود دارد که این نوع 
کرده است و  کمدی در میان همه آن ها رســوخ پیدا

گر دارند  به شیوه مختلف سعی در جلب نظر تماشا
تــا هزینــه خــود را درآورنــد. بکار بــردن لفــظ کمدی 
اصفهان برای برخی از تئاترها درست نیست و خط 
کاملی به عنوان کمدی و مسیری به عنوان کمدی 

اصفهان نداریم.
متأسفانه تا از کمدی اصفهان نام می بریم لهجه به 
ذهن می آید و این عیب اســت که بخواهیم صرفا با 
گر را بخندانیم. این موضوع،  استفاده از لهجه، تماشا
نوعــی توهین به لهجــه و گویــش اصفهانی اســت و 
درواقع اجازه داده ایم که دیگران نیز توســط آن یک 

شهروند اصفهانی را مسخره کنند.
        نهادهای دولتی تا چه میزان در ایجاد چنین 

شرایطی مقصر هستند؟
متأســفانه برخی نهادها این نوع نمایش را تشویق 
می کنند و شاید وظیفه آن ها همین است که مردم 
را ســرگرم کنند. نباید انتظار داشته باشیم که آن ها 
مسیر تئاتر را اصالح یا ترمیم کنند و تعمیق ببخشند. 
از سوی دیگر اهالی تئاتر نیز به لحاظ مالی دچار مشکل 
هستند و در واقع به یک نقطه صفر رسیده ایم که همه 
حق دارند و درست می گویند، اما هیچ چیز سر جای 
خود نیســت و فقط می خواهیم خودمان را نجات 
دهیم. متأسفانه خودخواه شده ایم و سازمان هایی 
که به نوعی مشارکت و همکاری می کنند، کمیت را 
به عنوان پیشــرفت تلقی می کنند، اما از شــهرداری 
کافی اســت اما  گرچــه نا به دلیــل حمایــت از تئاتــر ا

سپاسگزار هستیم.
        چگونه می توان این آثار را از تئاتر جدا کرد؟

به عنــوان پیشــنهاد باید یــک ســالن ویژه این تیپ 
آثار ایجاد شود و اسم آن را هم تئاتر نگذاریم که این هنر 
را زیر سوال ببرد بلکه بگوییم نمایش های سرگرمی، 
گر بداند اینجا مخصوص این آثار است تا با  تا تماشــا
عنوان تئاتر و با انتظار دیدن یک تئاتــر به آنجا نرود و 
سرخورده نشود و این موضوع باعث نشود که دیگر 

تئاتر نبیند.
در قدیم در شهربازی ها یک سالن با همین نمایش ها 
اجرا می شــد و کاری هم به تئاتر نداشت و لطمه ای 
گر چنین اتفاقی بیافتد شاید بتوانیم  هم نمی خورد. ا

مسیر را مشخص کنیم.
        چگونه می توان این شرایط را به نفع تئاتر 

اصفهان تغییر داد؟
ما باید ایــن شــیوه را رها کنیم کــه دائم دربــاره فالن 
گر این شخصیت تأثیرگذار  شخصیت حرف بزنیم، ا
بود چرا مــا روش او را ادامه نمی دهیم؟! فقط نباید 
اسم آورد و شعار داد! درباره این دوستان تحقیقات 
صورت گرفتــه و کتاب هایی نیز چاپ شــده اســت، 
کنــون بایــد زمــان را بازســازی کــرده و بــه خودمان  ا
نگاه کنیم تا بدانیم در چه جایگاهی هستیم و چه 

مسئولیتی داریم.
افرادی که در این نمایش ها بازی کــرده و باافتخار از 
حضور خود در این آثار صحبت می کنند، نمی دانند 
که پیشینه هنری خود را خراب می کند، اما این مسئله 
نیز وجود دارد که گاهی ازلحاظ مالی دچار مشــکل 
هستند. من همیشه به آن ها می گویم که الاقل آن ها 
را به اسم تئاتر کار نکنید و اسم دیگری روی آن بگذارید 
که تئاتر را زیر سوال نبرید، اما متأسفانه به هیچ عنوان 
قبول نمی کنند که کار غلطی اســت و ایــن موضوع 
را مطــرح می کننــد که چون مــردم را ســرگرم کــرده و 

می خندانیم بنابراین تأیید هنری شده ایم!
باید مفهوم هنر را یک بار دیگر شکافته، همخوانی و 
هماهنگ کرده و بعد تعریف تئاتر را مجدد همخوانی 
کنیم تا نگرش جدیــد بر روی آن داشــته باشــیم که 
به چه هنری تئاتر گفته می شــود و بعد اثر را تطبیق 

بدهیم که تئاتر است یا نیست. 
یک کالف سردرگمی شده است که همه حق دارند و 
هیچ کس هم مقصر نیست و متأسفانه تئاتر اصفهان 

روبه زوال و نابودی است.

محمدعلی احمــدی، فرماندار اصفهان در مراســم 
رونمایی از پوســتر ششمین جشــنواره  ملی هنری 
فانوس و تقدیر از افرادی کــه در روز ۲۵ آبان فعالیت  
داشــتند، اظهار کرد: امروز بهترین الگو بــرای زندگی مان دفاع مقدس 
است، گاهی اوقات تنها از نظر مجاهدت مسلحانه به این موضوع نگاه 
می کنیم در صورتی که اوج اخالق، معنویت، ایثار، تالش و نشاط را در آن 
کید  شاهد بودیم.  به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، وی تأ

کرد: در دوران دفاع مقدس به مدیریت جهادی در حد اعال عمل شد و 
فرهنگ سازی ارزشمندی که در اثر رفتار انسان ها شاهد بودیم ماندگار 

شد و برای مجاهدان دنیا نیز الگو شد. 
احمدی بــا بیان اینکه عمل به آیــات قــرآن و توجه به ســیره اهل بیت 
می  تواند الگویی برای امروز باشد اما نیاز است این الگو معرفی شود، عنوان 
کرد: اصفهان به عنوان مهد حضور در دفاع مقدس معرفی نشده است، 
برای مثال اینکه زمانی که در یکی از روستاها برای تشییع شهدا مردی 

حضور نداشته و همه در جبهه حضور داشتند موضوعی است که کم تر 
کسی در جریان آن است و تنها توسط شهید آوینی بیان شده است. 

فرماندار اصفهان با بیان اینکه نسبت به معرفی دوران پرافتخار اصفهان 
در دوران مقدس کارهای نکرده زیادی داریم و نیاز است به آن بپردازیم، 
گر ۲۵ آبان به عنوان روز شاخص معرفی می شود، پشتوانه  یادآور شد: ا
معنوی کالم امام)ره( و هزاران شــهید را دارد اما نتوانســتیم اصفهان را 

در این عرصه درست معرفی کنیم. 
وی با اشاره به اینکه شــهدای شــاخص اصفهان با ابزار هنر به درستی 
گر امروز قرار بر این است که جشنواره ملی  معرفی نشده اند، بیان داشت: ا
گر اصفهان مهد شجاعت،  در اصفهان برگزار شــود یک فرصت است، ا
علم و فناوری است در کنار آن مهد هنر هم هست و نیاز است از طریق 

هنر شهدا را معرفی کنیم. 
احمدی خاطرنشان کرد: نیاز است معرفی ۲۵ آبان و افتخارات اصفهان 
در عرصه های مختلف با بهره گیری از هنر و هنرمنــدان در مهد هنر که 
اصفهان است صورت بگیرد و باید تمام سازمان ها برای این مورد کمک 

کنند تا در این جشنواره رشد مؤثر و چشمگیری را ببینیم. 
فرماندار اصفهان اظهار داشت: پس از چندین سال درخواست، چند 
ماه قبل روز ۲۵ آبان در تقویم رسمی ثبت شــد و امیدواریم این مورد در 
تقویم های ۱۴٠۱ یا ۱۴٠۲ بیاید و ایــن روز که متعلق به امت و مجاهدان 

اسالمی است به همگان معرفی شود.

فرماندار اصفهان :  

معرفی۲۵آبانوافتخاراتاصفهانازطریقهنروهنرمندانانجامشود

تئاتر

نمایش

ســومین نشســت کتاب نوش با موضوع گفت وگو 
درباره کتاب »دانشــگاه، هویت و سیاســت زندگی 
زنان« برگزار می شود.  بهناز عابدی، مدیر مجموعه  
تــوازن )توانمندســازی و ارتقــای زنــان نواندیــش( 
بــا اعالم این خبــر گفت: در سلســله نشســت های 
کتابنــوش، ضمن بررســی کتاب های حــوزه زنان، 
موضوعات مختلف مربوط به این قشر از جامعه نیز 

به بحث و گفت وگو گذاشته می شود.
او ادامــه داد: در نشســت اول و دوم ایــن رویــداد، 
کتاب هــای »زن و چالش هــای جامعــه« از امــام 
موسی صدر و »زن در برابر زن« نوشتۀ فیلیس چسلر 
معرفی و بررسی شد و در سومین نشست نیز کتاب 
»دانشگاه، هویت و سیاســت زندگی زنان« نوشته 

مهری طیبی نیا مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
مدیــر مجموعه  تــوازن خاطر نشــان کــرد: موضوع 
اصلی این کتاب، نســبت دانشگاه با تحول هویت 
و سیاست زندگی زنان، شــرح حال هویت جدید و 

تجربه سیاست زندگی و تحقق خویشــتن زنان در 
میان جهان های فرهنگی و نهادهای مختلف است 
و به همین دلیل در آن گروه خاصی از زنان در تالقی 
نهادهای آموزش، خانواده و اقتصاد مورد بررســی 
قــرار گرفته انــد. عالقه منــدان بــرای حضــور در این 
نشســت که با حضــور علیرضــا مهدی، پژوهشــگر 
جامعه شناسی برگزار می شود، می توانند چهارشنبه 
۱۱ اسفندماه رأس ساعت ۱۶ به کتاب فروشی جهاد 

دانشگاهی اصفهان مراجعه کنند.

معــاون اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی اســتان اصفهــان دربــاره  ابهامات 
مطرح شده پیرامون سرقت بخشی از کاشی های 
امامزاده اســماعیل، توضیحاتی را بیــان کرد.  خبر 
تخریــب گنبــد و کاشــی های امامــزاده اســماعیل 
اصفهان از حدود یک سال گذشته، رسانه ای شد 
که پیــرو آن رئیــس اداره اوقاف و امــور خیریه ناحیه 
یک اصفهان آمادگی اوقاف برای مرمت این بنا را با 
نظارت میراث فرهنگی اعالم کرد. امروز عکس هایی 
از بنای امامزاده اسماعیل در فضای مجازی منتشر 
شــد که نشــان می داد هنوز اقدام جــدی ای برای 
مرمت این بنای تاریخی صورت نگرفته و گویا بخشی 
از کاشی های دیوار یکی از ورودی ها نیز سرقت شده 
اســت.  ســید مهــدی موســوی، معــاون  اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان  در پاسخ به ابهامات 
موجود اظهار کرد: میراث فرهنگی از حدود دو ماه 
گذشــته موضوع مرمت بنای امامزاده اســماعیل 
خیابان هاتف اصفهان را در دستور کار قرار داده و پیرو 
آن نامه نگاری هایی با اداره اوقاف مبنی بر همکاری 

در مرمت این اثر انجام گرفت.
او بــا توضیح اینکــه اداره میراث فرهنگــی برای این 
پروژه، نامه درخواست اعتبار به وزارتخانه را نیز ابالغ 
کــرده اســت، ادامــه داد: از آنجایــی کــه اداره اوقاف 
توانایی مالی بــرای انجام ایــن کار را دارا بود، تأمین 
بودجه با همکاری اداره اوقاف انجام شد. موسوی 
درباره جزئیات مرمت این بنا گفــت: در ادامه اداره 
اوقــاف، عباس فتاحــی را به منزله پیمانــکار مأمور 
کرد و میراث فرهنگی نیز غالمرضا عنایتی را به عنوان 
استادکار در نظر گرفت. او با اشاره به این که عملیات 
رطوبت زدایی در اطراف قبور این محوطه نیز از مدتی 
پیش در حال انجام بوده اســت، افــزود: کار مرمت 
کنون  گنبد و کاشــی نیز به این پــروژه افزوده شــد و ا

عملیات مرمت در حال انجام است. 
موسوی در پاسخ به ابهامی که درباره سرقت بخشی 
از کاشــی های امامــزاده اســماعیل به وجــود آمده 
خاطرنشــان کرد: طرح برداری و چیدمان کاشــی 
طبله شــدن انجام گرفته و تمام کاشــی ها زیر نظر 
پیمانکار، برای مرمت به کارگاه فرستاده شده تا پس 

از مرمت دوباره به امامزاده منتقل و نصب شود.
به گفته معاون اداره میراث فرهنگی استان اصفهان 
کاشی هایی که قرار است دوباره در این بنا نصب شود 
همان کاشی های قبلی است و به هیچ عنوان دور 
ریخته نشده، تنها در قسمت هایی که کاشی کامل 
از بین رفته بوده و جای خالی وجود داشته، کاشی 

جدید جایگزین می شود.

نمایشــگاه آثار خوشنویســی محمد احصایــی، در 
گالــری امــروز برپا شــد.  علیرضــا عســکری فر، مدیر 
اجرایی این نمایشگاه با اعالم این خبرگفت: محمد 
احصایــی از بزرگ تریــن هنرمنــدان در رشــته های 
خوشنویسی، نقاشــی و طراحی گرافیک است که 
بیش از ۵۰ سال در این عرصه فعالیت داشته اند.  او 
با اشاره به اینکه احصایی از پایه گذاران نقاشی خط 
در ایران است، ادامه داد: برای اولین بار در اصفهان 
آثار ایشان در گالری امروز نمایش داده می شود. این 
طــراح گرافیک با بیان اینکه نمایشــگاه شــامل دو 
بخش مشق شــب ها و گنج بازیافته اســت، اظهار 
کرد:  بخش اول شامل سیاه مشق های خوشنویسی 
اســتاد احصایی در دوران کرونا و قرنطینه و بخش 

دوم حاصل عکاسی ایشان در دهه ۵۰ از موزه های 
جهان است. عسکری فر با اشــاره به رونمایی از دو 
کتاب این هنرمند در حاشیه نمایشگاه، افزود: کتاب 
آثار خوشنویسی و کتاب مجموعه   عکس های این 
هنرمند پیشکسوت نیز در این نمایشگاه رونمایی 
شده است. مدیر اجرایی نمایشگاه اضافه کرد: به 
علت شیوع بیماری کرونا، آیین گشایش افتتاحیه 
نمایشگاه لغو شد  و آثار از شنبه هفتم اسفندماه در 

معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.
گفتنی اســت عالقه مندان بــرای تماشــای این آثار 
می توانند تا ۲۶ اسفندماه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ به گالری 
امروز واقع در خیابان آبشار دوم، بن بست فرشید، 

ک ۳۲۴ مراجعه کنند. پال

گپوگفتیدرباره
»دانشگاه،هویتوسیاستزندگیزنان«

کاشیهایامامزادهاسماعیلبهسرقتنرفتهاست

گالریامروز ثارمحمداحصاییدر تماشایآ

خبر

بازیگــر فصــل نخســت مجموعــه نمایشــی 
»می خواهــم زنده بمانــم« از پیوســتن خود به 

فیلم »شهر خاموش« خبر داده است.
بابک کریمی با انتشار عکسی در صفحه شخصی 

گرام آورده است: خود در اینستا
»علی باقری و بابک کریمی بازیگر شهر خاموش 

شدند.
همزمان با ادامه فیلم برداری فیلم ســینمایی 
شــهر خامــوش بــه کارگردانــی احمــد بهرامی و 
تهیه کنندگی رضا محقق در اطراف تهران، علی 
باقــری و بابــک کریمی کــه برآمــده از ســینمای 
هنری هستند به جمع نقش آفرینان این پروژه 

اضافه شدند.
شــهر خاموش دومین همکاری علــی باقری با 
احمد بهرامی پس از دشت خاموش است. بابک 
کریمی به عنوان بازیگر بین المللی سینمای ایران، 
اولین بــار اســت کــه با ایــن کارگــردان همکاری 

می کند.
پیش از این باران کوثری به عنوان اولین بازیگر 
پــروژه جلــوی دوربیــن مســعود امینی تیرانــی 
رفته بود. این پــروژه بازیگــران دیگری نیــز دارد 
که متعاقبا معرفی می شوند. تهیه کنندگی این 
پــروژه به عهده رضا محقق اســت کــه به عنوان 
تهیه کننده فیلم های هنری شناخته می شود 
و پیش از این فیلم های موفق »او خوب سنگ 
می زند«،»ممیــرو«، »ایــرو«،»درب« از هــادی 

محقق را تهیه کرده است.
همچنیــن شــهر خامــوش دومیــن اثــر بلنــد 
ســینمایی احمــد بهرامی پــس از فیلم دشــت 
خاموش است که در حضورهای جشنواره ای و 
کران توانست منتقدان و هنرمندان را در جهان  ا

و ایران به خود جلب کند«.

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
با صدور پروانه نمایش دو فیلم ســینمایی 
»موقعیــت مهــدی« و »بــرای مرجــان« 

موافقت کرد.
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی، 
در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای 
فیلم »موقعیت مهــدی« بــه تهیه کنندگی 
کارگردانی هــادی  حبیــب اهلل والی نــژاد و 
حجازی فــر و فیلــم »بــرای مرجــان« بــه 
تهیه کنندگــی و کارگردانــی حمیــد زرگرنــژاد 

موافقت کرد.
فیلم ســینمایی »برای مرجان« در شورای 
پروانه نمایش قبلی بازبینی و پروانه نمایش 

آن صادر شده بود.
نــام  مرجــان«  »بــرای  ســینمایی  فیلــم 
درامی اجتماعی به تهیه کنندگی و کارگردانی 
حمید زرگرنژاد و نویسندگی حمید زرگرنژاد 
و ســارا غالمی اســت کــه در ســال ۱۳۹۹ بــر 
اساس طرحی از مؤسسه سینمایی پویان 
فیلــم و ســرمایه گذاری حمیــد زرگرنــژاد و 
محمد همایون پور تولید شده است و یکی 
از پربازیگرترین فیلم های ســینمایی ســال 
جاری اســت. این فیلم موضوعــی جدید و 
غافلگیرکننده دارد و همه لوکیشن های آن 
در تهران اســت. حمید زرگرنــژاد کارگردانی 
فیلــم پایــان خدمــت و فیلــم ماهــورا را در 
کارنامه خود دارد و »برای مرجان« سومین 
تجربــه ســینمایی او محســوب می شــود. 
»بــرای مرجــان« یــک فیلــم در ژانــر جنایی 
اســت کــه بــرای روایــت آن، کارگــردان وارد 
بیان یک ماجرای پلیسی نشده است، بلکه 
انسان ها و تصمیمات آن ها در پیکره شهری 

شلوغ را جان مایه کار خود قرار داده است.
فیلم »موقعیت مهدی« محصول سال ۱۴۰۰ 
به نویسندگی و کارگردانی هادی حجازی فر 
و تهیه کنندگــی حبیب اهلل والی نژاد اســت. 
حجازی فــر،  فیلم هــادی  بازیگران ایــن 
ژیــال شــاهی، وحیــد حجازی فــر، معصومه 
ربانی نیــا، وحیــد آقاپــور و روح اهلل زمانــی 
هستند. موقعیت مهدی که فیلمی درباره 
کــری اســت، نخســتین بار در  مهــدی با
چهلمین جشــنواره فیلــم فجــر و در بخش 
غ به نمایش درآمد. این فیلم  سودای سیمر
در این دوره از جشــنواره فیلم فجر موفق به 
غ بلورین  دریافت پنج جایزه از جمله سیمر

بهترین فیلم شد.
کــری فرمانــده لشــکر ۳۱ عاشــورا  مهــدی با
از بــرادر کوچک تــر خــود حمیــد می خواهد 
به رغم مشــکالتی که برای او پیش آمده به 
منطقــه برگــردد و در کنــار او باشــد. حمیــد 
می پذیــرد و همــراه می شــود. حــاال بعــد از 
عملیات خیبــر، مهــدی باید تنها بــه خانه 
برگردد، ایــن روایــت در شــش پــرده تصویــر 

شده است.

علیباقریوبابککریمی
به»شهرخاموش«پیوستند

کران نوروزی؛ یک قدم تا ا

»موقعیتمهدی«
پروانهنمایشگرفت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان با اعتقاد بر اینکه سال هاســت در 
اصفهان هر دســتگاهی جزیره ای عمل می کنند، 
گفت: توجه به اقلیم از معماری کشور حذف شده 

است که باید این ضعف برطرف شود. 
علیرضا ایزدی، در نشســت هم اندیشــی روســای 
ســازمان های نظام مهندسی اســتان اصفهان در 
بخش های ساختمان، کشاورزی، معدن و رایانه، 
با اعتقــاد بر اینکه بــرای رســیدن به توســعه، همه 
اهل ســخن و فضل هســتند، اظهار کرد: اصفهان 
یادگار ۵۰۰ ساله نیست و قدمت تاریخی آن به حدی 
است که هر انسانی باید کاله از ســر بردارد و شواهد 
کید بر اینکه  زیادی در این باره وجــود دارد.  وی با تا
برای رســیدن به توســعه پایدار ســه اصل اهمیت 
دارد، گفت: اصل نخست همبستگی است و نباید 
جزیره ای عمل کنیم، اصل دوم پیوستگی است، 
در حالی که سال هاست در اصفهان هر دستگاهی 
همچون میراث فرهنگی، شهرداری و... جزیره ای 
گر عشق نباشد، معنا و  عمل می کنند. از سوی دیگر ا

مفهوم ایران اسالمی تحقق نخواهد یافت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: انتظــار 
می رود از جزیره ای عمل کردن در اصفهان دســت 
بکشیم، محور توسعه باید همه جانبه باشد و نباید 

کید بر اینکــه روند  تک بعدی دیــده شــود. وی با تا
ساخت و ســاز در اصفهان طی سه دهه اخیر قابل 
دفاع نیســت، گفت: از منظر مهندسی متاسفانه 
عملکــرد حــوزه ســاخت و ســاز در اصفهــان و دیگر 
مناطق ایران، قابل دفاع نیست و توجه به اقلیم از 
معماری کشور حذف شده است که باید این ضعف 
برطرف شــود. ایزدی ادامه داد: در حــوزه نماهای 
ساختمانی نیز به بیراهه رفته ایم که این معضل نیز 
نیازمند بازنگری است و اصفهان باید الگویی جدی 

در این زمینه به تمام کشور ارائه دهد.
وی تصریح کرد: اصفهان دارای شــخصیت اصلی 
گر حال اصفهان خوب باشد، حال  در کشور است و ا

تمام ایران خوب است.
مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــالب اسالمی اســتان 
اصفهان نیز در این نشست، با اشاره به اینکه بنیاد 
مسکن بخشی از ساخت و ساز کشور   و شهرها را تقبل 
کنون ساالنه ۲۰۰  کرده است، اظهار کرد: از سال ۸۴ تا
هزار واحد مسکونی را در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ 
هزار نفر ساخته ایم. غالمحسین خانی افزود: سهمیه 
اســتان اصفهان بین ۸ تا ۱۰ هزار واحد مســکنی در 
روســتاها و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر بوده است که 
کنون ساخت ۷۸ هزار واحد مسکونی پایان یافته  تا
و بازسازی و یا بهسازی ساختمان های از کار افتاده 

روستایی را در دستور کار داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:

کشورحذفشدهاست توجهبهاقلیمازمعماری

فرهنگی

گالری

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۰۸۱، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، فاطمه سعیدی فرزند رحیم با 
تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت تحریری دفترچه ای/برگی به میزان 
ک شماره ۱۱۸/۲۹ واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان  ۱/۵ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پال
که مالکیت ذیل شماره دفتر ۳۵۱ و صفحه ۱۳۷ و شماره چاپی ۱۶۰۱۴۴  ثبت و تسلیم گردیده و به موجب 
سند انتقال ۶۹۸۹۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ دفترخانه ۴۶ خمینی شهر به نام نامبرده انتقال یافته و متقاضی 
اظهار نموده که سند مالکیت دراثر مفقودی فاقد اصالت/ازبین رفته و تقاضای صدور سند مالکیت 
گهی میشود که  المثنی نموده است. لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور  هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل  نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم  ا
ک خمینی شهر سیدامیرحسین  صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و امال

حسن زاده – ۱۲۸۵۱۷۹ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۰۸۰، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، خانم فاطمه سعیدی فرزند رحیم 
با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت تحریری دفترچه ای/برگی به میزان 
ک ۱۱۸/۲۷  نه-شانزدهم حبه مشاع از ۶ حبه و سه-چهارم حبه از ۳۶ حبه ۳ دانگ مشاع از ششدانگ پال
واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان که مالکیت ذیل شماره دفتر ۳۲۹ و صفحه ۲۵۴ و شماره 
چاپی ۶۹۱۷۸۲  ثبت و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال ۶۹۸۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ دفترخانه 
۴۶ خمینی شهر به نام نامبرده انتقال یافته و متقاضی اظهار نموده که سند مالکیت دراثر مفقودی فاقد 
اصالت/ازبین رفته و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 
گهی ذکر  گهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی تا ده روز به این اداره  شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض  مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. ا
اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رئیس اداره ثبت 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده – ۱۲۸۵۱۸۶ / م الف اسناد و امال

آگهی

فیلم و سریال

سینما



سال پنجم - شماره 13۶۵

چهارشنبه  11  اسفند 1۴۰۰ - 28 رجب 1۴۴3

ورزش6 2 مارس     2۰22
کتور -۲ سپاهان ۲ ترا

شوک استعفا هم کارساز نبود
کتور و ســپاهان  دیدار تیم های ترا

با نتیجه تساوی به پایان رسید.
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه 
کتور و سپاهان در  بیستم لیگ برتر فوتبال، تیم های ترا
ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف یکدیگر رفتند 

که این دیدار در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
        شرح بازی:

کتور می رفــت که در  ســپاهان در حالی به مصــاف ترا
روزهای اخیر درگیر استعفا و رد شدن استعفای سرمربی 
کتور اما با برکنار کردن سولدو،  خود بود. در سوی دیگر ترا

با کادر فنی جدید برابر سپاهان قرار گرفته بود.
دیدار دو تیم در حالی آغاز شد که در یک ربع ابتدایی، 
بازی دو تیم متعادل با برتری نســبی میزبــان همراه 
بود اما با گذشت دقایقی، سپاهان رفته رفته بر بازی 
سوار شد و چند موقعیت خیلی خوب ایجاد کرد که 
بی دقتی و ناهماهنگــی بازیکنان تیــم، مانع گلزنی 
طالیی پوشــان شــد. با این حال اما در دقایق پایانی 
نیمه نخست روی یک حرکت تیمی، نورافکن با دروازه 
کتور تک به تک شد و گل اول را این مدافع ملی  بان ترا
پوش به ثمر رساند. این گل اما تا پایان نیمه نخست 
برای سپاهان پایدار نبود و روی یک ضد حمله و ارسال 
بلند پشت مدافعان سپاهان، این پیمان بابایی بود 
که به لطف اشتباهات پورقاز و مظاهری گل تساوی 

را به ثمر رساند.
نیمه دوم از سوی دو تیم زیباتر از نیمه نخست دنبال 
شد. در آغاز ۴۵ دقیقه دوم، این سپاهان بود که بازی 
را در دست گرفته بود و به خصوص روی حمالتی که از 
سمت چپ طراحی می کرد، به زدن گل دوم نزدیک 
کتور بود که  شده بود اما بر خالف جریان بازی این ترا
روی یــک ضربه ایســتگاهی گل دوم را به ثمر رســاند 
و در فاصلــه ۲۰ دقیقــه تا پایــان بــازی در آســتانه یک 
پیروزی شیرین پس از ۹ هفته قرار گرفت. با این حال 
اما ســپاهان که چیزی برای از دســت دادن نداشت 
دســت به بازی انتحاری برای زدن گل تساوی زد که 
در آخرین دقایــق بازی این مدل بازی مثمرثمر بود و 
جهانی روی یک موقعیت تک به تک گل تســاوی را 
کتور می رفت تا برای سپاهان  به ثمر رساند. بازی با ترا
گــر در آخرین ثانیه بــازی محمد  رویایــی تمام شــود ا
کریمی از موقعیت عالی که نصیبش شده بود استفاده 
می کرد اما او و سپاهان بدشانس بودند که توپ به تیر 

افقی برخورد کرد.
سپاهان با کسب سومین تساوی متوالی ۳۵ امتیازی 
شد و حاال در صورت پیروزی مس رفسنجان مقابل 

پرسپولیس، سپاهان به رده چهارم سقوط می کند.
        نصرتی:مستحق برد مقابل پرمهره ترین تیم 

لیگ بودیم
کتور گفت: مستحق برد مقابل  مربی تیم فوتبال ترا

سپاهان به عنوان پرمهره ترین تیم لیگ بودیم.
کتور و  محمد نصرتی پس از بازی تیم های فوتبال ترا
سپاهان اظهار کرد: در ابتدا به کادر فنی قبلی خسته 
نباشید می گویم. همچنین به ساغالم هم خیرمقدم 

کتور  می گویم. امیدوارم که روزهای خوبــی را برای ترا
رقم بزنیم و باعث سربلندی مردم آذربایجان شویم.

وی ادامه داد: من بازی قبلی را کامل از نزدیک دیدم. 
نه تنهــا بــازی قبلــی کــه ســایر بازی هــا را هــم دیدم. 
شناخت نسبی از نکات فنی تیم داشتم. نکته ای که 
خیلی باعث شد که بازیکنان شرایط بهتری داشته 
باشند این بود که ما ســعی کردیم چند جلسه برای 
بازیکنان بگذاریم تا مسئولیت پذیری و تمرکز آنها باال 
برود. ضمن اینکه اعتماد به نفس تیــم را باال بردیم. 
با احترام به تیم خوب ســپاهان که به نظــرم پر مهره 
ترین تیم لیگ اســت، ما مســتحق پیــروزی بودیم و 

می توانستیم گل های سوم و چهارم را هم بزنیم.
نصرتی خاطرنشان کرد: سعی کردیم سیستم خود 
را تغییر دهیم. متاسفانه هر ســه تعویض ما اجباری 
بود و دســت مان برای اواخر بازی بسته شــد. در کل 
بازیکنــان خیلــی خــوب کار کردنــد. همــه بازیکنان 
خیلی خوب بودند، اما محمد قادری با توجه به سن 
و سالی که دارد به نظرم فوق العاده بود. از عملکرد کل 
تیم رضایت داریــم. دو گلی که خوردیــم اتفاقی بود و 
روی برنامه گل نخوردیم. می توانستیم سه امتیاز را 
بگیریم و شــرایط خود را در جدول بهبود ببخشــید. 
بازهم درود می فرستم به شــرف بازیکنان و به آینده 

امیدوار هستیم.
گر اشتباه  کتور خاطرنشان کرد: ا مربی تیم فوتبال ترا
نکنــم ســپاهان بهترین های خــط هجومی لیــگ را 
دارد. آنها بسیار پرمهره هستند. ما نسبت به گذشته 
تغییر سیستم دادیم و به اصطالح با ترکیب ۵ - ۵ بازی 
کردیم. دست مان بسته بود و به ناچار با این سیستم 
بازی کردیم. تعویض هایی هم داشــتیم که اجباری 
بودند و گل اول را زمانی خوردیم که ما ۱۰ نفره بودیم. 
دقیقا از همان منطقه هم گل خوردیم. ساغالم مربی 
خوبی است و در جام باشگاه های آسیا شرایط خوبی 
برای تیم ایجاد کرد. شاید باور نکنید چند وقت است 
که نخوابیــده ام و می خواســتم روی تیــم خودمان و 

سپاهان کار کنم تا از پس مسئولیتی که به عهده من 
سپرده شده است بربیایم.

کتور، گفت: غیبت آنها  وی در مورد بازیکنان جدید ترا
قطعا دلیل فنی دارد. وحید فاضلی نبود و برایش آرزوی 
موفقیت می کنم چون خیلی کمک کــرد. خودمان 
به این نتیجه رســیدیم که از این بازیکنان اســتفاده 
نکنیم، چون هنوز با تیــم هماهنگ نشــده بودند و 
هم اینکه کــم بازی کــرده بودند. بلبلــی و آقاجان پور 
بازیکنان خوبی هستند، اما نظر شخصی من بود که 
در لیست نباشند. شاید نظر ساغالم متفاوت باشد. 
وقتی آنها دیدند که در لیســت نیســتند رفتار خیلی 
خوبی داشتند و اعتراضی نکردند، چون موفقیت تیم 

برایشان مهم بود.
        نویدکیا:در عرض چند روز نمی توان تغییرات 

اساسی ایجاد کرد
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: در عرض چند روز 
نمی توان تغییرات اساسی در تیم ایجاد کرد. نسبت به 
گذشته تراکتوری ها سعی کردند در بخش هجومی بهتر 
بازی کنند. چند بازیکن آنها جابه جا شده بود و انگیزه 

آنها باالتر رفته بود.
کتور و سپاهان  محرم نویدکیا پس از دیدار تیم های ترا
گر بخواهم منصفانه  در نشســت خبری اظهار کرد: ا
صحبت کنم، بایــد بگویــم، نیمــه اول پنج یا شــش 
کتور تنهــا فرصت خود  موقعیت خوب داشــتیم و ترا
را بــه گل تبدیل کــرد. ما چنــد فرصت خیلــی خوب 
داشتیم، اما استفاده نکردیم. در نیمه دوم هر دو تیم 
موقعیت های خوبی داشتند. حتی توپ را به تیر هم 
زدیم. بعد از اینکــه گل دوم را خوردیم بازی معمولی 
انجام دادیم؛ اما خوشحالم در شرایط سختی که در 
چند روز گذشــته داشــتیم بازیکنان خیلی خوب به 

بازی برگشتند.
وی افــزود: بعــد از تســاوی هــم در لحظــات پایانــی 
کتور هم شانس  فرصت های خوبی ایجاد کردیم. ترا
بزرگی برای پیروزی در این بازی داشت. برای ما سخت 

بود. امیدوار بودیم امتیاز کامل را بگیریم. نیمه دوم 
گران در  بازی خیلی جذابی بود و حیف است که تماشا
کتور رو به جلو برود  ورزشگاه حضور ندارند. امیدوارم ترا
و از این شرایط خارج شود و برای خودمان هم همین 

شرایط را آرزو می کنم.
نویدکیا در مورد اشتباهات خط دفاعی در گل هایی 
که تیمش دریافت کــرد، تصریح کرد: مــن در فوتبال 
اعتقادی به اشتباه فردی ندارم. به نظر من تمام تیم 
مقصر است. اشتباه فردی در فوتبال درست نیست 
و بازیکنــان بایــد تــالش کنند کــه وظایــف خــود را به 
درستی انجام دهند. یک ضربه ایستگاهی خوردیم 
که نمی شد کاری کرد. یک موقعیت معمولی هم به 

حریف دادیم و بازیکن ما سر خورد و مقصر نبود.
ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان برای ادامه همکاری 
با این تیم، گفت: صحبت هایی انجام شد. شفاهی و 
کتبی کناره گیری خودم را اعالم کردم، اما باشگاه قبول 
نکرد. صحبت هایی مطرح شده که درون خانوادگی 
اســت. تالش می کنیم که اتفاق بدی برای سپاهان 
رخ ندهد. فدراســیون و ســازمان لیــگ باید تکلیف 
تیم های حاضر در جام باشگاه های آسیا را مشخص 
گر این اتفاق رخ دهد می توانیم بهتر برنامه ریزی  کنند. ا
کنیم تا در جام باشگاه های آسیا عملکرد خوبی داشته 

باشیم و روی آن رقابت ها تمرکز کنیم.
نویدکیــا در مــورد تغییــرات هــر دو تیــم در این بــازی، 
خاطرنشــان کــرد: چنــد روز ســر تمرینــات نبــودم. 
موضوع این است که یک ســال و نیم است که با تیم 
کار کردم و در این بازی بازیکنــان باید همان کارهای 
قبلی را انجام می دادند. نیمه اول بازی معمولی بود 
کتور تالش کرد موقعیت های بهتری  و در نیمه دوم ترا
بــرای خود ایجاد کنــد. در عــرض چنــد روز نمی توان 
تغییرات اساسی در تیم ایجاد کرد. نسبت به گذشته 
کتوری ها سعی کردند در بخش هجومی بهتر بازی  ترا
کنند. چند بازیکن آنها جابه جا شده بود و انگیزه آنها 

باالتر رفته بود.

خبر

ایــن مجموعــه ورزشــی در زمینــی به مســاحت 
۲۰۰۰هــزار مترمربــع و شــامل زمیــن فوتبــال 
اســتاندارد با چمن مصنوعی توسط شهرداری 
فالورجــان احــداث شــده و بــرای احــداث آن 
اعتباری بالغ بر بیست میلیارد ریال هزینه شده 

است.
در مراســم افتتاحیه ایــن مجموعــه ورزشــی، 
مهندس رحیمی مدیر کل دفتر فنی استانداری 
اصفهان، حجت االسالم و المسلمین قدوسی 
امــام جمعــه شــهر، مهنــدس علــی ســاعدی 
فرماندار شهرستان، شــهردار و اعضای شورای 
اسالمی شــهر، روحانیــت معــزز، خانواده هــای 
معظــم شــهدا، جانبــازان، آزادگان، ایثارگــران و 
جمع کثیری از شهروندان عزیز فالورجان و محله 

گارماسه نیز حضور داشتند.
در  ورزشــی  مجموعــه  افتتاحیه ایــن  آئیــن 
ادامــه با ســخنرانی حجت االســالم حاج شــیخ 
 حســین توکلی روحانیت معزز محله گارماسه، 

حجت االسالم قدوسی امام جمعه فالورجان، 
رحیمی مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان، 
مهندس محمدعلی عزیزی شهردار فالورجان 

برای حاضرین در مراسم افتتاحیه همراه بود.
در خاتمه مراسم نیز مراتب تقدیر و تشکر توسط 
مسئولین و شهروندان از شهردار، رئیس شورای 
اسالمی شهر، مسئول حراست، معاون اجرایی 
و خدمات شــهری و معــاون عمرانی شــهرداری 

فالورجان بعمل آمد.

روبــاز  ورزشــی  زمین هــای  از  دومجموعــه 
شــهر بهارســتان بانــام شــهید کافــی زاده بــا 
مســاحت هزار و۷۱۲ مترمربــع وهزینه ای بالغ 
بر۱۵میلیــارد ریــال ومجموعــه روبــاز شــهید 
سلیمانی پوربه مساحت ۲هزار و۴۰۰ متر مربع 
وهزینــه ای بالــغ بر۱۸میلیــارد ریــال بــا حضور 
فرماندار اصفهان و مسوولین شهر بهارستان 

افتتاح شد.

کــرم )ص(،  به مناســبت مبعث حضرت رســول ا
زمین فوتبال چمن مصنوعی باشــگاه مقاومت 

بسیج استان اصفهان به بهره برداری رسید.
رئیــس بســیج ورزشــکاران و مدیرعامل باشــگاه 
مقاومت اســتان اصفهان گفت: برای ایجاد این 
مجموعه با ۸ هزار متر مربع مســاحت بیش از ۸۰ 

میلیارد ریال در مدت شش ماه هزینه شد
ســرهنگ وحیــد رجبــی افزود: این زمیــن پیش 
از این چمن طبیعی بود، ولــی باتوجه به کمبود 
آب در اســتان چمن به استان های پر آب انتقال 
کنــون با چمــن جدید مصنوعی  پیدا کــرد و هم ا

بهره برداری شد.
وی، بســیج و ســپاه را همــواره در حــوزه ورزش از 
نقش بسزایی برخوردار دانست و گفت: با همت 
بسیج و سپاه حدود ۴ هزار مجموعه ورزشی بزرگ 
در کشور به بهره برداری رسیده است که بیش از 
۲۰۰ مجموعه آن در استان اصفهان بوده که هم 
کنون در اختیار نوجوانان و جوانان و دیگر اقشار  ا

مردم است.

مدیرعامــل باشــگاه مقاومــت اســتان اصفهان 
گفــت: امــروز و در کنار بهــره بــرداری از ایــن زمین 
چمن مصنوعی بیــش از ۲ هزار بســته تجهیزات 
ورزشــی هم به پایگاه های بســیج سراسر استان 

ارسال شد.
سرهنگ وحید رجبی افزود: با تفاهم نامه ای که 
سال گذشته با فدراسیون ورزش های روستایی 
و بازی هــای بومــی و محلــی به امضــا رســید قرار 
بر ایــن شــد کــه پایگاه هــای بســیج و محله های 
کن ورزشــی  کم برخوردار حاشــیه شــهر ها را با اما
تجهیز و به بازی های بومی و سنتی تبدیل کنیم 
تا به اشاعه فرهنگ ملی و ایرانی ورزش های ملی 

کمک بیشتری کرده باشیم.
وی گفت: بنابراین تالش شد تا در این بسته های 
ورزشــی بیشــتر از تجهیــزات ورزش هــای بومی و 

محلی استفاده شود.
مدیرعامل باشگاه مقاومت استان اصفهان افزود: 
کن ورزشی بسیج و مناطق کم برخوردار  تجهیز اما
ادامه خواهد داشــت و در حوزه زیرساخت های 
ورزشــی هم در آینــده نزدیک مرحلــه دوم چمن 
مصنوعی این مجموعه به همراه زمین ساحلی آن 

هم آماده و بهره برداری خواهد رسید.
در آیین افتتاح این مجموعه ســردار فدا فرمانده 
ســپاه صاحــب الزمــان )عج( اســتان، ســرهنگ 
خداقلی پور رئیس ورزش بسیج کشــور و امیری 
خراسانی رئیس فدراسیون ورزش های روستایی 

و بازی های بومی و محلی هم حضور داشتند.

"مســعود ابراهیــم زاده" کاپیتــان تیــم فوتبــال 
ذوب آهن، بــرد امروز تیمش مقابــل پدیده را به 

هواداران این تیم تقدیم کرد.
در یکــی دیدارهای مهم لیگ برتــر فوتبال ایران 
در هفته بیســتم که برای انتهایی جدولی مهم 
بود، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان موفق شــد 
در ورزشگاه فوالدشهر میهمانش پدیده مشهد 

را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.
این برتری به گاندوها کمک کرد تا پس از هفته ها 
کامی در کســب پیروزی، بتوانند کمی اوضاع  نا
خــود را ســامان دهنــد. در ایــن دیــدار، محمــد 
قریشی یک گل زد، البته یک پنالتی داد و اخراج 
شد؛ "سعید باقر پسند" نیز دیگر گل نگین سبز را 
به ثمر رســاند و تک گل پدیده توســط "مجتبی 

بیژن" از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.
با ایــن برتــری ذوب آهــن بــا ۲۲ امتیــاز در رده 
دوازدهم باقی ماند و مشهدی ها هم همچنان 
با هشت امتیاز انتهای جدول و کاندیدای اصلی 

سقوط هستند.
پس از پایان بازی "مسعود ابراهیم زاده" کاپیتان 
تیم فوتبال ذوب آهن در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و اظهار کرد: این برد را به هواداران تیم خود 
تبریک می گویم، آنها در این شــش هفتــه که در 
کام بودیم، اذیت شدند؛ بازی خوبی  کسب برد نا
انجام دادیم، مصمم بودیم که حریف را شکست 
دهیم، برای ما فرقی داشــت کــه پدیده کجای 
جدول اســت، آنهــا تیم قــوی بودند و تــا دقیقه 

آخر جنگیدند.
وی ادامه داد: می توانســتیم گل های بیشتری 
خ نــداد و در  بــه ثمــر برســانیم که ایــن اتفــاق ر
دقیقه های آخر با یک پنالتی دروازه ما باز شــد؛ 
ابتدا فکر می کردیم "حاج ملک" در تصمیم خود 
اشــتباه کرده اســت، اما بعد متوجه شــدیم که 
تصمیم او درســت بوده اســت و در نهایت پیروز 

شدیم.
بازیکن ذوب آهــن در خصوص دیدار هفته بعد 
تیمش مقابل فــوالد، گفــت: ما بــازی بــه بازی 
پیش می رویــم، کاری نداریم کــه حریف ما چه 
گر دقت کرده باشــید، ذوب آهن  تیمی اســت، ا
جلوی تیم های پرمهره، راحت تر بازی می کند، 
مقابل سپاهان، استقالل، پرسپولیس، بهترین 
کتــور کــه در دقیقــه ۹۰  نمایــش را داشــتیم، ترا
از ســپاهان گل خــورد را اذیــت کردیــم، فــوالد 
کادر و بازیکنــان خوبــی دارد و امیدواریــم بــازی 
جوانمردانه همراه با کســب ســه امتیاز را انجام 

دهیم.

گارماسهافتتاحشد مجموعهورزشیشهدای
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خبر

مجمع انتخاباتی فدراســیون بســکتبال برگزار 
شد و این فدراســیون پرحاشیه باالخره رئیس 
خود را شناخت. مجمع انتخاباتی فدراسیون 
بســکتبال، پــس از ســه بــار تعویــق بــا ریاســت 
ســیدمحمد پوالدگــر معــاون توســعه ورزش 
قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان، 
کمیتــه ملــی  کیــکاووس ســعیدی دبیــرکل 
المپیک، محمــود خســروی وفا رئیس کمیته 
ملی پارالمپیک برگزار شد. پوالدگر در اعتراض به 
عملکرد کند منصور اردستانی، دبیر مجمع در 
انتخاب ناظرین بر انتخابات، گفت: کار خیلی 
کند پیش می رود. الزم است خودم کار را دست 
بگیرم. معاون وزیر ورزش، سپس روند انتخاب 
ناظرین را شخصا برگزار کرد. در پایان جواد داوری 
با کســب ۳۸ رأی از ۶۵ رأی مأخوذه برای چهار 
ســال به عنــوان رئیس فدراســیون بســکتبال 
انتخاب شد. کرم احمدیان شــش رأی کسب 
کرد و شاپور یاوری هم ۲۱ رأی کسب کرد. شاپور 
یاوری، کــرم احمدیان، حمید عباســی و جواد 
داوری، کاندیداهــای تأییــد صالحیــت شــده 
وزارت ورزش بودند که حمید عباسی در جلسه 
غایب بــود. بــه گزارش ایمنا، داوری ســال های 
اخیر سکاندار هیئت بسکتبال استان اصفهان 
بود و حاال باید در قامت ریاست فدراسیون اداره 

امور این رشته را در کشورمان برعهده بگیرد.

ایلیا جانی، ملی پوش جوانان اســکی اسنوبرد 
موفق به کسب قهرمانی در رقابت های آسیایی 
لبنان شد. رقابت های بین المللی اسکی که از 
روز پنجم اسفندماه در لبنان برگزار می شود حاال 
در رشته اسکی اسنوبرد نیز مسابقات به انجام 
رســید. پس از اینکه عاطفه احمــدی و محمد 
ساوه شمشکی در بخش اسکی آلپاین موفق به 
دریافت دو مــدال نقره برای ایران شــدند، حاال 

یک ورزشکار دیگر ایران به افتخارآفرینی رسید.
»ایلیا جانــی« عضو تیم ملــی جوانان اســنوبرد 
کشورمان در مســابقات بخش اسکی اسنوبرد 

مقام قهرمانی این رشته را از آن خود کرد.
گفتنی است سیدمرتضی صید سرمربی تیم ملی 
به عنوان ســرمربی هدایــت وی را در این رقابت 

برعهده داشت.

مجمع انتخاباتی رئیس هیئت ورزش بیماران 
خاص و پیوند اعضای استان اصفهان در سرای 
ورزشکاران تختی برگزار شد. مجمع انتخاباتی 
رئیــس هیئــت ورزش بیمــاران خــاص و پیوند 
اعضای استان اصفهان با حضور سیدمحسن 
موسوی دبیر فدراســیون، محمد طباطبایی 
مدیرکل ورزش و جوانان، اعضای هیئت های 
ورزشی شهرســتان ها و جمعی از ورزشــکاران و 
مربیان در سرای ورزشکاران تختی برگزار شد. این 
انتخابات با تک کاندید قاسم علی رحیمی، ۲۴ 
رأی مخوذه و غیبت یک ورزشکار مرد پی گیری 
شد که در پایان قاسم علی رحیمی با کسب ۲۴ 
رأی به عنوان رئیس هیئت ورزش های خاص 
و پیوند اعضا استان اصفهان در چهار سال آینده 
انتخاب شد. الزم به ذکر است در ادامه انتخابات 
هیئت رئیســه هیئت ورزش بیمــاران خاص و 
پیوند اعضای استان برگزار شد که سهیال خانی 
با ۱۵ رأی به عنوان نایب رئیس، الهام طالبی با 
۲۴ رأی به عنوان خزانه دار، لیال بریانیان با کسب 
۲۳ رأی به عنوان خبره ورزشی، علیرضا افقهی 
با ۲۳ رأی به عنوان هیئت رئیسه مرد و سیمین 
عطایی بــا ۲۴ رأی به عنوان هیئت رئیســه زن 

برای چهار سال آینده انتخاب شدند.

بازیکن پرســپولیس درخواســت کــرد تــا اجازه 
حضــور هــواداران بــه ورزشــگاه داده شــود. 
پرســپولیس در چارچــوب هفته بیســتم لیگ 
برتر با نتیج ۳ بر یک مس رفسنجان را شکست 
داد. رامین رضاییان، بازیکن پرسپولیس پس 
از این دیدار اظهار کرد: من این برد ارزشمند را به 
هواداران تیم بزرگ پرسپولیس تبریک می گویم. 
لطفا پیگیری کنید تا هواداران از فوتبال محروم 
نشوند. همه جای فوتبال هواداران به ورزشگاه 
می آیند غیر از ایران. این نه در مورد تیم ما، بلکه 
در مورد همه تیم هاست. او افزود: خیلی راحت 
می شود با ۳۰ درصد ظرفیت ورزشگاه، هواداران 
بیایند. دیشب بازی چلسی و لیورپول استادیوم 
پر بود و کسی ماسک نداشت البته من نمی گویم 

تا این حد.

جوادداوریرئیس
فدراسیونبسکتبالشد

قهرمانیاسنوبردبازجوان
ایراندرلبنان

علیرحیمیدرهیئت
ورزشبیمارانخاص

ماندنیشد

رضاییان:هوادارانرا
ازفوتبالمحرومنکنید

ذوب آهن در ورزشــگاه خانگــی اش در قالب هفته 
بیستم لیگ برتر به مصاف پدیده مشهد رفت.

ذوب آهــن و پدیــده در چارچــوب هفتــه بیســتم 
لیگ برتر فوتبال ایران مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

        شرح بازی:
در نیمه نخست ذوبی ها با میل گلزنی باالیی به دنبال گلزنی بودند تا از 
همان ابتدا خیالشان را از پیروزی خانگی راحت کنند. در تمامی دقایق 
گردان تارتار بود؛ پــس از آن از  نیمه نخســت نبض بازی در اختیار شــا
دقیقه ۲۰ تا ۳۰ پدیده از عقب نشستن ذوب آهن استفاده کرد و چند 

فرصت نصفه و نیمه ایجاد کرد.

اما دوباره روند بازی به سود ذوب آهن دنبال شد؛ ذوبی ها با فشارهای 
بی امان و تالش وینگرهایش خصوصا در سمت چپ موفق شد سوار بر 

بازی شود و به یک برد مطمئن ۲ بر صفر در نیمه نخست دست یابد.
وقت اضافه نیمه نخست نیز ۲ دقیقه بود.

در نیمه دوم بازی متعادل دنبال شد و ذوبی ها به دنبال کنترل بازی 
بودند تا با استفاده از ضدحمالت اختالفشان را با حریف بیشتر کند.

        تارتار:سه امتیاز به موقع و حیاتی بود
ســرمربی ذوب آهــن گفت:خیلی خوشــحالم نه بــه خاطــر برد. این 
خوشحالی به دو دلیل است. اول اینکه هواداران ما خوشحال هستند 
و دوم به خاطر داشتن چنین بازیکنانی است. وقتی احساس کردند که 

کادر فنی زیر فشار است، جانانه جنگیدند و تالش کردند.
مهدی تارتار پس از برتری مقابل پدیده در نشست خبری اظهار این 
بازی اظهار کرد: خیلی خوشــحالم نه به خاطر برد. این خوشــحالی 
به دو دلیل است. اول اینکه هواداران ما خوشحال هستند و دوم به 
خاطر داشتن چنین بازیکنانی است. وقتی احساس کردند که کادر 
فنی زیر فشار است، در این بازی جانانه جنگیدند و تالش کردند، حتی 
استحقاق گل های بیشتر هم داشتیم. به داشتن آن ها افتخار می کنم.

وی افزود: از امروز باید شــروع دوباره داشته باشیم. این سه امتیاز به 
موقع و حیاتی بود و باید تا پایان فصل همه بازی ها را فینال گونه بازی 

کنیم و دیگر شکست نداشته باشیم.
تارتار تصریح کرد: بازیکنان ما با کیفیت بازی کردند و کمی در دقایق آخر 
به خاطر پنالتی و اخراج تحت فشار قرار گرفتیم. به نظر بنده حاج ملک 
و همکارانش روز خوبی را پشت سر گذاشتند و شاید هم ما اشتباه کرده 
باشیم، اما نظرم این است که دست بازیکن ما سر جایش بود. اخطار 
اول هم که قریشی گرفت بی مورد بود و می توانست اخراج نکند. این 
سومین دیداری است که در خانه اخراجی می دهیم. واقعا کار در چند 
دقیقه آخر برایمان ســخت شــد اما بازیکنان مان با تمام تالش خود 

توانستند امتیاز بگیرند.
ســرمربی ذوب آهن خاطر نشــان کرد: پدیده هم تمام تــالش خود را 

در این بازی انجام داد و به آنها هم خسته نباشید می گویم.
تارتــار در خصوص فرصــت ســوزی ها در نیمه دوم گفــت: همین که 
موقعیت ایجاد می کنیم برای ما خوب است و نشان می دهد که کارمان 
را درست انجام می دهیم، اما باید در ضربات آخر که ذاتی هم هست، 
باید بهتر و بیشتر کار کنیم. البته همه اینها به من و کادرم باز می گردد که 

باید بیشتر تالش کنیم.
وی در پایان اظهار کرد: از هیات مدیره باشگاه و رئیس کارخانه آقای 
رخصتی تشکر می کنم که در شرایط سخت مانند کوه پشت ما بودند و 

نگذاشتند که نگرانی داشته باشیم.

ذوب آهن 2 _ پدیده یک

گرهخورد تاروپودپیروزیدرفوالدشهر

خبر

بــا اعــالم کنفدراســیون والیبــال آســیا، 
میزبانی رقابت هــای جام باشــگاه های 

آسیا به پیکان تهران رسید.
در روزهــای اخیــر صحبت هــای زیــادی مبنــی بــر میزبان 
رقابت هــای باشــگاهی والیبــال آســیا مطــرح می شــد؛ در 
نهایت کنفدراسیون والیبال آسیا از انتخاب باشگاه پیکان 
تهران به عنوان میزان رقابت های جام باشگاه های والیبال 

آسیا خبر داد.
پس از انصــراف شــهر ارومیه و تیــم والیبال شــهرداری این 
اســتان از میزبانی این رقابت ها، قرار بر این شــد کــه از بین 
باشگاه های سپاهان اصفهان و پیکان تهران، یک باشگاه 
جایگزین ارومیه برای میزبانی از مسابقات جام باشگاه های 

آسیا شود.
بــه همین دلیــل پــس از بررســی های انجام شــده توســط 

هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا، در نهایت باشگاه 
پیکان و استان تهران به عنوان میزبان این دوره از رقابت ها 

انتخاب شد.
گفتنی است به دلیل بدهی های خارجی باشگاه شهرداری 
گرفــت  کنفدراســیون والیبــال آســیا تصمیــم  ارومیــه، 
میزبانی ایــن دوره از مســابقات والیبال جام باشــگاه های 
آسیا را از آنان بگیرد و این مسابقات به میزبانی پیکان و در 

تهران برگزار شود.
تیــم والیبــال پیکان تهــران بــا هفت عنــوان قهرمانــی، دو 
نایب قهرمانی و دو عنوان سومی، پرافتخارترین تیم تاریخ 
مسابقات جام باشگاه های آسیا به شمار می رود. همچنین 
در بیست دوره اخیر مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا، 
تیم های ایرانی ۱۵ مدال طال، چهار مدال نقره و سه مدال 

برنز به دست آورده اند.

سپاهان قافله را به پیکان باخت؛

پیکان؛میزبانجامباشگاههایوالیبالآسیاشد

خبر



سال پنجم - شماره 13۶۵

چهارشنبه  11  اسفند 1۴۰۰ - 28 رجب 1۴۴3

7 2 مارس     2۰22 سالمت

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ هیات دو آقای حمید هوشنگ  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۱۱۶ مور
قاسم زاده عقیانی به شناسنامه شماره ۳۵۵۱۴ کدملی ۲۹۹۰۳۵۳۷۱۲ صادره کرمان فرزند 
ک ۱۵۱۸۲  عزیزاله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳۲/۲۶ مترمربع از پال
ک شمال  اصلی و ۴ فرعی از ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی آقای رمضان علی بابا خوابجانی 
ع به موجب سند  موضوع سند انتقال ۷۸۳۸، ۵۰/۱۲/۱۱ دفتر ۱۰۳ اصفهان و آقای قاسم زار
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ۶۴۲۸۹، ۸۵/۳/۱۱ دفتر ۸۵ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین  خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: به علت تعطیل رسمی، نوبت 
ک شمال اصفهان  دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ منتشر می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۷۶۸۰۹ / م الف

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ هیات سه خانم کبراء شهبازی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۴۹۰ مور
دستگرده به شناسنامه شماره ۲۹ کدملی ۱۲۸۵۳۶۶۲۹۸ صادره فرزند رجبعلی بصورت 
ک شماره ۱۵۱۷۸ اصلی  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۱/۴۴ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مع الواسطه از مالکیت رسمی آقای محمد کوچک یزدی موضوع سند انتقال ۱۷۵۲۸ مورخ 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ۴۱/۲/۱ دفتر ۷۲ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: به علت تعطیل رسمی، نوبت 
ک شمال اصفهان  دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ منتشر می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۷۶۸۵۹ / م الف

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  اصالحی  رای  و   ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ خ  مور  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۴۴ شماره  رای 
خ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات دو آقای مهدی جمشیدی به  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۳۴ مور
کبر بصورت ششدانگ  شناسنامه شماره ۱۲۶ کدملی ۱۱۵۹۹۵۸۳۰۰ صادره از فریدن فرزند ا
ک شماره ۱۵۱۸۰ اصلی )باستثنا بها  یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۶ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان  ثمنیه عرصه و اعیان آن( واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
تایید طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۰۹۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ دفتر 
گهی  ۶۲ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع 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 اداره ثبت شمال  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم 

نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم:: به علت تعطیل رسمی، نوبت دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ منتشر 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۶۸۷۱ / م الف می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ هیات سه خانم الهام عباسی به 
شناسنامه شماره ۵۱ کدملی ۱۱۵۹۹۱۹۰۷۰ صادره داران فرزند محمد بصورت ششدانگ 
ک شماره ۸۶۰ فرعی از  یک باب مغازه و دفتر کار فوقانی به مساحت ۴۲/۲۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت  ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۸۸۸۹ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲ دفتر ۲۵۳ اصفهان موردثبت 
ک گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  صفحه ۴۱۰ و ۴۱۳ دفتر ۴۶۴ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: به علت تعطیل رسمی، نوبت 
ک شمال اصفهان  دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ منتشر می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۷۶۸۹۱ / م الف

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هیات دو آقای حیدر بهمنی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۸۱ مور
حیدرآبادی به شناسنامه شماره ۲ کدملی ۵۶۴۹۶۸۶۶۳۷ صادره جرقویه فرزند 
ک  حسینعلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۲۸/۴۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قباله  ۳۰۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
کبر فرقانی موضوع سند انتقال ۱۱۳۷۴۴، ۹۳/۴/۳۰ دفتر ۹  عادی و وکالت از مالکیت ا
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  اصفهان ذیل صفحه ۵۰۰ دفتر ۵۶ وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: به علت 
تعطیل رسمی، نوبت دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ منتشر می گردد. رییس اداره ثبت اسناد 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۶۹۰۸/ / م الف و امال

اخطار اجرایی
محکوم علیه شهال فدوی حسینی پوده فرزند محسن مجهول المکان و محکوم له غالمرضا 
میرزائیان فرزند احمد نشانی شاهین شهر خ مخابرات فرعی ۵ شرقی پ ۶۰ محکوم به به 
موجب رای شماره ۵۷۵ تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ حوزه قضایی حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)چهل و هفت میلیون ریال(  بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۳۶۲/۵۰۰ ریال هزینه دادرسی 

و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرای 
احکام از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان و پرداخت نیم عشر هزینه  
اجرایی نیز به عهده محکوم علیه است. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام همین که اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
گر مالی ندارد صریحا  مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا
اعالم نماید. محکوم علیه می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابالغ اجرائیه با معرفی اموال خود 
دادخواست اعسار بدهد تا جلب نگردد. امیدبخش قاضی حقوقی شورای حل اختالف 

شاهین شهر - ۱۲۸۵۳۲۸ / م الف

گهی مزایده آ
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۵۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر در پرونده کالسه ۹۹۰۱۵۵۸ له آقای مصطفی رحمتی فرزند تقی خانم نرگس 
محمدی علیه آقای مهران حاج ابراهیمی به خواسته مطالبه مبلغ ۲/۴۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
در حق آقای مصطفی رحمتی و ۱۲۷۷۴۶۵۲۵۶ ریال در حق خانم نرگس محمدی و مبلغ 
۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا درنظردارد مقدار ۱/۹۱۷ دانگ مشاع از ششدانگ 
ک ثبتی ۴۹ فرعی از ۱۱۷ اصلی متعلق به محکوم علیه که به صورت یک باغ دارای  پال
ک برق با مساحت تقریبی  درختان مثمرالوان با سهم آب عرفی از چاه مشترک و اشترا
۱۲۹/۴۵ مترمربع عرصه دارای سند تک برگ به شماره ۹۸۵۷۴۱ در توقیف محکوم علیه 
میباشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ آن را معادل ۱۲/۹۰۴/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی نموده را ازطریق مزایده به فروش برساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند ۵ روز قبل از مزایده به نشانی خمینی شهر خیابان 
شریعتی شمالی بین جوی گاردر و صحرای باغ برج مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایست ده درصد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید درغیراینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به 
خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی یک 
فقره چک تضمین شده دروجه اجرای احکام مدنی دادگستری آماده و با در دست داشتن 
اصل و کپی چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی 
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش 
سپرده تحویل اجرا نمایید. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر علی حسن زاده - ۱۲۸۴۴۱۱ / م الف

گهی مزایده آ
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ۹۹۰۰۹۸۰، 
۰۰۰۱۹۸۴، ۰۰۰۱۹۱۴، ۰۰۰۱۸۲۵ له آقایان محمود قائدی، محمدرضا نورانی، احسان 
نوری، مهدی حقیقی علیه آقای مرتضی کرمی به خواسته مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در 
حق محکوم له و مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا درنظردارد یک دستگاه موتور 
هیدرولیکی فک پاراتن بنزینی با مارک Berand mete rurs type۳۲۸۸c   NO:E۸۰۶۶۱۷۸ و 
دو دستگاه فک پاراتن با مارک لوکاس فرانسه به ارزش ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش مجموع آن را معادل ۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده را ازطریق 
مزایده به فروش برساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ساعت ۸ صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین 
می توانند ۵ روز قبل از مزایده با آقای عباس کاظمی با شماره تلفن ۰۹۹۲۹۵۰۶۱۰۸ مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه 

از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید درغیراینصورت ده درصد اولیه پس از 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی 
تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ده 
درصد بهای مال را طی یک فقره چک تضمین شده دروجه اجرای احکام مدنی دادگستری 
آماده و با در دست داشتن اصل و کپی چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده 
به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر علی حسن زاده - ۱۲۸۴۴۶۳ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۱۹۷۷، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، آقای/خانم مرتضی 
آتشگران خوزانی فرزند امیرآقا به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
ک  رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پال
شماره ۲۰۶ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان که در صفحه 
ک ذیل ثبت ۱۴۲۶۲ به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده  ۵۰۷ دفتر ۱۰۸ اصفهان امال
خ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ دفترخانه اسنادرسمی شماره  و به موجب انتقال قطعی ۱۱۶۲۴۱ مور
۷۳ اصفهان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن جابه جایی ازبین رفته مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب 
گهی ذکر شده( نسبت به  گهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ آ
گهی تا ده روز به این اداره  آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی  مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. ا
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
ک خمینی شهر سیدامیرحسین  متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و امال

حسن زاده - ۱۲۸۵۱۶۲ / م الف

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ هیات یک خانم رباب قادری زفره 
به شناسنامه شماره ۲ کدملی ۵۶۵۹۵۱۵۰۱۰ صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به سه 
ک شماره ۴۱ فرعی  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۰/۷۱ مترمربع پال
ک مرقوم به شماره ۹۸۹۰، ۱۵۱۷۷ تبدیل شده است« واقع در اصفهان  از ۱۵۱۷۷ اصلی »پال
ک شمال اصفهان طبق قولنامه عادی مع الواسطه از مالکیت  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴  عباس تبعه امامیه وا
هیات یک آقای عبداله شریعتی زفره ئی به شناسنامه شماره ۵۴ کدملی ۵۶۵۹۴۹۰۱۸۴ 
صادره کوهپایه فرزند حیدرعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
ک مرقوم به شماره  ک شماره ۴۱ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی »پال مساحت ۱۶۰/۷۱ مترمربع پال
ک شمال  ۹۸۹۰، ۱۵۱۷۷ تبدیل شده است« واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. لذا به  اصفهان طبق قولنامه عادی مع الواسطه از مالکیت عباس تبعه امامیه وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  منظور اطالع 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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان  آ
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: به علت تعطیل رسمی، نوبت دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ منتشر می گردد. رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۶۹۲۵ / م الف ثبت اسناد و امال

آگهی

مصرف سبزیجات برای قلب فایده ای ندارند!
یک مطالعه جدید مدعی است که 
خوردن ســبزیجات ممکن است 
به محافظت در برابر بیماری های 

قلبی کمکی نکند.
یک مطالعه تازه که شامل تجزیه و تحلیل رژیم غذایی 
تقریبا ۴۰۰۰۰۰ نفر در انگلیس بود، نشان داده است که 
سبزیجات خام می توانند برای قلب مفید باشند، اما 

سبزیجات پخته نه.
با این حــال، محققــان می گوینــد بــا در نظــر گرفتن 
فاکتور های سبک زندگی مانند فعالیت بدنی، سیگار 
کشیدن، نوشــیدن، خوردن میوه، مصرف گوشت 
قرمز و فرآوری شده و استفاده از مکمل های ویتامین 

و مواد معدنی، سبزیجات برای قلب مفید نیستند.
چی فنــگ، محقــق اپیدمیولوژیســت در دانشــگاه 
کسفورد، به CNN گفته است: مطالعه بزرگ ما هیچ  آ
مدرکــی دال بــر اثر محافظتــی مصرف ســبزیجات بر 

جلوگیری از بروز بیماری های قلبی CVD پیدا نکرد.
فنگ افزود: تجزیه و تحلیل های ما نشان می دهد که 
اثر ظاهرا محافظتی مصرف سبزیجات در برابر خطر 
CVD به احتمال زیاد با سوگیری مرتبط با تفاوت ها 
در وضعیــت اجتماعی-اقتصــادی و ســبک زندگی 

توضیح داده می شود.
 در تضاد با نتایج گروهی از تحقیقات قبلی است که 
نشان می دهد رژیم گیاهخواری برای قلب و سالمت 
عمومی مفید است، از جمله مطالعه ای تازه که نشان 
میدهد یک مرد جوان می تواند با خوردن سبزیجات 

بیشــتر، حبوبات، غالت کامل، میوه هــا و آجیل ۱۳ 
سال بیشتر زندگی کند؛ بنابراین جای تعجب نیست 
کنــش شــدید کارشناســان را  کــه مطالعــه جدیــد وا

برانگیخته باشد.
ویکتوریــا تیلــور، متخصــص تغذیــه در بنیــاد قلــب 
گرچه این مطالعه نشان  انگلیس، به سی ان ان گفت: ا
داد که خوردن سبزیجات بیشتر با کاهش خطر ابتال 
به بیماری های قلبی و گردش خون با در نظر گرفتن 

سایر شــیوه های زندگی و عوامل مرتبط نیست، اما 
به این مفهوم نیست که ما نباید سبزیجات بخوریم. 

نوید ستار، پروفسور قلب و عروق و پزشکی متابولیک 
در دانشــگاه گالســکو نیــز گفــت: شــواهد تجربــی 
خوبی وجود دارد که خوردن غذا های پر فیبر مانند 
ســبزیجات می تواند به کاهش وزن و بهبود سطوح 
عوامل خطر شناخته شده برای بیماری قلبی کمک 

کند.

این مطالعه مشاهده ای نمی تواند بر چنین شواهدی 
غلبه کند و نتیجه گیری های آن قابل بحث است، زیرا 

نویسندگان ممکن است اندکی افراط کرده باشند.
دستورالعمل های رژیم غذایی ایاالت متحده توصیه 
می کند که بیشتر بزرگساالن حداقل ۱.۵ تا ۲ فنجان 
میــوه و ۲ تا ۳ فنجان ســبزیجات در هــر روز به عنوان 
بخشی از یک رژیم غذایی سالم یا معادل ۴۸ قاشق 

غذاخوری سبزیجات در روز مصرف کنند.

قلب
از  اســتفاده  دریافتنــد  داخلــی  محققــان 
مکمل هــای ویتامیــن E و C در کنــار ترکیبــی از 
تمرینات ورزشی باعث بهبود وضعیت بیماران 

دیابتی می شود.
دیابــت نــوع دو بــا افزایــش ســطح قنــد خــون، 
خطراتی نظیر نارســایی قلبــی و مرگ ومیــر را به 
میــزان قابل توجهــی افزایــش داده و منجــر بــه 

عوارض جانبی در قلب می شود.
گرچه سازوکار های پاتوژنز نارسایی قلبی هنوز  ا
به طــور دقیــق روشــن نشــده اند، بااین وجــود 
چندین مســیر ســیگنالینگ، ازجمله التهاب، 
کسیداتیو، آپوپتوز و اختالل در عملکرد  استرس ا
میتوکنــدری ســبب اختــالالت قلبــی و عروقــی 
می شــوند. در میان اندامک هــای موجــود در 
ســلول، میتوکندری کــه خــود دارای یــک ژنوم 
گانه اســت، نقــش مهمــی در تولیــد انرژی  جدا
از طریق مســیر انتقــال الکتــرون تنفســی دارد و 
اختالل در آن نقش مهمی در گرفتار شدن بدن 

در مشکالت متعدد دارد.
هیپرگلیســمی یا  متخصصــان،  گفتــه  بــه 
قنــد خــون بــاال، می توانــد ســلول های قلــب را 
مســتعد مــرگ ســلولی و اختــالل در عملکــرد و 
ساخت وســاز اندامک میتوکندری کند و از این 
طریــق باعــث اختــالل در عملکــرد میــوکارد و 
تخریب تدریجی سلول های بنیادی قلب شود. 
عالوه بر ایــن، در ســطح مولکولی، این تغییرات 
می تواند به دلیل تغییر بیان یا فعالیت پروتئین ها 
و ژن های مختلف بر حفظ یا تنظیم هموستازی 
و تعادل داخل سلولی تأثیر منفی بگذارد. شواهد 
زیــادی نشــان داده اند کــه افزایش قنــد خون و 
بی تحرکی باعــث کاهــش بیوژنز میتوکنــدری و 
گرچه سازوکار  اختالل در عملکرد آن می شــود. ا
دقیق اختالل عملکرد میتوکنــدری در افزایش 

قند خون و دیابت نوع دو مشخص نیست.
در ایــن رابطــه، دانشــگاه آزاد واحــد اصفهــان 
)خوراســگان( و واحــد شــیراز اقــدام بــه انجــام 
مطالعــه ای کرده انــد کــه در آن تأثیــر تمریــن 
ترکیبی و مصرف مکمل های E و C بر روی بیوژنز 
میتوکنــدری در بافــت قلــب جانــوران مبتالبــه 

دیابت نوع دو مورد بررسی قرار گرفته است.
محققــان در ایــن مطالعــه، از پنجــاه ســر موش 
صحرایی نر مبتالبه دیابت نوع دو استفاده کرده 

و ترکیب هــای مختلف مکمل ویتامیــن E و C را 
همراه بــا تمرینــات ورزشــی روی آن هــا آزمایش 

کرده اند.
نتایج این تحقیق نشــان می دهنــد که مصرف 
کســیدان و تمریــن  مکمل هــای غنــی از آنتی ا
ترکیبــی ســبب کاهــش میــزان گلوکــز خــون و از 
ســویی باعث بهبود بیوژنــز میتوکنــدری بافت 

قلب می شود.
اســتفاده از تمریــن ترکیبــی همــراه بــا مکمــل 
کســیدان اثــر بیشــتری در رونــد بهبودی  آنتی ا
دیابــت نوع دو نســبت بــه اثــر هــر کــدام از آن ها 

به تنهایی داشته است.
فرزانــه تقیان، محقق گــروه فیزیولوژی ورزشــی 
دانشــکده علــوم ورزشــی دانشــگاه آزاد واحــد 
اصفهــان )خوراســگان( و همکارانــش در ایــن 
خصــوص می گوینــد: در اثــر دیابــت و چاقــی، 
میــزان رادیکال هــای آزاد در بــدن افزایــش 
می یابد و درنتیجه میزان بیوژنز میتوکندری ها 
آزاد  رادیکال هــای  ســطح  افزایــش  اثــر  در 
کاهــش می یابــد. آن هــا می افزاینــد: افزایــش 
کســیدانی، بیوژنــز و عملکــرد  آنزیم هــای آنتی ا
میتوکندری های قلــب، متأثر از ســازگاری های 
ناشــی از تمرینــات ترکیبــی و مصــرف هم زمــان 
مکمل های ویتامین E و C است. فعالیت ورزشی 
کسیدانی در ایجاد دفاع ضد  و مکمل های آنتی ا
کســایش، کاهــش رادیکال هــای آزاد و افزایش  ا

بیوژنز میتوکندری ها نقش مؤثری دارند.
این یافته ها در مجله دیابت و متابولیسم ایران 
که قبال با نام مجله دیابت و لیپید ایران شناخته 
می شده است، به چاپ رسیده اند. این نشریه را 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی تهران با 

همکاری انجمن غدد درون ریز منتشر می کند.

CوEکنترلدیابتنوعدوباویتامین

دیابت

دانشــمندان روســی بــا اســتفاده از تارهــای 
عنکبوت درصدد درمان زخم ها هستند.

دانشــمندان مؤسســه کورچاتــوف بــه همــراه 
محققان دانشگاه مسکو، مرکز تحقیقات ملی 
پیوند و اندام های مصنوعی و سایر مؤسسات 
علمی روسیه در حال بررســی خواص »تار های 

عنکبوتی مصنوعی« هستند.
ایــن مــاده منحصــر بــه فــرد کــه از آن می تــوان 
بانــداژ درســت کــرد، توســط دانشــمندان بــا 
کمک قارچ های مخمر به دســت آمده اســت. 
بــرای بــه دســت آوردن آن، مخمــر بــا ژن هــای 
مهندسی شــده مخصوصی که مسئول تولید 
آنالوگ های پروتئینی هستند، کاشته می شود 
که عنکبوت ها از آن برای تولید قوی ترین تار های 
خود استفاده می کنند. هنگامی که داخل زخم 
قرار می گیرند، بازسازی بافت را تحریک می کنند، 
بهبود را تسریع می بخشند و می توانند از ایجاد 
اســکار جلوگیری کنند. والدیمیر بوگوش عضو 
موسســه کورچاتــوف در بیانیــه ای بــه روزنامه 
"ایزوستیا" اشاره می کند که از اواخر دهه هشتاد 
قرن بیســتم توجه بر پروتئین های تولید شده 
توسط عنکبوت ها در ایجاد شبکه آن ها متمرکز 
شده اســت. این به دلیل دوام و وزن سبک آن 
است که از تمام مواد تولید شده توسط انسان 
پیشــی می گیرد. اخیرا مشــخص شــده اســت 
که این پروتئین ها با بدن انســان زیست سازگار 
هستند و بر بافت های آن تأثیر مثبت می گذارند.
او می افزاید، اما اشــکال اصلــی اســتفاده از »تار 
عنکبوت مصنوعی« دشواری تولید آن است. زیرا 
فناوری تولید چند مرحله ای است و به توسعه 
محصول مخمر، تصفیه پروتئین و بســیاری از 

فرآیند های پیچیده دیگر نیاز دارد.
بنابراین، کارشناسان مرکز تحقیقات ملی پیوند 
و پروتز، »تار عنکبوت مصنوعی« به دست آمده 
توسط دانشمندان مؤسســه کورچاتوف را که 
آن را »ابریشــم عنکبوت« نامیده اند، با ابریشم 
کرم ابریشم ترکیب کردند که ســاخت آن آسان 
و مقــرون به صرفــه اســت. نتایــج آزمایش ها بر 
روی موش های آزمایشگاهی نشان داده است 
کــه مــواد ارزان تری کــه از ایــن طریق به دســت 
می آینــد، خــواص احیا کنندگــی باالی خــود را 

حفظ می کنند.

دانستنی ها

درمانزخمباتارهایعنکبوت

روغــن کرچــک عــالوه بر خــواص 
بی نظیر برای سالمت بدن، برای 
زیبایی و ســالمت موها نیز بسیار 

مفید است.
پوســت ما تنها بخشــی از بدن نیســت که می تواند 
افزایش سن را نشان دهد. همزمان با نزدیک شدن 
به میانسالی تغییرات در موی سر نیز بروز می کند که 
شامل نازک شدن، خشــکی، تغییر رنگ و ریزش مو 

می شود.
بســیاری از افراد با دیدن این عالئم در موی سر خود 
ناامید می شوند اما خبر خوشحال کننده این است 
که می توان با برخی اقدامات مانع از آســیب به موی 
سر شــد. اســتفاده از ماســک های موی ســر نه تنها 

می تواند مانع از نازک شدن مو شود، بلکه به نرمی و 
درخشندگی مو نیز کمک می کند.

روغن کرچک که از دانه های کرچک تهیه می شــود 
سرشار از ریســینولیک اسید اســت که باعث نرمی و 
لطافت موی سر شده و به ضخامت آن کمک می کند.  
به دلیل خــواص زیاد می توانیــد روغن کرچــک را به 
صورت مستقیم بر روی پوست و موی سر مالیده و از 

فواید آن بهره ببرید.
برای تغذیه مناسب ریشه های موی سر، استفاده از 
یک ماسک ترکیبی غنی از پروتئین توصیه می شود. 
برای این کار به جو دو سر، شیر و روغن بادام نیاز دارید. 
نصف فنجان جوی دو ســر را با دو قاشــق غذاخوری 

روغن بادام و نیم فنجان شیر مخلوط کنید.

این ترکیب را به خوبی هم زده و سپس به مدت ۲۰ تا 
۴۰ دقیقه بر روی سر خود قرار دهید. می توانید برای 
نرمی و لطافت بیشتر مو کمی هم روغن کرچک به این 
ترکیب اضافه کنید. بهتر اســت پس از قرار دادن این 
ماســک بــر روی مــو، ســر خــود را بــا کاله پالســتیکی 
بپوشــانید تا مانع از خشک شدن ســریع ماسک بر 

روی سر شود.
پس از ۴۰ دقیقه موی ســر خود را با آب ولرم و شــامپو 
بشــویید. این کار را می توانید یک بار در هفته انجام 
دهید. توصیه می شود در کنار استفاده از این ماسک، 
رژیم غذایی خود حاوی سبزیجات و میوه تازه و سطح 

مناسب پروتئین را رعایت کنید.
ویتامین خانواده B نقش مهمی در سالمت پوست 
و مو دارد و داشــتن رژیم غذایی غنی از آن ها ضروری 
است. همچنین عدم استعمال دخانیات و استفاده 
از مشروبات الکلی می تواند روند پیری پوست و مو را 
کاهش دهد. داشتن فعالیت ورزشی و سبک زندگی 
ســالم از دیگر عوامل تاثیر گذار در ســالمت پوســت و 

مو است.

کرچکبرایپوستومو خاصیتروغن

پوست و مو



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور

 آدرس: اصفهان. میدان الله. مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان. 
 طبقه اول. واحد 1۰

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰۳۳

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 1۳۶۵
روزنامه اقتصادی اجتماعیچهارشنبه  11  اسفند 1۴۰۰ - 28 رجب 1۴۴۳ -  2 مارس     2۰22

امن تر کردن گوشی هوشمند 
با تغییر برخی تنظیمات 

در حالــی کــه سوءاســتفاده از 
گوشــی های هوشــمند بسیار 
زیــاد شــده می تــوان بــا دقــت 
و توجه بــه برخی تنظیمــات از احتمــال قربانی 
کــه  شــدن خــود جلوگیــری کنیــم.  همانطــور 
غول های فناوری به طور مداوم در حال تالش 
بــرای بــاال بــردن امنیــت گوشــی ها هســتند، 
کالهبرداران نیــز به دنبال راه هــای جدید برای 
دسترســی به اطالعات شــما هســتند. کاربران 
می تواننــد بــا انجــام تنظیماتــی گوشــی های 
هوشــمند خود را امن تــر کنند. در گوشــی های 
هوشــمند اندروید نیز با تغییر ندین تنظیمات 
می توانیــد دســتگاه را از کالهبــرداران امن تــر 
کنید. برای کمک به شما، در اینجا ۵ تنظیمات 
گوشــی  کــه می توانیــد در یــک  وجــود دارد 

هوشمند اندروید تغییر دهید.
        فعال کردن صفحه نمایش

پین کردن صفحه نمایش به شما اجازه می دهد 
صفحه نمایش گوشی های هوشمند خود را به 
گی توســط  یک برنامه واحد قفل کنید. این ویژ
Google Back در ســال ۲۰۱۴ معرفــی شــد. این 
ویژگی اجــازه تغییــر یا بســتن برنامه را بــدون باز 
گــی پینینگ صفحه  شــدن قفل نمی دهد. ویژ
نمایش می توانــد هر زمان که شــما می خواهید 
فقط یک عکــس به یک دوســت نشــان دهید، 
بسیار مفید باشد. شما می توانید این ویژگی را با 
رفتن به تنظیمات< رمــز عبور و امنیت< امنیت 

سیستم< پین صفحه نمایش پیدا کنید.
        تغییر مجوز برنامه

بــرای انجــام وظایف خــاص، برنامه ها بــه دنبال 
اجازه شــما برای دسترســی به جزئیات حساس 
هســتند. اغلــب زمان ایــن مجوز هــا مربــوط بــه 
بلوتوث، مخاطبین، دوربین، میکروفون و مکان 
اســت. همانطور که برنامه هــا نمی توانند بدون 
اجازه هایی کــه می دهید بــه درســتی کار کنند، 
دسترســی بــه اطالعــات حســاس را فقــط بــرای 

دسترسی هایی که جهت استفاده از برنامه الزم 
است بدهید. معموال همه ما چند برنامه داریم 
که اغلب اســتفاده نمی شــود، اما آن هــا هنوز هم 
می توانند از جزئیات حساس که به عنوان مجوز 
به آن هــا داده شــده اســتفاده کنند. بــرای تغییر 
مجوز برنامه ها، می توانید به تنظیمات< برنامه ها 
و اطالعیه هــا برویــد< روی برنامــه ضربــه بزنید تا 

مجوز هایی را که اعطا کرده اید تغییر دهید.
Google Play Protect روشن کردن        

Google Play از برنامه هــا هنــگام نصــب آن هــا 
محافظــت می کند. همچنیــن به طــور دوره ای 
گر یک برنامه  دســتگاه شــما را اســکن می کند. ا
بالقــوه مضــر پیــدا کنــد، ممکن اســت برنامــه را 
غیرفعــال کنــد تــا زمانــی کــه آن را حــذف کنیــد 
یا بــه شــما اطــالع می دهــد کــه برنامــه را حذف 
کنیــد. در مــوارد شــدید هــم برنامــه را بــه طــور 
گــر  خــودکار حــذف می کنــد. در اغلــب مــوارد، ا

یــک برنامــه مضــر شناســایی شــده باشــد، یک 
اطالعیه دریافت خواهید کــرد که برنامه حذف 
شده است. Google Play Protect در هر گوشی 
هوشمند اندروید به طور پیش فرض فعال شده 
گر به اشتباه غیر فعال شود، می توانید  است، اما ا
آن را بــا رفتن به تنظیمات< رمز عبــور و امنیت< 

سیستم امنیتی< Google Play فعال کنید.
گی »دستگاه من را          فعال کردن ویژ

پیدا« کنید
گی »دســتگاه مــن را پیدا کنیــد« را در  گوگل ویژ
هــر دســتگاه اندروید از جملــه تلفــن، تبلــت و 
گــی  SmartWatch OS ارائــه می دهد. ایــن ویژ
به شــما امکان می دهــد تا دســتگاه خــود را در 
صورت ربوده شدن یا گم شدن پیگیری، قفل 
ک کنید. این ویژگی می تواند به شما کمک  یا پا
کند تا دستگاه خود را بازیابی کنید، می تواند به 
شما کمک کند تمام داده ها را حذف کنید تا به 

دست شخص اشتباه نباشد.
        محدودیت محتوای قابل مشاهده بر 

روی صفحه قفل
گی  بــا راه انــدازی Android ۵.۰، گوگل یــک ویژ
اضافــه کرد کــه به کاربــران اجــازه می دهــد تا با 
اعالن ها به طور مستقیم از صفحه قفل ارتباط 
گــی بســیار  برقــرار کننــد. در حالــی که ایــن ویژ
مفیــد اســت، همچنیــن می تواند یــک نگرانی 
عظیم بــرای حفظ حریــم خصوصی نیز باشــد. 
گی را فعال کرده اید، هر کســی  گر شــما این ویژ ا
می تواند با پیام های حســاس و ســایر اعالن ها 
در گوشی های هوشمند شما ارتباط برقرار کند، 
حتی زمانی که قفل شــده اســت. برای مخفی 
کــردن اطالعات حســاس از صفحــه قفل خود، 
می توانید به تنظیمــات< برنامه و اطالعیه ها< 
اطالعیه ها بروید و »اطالعیه های حســاس« را 

خاموش کنید.

فناوری

مسلم دهقانی پوده - دهیاری روستای پوده

دهیــاری پــوده از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان دهاقــان درنظــردارد عملیــات حصارکشــی محوطــه مجموعــه ورزشــی روســتای پــوده با مشــخصات ذیــل را ازطریق مناقصه به 
گــذار نماید: پیمانــکار واجد شــرایط وا

کاری و نصب نرده طبق نقشه های فنی و اجرایی موجود در اسناد مناقصه حصارکشی محوطه مجموعه ورزشی روستا شامل اجرای اسکلت دیوار، سنگ کاری، نما
برآورد پایه پروژه براساس فهرست بهای ابنیه سال 1۴۰۰: مبلغ ۴/1۶2/9۰1/۰2۵ ریال )چهار میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و یک هزار و بیست و پنج ریال(

شرایط مناقصه:
کنندگان در مناقصه می بایســت اقدام به اخذ ضمانت نامه بانکی به میزان حداقل ۵ درصد قیمت پیشــنهادی نمایند و یا ازطریق واریز  مبلغ و نوع ســپرده شــرکت در مناقصه: شــرکت 

مبلغ مذکور به حســاب دهیاری پوده نزد بانک ملی به حســاب شــماره ۰1۰۵۶28۴۵7۰۰۵ اقدام به تهیه فیش واریز ســپرده شــرکت در مناقصه نمایند.
محــل اخــذ اســناد مناقصــه: شــرکت کننــدگان می تواننــد همــه روزه در وقــت اداری جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امور مالی دهیاریهــای بخش مرکزی شهرســتان دهاقان واقــع در 

طبقــه اول ســاختمان فرمانــداری مراجعــه نماینــد و درصــورت نیاز به کســب اطالعات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۵۳۳۳۶88۳، ۵۳۳۳۶777، ۰۳1 تماس حاصل نمایند.
کتهای  مهلــت تحویــل پیشــنهادات: شــرکت کننــدگان می بایســت از روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/۰۳ تا پایــان وقت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/18 پیشــنهادات خــود را در پا
کلیه پیشــنهادت دریافت شــده راس  دربســته و ممهور )با مبلغ مشــخص و بدون ابهام( به دبیرخانه بخشــداری واقع در طبقه اول ســاختمان فرمانداری تحویل و رســید دریافت نمایند. 

ســاعت 1۰ صبــح روز پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/19 بــا حضــور اعضــای کمیســیون معامــالت دهیاری و شــرکت کننــدگان )درصورت تمایــل( باز و قرائت می شــود.
توضیحات:

دهیاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
12831۵8 / م الفسایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است.

گهی مناقصه عمومی مرحله دوم آ
پوده نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

گهــی شــماره 1281۰72 / م الــف درخصــوص مناقصــه تکمیــل  پیــرو آ
ســاختمان اصلــی مدرســه محلــه دانــش شــهر جدیــد مجلســی و 
کــی، جــدول و بلــوک فرش شــهر جدید مجلســی  مناقصــه عملیــات خا
تاریــخ دریافــت اســناد از ســامانه ســتاد تــا تاریــخ 1۴۰۰/12/11 و مهلــت 
ارایــه پیشــنهادات تــا تاریــخ 1۴۰۰/12/21 و بازگشــایی اســناد مناقصــه 

ــد. گردی ــالح  ــخ 1۴۰۰/12/22 اص 128۶۴۴9 / م الفتاری

اصالحیه
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان امور پیمانها

دستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

)https://etend.setadiran.ir (محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )1
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  1۴۰۰/12/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1۴۰۰/12/1۴
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 1۴ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۵ 

زمان بازگشایی پیشنهادها:ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۶ در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
2( محل تحویل اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی )https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3( پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرایی کشور.
۴(صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد.در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

۵( سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز  وجوه سپرده به شماره IR   2۶۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰۴21۰7۶7۰2۴2 نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
۶( تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 9۴/1۵87۶۴ مورخ 139۴/۰7/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

گهی بر عهده ی برنده مناقصه می باشد. 7( هزینه آ

128۶38۶ / م الف

گهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اولآ

کارموضوع مناقصهردیف کار)ماه(محل انجام  حداقل رتبه مورد نیازمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد)ریال(مبنای برآوردمدت انجام 

۶.72۵.۰۰۰.۰۰۰33۶.2۵۰.۰۰۰فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی  سال ۶1۴۰۰شهرستان  کاشاناجرای عملیات سر ریزسنگی مالتی بند دره زردجوشقا ) شماره نیاز در سامانه ستاد: 2۰۰۰۰۰3۴۵7۰۰۰۰21(1
 ۵ آب  برای اشخاص حقوقی
3 آب برای اشخاص حقیقی

۵آب  برای اشخاص حقوقی19.188.۰۰۰.۰۰۰9۵9.۴۰۰.۰۰۰فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی  سال ۶1۴۰۰شهرستان  کاشاناجرای سر ریزهای پخش سیالب آبخوان شهرستان کاشان )شماره نیاز در سامانه ستاد: 2۰۰۰۰۰3۴۵7۰۰۰۰2۰(2

کی کلیزه شهرستان نایین)شماره نیاز در سامانه ستاد ایران : 2۰۰۰۰۰3۴۵7۰۰۰۰22(3 ۵ آب  برای اشخاص حقوقی13.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰۶۵3.۰۰۰.۰۰۰فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی  سال ۶1۴۰۰شهرستان ناییناجرای سر ریز  ریپ رپ بند خا

۵آب  برای اشخاص حقوقی۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰2.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی  سال 1۰1۴۰۰شهرستان جرقویهاجرای پخش سیالب حوزه آبخیز منطقه حفاظت شده محمد آباد شهرستان جرقویه)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2۰۰۰۰۰3۴۵7۰۰۰۰23(۴


